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1. CERCA D’INFORMACIÓ DEL TRÀMIT 

Portals de tramitació 

 
• Canal Empresa: https://canalempresa.gencat.cat  
• Tràmits gencat: http://web.gencat.cat  

 

Fitxa del tràmit d’Autorització sanitària d'empreses fabricants de 
productes sanitaris ortoprotètics a mida 

• Tràmits gencat:   
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-sanitaria-dempreses-
fabricants-de-productes-sanitaris-ortoprotetics-a-mida?category=7604f352-a82c-11e3-
a972-000c29052e2c 

 
• Canal Empresa:  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Aut
oritzacio-sanitaria-dempreses-fabricants-de-productes-sanitaris-ortoprotetics-a-
mida?category=7604f352-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 

Dins de cada fitxa, es pot accedir a la modalitat concreta del tràmit que es vol fer responent a la 
pregunta “Què necessiteu fer?”. 

 

També hi ha informació sobre l’organisme responsable, la normativa aplicable i la documentació 
relacionada següent: 

https://canalempresa.gencat.cat/
http://web.gencat.cat/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-sanitaria-dempreses-fabricants-de-productes-sanitaris-ortoprotetics-a-mida?category=7604f352-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-sanitaria-dempreses-fabricants-de-productes-sanitaris-ortoprotetics-a-mida?category=7604f352-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-sanitaria-dempreses-fabricants-de-productes-sanitaris-ortoprotetics-a-mida?category=7604f352-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-sanitaria-dempreses-fabricants-de-productes-sanitaris-ortoprotetics-a-mida?category=7604f352-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-sanitaria-dempreses-fabricants-de-productes-sanitaris-ortoprotetics-a-mida?category=7604f352-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-sanitaria-dempreses-fabricants-de-productes-sanitaris-ortoprotetics-a-mida?category=7604f352-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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• Annex de dades específiques de la sol·licitud d’autorització sanitària per fabricar productes 
sanitaris ortoprotètics a mida.  

• Annex de dades específiques de la sol·licitud i/o comunicació de modificacions de 
l’autorització per fabricar productes sanitaris ortoprotètics a mida. 

• Annex de declaració responsable de la persona que actua com a responsable tècnic/a.  
• Manual de tramitació 

Dins de cada modalitat, hi trobeu la informació sobre els terminis de presentació, la 
documentació que cal adjuntar, les taxes que cal ingressar, els requisits que cal complir o 
qualsevol altra informació necessària. 

 

També s’hi troba l’explicació dels passos a seguir per fer el tràmit:  

 

I els enllaços necessaris per iniciar la tramitació electrònica: 

 

La pàgina de tramitació de tots els tràmits electrònics de la Generalitat té la mateixa estructura:  

 

• Pas 1. Descarregar el formulari 
• Pas 2. Emplenar, validar i desar 
• Pas 3. Enviar a tramitar i acusament de rebuda  

http://gecoplus.intranet.gencat.cat/shared/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/ORTOPROTETICS_ANNEX_Autoritzacio.pdf
http://gecoplus.intranet.gencat.cat/shared/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/ORTOPROTETICS_ANNEX_Autoritzacio.pdf
http://gecoplus.intranet.gencat.cat/shared/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/ORTOPROTETICS_ANNEX_Modificacions.pdf
http://gecoplus.intranet.gencat.cat/shared/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/ORTOPROTETICS_ANNEX_Modificacions.pdf
http://gecoplus.intranet.gencat.cat/shared/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/ORTOPROTETICS_ANNEX_DR_DirectorTecnic.pdf
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2. ENVIAMENT DEL FORMULARI 

• Cal que trieu què voleu fer i premeu el botó “Comença”. 

 

• Reviseu tota la informació: documentació, taxes, requisits, etc. 

• Aneu a  i premeu  i després  

D’aquesta forma arribeu a la pàgina de tramitació electrònica. 

• Descarregueu-vos el formulari (si teniu problemes per descarregar-lo, consulteu 
com descarregar formularis en PDF). 

 

• Empleneu-lo i adjunteu la documentació (els annexos podeu descarregar-los des del 
formulari o des de l’apartat Documentació relacionada). 

• Valideu-lo (el formulari només es valida si n’heu emplenat totes les dades obligatòries i hi 
heu annexat tota la documentació obligatòria). La signatura no es fa dins del formulari, sinó 
en el moment d’enviar-lo  

• Deseu el formulari omplert i validat en el vostre ordinador. 
• Torneu a la pàgina de tramitació electrònica. 
• Premeu sobre el “Pas 3”. 

 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/configuracio-adobe-reader/descarrega-de-formularis-en-pdf/
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• Seleccioneu el fitxer que conté el formulari emplenat i validat i premeu el botó “Envia”.     

    

En el moment d’enviar-lo, es demanen la identificació i signatura. Per poder enviar el fitxer, 
cal que trieu el tipus de certificat amb què signareu la tramesa: certificat digital o  idCAT 
Mòbil, si sou el/la titular de l’empresa, o certificat digital de representació, si en sou el/la 
representant. 

 

 

 

 

Si no us heu identificat prèviament, cal que repetiu el pas de pujar el fitxer i enviar a tramitar 
dues vegades: la primera vegada serveix per identificar-vos i la segona, per signar l’enviament. 

Aspectes importants a tenir en compte en fer la sol·licitud 

• Un mateix formulari no serveix per a diferents sol·licituds; un cop enviada una sol·licitud, si 
voleu enviar-ne una altra, cal que us torneu a descarregar la plantilla del formulari i que 
l’ompliu de nou. 

• El tràmit admet la signatura d’una persona jurídica i d’una persona física. Si sou una persona 
jurídica, heu d'enviar el formulari fent servir un certificat de representació de la persona que 
consta en el formulari com a sol·licitant. 

• Només podeu utilitzar el sistema IdCat Mòbil si el sol·licitant és una persona física. 

- idCAT Mòbil. Només per a persones 
físiques. Es pot aconseguir 
presencialment o per Internet, i es basa en 
l’enviament d’una contrasenya al mòbil. 
 

- Certificat digital. Es poden fer servir la 
gran majoria dels certificats digitals, com 
per exemple, el certificat idCAT, el DNI-e, 
els certificats de l’FNMT, etc. Permeten 
identificar tot tipus de figures jurídiques. 
 

- Cl@ve, PIN24 i altres sistemes orientats a 
unificar i simplificar l’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, mitjançant 
claus concertades (usuari i contrasenya). 
Permeten identificar persones físiques. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
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Acusament de rebuda 

Quan s’envia el formulari (Pas 3) degudament validat a través de la pàgina de tramitació, si tot 
és processa de manera correcta, el sistema retorna: 

• Avís d’enviament realitzat correctament, amb les dades següents: 
o Codi del tràmit, que serveix per consultar l’estat de l’expedient 
o Número de registre d’entrada  
o Data de registre 

 

• Enllaç per descarregar el document en PDF d’acusament de rebuda de la comunicació 
realitzada.  
És important que deseu l’acusament de rebuda o que l’imprimiu, ja que aquest document 
conté el registre d’entrada, que és la data en què s’ha iniciat aquest procediment i pot ser 
important en determinats còmputs i terminis; i l’identificador del tràmit (ID), que us serveix 
per poder accedir al tràmit des de l’Estat de les meves gestions o la Meva carpeta. 

 
• Enllaços per afegir la documentació necessària que no s’ha pogut adjuntar al formulari, si 

escau. 

 

• Enllaç amb la pàgina de pagament en línia de taxes, si escau. 

 

Podeu ajuntar la documentació o pagar la taxa des d’aquesta mateixa pantalla o, més tard, des 
de l’Estat de les meves gestions o la  Meva carpeta, però recordeu que heu de fer el pagament 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do?reqCode=list&set-locale=ca_ES
https://carpeta.canalempresa.gencat.cat/canalempresa/AppJava/autenticat/el_meu_espai.xhtml?set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do?reqCode=list&set-locale=ca_ES
https://carpeta.canalempresa.gencat.cat/canalempresa/AppJava/autenticat/el_meu_espai.xhtml?set-locale=ca_ES
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de la taxa i aportar la documentació obligatòria per tal que segueixi el procés de tramitació de 
la sol·licitud. 

Si la sol·licitud conté algun error o hi ha algun problema de la plataforma de tramitació, 
l’enviament no s’efectua i a la pantalla surt un missatge on s’indica el motiu de l’error. 

 

Correu electrònic de comunicació  

Si l’enviament s’ha realitzat correctament i al formulari havíeu marcat que volíeu rebre avisos 
per correu electrònic, llavors rebreu un correu de confirmació de la rebuda de la sol·licitud, que 
inclou el codi del tràmit i un enllaç directe a l’Estat de les meves gestions, on clicant-hi podeu 
consultar l’estat del tràmit, descarregar l’acusament de rebuda, aportar documentació o fer el 
pagament de taxes, si escau. 

 

 

 

  

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do?reqCode=list&set-locale=ca_ES


 
          Sub-direcció General d'Organització i Serveis 
           Servei d’Organització 
 

9 
 

3. PAGAMENT DE LA TAXA 

3.1 En el moment de l’enviament del formulari 

Només cal que cliqueu sobre l’enllaç, ompliu les dades de la targeta i premeu el botó “Envia”. 

 
 
 

 

Si tot s’ha processat correctament, us apareix en la pantalla l’avís que inclou l’acusament de 
rebuda. 
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3.2 Pagament des de l’Estat de les meves gestions o la Meva Carpeta 

Si no heu fet el pagament en el moment de l’enviament del formulari, podeu fer-lo des de l’Estat 
de les meves gestions o des de la Meva Carpeta. 

Per fer-lo des de la Meva Carpeta, necessiteu un certificat digital, i en aquest cas podreu accedir 
a tots els tràmits que tingueu relacionats amb la Generalitat. Si ho feu des de l’Estat de les meves 
gestions, només necessiteu el codi del tràmit (ID) i el NIF de la persona sol·licitant o de la 
representant legal, però només podreu accedir al tràmit concret. 

• Aneu a l’Estat de les meves gestions i introduïu el codi ID (si feu servir l’enllaç del correu de 
comunicació de rebuda de la sol·licitud, aquest pas no l’heu de fer). 

 

• Cliqueu sobre el nom del tràmit. 

 

• Introduïu el NIF de la persona sol·licitant o representant legal que figura al formulari. 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do?reqCode=list&set-locale=ca_ES
https://carpeta.canalempresa.gencat.cat/canalempresa/AppJava/autenticat/el_meu_espai.xhtml?set-locale=ca_ES
https://carpeta.canalempresa.gencat.cat/canalempresa/AppJava/autenticat/el_meu_espai.xhtml?set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do?reqCode=list&set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do?reqCode=list&set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do?reqCode=list&set-locale=ca_ES


 
          Sub-direcció General d'Organització i Serveis 
           Servei d’Organització 
 

11 
 

• Entreu, llavors, al tràmit, on podeu comprovar els requeriments de pagament o de 
documentació pendents. 

 

• Premeu el botó “Accedeix” per poder fer el pagament. Podeu fer el pagament en línia 
mitjançant una targeta de crèdit/dèbit o mitjançant una carta de pagament. 

 

 

Pagament amb targeta de crèdit/dèbit 

• Ompliu totes les dades i premeu el botó “Enviar”. 

      

• Si tot s’ha processat correctament, apareix un avís amb l’acusament de rebuda. 
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Pagament amb carta de pagament 

• Cliqueu a sobre de l’enllaç i descarregueu la carta de pagament. 

 

 

• Feu el pagament a través de qualsevol oficina de CaixaBank (“La Caixa”). En aquest cas, el 
pagament s’ha de fer mitjançant els caixers automàtics, amb una targeta de crèdit o dèbit 
de qualsevol entitat; o, si se'n disposa, amb una llibreta o un compte corrent de CaixaBank.    

• Deseu el justificant de pagament. 
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4. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

4.1 En el formulari 

Per afegir la documentació adjunta al formulari, heu de clicar a sobre del botó “Adjunta” i 
després ja podeu cercar al vostre ordinador el document corresponent i adjuntar-lo.  

Hi ha alguns documents que disposen de model de formulari i que poden descarregar-se des del 
mateix formulari o des de l’apartat Documentació Annexa de la fitxa del tràmit. 

Cada document té especificat el format i el pes màxim acceptat. 

Recordeu que el pes del formulari més els documents adjunts no pot ser superior a 5 Mb. 

 

4.2 En el moment de l’enviament de la sol·licitud 

Segons com estigui configurat el tràmit, quan s’envia el formulari, si tot s’ha processat 
correctament, el sistema retorna enllaços per afegir la documentació necessària que no s’ha 
pogut adjuntat al formulari, si escau. 
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• Cliqueu sobre el nom del document que es vol adjuntar 
• S’obre la finestra que permet l’enviament del document. 
• Annexeu el document i premeu el botó “Envia”. 
• Si tot s’ha processat bé, us apareix en la pantalla l’avís amb l’acusament de rebuda. 

 

4.3 Des de l’Estat dels meus tràmits o de la Meva carpeta 

Si no heu aportat la documentació en el moment de l’enviament del formulari, podeu anar a 
l’Estat dels meus tràmits per enviar-la. 

A la fitxa del tràmit, hi podeu trobar els documents obligatoris segons cada modalitat. 

• Aneu a l’Estat de les meves gestions i introduïu el codi ID (si feu servir l’enllaç del correu de 
comunicació de rebuda de la sol·licitud, aquest pas no l’heu de fer). 

 

• Cliqueu sobre el nom del tràmit. 

 

• Introduïu el NIF de la persona sol·licitant o representant legal que figura al formulari. 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do?reqCode=list&set-locale=ca_ES
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• Un cop dins de l’expedient, podeu veure un avís que us informa que hi ha requeriments de 
pagament o de documentació pendents. 

• Aneu a la pestanya Documents enviats o requerits. 

 

• En aquest espai, hi podeu trobar tota la informació dels documents enviats o requerits.

 

• Clicant sobre el botó “Accedeix” dels documents pendents, podeu accedir al detall del 
requeriment i enviar el document (feu atenció a les observacions contingudes a “Detall”). 
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Si tot s’ha processat correctament, apareix en pantalla un missatge informatiu amb 
l’acusament de rebuda. 

 

• Clicant sobre el botó “Accedeix” dels document enviats, podeu accedir al detall de 
l’enviament i descarregar l’acusament de rebuda. 

 

 

4.4 Respondre a un requeriment de documentació 

• Rebeu un avís de requeriment de documentació de comunicat.generalitat@gencat.cat. 
 

 
 

mailto:comunicat.generalitat@gencat.cat
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• Cliqueu sobre l’enllaç de l’avís per accedir al tràmit. 
• Premeu sobre el nom del tràmit. 

 

• A partir d’aquí heu de seguir els mateixos passos que a l’apartat 3.3, Adjuntar documentació 
des de l’Estat dels meus tràmits o des de la Meva carpeta. 

Important: si el requeriment de documentació s’ha fet amb notificació electrònica, cal que 
accepteu primer la notificació per tal que s’activin els requeriments i pugueu enviar la 
documentació.  
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5. ACCÈS A LES NOTIFICACIONS 

• L’empresa rep un avís de notificació de l’Oficina de Gestió Empresarial 
(norespongueu_noresponeu_oge@enotum.cat) al correu electrònic o al telèfon mòbil que 
hagueu consignat en el formulari, amb les dades del tràmit, si és accessible o no amb 
contrasenya i les dades d’accés a la notificació. 

 

• En el mateix avís de notificació, s’envia l’enllaç per accedir-hi directament a l’espai de 
notificacions electròniques. També és pot fer mitjançant el servei e-NOTUM.  

 

• L’empresa pot accedir a la notificació a través d’una contrasenya (cal que s’hagi configurat 
la notificació d’aquesta manera) o per certificat digital. 

 

mailto:norespongueu_noresponeu_oge@enotum.cat
https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=1&locale=ca
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• En accedir a la notificació, aquesta queda acceptada. 

. 

Important: des de l’emissió de l’avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la 
o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s’entén 
rebutjada. Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considera 
practicada.  

La consulta de les notificacions electròniques es fa a través de l’apartat Notificacions 
electròniques de La meva carpeta.  

Per a més informació, consulteu l’apartat de notificacions electròniques del web del 
Departament de Salut o de Tràmits gencat. 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/nottel/notificationPassKeyCE.do?set-locale=ca_ES&page=%2FnotificationPassKeyCE.do%3FreqCode%3DformDemandPasskey&prefix=%2Fce%2Fnottel&reqCodeChangeLanguage=formDemandPasskey&reqCodeChangeLanguage=formDemandPasskey
http://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/suport-tramit/notificacions-electroniques/
http://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/suport-tramit/notificacions-electroniques/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
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6. CONSULTA DE L’ESTAT DEL TRÀMIT 

Podeu fer-ho a: 

• Canal Empresa (amb idCAT Mòbil o/i certificat digital) 
• Estat de les meves gestions (Tràmits gencat) (amb l’identificador del tràmit i el DNI/NIF) 
• Estat de les meves gestions (Canal empresa) (amb l’identificador del tràmit i el DNI/NIF) 
• Telèfon 012 (amb l’identificador del tràmit i el DNI/NIF) 

  

Identificador del tràmit 

En tot cas, cal que disposeu de l’identificador del tràmit (ID del tràmit), que és un codi 
alfanumèric de 5 dígits que es genera en la presentació de la sol·licitud i que és unívoc. 

Aquest codi us serveix per consultar la vida de l’expedient. 

Per a més informació, podeu consultar l’apartat Com accedir i fer seguiment dels meus 
tràmits i IdCAT Mòbil de l’apartat Suport a la tramitació de Tràmits gencat. 

 

 

7. DUBTES I INCIDÈNCIES 

 

Podeu trobar més informació sobre la tramitació electrònica a Suport a la tramitació de Tràmits 
gencat. 

També teniu a la vostra disposició el vídeos: 

• Funcionament de l’Administració electrònica 
• Com enviar la sol·licitud i fer l’aportació inicial de documentació 
• Com respondre a requeriments de documentació posteriors 

 

7.1 Canals de contacte per a dubtes i incidències: 

• 012  

Dona informació general sobre el procés de tramitació. 

• Bústia de contacte  

Heu de seleccionar el tema relacionat amb el vostre tràmit. 

https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?scope=autenticacio_usuari&state=state&redirect_uri=https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/redirectservlet&response_type=code&client_id=gsit.gencat.cat&approval_prompt=auto
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=list&set-locale=ca_ES&portalId=1
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do
https://web.gencat.cat/ca/contacte/012
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-meva-carpeta/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-meva-carpeta/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/
https://www.youtube.com/watch?v=-YkareYdk4E&feature=youtu.be
https://youtu.be/ueeOTkAHWjY
https://youtu.be/unY6MnY4Pic
https://web.gencat.cat/ca/contacte/012/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/conqxs/conqxs.do?reqCode=newCqs&orgTopic=20564&set-locale=ca_ES&topicLevel1.id=500&topicLevel2.id=25269
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/conqxs/conqxs.do?reqCode=newCqs&orgTopic=20564&set-locale=ca_ES&topicLevel1.id=500&topicLevel2.id=25269
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