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GUIA PER A LA TRAMITACIÓ VIA INTERNET DE SOL·LICITUDS DE 
CERTÀMENS RAMADERS I ALTRES CONCENTRACIONS 

D’ANIMALS VIUS 

 

Com ja sabeu, per realitzar una prova d’agility cal sol·licitar al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya 
la regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius. 

Podeu trobar informació sobre com realitzar aquest tràmit a aquest enllaç: 

 Regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius 

Aquest tràmit es pot realitzar personalment o per internet, sols cal que seguiu les 
instruccions indicades a la pàgina web del DARPA. 

 

 

GUIA PER A LA TRAMITACIÓ VIA INTERNET DE SOL·LICITUDS DE CERTÀMENS 
RAMADERS I ALTRES CONCENTRACIONS D’ANIMALS VIUS 

 

1. Aneu a la Seu electrònica https://seu.gencat.cat/ de la Generalitat de Catalunya, feu 
clic al camp del cercador de tràmits i introduïu el text “Certàmens”.  
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2. Accediu al tràmit i feu clic al botó Comença per iniciar la sol·licitud:  

 

 

3. Desplegueu l’apartat Documentació per veure els documents necessaris per a la 
tramitació.  

 

 

 

 

4. Dins del Pas 1 Sol·licitar l’autorització desplegueu l’opció de presentar la sol·licitud 
Per internet i accediu a descarregar el formulari fent clic al botó Vés-hi:  
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5. Un cop dins, cal descarregar-se el fitxer del formulari de sol·licitud (sense 
identificació digital). Cal tenir en compte que no l’heu d’obrir al navegador, i que per 
tant, l’haureu de descarregar, generalment fent ús del menú contextual (que s’obre 
amb el botó dret del ratolí) i triar una opció similar a “Anomena i desa el contingut de 
l’enllaç”, depenent del navegador que feu servir. Deseu-lo en un lloc accessible de 
l’ordinador. Un cop descarregat el formulari, no cal que tanqueu la pàgina web, perquè 
la farem servir posteriorment per enviar-lo a tramitar.  

 

 

6. Obriu el formulari en format PDF, que us heu descarregat seguint les instruccions de 
l’apartat anterior i empleneu-lo amb les vostres dades identificatives. Recordeu que 
són obligatoris els camps marcats en vermell:  

Encara que no estigui marcat en vermell, es necessari emplenar sempre l’adreça de 
correu electrònic per poder rebre notificacions i avisos sobre l’estat de la tramitació de 
la sol·licitud. 

Com la sol·licitud es realitza des del club d’agility, el sol·licitant és una persona jurídica- 
Per tant és obligatori emplenar les dades del/de la persona representant.  

 

mailto:info@fcagility.cat


 

 
Federació Catalana d’Agility – G-65317398 - Ausiàs March, 61-77 local 4 – 08912 Badalona - Tel: 689 020 292 

Apartat de correus 175, 08910 Badalona 

www.fcagility.cat E-mail: info@fcagility.cat 
 

 

NOTA: si cliqueu el botó de Següent que hi ha al final de cada pàgina del formulari 
podreu realitzar validacions parcials de les dades introduïdes i corregir possibles errors 
d’una forma més senzilla.  

 

 

7. Podeu afegir les dades d’una persona de contacte diferent del sol·licitant, que 
també rebrà avisos de l’estat de l’expedient. Podeu copiar les dades del sol·licitant 
clicant el botó corresponent. No obstant això, les notificacions administratives sempre 
es dirigiran únicament al sol·licitant.  

 

8. Empleneu les dades associades a la vostra petició d’informe: Nom del Certamen 
[Campionat de Catalunya d’Agility, prova número:XX (Federació Catalana d’Agility)] i 
la Comarca on es celebra.  
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9. Adjunteu la documentació corresponent.  

 

 

A la secció DocumentacióSanitat animal de la pàgina web de FCAG trobareu: 

 Annex a la sol·licitud (Sol·licitud realitzada per FCAG al DARPA) 

 El programa de mesures sanitàries, signat pel veterinari responsable 

 La memòria justificativa del compliment dels requisits legals enviada per FCAG. 

 

10. Llegiu les declaracions responsables i la informació sobre el tractament de les 
vostres dades de caràcter personal que consten al formulari.  

 

11. Si voleu fer la tramitació, marqueu la casella d’acceptació de les condicions.  
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12. Valideu tot el formulari. A partir del moment que el formulari s’hagi validat no es 
podrà modificar. Si mostra algun avís d’error, caldrà esmenar-lo abans d’enviar a 
tramitar la sol·licitud.  

 

13. Deseu el formulari a un lloc accessible del vostre ordinador.  

 

 

14. Accediu a la pàgina des d’on heu descarregat el formulari i feu clic a la pestanya 
“Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda”: 

 

 

15. Trieu el fitxer que inclou el formulari emplenat i feu clic al botó Envia:  
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16. Un cop enviat el fitxer del formulari, haureu de signar electrònicament la sol·licitud 
d’autorització mitjançant alguna de les següents opcions:  

 

Podeu trobar més informació sobre els 
mecanismes d’identificació digital per 
utilitzar els serveis electrònics de la 
Generalitat de Catalunya en aquest 
enllaç: Certificats admesos per 
identificació 

 

NOTA: Les dades del certificat emprat per 
signar el formulari han de coincidir amb 
les dades de la persona sol·licitant (física 
o jurídica) o del representant de la 
persona jurídica que heu fet constar al 
formulari. 

 

18. Un cop enviada la petició, podeu descarregar-vos l’acusament de rebuda, que és 
una còpia del formulari amb el codi d’identificació del tràmit, el número, la data i 
l’hora del registre.  

 

La Meva Carpeta  

Utilitzant el codi identificador (ID) del tràmit, el sol·licitant pot consultar en tot 
moment l’estat dels tràmits o gestions des de “La meva carpeta”  
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Seleccionant el tràmit podrem accedir a visualitzar les gestions relacionades introduint 
algun dels números de document d’identitat permesos.  

 

 

Un cop dins el tràmit l’usuari podrà veure en tot moment l’estat del tràmit sol·licitat i 
realitzar el seguiment de la sol·licitud. 
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