Guia bàsica del servei de presentació telemàtica d'edictes al BOP de Girona
Per presentar anuncis al BOP de Girona només us cal una connexió a internet i un
certificat
digital.
L'adreça
d'internet
per
accedir
a
l'aplicació
és
http://www.ddgi.cat/publicarEdicte. Us recomanem que llegiu l'apartat de preguntes
més freqüents abans d'utilitzar l'aplicació, són dos minuts. Disposeu de suport
telefònic, al 900 900 775 o per correu electrònic, a ebop@ddgi.cat
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
Necessito un usuari i una paraula de pas per accedir a l'aplicació?
Sí. Podeu utilitzar els mateixos que feu servir per a l'aplicació ACTUAL o Perfil de
Contractant. Si no disposeu de cap usuari, en intentar accedir a l'aplicació seguiu les
instruccions per registrar-vos i obtenir un usuari.
Puc utilitzar un certificat per identificar-me i així no fer servir un nom d'usuari i
una paraula de pas?
Sí. Un cop disposeu d'un nom d'usuari i d'una paraula de pas, podeu associar un
certificat anant a l'adreça d'internet https://ssl3.ddgi.org/gestioUsuaris/. Per fer-ho cal
que primer carregueu el vostre certificat al vostre navegador i que seleccioneu el
certificat quan us connecteu a l'aplicació de gestió d'usuaris.
No sé si tinc ben instal·lat el meu certificat per signar electrònicament. Com puc
provar-lo?
Podeu provar el vostre certificat signant a l'aplicació de prova que hi ha a l'adreça
d'internet http://www.ddgi.cat/gestioSignatura. Tot allò que signeu desapareix un cop
tanqueu el vostre navegador.
Em connecto correctament a l'aplicació però em surt un error dient-me que no
tinc prou privilegis.
Truqueu al 900 900 775 o envieu un correu a ebop@ddgi.cat i demaneu que us
assignin privilegis suficients per accedir a l'aplicació de presentació telemàtica
d'edictes al BOP.
Tots els usuaris tenen els mateixos privilegis?
No. Els usuaris amb privilegis bàsics poden publicar edictes. Hi ha altres usuaris amb
més privilegis que poden veure i modificar tota la informació referent a la seva entitat.
Aquest nivell de privilegis és especialment adequat per a persones que signen els
edictes o que han de tenir informació de tot el que publica una entitat. Per donar
aquest nivell de privilegis a un usuari us heu de posar en contacte amb el número 900
900 775 o a l'adreça ebop@ddgi.cat

Com puc justificar el pagament de l'edicte?
Podeu adjuntar un fitxer amb el justificant del pagament. Ja sigui una imatge
escanejada d'un document o bé la captura d'una pantalla, etc.
Qui pot signar la petició de publicació d'un edicte al BOP?
Les mateixes persones que ho podien fer en paper ho poden fer de manera
electrònica.
S'ha d'entrar la informació i signar en una sola connexió?
No. Podeu entrar part de la informació, guardar-la i recuperar-la després. També
podeu preparar la informació i després un altre usuari la pot signar.
Un altre persona pot utilitzar el meu usuari i paraula de pas?
Mai.
El certificat que utilitzo per connectar-me és el mateix que he de fer servir per
signar?
No necessàriament.
Quins certificats puc utilitzar?
Podeu utilitzar qualsevol certificat que valida la plataforma PSIS del Consorci AOC.
Són els més habituals, com ara els de Catcert, ID Cat, FNMT, DNI, etc. Podeu trobar
més informació a la pàgina web del Consorci AOC.

