Procés enviament sol·licitud Acreditació Tecnio 2020-2023
Per descarregar el formulari hi ha dos vies:
1. Les entitats amb CIF propi han de gestionar el tràmit des del Canal empresa.
2. Les entitats amb CIF d’ens públic (universitats, centres de recerca..) han de gestionar el
tràmit des de l’EACAT.
A continuació es detallen els passos per cadascuna de les opcions.

1. Aplicatiu TEI
Els passos per tramitar la sol·licitud són els següents
1. Accedir al web d’Acció i clicar en el requadre groc per acreditar-se:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/tecnio/
2. Descarregar el formulari.

3. Emplenar el formulari, signar i desar. Qualsevol dubte podeu contactar amb el Servei
d’Acreditació acreditació.accio@gencat.cat.

Una vegada omplert el formulari cal identificar-se per poder enviar-ho.
4. Enviar. Si el formulari s’ha enviat correctament, es podrà descarregar l’acusament de
rebuda (justificant d’enviament).
5. Enviar la documentació requerida. A causa de la limitació de pes, surt un avís que
demana la documentació obligatòria per acreditar-se una vegada ja s’ha enviat el
formulari. NOTA: l’aplicatiu NO reconeix la documentació que ha d’aportar cada
entitat. Tal i com s’indica en la imatge, es llista tota la documentació i l’entitat ha
d’enviar els documents corresponents als requisits i atributs escollits. No ha d’enviar
tots els documents llistats.

La revisió del formulari es realitza de manera manual. Si ha fet l’enviament correctament es
dona la opció de descarregar un justificant, l’acusament de rebuda.

2. Aplicatiu EACAT
1. Accedir al web d’Acció i clicar en el requadre groc per
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/tecnio/.
2. Accedir a l’EACAT amb el certificat digital.
3. Descarregar sol·licitud i omplir formulari.

acreditar-se:

NOTA: L’aplicatiu NO reconeix la documentació que ha d’aportar cada entitat. Tal i com s’indica
en la imatge, es llista tota la documentació i l’entitat ha d’enviar els documents corresponents
als requisits i atributs escollits. No ha d’enviar tots els documents llistats.

4. Una vegada omplert el formulari, per enviar-ho s’ha de seleccionar la pàgina “Finestreta
de registre”.
5. A “Documentació a presentar” ha d’adjuntar el formulari omplert i al camp
“Documentació annexa” un arxiu obligatori.

6. Enviar. Si el formulari s’ha enviat correctament, es podrà descarregar l’acusament de
rebuda (justificant d’enviament).

La revisió del formulari es realitza de manera manual. Si ha fet l’enviament correctament es
dona la opció de descarregar un justificant, l’acusament de rebuda.

7. Per tal d’adjuntar la resta de la documentació obligatòria, a la pestanya Tràmits, Tràmit
de documents trobaran l’opció per poder fer-ho.
NOTA: L’aplicatiu NO reconeix la documentació que ha d’aportar cada entitat. L’entitat
ha d’enviar els documents corresponents als requisits i atributs escollits. S’ha de triar els
documents i adjuntar un per un.

Qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb el Servei d’Acreditació.
Tel. 935676184
acreditació.accio@gencat.cat

