GTR-RER
Taula Sectorial Agrària del vaquí de
carn
2 de desembre de 2020

Mòdul del Registre d’explotacions ramaderes al
Gestor Telemàtic Ramader (GTR RER)
 Substitueix al SIR
 Nou sistema que permet la tramitació telemàtica i la gestió de les dades
de les explotacions ramaderes catalanes:
 Subjectes obligats a presentar el tràmit telemàticament: persones jurídiques i
les físiques que realitzin activitat econòmica (2 octubre 2020)
 Subjectes no obligats: les persones físiques que NO realitzin activitat
econòmica: AUTOCONSUM:

 Actuacions dels ramaders al GTR RER (telemàticament):
 Tràmits de sol·licitud i/o comunicació de noves subexplotacions i/o de les
modificacions de les existents.
 Declaració de cens
 Comunicacions de canvi de titularitat i/o propietat
 Accés i explotació de les dades de les explotacions de què siguin titulars.

 Figura del tècnic de projecte (autoritzat per tràmit)
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Accés al GTR RER
https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/gtr/AppJava/views/home.xhtml?param=load
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Accés al GTR RER
Usuaris externs (Codi usuari i contrasenya): per sol·licitar per

primer cop usuari i contrasenya, caldrà prémer l’opció “Registra’t” (situat a la
part dreta): es podrà introduir les dades identificatives requerides i el tipus
de rol que volen sol·licitar. Les dades introduïdes per l’usuari quedaran
enregistrades i emmagatzemades en la base de dades del GTR.
Un cop finalitzat el procés s’obtè un codi d’usuari i una contrasenya que
permet l’accés a GTR. Quan l’usuari accedeixi per primer cop a GTR se li
demanarà que canviï la contrasenya. A partir d’aleshores, escrivint l’usuari i
la nova contrasenya a la pantalla d’inici es podrà accedir a l’aplicació
prement “Accés sense certificat”
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GTR RER – rol ramader
El rol ramader és un tipus de perfil destinat a totes les persones
titulars d’una explotació ramadera que sol·licitin l’alta com a
usuaris al GTR. També s’assignarà aquest usuari als representants
legals dels titulars de les explotacions ramaderes.
Aquest rol estableix una vinculació entre l’usuari i els codis REGA
de les seves explotacions, la qual cosa permet que els diferents
usuaris puguin realitzar i gestionar els tràmits relacionats amb la
seva activitat ramadera
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GTR RER – rol ramader

6

3

GTR RER –
 Més informació i suport a l’usuari a la web del DARP:
 Manual registre d’explotacions i diferents tràmits
 Vídeos formatius

agricultura.gencat.cat
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