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1 Introducció 

El 24 de novembre de 2009 es va publicar al BOE la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la 
qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria 
sancionadora.  

Aquesta Llei implica una novetat important: l’obligatorietat de l’establiment del canal 
telemàtic per a la notificació de les sancions. El que es busca és disposar d’un sistema de 
notificació adaptat a la realitat actual i, a tal efecte, es crea la figura de la DEV (adreça 
electrònica viària) que correspon al conjunt d’elements necessaris per poder efectuar 
notificacions electròniques: per a la recollida i consulta del consentiment del ciutadà (excepte 
pels obligats per Llei) i per a la recollida i consulta de les seves adreces electròniques 
(correu electrònic i telèfon mòbil) a efectes d’avís de notificació. La DEV no és, per tant, una 
plataforma de notificació electrònica, si no un conjunt de mecanismes i dades que permeten 
que qualsevol plataforma de notificació electrònica pugui efectuar notificació de sancions en 
matèria de trànsit amb plenes garanties.  

En aquest mateix sentit, la disposició addicional cinquena d’aquesta llei estableix que “les 
comunitats autònomes amb competències executives en matèria de trànsit poden substituir 
les notificacions a l’adreça electrònica viària per notificacions a través de les seves 
plataformes informàtiques, per als ciutadans que optin per aquestes”. Així mateix, en 
aquesta mateixa disposició addicional es diu que “les administracions locals que pertanyen 
als àmbits territorials de les comunitats autònomes amb competències en matèria de trànsit 
poden subscriure convenis de col·laboració per fer les notificacions telemàtiques a través de 
les plataformes de notificació i dels taulers d’edictes de la comunitat autònoma.”.  

Cal recordar que d’acord amb la l’esmentada Llei les administracions locals amb 
competències en matèria de trànsit estan obligades a fer notificacions electròniques a partir 
del 25 de maig de 2012. 

El Servei Català de Trànsit usa e-NOTUM com la plataforma informàtica per a efectuar 
notificacions en matèria de sancions de trànsit i, per tant, ha obert el camí per tal que aquest 
servei, ofert pel Consorci AOC i que ja empren molts ens locals i la pròpia Generalitat de 
Catalunya per fer notificacions en altres matèries, també es faci servir per a què les 
administracions locals puguin notificar electrònicament les seves sancions de trànsit. 

Tot plegat permet visualitzar un escenari d’ús molt clar del model català de notificació 
electrònica que promociona un mateix sistema per a totes les administracions públiques i 
també un mateix sistema per a tots els tipus i matèries a notificar, que presenta els beneficis 
següents: 

1) Per les administracions públiques: 

a. Un únic model de notificació electrònica per a tota l’organització. Permet 
homogeneïtzar els processos, la gestió d’expedients, la gestió d’evidències, la 
formació del personal i l’adaptació tecnològica. 
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b. El cost de la notificació electrònica s’assumeix íntegrament des del Consorci 
AOC.. 

c. S’incrementa l’eficiència en el procediment de notificació, fonamentalment  
escurçant els terminis i reduint dràsticament els costos associats. 

d. S’incrementa l’eficàcia en el procés de notificació, assolint ràpidament 
percentatges d’acceptació per part dels interessats molt més grans que els 
que es produeixen amb els sistemes tradicionals. 

2) Per als ciutadans: 

a. Reben totes les notificacions d’una mateixa administració en el mateix lloc. 

b. Reben l’avís en el seu correu electrònic habitual i/o com a SMS en el seu 
telèfon mòbil. 

c. En accedir a la bústia de recepció de notificacions d’una determinada 
administració, reben informació de l’existència de notificacions d’altres 
administracions pendents de lectura. 

d.  I pel que fa específicament a les sancions de trànsit, el fet que tant les 
sancions provinents del Servei Català de Trànsit com dels ajuntaments es 
duguin a terme amb el mateix sistema facilita l’experiència d’usuari i genera 
sinèrgies en la seva implantació i utilització. 

i. En rebre la notificació l’interessat pot pagar l’import de la sanció amb la 
bonificació corresponent, dins dels període establert per obtenir 
aquest benefici. 

2 Com fer una notificació? 

Tot sovint, quan cal efectuar la notificació d’una sanció es disposa únicament de la matrícula 
del vehicle. En aquest cas, el que cal esbrinar en primer lloc és a quina persona (física o 
jurídica) se li ha d’efectuar la notificació. Aquesta informació està accessible a través del 
servei Via Oberta del Consorci AOC (vegeu “com donar-se d’alta al servei” per saber com 
accedir-hi). Cal dir que aquest servei és útil tant quan el que es pretén és notificar 
electrònicament com quan el que es vol (o cal fer) és notificar de forma tradicional. 

La consulta de dades d’un vehicle a partir d’una matrícula i una data retorna: 

1) Les dades del vehicle 

2) El titular, amb les seves dades (CIF, NIF o NIE, nom, cognom, adreça postal) 

3) El cotitular, amb les seves dades (CIF, NIF o NIE) 

4) Els arrendataris (CIF, NIF o NIE, nom i cognom). Si un arrendatari ho era en la data 
informada, es retorna també la seva adreça postal.  
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5) Els conductors habituals (CIF, NIF o NIE, nom i cognom). Si un conductor habitual ho 
era en la data informada, es retorna també la seva adreça postal.  

La notificació s’ha d’efectuar: 

1) Si existeix arrendatari en la data indicada, a aquest. 

2) Si no existeix arrendatari però hi ha conductor habitual en la data indicada, a aquest. 

3) Si no existeix ni arrendatari ni conductor habitual, al titular del vehicle. 

Un cop es disposa del subconjunt de NIF o CIF als que cal notificar electrònicament, ja es 
pot procedir, si és el cas, a efectuar cadascuna de les notificacions mitjançant e-NOTUM. 
Aquest procés es pot fer a través de les pantalles habilitades a tal efecte a EACAT a les que 
poden accedir tots els ens locals o a través dels sistemes informàtics de gestió dels propis 
ens locals mitjançant la connexió als serveis Web que e-NOTUM posa a disposició. En 
aquest darrer cas, també és possible efectuar les notificacions per lots. 

Per tant, el procés de notificació electrònica consta de tres passos: 

1) Identificació del CIF o NIF a qui notificar 

2) Verificació que aquest CIF o NIF ha donat el seu consentiment (o està obligat per 
Llei) i, en cas afirmatiu, obtenció de les seves credencials (número de mòbil, correu-
e) per a fer-li arribar un avís de l’existència de la notificació mitjançant els serveis que 
a tal efecte disposa el Consorci AOC. 

3) Dipòsit de la notificació i inici dels 10 dies de termini establerts legalment en els quals 
el ciutadà acceptarà la notificació, la rebutjarà expressament o es considerarà 
rebutjada per manca d’accés a aquesta. 

3 Com rebrà la notificació l’interessat? 

En el moment del dipòsit de la notificació es realitza el corresponent registre de sortida en el 
registre electrònic habilitat a tal efecte per l’ens local emissor i s’envia el primer avís a 
l’interessat per correu electrònic i, si ho ha indicat, per SMS. 

Al correu electrònic apareix un enllaç que porta directament a la notificació electrònica. Per a 
poder accedir a la mateixa, l’interessat s’haurà d’identificar amb el mecanisme que l’ens 
emissor de la notificació hagi determinat (paraula de pas d’un sol ús i/o certificat electrònic). 

Amb caràcter general, el servei e-NOTUM permet que la identificació de l’interessat es dugui 
a terme mitjançant certificat electrònic, i deixa a la valoració de l’ens emissor si accepta, en 
funció del servei del que es tracti, la identificació mitjançant paraula de pas d’un sol ús. 

Des del Consorci AOC, d’acord amb l’anàlisi efectuat, recomanem l’acceptació també 
d’aquesta alternativa que ha de facilitar l’acceptació per part dels ciutadans dels 
mecanismes de notificació electrònica que redunden especialment en incrementar l’eficàcia i 
l’eficiència d’aquests processos. 
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Un cop acceptada la notificació o transcorreguts els 10 dies sense accés, l’ens  emissor 
rebrà el corresponent avís de canvi d’estat: dins les pantalles d’empleat públic de l’EACAT, 
per correu electrònic i/o per servei Web (aquests dos darrers si així ho ha determinat 
l’organisme usuari d’e-NOTUM). 
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4 Què cal guardar a l’expedient sancionador? 

A l’expedient cal conservar l’acte notificat i l’evidència del procés de notificació que retorna el 
servei e-NOTUM. Aquesta evidència conté els elements tècnics que permeten demostrar els 
esdeveniments que s’han anat succeint durant el cicle de vida de la notificació (dipòsit, 
acceptació o rebuig) i el corresponent moment en el temps (amb segell de temps). 

5 Com donar-se d’alta al servei? 

Per poder emprar el sistema complert descrit en aquest document per tal de poder notificar 
sancions en matèria de trànsit cal: 

1) Per accedir a Via Oberta per obtenir les dades de l’interessat a partir de la matrícula1: 

a. Adherir-se al conveni marc d’interoperabilitat 

                                                 

1 Trobareu informació detallada a  

http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-
col%C2%B7laboraci%C3%B3-interadministrativa/Via-Oberta/Com-sol%C2%B7licitar-ho#B 
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b. Estar adherit al conveni de la FEMP 

c. Disposar d’un certificat electrònic emès per la DGT i lliurar-lo al Consorci AOC 

d. Emplenar i trametre el formulari de sol·licitud del servei 

2) Per accedir a e-NOTUM: 

a. Formalitzar el conveni d’ús del servei e-NOTUMi 

b. Emplenar i trametre el formulari de sol·licitud del servei e-NOTUM a tal efecte. 
Pels ens que ja són usuaris d’eNOTUM caldrà omplir un nou formulari per 
aquest servei.  

6 I els ciutadans? 

Finalment, per tal que un ciutadà rebi les notificacions en matèria de sancions de trànsit en 
format electrònic cal que es doni d’alta al servei a través de l’oficina virtual de tràmits de la 
Generalitat de Catalunya o bé a través de la seu electrònica de la DGT. Recordar que les 
persones jurídiques no cal que facin aquest tràmit donat que estan obligades per Llei. 

                                                 

i Aquest conveni dona resposta també al que l’articulat de la Llei diu que cal signar per tal que les 
administracions locals que pertanyen als àmbits territorials de les comunitats autònomes amb 
competències en matèria de trànsit poden subscriure convenis de col·laboració per fer les 
notificacions telemàtiques a través de les plataformes de notificació de la comunitat autònoma. 


