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1 Introducció 

El present document és el manual d’usuari de la web del treballador on es detalla el 
funcionament del mateix. 

2 Sumari 

Aquesta pantalla és la primera que es veurà al accedir a eNOTUM. Conté un resum de 
l’estat de les notificacions, un menú que recull les opcions de navegació que té l’usuari i un 
cercador de notificacions.  

 

Fig. 1 Sumari 

A la part central de la pantalla es troben totes les notificacions i comunicacions, si no hi 
hagués cap notificació s’informaria. El detall de qualsevol d’aquestes notificacions és 
accessible fent un clic sobre el títol de la notificació. En cas de voler veure el destinataris 
s’haurà de fer un clic amb el ratolí sobre “Veure destinataris”. 

A l’esquerra de la pantalla, es pot veure un menú de navegació de l’usuari que recull les 
següents opcions:  
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Fig. 2 Menú 

 Crear  nova: Si es fa un clic amb el botó del ratolí sobre aquesta opció del menú 
s’obrirà un submenú que permetrà crear una notificació o comunicació. Es 
comentarà amb detall més endavant. 

 Tots: Carrega totes les notificacions ordenades per data de registre. 

 Dipositats: Carrega totes les notificacions que s’han dipositat però que el ciutadà 
encara no ha visualitzat. Aquestes notificacions es troben ordenades per data de 
registre. 

 Finalitzats: Carrega totes les notificacions i comunicacions que es trobin en els 
estats de: Acceptada, Rebutjada, Rebutjada sense accés i Rebutjada sense acció. 
En aquest cas, es visualitzarà la data d’acceptació en lloc de la data de registre 

 En trànsit: Carrega totes les notificacions que encara no s’han dipositat. 

 En error: Si es fa un clic sobre aquesta opció s’obtindrà un llistat paginat amb totes 
les notificacions que es troben en l’estat d’error. 
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 Recuperar report: Opció del menú visible per a  administradors i gestors. Permet 
obtenir un report d’una data en concret. 

 Destinataris: Agenda de destinataris comú a tot l’Ens i departament. 

 Notificacions i comunicacions: Filtre de cerca de notificacions i/o comunicacions. 

 Etiquetes: Filtre de cerca d’etiquetes definides prèviament. 

 Configuració: Opció visible per administradors, gestor i coordinadors. Es comenta 
més endavant.  

 Backoffices: Opció visible per administradors. Es comenta més endavant.  

3 Visualització de notificacions 

Per poder veure el detall de qualsevol notificació llistada només fa falta fer clic sobre el seu 
títol. Les dades que es podran veure es recullen a la Fig. 3 

 

Fig. 3 Detall notificació 

El que es veurà en aquesta pantalla de dalt a baix i d’esquerra a dreta, tindrem el títol de la 
notificació amb la seva referència i la data de dipòsit juntament al termini. A continuació es 
troben les dades de registre i el  destinatari amb les seves dades. Just a sota es tindran les 
dates i els estats per els que ha passat la notificació i les etiquetes d’aquesta notificació. 
Més avall els documents associats a la notificació als que es podrà accedir-hi fent clic sobre 
el nom del document. Mes avall, hi ha el text de la notificació, el peu de recurs, el termini i el 
sistema d’accés. També es mostraran les dades d’avís del correu electrònic i/o missatge de 
text.  
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4 Cerques predefinides 

En qualsevol moment podem accedir a tres tipus de cerques predefinides. Per accedir-hi 
només és necessari fer clic sobre les opcions del menú de “Tots”,  “En error”, 
“Finalitzades” ,“Dipositats” i “En trànsit”  que es troben al menú de l’esquerra (Fig.2). Els 
resultats que s’obtindran seran els llistats de totes les notificacions que es trobin amb aquell 
estat. Si hi ha molts registres, aquest es trobaren paginats. 

 

Fig. 4 Paginat cerques 

5 Crear notificacions i comunicacions 

Per crear una notificació s’haurà de fer clic sobre el text “Crea nova” i després escollir entre  
notificació i comunicació que es troba al menú de l’esquerra. Això ens portarà a la següent 
pantalla de notificacions: 

 

Fig. 5 Creació notificacions 

O bé, a la pantalla de comunicacions: 
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Fig. 6 Creació notificacions 

 

Per poder crear una notificació/comunicació es necessari omplir el títol i la referència, 
d’adjuntar un document del tipus acte administratiu i, si cal, annexes (fins a 4). Per a afegir 
més annexos s’haurà de fer clic sobre  el text “Annexa un altre document” i s’afegirà un 
altre document. 

Cada notificació conté una descripció i un peu de recurs, aquestes dades poden estar ja 
predefinides i es podrien escollir del desplegable que està sobre l’àrea  del camp que s’ha 
de omplir. Pot ser que no ni hagi cap text predefinit, llavors no es trobarà aquest 
desplegable.  

Les comunicacions no disposen de camp de peu de recurs 

En el cas que sigui necessari, es podria seleccionar un àmbit, fixar el termini de la 
notificació, els recordatoris que s’enviaran al ciutadà i el mètode d’accés, si és amb certificat 
electrònic o be amb contrasenya. En cas de que sigui certificat electrònic es pot afegir un 
nivell mínim de seguretat d’aquest certificat. 

A continuació es podrà escollir la  plantilla amb la que s’enviaran els avisos, per això cal fer 
clic sobre el text “Canvieu o previsualitzeu plantilla”. 
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Fig. 7 Plantilles d’avís. 

D’igual manera, si es vol afegir una etiqueta a la plantilla només cal fer clic sobre el text 
“Afegiu etiquetes” i s’obrirà una finestra, cal seleccionar les etiquetes i fer clic a “Guardar” 

 

Fig. 8 Etiquetes. 
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Per últim, cal comentar els destinataris. Les notificacions/comunicacions van adreçades  a 
una persona física o be a una persona jurídica. 

 

Fig. 9 Destinatari. Persona física 

Per les persones físiques són obligatoris tots els camps excepte el segon cognom i el mòbil.  

Per escollir una empresa o una persona jurídica s’anirà al desplegable que té NIF i CIF i es 
triarà “CIF”.  A continuació es mostren les dades que s’hauran de emplenar per aquestes.  

 

 

Fig. 10 Destinatari persona jurídica 

Les dades que seran obligatòries per la empresa seran:  el nom de la raó social, el CIF, el 
correu electrònic si no hi ha cap persona jurídica. Si es volgués afegir una persona jurídica 
s’haurà d’emplenar el nom, primer cognom, correu electrònic i NIF de la persona vinculada.  
Per aquesta persona jurídica es pot afegir una persona d’avís que rebrà els correus i 
missatges de text, però que no podrà acceptar ni rebutjar. 
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Quan s’acabi d’afegir la persona  física / l’empresa / la persona jurídica s’haurà de fer clic 
sobre el botó “D’acord” 

Per una notificació podem tenir també múltiples destinataris,  només es necessari fer clic 
sobre “Afegeix notificació” i es podrà crear un de nou. 

La creació dels destinataris també es por fer mitjançant l’agenda de destinataris. Per això 
s’haurà de fer clic sobre el text seleccioneu de la capçalera del destinatari “Introduïu o 
 seleccioneu  el/s destinatari/s d'aquesta  notificació”  

 

Fig. 11 Destinataris agenda 

 

Una vegada s’hagin seleccionat tots els destinataris i decidit si comparteixen la notificació, 
es farà clic sobre “Afegeix” i després es podrà crear la notificació. Per això s’haurà de 
prémer el botó de “Diposita notificació”. 
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6 Configuració 

Per l’administració s’han definit tres nivells diferents. El nivell més bàsic (coordinador) 
només podrà modificar les dades del seu departament, crear text de notificacions i peus de 
recurs. El segon nivell (gestor) a més de contenir els permisos del nivell bàsic, podrà 
gestionar l’organisme on treballa. El últim nivell (administrador) podrà crear organismes, 
donar d’alta nous tipus de documents per adjuntar a la notificació i realitzar el manteniment 
de les regles de gestió d’errors per els organismes i departaments. 

6.1 Selecció entitat 

Després de fer clic amb el botó del ratolí a l’opció del menú d’administració, s’haurà 
d’escollir  entre un nou organisme, una nova entitat o bé una entitat per administrar. Primer 
s’haurà d’escollir l’organisme i a continuació una de les seves entitats. 

Una vegada estigui seleccionat s’haurà de fer clic sobre el botó de “Accepta”. Això ens 
portarà a la pantalla de administració de entitats.  

 

Fig. 12 Escollir entitat 

La entitat que s’ha seleccionat es tindrà en compte per a realitzar les gestions de 
manteniment dels textos de les notificacions, els peus de recurs i de les regles de gestió de 
errors. 

6.2 Entitats 

La gestió d’entitats permet crear, modificar i eliminar en funció del nivell d’administració 
assolit. El que veurem en aquesta pantalla seran totes les propietats de l’entitat que l’usuari 
pot modificar. 
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Fig. 13 Llistat entitats 

A la part superior es pot veure el nom de l’organisme i de l’entitat que estem modificant i les 
opcions d’administració que l’usuari té habilitades (textos subratllats). Per accedir-hi només 
cal fer clic sobre el text amb el botó del ratolí. 

Si l’entitat que estem modificant és un organisme, veurem totes les dades de 
parametrització, mentre que si és un departament, només veurem les dades que 
l’organisme permeti modificar i llegir.  

Alguns d’aquests atributs apareixen quan estem creant una notificació. El criteri empleat per 
a que aparegui serà el següent: 

 Ocult: no apareix en la creació de la notificació 

 Lectura: apareix en la creació de la notificació però no permet modificar-ho. 

 Modificable: apareix en la creació de la notificació i es permet modificar 

Una vegada hàgim canviat el valor de l’atribut o la seva visibilitat per que els valors es tingui 
en compte, haurem de fer clic amb el botó del ratolí sobre el botó “Accepta”. Si el que volem 
és perdre aquestes modificacions haurem de fer clic sobre el botó “Cancel·la”. 

Per eliminar una entitat farem clic amb el botó del ratolí sobre el text “Esborrar” i s’esperarà 
que es contesti a la pregunta: “Està segur d’eliminar l’entitat?” 
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Fig. 14 Eliminar entitat 

Si fem clic amb el ratolí sobre el boto “Si”, s’esborrarà l’entitat si no hi ha notificacions 
associades. Si n’hi ha, es produirà un error. 

6.3 Textos de notificacions 

Per accedir a la gestió de textos de notificacions és necessari fer clic amb el botó del ratolí 
sobre el text “Llistat textos notificacions”. Una vegada s’hagi clicat s’accedirà al la 
següent pantalla 
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Fig. 15 Llistat textos notificacions 

Si no hi hagués cap text de notificació el llistat estaria buit i apareixeria un text indicant-ho. 
En aquest cas només es podria afegir nous text de notificacions.  

Per afegir un nou text de notificacions s’haurà de fer clic sobre el text “Afegir nou”.  A 
continuació es mostraran el camps que s’hauran d’emplenar: 

 

 

Fig. 16 Afegir textos notificacions 

La descripció s’utilitzarà a la creació de notificacions dintre d’un desplegable i quan aquest 
sigui seleccionat s’omplirà el text de la notificació amb el contingut que es trobi al “Cos”. Per 
crear un nou text de notificació s’hauran d’omplir tots dos camps i prémer el botó “Afegeix”. 
Si no volem afegir-ho  s’haurà de fer clic sobre el botó “Cancel·la”. 

Per modificar un text de notificacions només fa falta fer clic sobre el text “Modificar” , una 
vegada s’hagi realitzat es mostraran les dades del text de notificació. 
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Fig. 17 Modificació textos notificacions 

En aquest moment ja es podrà canviar el valor de qualsevol dels camps. Per a que aquests 
canvis es vegin reflectits s’haurà de prémer el botó “Afegeix”. Si el que es vol es rebutjar les 
modificacions s’haurà de fer clic al botó “Cancel·la”. 

Per eliminar un text de notificació s’haurà de fer clic a sobre del text “Eliminar”. Una vegada 
s’hagi clicat es mostraran les dades del text de notificació i es preguntarà si s’està segur 
d’eliminar-ho. 

 

 

Fig. 18 Esborrat textos notificacions 

Per confirmar l’eliminació del text de notificació s’haurà de prémer el botó “Si” mentre que si 
el que es vol es mantenir-lo s’haurà de fer clic sobre el botó “No”. 
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6.4 Peus de recurs 

Per accedir a la gestió de peus de recurs és necessari fer clic amb el botó del ratolí sobre el 
text “Llistat peus recurs”. Una vegada s’hagi clicat accedirem a la següent pantalla:  

 

Fig. 19 Llistat peus de recurs 

Si no hi ha cap peu de notificació el llistat estarà buit i només es podran afegir nous peus de 
recurs. Per afegir un nou peu de recurs s’haurà de fer clic sobre el text “Afegir nou”.  A 
continuació es mostraran els camps que s’hauran d’emplenar. 

 

Fig. 20 Afegir peu de recurs 

La descripció s’utilitzarà a la creació de notificacions dintre d’un desplegable i quan aquest 
sigui seleccionat s’emplenarà el peu del recurs amb el text que s’hagi ficat al “Cos”. Tots 
dos camps són obligatoris. Per crear un nou peu de recurs s’hauran d’emplenar tots dos 
camps i prémer el botó “Afegeix”. Sinó volem afegir-ho s’haurà de fer clic sobre el botó 
“Cancel·la”. 
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Per modificar un peu de recurs només és necessari fer clic sobre el text “Modificar” , una 
vegada s’hagi realitzat es mostraran les dades del peu de recurs. 

 

Fig. 21 Modificar dades de recurs 

En aquest moment ja es podrà canviar el valor de qualsevol dels camps. Per a que aquests 
canvis es vegin reflectits s’haurà de prémer el botó “Afegeix”. Si el que es vol es rebutjar les 
modificacions s’haurà de fer clic al botó “Cancel·la”. 

Per eliminar un peu de recurs s’haurà de fer clic a sobre del text “Eliminar”. Una vegada 
s’hagi clicat es mostraran les dades del peu de recurs i es preguntarà si s’està segur 
d’eliminar-ho. 

 

Fig. 22 Esborrar peu de recurs 

Per a confirmar l’eliminació del peu de recurs s’haurà de prémer el botó “Si” mentre que si el 
que es vol és mantenir-lo s’haurà de fer clic sobre el botó “No”. 
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6.5 Gestió d’errors 

La gestió d’errors només pot fer-la l’administrador.  Per això, s’haurà d’haver triat una 
organització o departament i fer clic sobre el text “Llistat gestió de errors”. Així, es podran 
veure les regles definides per aquesta entitat.  

Si no hi ha cap regla definida, es prendran els valors definits per defecte. Aquests valors són 
els següents: per cada fase es realitzaran com a màxim deu reintents i el temps d’espera 
entre aquests reintents serà de mitja hora. 

 

Fig. 23 Llistat regles de gestió d'errors 

Si es volen fer servir altres valors s’haurà d’afegir una nova regla per sobreescriure-les. Per 
a això s’haurà de fer clic sobre “Afegir nou” . Per cada regla s’haurà de definir la fase del 
motor, el nombre de reintents i el temps d’espera entre aquests reintents. 
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Fig. 24 Afegir regla 

Només es podrà tenir una regla per cadascuna de les fases del motor. Hi ha set fases. 

 Fase Registre: Aquesta regla s’aplicarà si no s’ha pogut obtenir el nombre de 
registre del MUX. 

 Fase Signatura: Aquesta regla s’aplicarà si no s’ha pogut signar la notificació per 
publicar-la. 

 Fase Expiració: Aquesta regla s’aplicarà si transcorreguts deu dies des de la 
publicació el destinatari no ha acceptat o rebutjat la notificació. 

 Fase Avis EMAIL: Aquesta regla s’aplicarà si no s’ha pogut enviar un email al 
destinatari per informar-lo que té una notificació. 

 Fase Avis SMS: Aquesta regla s’aplicarà si no s’ha pogut enviar un sms al 
destinatari per informar-lo que té una notificació. Només s’aplicarà si el destinatari té 
definit un telèfon mòbil. 

 Fase Rep. Avis EMAIL: Aquesta regla s’aplicarà si no s’ha pogut enviar un 
recordatori d’email al destinatari per informar-lo que té una notificació. Aquesta regla 
s’aplicarà si transcorreguts la meitat dels dies que té per acceptar o rebutjar la 
notificació no ha fet cap acció. 

 Fase Rep. Avis SMS: Aquesta regla s’aplicarà si no s’ha pogut enviar un sms de 
recordatori al destinatari per informar-lo que té una notificació. Només s’aplicarà si 
el destinatari té definit un telèfon mòbil i si  transcorreguts la meitat dels dies que te 
per acceptar o rebutjar la notificació no ha fet cap acció. 
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Per modificar una regla de gestió o eliminar-la s’haurà de fer clic sobre els texts “Modificar” o 
“Eliminar” respectivament. 

 

Fig. 25 Modificar regla de gestió d'errors 

Una vegada s’hagin realitzat els canvis s’haurà de prémer el botó “Afegeix”, si el que es vol 
és descartar aquests canvis s’haurà de prémer “Cancel·lar”. 

Per confirmar l’eliminació d’una regla de gestió d’errors s’haurà de respondre afirmativament 
a la pregunta: “Està segur d’eliminar la regla de gestió?” prement el botó “Si”. Sinó està 
segur, s’haurà de prémer el botó “No” evitant l’esborrat de la regla. 
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Fig. 26 Eliminar regla de gestió d'errors 

6.6 Tipus document 

La gestió dels tipus de document només la pot fer l’Administrador. El gestor i el coordinador 
poden accedir per consultar les dades.  

Després de fer clic amb el botó del ratolí sobre el text “Llistat tipus document” podem 
accedir a la següent pantalla: 

 

 

Fig. 27 Llistat de tipus document 
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La diferència entre les dades accessibles per l’administrador i els gestors i coordinadors són 
els links d’accions que l’administrador té habilitats. 

Per afegir un nou tipus de document només fa falta fer clic amb el botó del ratolí sobre el 
text “Afegir nou”. Automàticament es podrà veure el següent:  

 

Fig. 28 Afegir tipus document 

A continuació s’emplenaran els dos camps. El nom descriptiu del tipus de document i la 
extensió del fitxer sense punt. Finalment, per afegir-ho, haurem de fer clic amb el botó del 
ratolí sobre el botó “Afegeix” i si ens hem equivocat, haurem de fer clic sobre el botó 
“Cancel·la”. 

Per a modificar un tipus de document s’haurà de fer clic sobre el text “Modificar” , a 
continuació es mostraran les dades del tipus de document a modificar.  

 

Fig. 29 Modificar tipus document 
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Haurem de modificar les dades de qualsevol camp i prémer el botó “Afegeix” si les dades 
són correctes o bé prémer el botó “Cancel·la” si ens hem equivocat i no volem fer cap 
modificació. 

Per eliminar un tipus de document s’haurà de fer clic amb el botó del ratolí sobre el text 
“Eliminar”. A continuació es mostraran les dades del tipus de document a esborrar. 

 

Fig. 30 Eliminar tipus document 

Per evitar esborrar un tipus de document sense intenció d’esborrar-lo, s’haurà de confirmar 
l’eliminació contestant afirmativament a la pregunta “Està segur d’eliminar el tipus de 
document?” Si es prem el botó “Si” el tipus de document s’esborrarà mentre que si es prem 
el botó “No” el que es farà és cancel·lar l’esborrat. 

6.7 Plantilles 

Després de fer clic amb el botó del ratolí sobre el text “Plantilla” podem accedir a la següent 
pantalla: 
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Fig. 31 Llistat de plantilles 

Per afegir una nova plantilla només fa falta fer clic amb el botó del ratolí sobre el text “Afegir 
nou”. Automàticament es podrà veure el següent:  
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Fig. 32 Afegir plantilla 

A continuació s’hauran d’emplenar casi tots els camps, nom plantilla, idioma, tipus plantilla, 
SMS notificació i Recordatori a més d’afegir la plantilla de notificació i de recordatori. La 
resta de camps són opcionals. Finalment, per afegir-ho, haurem de fer clic amb el botó del 
ratolí sobre el botó “Afegeix” i si ens hem equivocat, haurem de fer clic sobre el botó 
“Cancel·la”. 

Per modificar la plantilla s’haurà de fer clic sobre el text “Modificar”, a continuació es 
mostren les dades de la plantilla a modificar.  
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Fig. 33 Modificar plantilla 

Haurem de modificar les dades de qualsevol camp i prémer el botó “Afegeix” si les dades 
són correctes o bé prémer el botó “Cancel·la” si ens hem equivocat i no volem fer cap 
modificació. 

Si volem veure la plantilla, haurem de fer clic sobre “Veure” 
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Fig. 34 Detall plantilla 

 

Per eliminar una plantilla s’haurà de fer clic amb el botó del ratolí sobre el text “Eliminar”. A 
continuació es mostraran les dades de la plantilla a esborrar. 

 

Fig. 35 Eliminar plantilla 

Per evitar esborrar una plantilla sense intenció d’esborrar-la, s’haurà de confirmar 
l’eliminació contestant afirmativament a la pregunta “Està segur d’eliminar la plantilla?” Si es 
prem el botó “Si” la plantilla s’esborrarà mentre que si es prem el botó “No” el que es farà és 
cancel·lar l’esborrat. 
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7 Backoffices 

La configuració dels backoffices només la podran fer els administradors. 

7.1 Selecció entitat 

Després de fer clic amb el botó del ratolí a la opció del menú de backoffices, s’haurà 
d’escollir  un organisme. 

Una vegada estigui seleccionat s’haurà de fer clic sobre el botó de “Accepta”. Això ens 
portarà a la pantalla d’administració de backoffices.  

 

Fig. 36 Escollir entitat 

La entitat que s’ha seleccionat es tindrà en compte per realitzar les gestions de manteniment 
dels backoffices. Una vegada s’hagi clicat s’accedirà al la següent pantalla 
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Fig. 37 Llistat backoffices de l’entitat. 

Si no hi hagués cap backoffice, el llistat estaria buit i apareixeria un text indicant-ho. En 
aquest cas només es podrien afegir nous backoffices.  

Per afegir un nou backoffice s’haurà de fer clic sobre el text “Afegir nou”.  A continuació es 
mostraran els camps que s’hauran d’emplenar: 
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Fig. 38 Afegir backoffice 

S’hauran d’emplenar tots els camps obligatoris. Per crear un nou backoffice s’haurà de 
prémer el botó “Afegeix”. Si no volem afegir-lo s’haurà de fer clic sobre el botó “Cancel·la”. 

Una vegada s’hagi creat el backoffice, es podrà configurar la URL de reports. Per això 
s’haurà de modificar el backoffice fent clic sobre el text “Modificar” , una vegada s’hagi 
realitzat es mostraran les dades del backoffice. 

 



  

  Ref.:  Codi de referència documental  (p.e. G0142 N- ) | Versió: 0.0 

Títol del document  03/05/2012 

Pàg 32/38 

 

Fig. 39 Modificació backoffice 

En aquest moment ja es podrà canviar el valor de qualsevol dels camps. En el cas de les 
URL, s’obrirà aquesta finestra. 
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Fig. 40 Modificació URL’s 

 

Per a que aquests canvis es vegin reflectits s’haurà de prémer el botó “Guardar”. Si el que 
es vol es rebutjar les modificacions s’haurà de fer clic al botó “Cancel·la”. 

Per eliminar un backoffice s’haurà de fer clic a sobre del text “Eliminar”. Una vegada s’hagi 
clicat es mostraran les dades del backoffice i es preguntarà si s’està segur d’eliminar-ho. 
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Fig. 41 Esborrat backoffices 

Per confirmar l’eliminació del backoffice s’haurà de prémer el botó “Si” mentre que si el que 
es vol es mantenir-lo s’haurà de fer clic sobre el botó “No”. 

8 Recuperar Report 

Des de aquesta opció de menú se recuperà el report del canvis de estat de les notificacions 
de la data seleccionada 

Per a això, s’escollirà l’organisme i departament del que vol recuperar l’informe i a 
continuació s’indicarà la data del informe, tal i com es pot veure a la imatge següent. 

 

Fig. 42 Selecció report 
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 A continuació es farà clic amb el botó cerca i si hi ha resultats es mostrarà la següent 
pantalla. 

 

Fig. 43  Report amb resultats. 

Per a veure el report només caldrà fer clic sobre el text Veu report i s’obrirà el report 
generat. En cas de que no hi hagi resultats per una data, s’informarà de que no s’ha pogut 
recuperar l’informe. 

9 Destinataris 

S’ha creat una agenda de destinataris que permet compartir tots els destinataris de un ens 
amb tots els membres d’un mateix departament. Si es fa clic sobre la opció de menú 
“Destinataris” es mostrarà la següent pantalla. 
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Fig. 44  Agenda destinataris 

Aquesta pantalla es troba dividida en 3 columnes, la primera te els grups de destinataris i la 
opció de tots els destinataris. La segona columna conté els destinataris del grup seleccionat. 
La darrera columna conté les dades del destinatari. 

Si es desitja crear un no destinatari nomes cal fer clic sobre el botó Nou Destinatari. 

 

 

Fig. 45  Destinatari persona física 

En funció si s’escull NIF o CIF podrem crear una persona física o bé una persona jurídica 
amb les seves persones vinculades i d’avís. 
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Fig. 46  Destinatari persona jurídica 

Si en lloc de crear un destinatari, el que es vol es un grup de destinataris caldrà fer clic 
sobre el botó “Nou Grup” 

 

Fig. 47  Destinatari grups 

Des de l’agenda també es posible crear notificacions o comunicacions, només cal 
seleccionar els destinataris o el grup de destinataris i fec clic sobre Notifica / Comunica 



  

  Ref.:  Codi de referència documental  (p.e. G0142 N- ) | Versió: 0.0 

Títol del document  03/05/2012 

Pàg 38/38 

 

Fig. 48  Notificació i comunicació de destinataris 

 


