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1 Introducció 

El present document forma part del conjunt de guies d’integradors per eNOTUM 3.0. En concret 
detalla les característiques específiques de la integració amb eNOTUM relatives al processament en 
lots de peticions. 

1.1  Integració PCI 

Tal i com es reflecteix a la següent figura, el Backend d’eNOTUM s’integra dins de l’arquitectura de la 
PCI a mode d’un nou servei accessible a través de la MTI. 
 

 
Figura 1 – eNOTUM dins l’arquitectura PCI 
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1 Processament en lots 

Donat que eNOTUM 3.0 funciona com a servei dins de la Plataforma de Col·laboració 
Interadministrativa (PCI), serà necessari treballar amb la missatgeria PCI-PICA, encapsulant la 
missatgeria específica de eNOTUM dins d’aquesta: 

1.1 Missatgeria PCI-PICA 

A continuació es descriuen els camps de la missatgeria PCI-PICA necessaris per a que la PCI pugui 
dirigir la petició cap a eNOTUM. 

 

Figura 2 – Missatgeria PCI-eNOTUM 

Generar un missatge PCI-PICA per a ser processat per eNOTUM és extremadament senzill. N’hi ha 
prou amb especificar els valors que es mostren a la taula que segueix: 

Camp Valor 

/Peticion/Atributos/CodigoProducto “ENOTUM” 

/Peticion/Atributos/CodigoCertificado “ENOTUM_LOT” 

/Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Transmi
sion/CodigoCertificado 

“ENOTUM_LOT” 

/Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosEspecíficos Payload específic eNOTUM 
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Pel que fa a la resta del missatge PCI, cal que aquest compleixi amb els requisits definits a la guia 
d’integració amb la PCI del Consorci AOC. 

1.1.1 Lots de peticions en missatgeria PCI 

Per fer un enviament de lots de peticions a la PCI simplement s’ha de crear un missatge amb el 
format descrit al punt 1.1 i incloure diversos elements de tipus SolicitudTransmision dins el node 
Solicitudes. 

Un cop construït el missatge el que s’ha de fer és enviar-lo utilitzant el frontal de Web Service 
asíncron. De manera que es processi tot el lot sense que el client hagi d’esperar la resposta del 
processament de tot el lot.  

Podeu trobar més informació sobre l’enviament asíncron a la guia d’integració de la PCI. 

1.2 Missatgeria específica per lots d’eNOTUM 3.0 

La missatgeria a utilitzar en el processament en lots de peticions per eNOTUM 3.0 és exactament la 
mateixa que en les peticions que no pertanyen a lots. El detall d’aquesta missatgeria la podeu trobar 
la guia per integradors d’eNOTUM. 

Tot i això, al schema de les peticions de creació de notificacions d’eNOTUM 3.0 hi ha una sèrie de 
particularitats que resulten útils a l’integrador a l’hora de treballar amb lots de peticions. 

1.2.1 Petició de creació de notificacions 

En el següent diagrama es mostra l’esquema de la missatgeria per l’operació Processar Tramesa: 
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Diagrama 1. Esquema de l'operació Processar Tramesa 

Els camps específics per al processament en lots són: 

Camp Valor 

/PeticioProcessarTramesa/Tramesa/Notificació/IdNotificacioEmissor Identificador de la notificació 
que li ha assignat l’emissor 
del missatge 

/PeticioProcessarTramesa/Tramesa/Documents/Document/Ruta Ruta del FTP on s’ha pujat el 
document associat a la 
tramesa. Dins el espai FTP 
dedicat al client, s’estableix 
un directori de base per a la 
desa d’aquests fitxers.  

1.2.1.1 Camp Notificació/IdNotificacioEmissor 

El contingut d’aquest camp serà informat en els Callback que envia eNOTUM al dipositar la notificació 
o quan aquesta arriba a un estat final: Acceptada, Rebutjada, Rebutjada sense accés, Rebutjada 
sense acció, Error (veure document per integradors d’eNOTUM). 

Aquest camp és especialment rellevant en el procés per lots ja que, mentre es processa aquest, el 
motor del cicle de vida de les notificacions d’eNOTUM va processant-les i dipositant-les. Això provoca 
que l’emissor rebi callbacks des d’eNOTUM que no és capaç d’associar a les seves notificacions fins 
que finalitza el processament del lot sencer. 
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Amb la utilització del camp IdNotificacioEmissor quan l’emissor rep el Callback de canvi d’estat, en el 
missatge XML que rep, hi consta el contingut d’aquest camp dins el node 
DadesNotificacio/IdNotificacioEmissor. De manera que pot associar el Callback de canvi 
d’estat amb la seva notificació interna. En aquest missatge XML també hi constarà l’identificador de 
notificació intern d’eNOTUM que serà útil en les altres operacions contra eNOTUM. 

Es pot veure un exemple de Callback de canvi d’estat que envia eNOTUM en el punt . 

1.2.1.1 Camp Documents/Document/Ruta 

Aquest camp conté la ruta dins el servidor FTP on s’ha pujat el document associat a la Tramesa. 

Degut a la naturalesa del processament en lots,  no s’ha d’afegir el contingut del document associat 
dins el node Dades ja que fàcilment s’arribarà al màxim permès de longitud del missatge dins la PCI. 
Per tant, s’han de pujar els documents al FTP i indicar la ruta on han estat emmagatzemats en el 
node Ruta. 

Remarcar que els documents han d’estar presents al FTP en el moment de l’enviament de la petició 
contra la PCI.  

1.2.2 Exemple de petició de creació de notificacions en lots 

A continuació es mostra un exemple d’un missatge de creació de notificacions en lots.  

El missatge de l’exemple conté una petició amb tres sol·licituds de creació de notificacions. S’ha 
remarcat cada sol·licitud en un color diferent i s’han eliminat les capçaleres de seguretat SOAP ja que 
queden fora de l’àmbit d’aquest document. 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:op="http://www.openuri.org/"> 
  <soapenv:Header/> 
  <soapenv:Body> 
    <op:procesa> 
      <pet:Peticion xmlns:pet="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion"> 
        <pet:Atributos> 
          <pet:IdPeticion>TECSIDEL-DEV-P271</pet:IdPeticion> 
          <pet:NumElementos>1</pet:NumElementos> 
          <pet:TimeStamp>2012-01-17 17:17:31.651</pet:TimeStamp> 
          <pet:CodigoCertificado>ENOTUM</pet:CodigoCertificado> 
          <pet:CodigoProducto>ENOTUM</pet:CodigoProducto> 
          <pet:DatosAutorizacion> 
            <pet:IdentificadorSolicitante>801930008</pet:IdentificadorSolicitante> 
            <pet:NombreSolicitante>801930008</pet:NombreSolicitante> 
            <pet:Finalidad>PROVES</pet:Finalidad> 
          </pet:DatosAutorizacion> 
          <pet:Funcionario> 
            <pet:NombreCompletoFuncionario>Ramon Grange</pet:NombreCompletoFuncionario> 
            <pet:NifFuncionario>12345678z</pet:NifFuncionario> 
            <pet:EMailFuncionario>ramon.grange@tecsidel.es</pet:EMailFuncionario> 
          </pet:Funcionario> 
          <pet:NomSolicitanteOriginal>99999999R</pet:NomSolicitanteOriginal> 
          <pet:IdSolicitanteOriginal>A00000000</pet:IdSolicitanteOriginal> 
          <pet:Emisor> 
            <pet:NifEmisor>Q0801175A</pet:NifEmisor> 
            <pet:NombreEmisor>CAOC</pet:NombreEmisor> 
          </pet:Emisor> 
        </pet:Atributos> 
        <pet:Solicitudes> 
          <pet:SolicitudTransmision> 
            <pet:DatosGenericos> 
              <pet:Solicitante> 
                <pet:IdentificadorSolicitante>801930008</pet:IdentificadorSolicitante> 
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                <pet:NombreSolicitante>12345678z</pet:NombreSolicitante> 
                <pet:Finalidad>PROVES</pet:Finalidad> 
                <pet:Consentimiento>Ley</pet:Consentimiento> 
                <pet:Funcionario> 
                  <pet:NombreCompletoFuncionario>Ramon Grangé</pet:NombreCompletoFuncionario> 
                  <pet:NifFuncionario>12345678z</pet:NifFuncionario> 
                  <pet:EMailFuncionario>ramon.grange@tecsidel.es</pet:EMailFuncionario> 
                </pet:Funcionario> 
              </pet:Solicitante> 
              <pet:Emisor> 
                <pet:NifEmisor>Q0801175A</pet:NifEmisor> 
                <pet:NombreEmisor>CAOC</pet:NombreEmisor> 
              </pet:Emisor> 
              <pet:Transmision> 
                <pet:IdSolicitud>TECSIDEL-DEV-P271-S001</pet:IdSolicitud> 
                <pet:CodigoCertificado>ENOTUM</pet:CodigoCertificado> 
                <pet:FechaGeneracion>2011-01-17</pet:FechaGeneracion> 
              </pet:Transmision> 
            </pet:DatosGenericos> 
            <pet:DatosEspecificos> 
              <pat:PeticioProcessarTramesa xmlns:pat="http://www.aocat.net/NT/v3.0"> 
                <pat:Usuari> 
                  <pat:Rol>EMPLEAT</pat:Rol> 
                </pat:Usuari> 
                <pat:Emissor> 
                  <pat:CodiOrganisme>9821920002</pat:CodiOrganisme> 
                  <pat:CodiDepartament>9821920002</pat:CodiDepartament> 
                  <pat:CodiBO>BOINFORMAT</pat:CodiBO> 
                </pat:Emissor> 
                <pat:Tramesa> 
                  <pat:DadesOfici> 
                    <pat:CosNotificacio>Li comuniquem que ha rebut una 
notificació.</pat:CosNotificacio> 
                    <pat:PeuRecurs>Disposa de 10 dies per acceptar o rebutjar la notificació. 
Passats aquests 10 dies la notificació s'entendrà com a rebutjada</pat:PeuRecurs> 
                  </pat:DadesOfici> 
                  <pat:Documents> 
                    <pat:Document> 
                      <pat:Nom>Notificacio-4003.pdf</pat:Nom> 
                      <pat:SHA1Digest>tXYfOiOpIOljc7JCnh7xTfsJMSY=</pat:SHA1Digest> 
                      <pat:Dades>PGhvbGE+Y2FyYWNvbGE8L2hvbGE+</pat:Dades> 
                      <pat:Tipus>Resolució</pat:Tipus> 
                    </pat:Document> 
                  </pat:Documents> 
                  <pat:Notificacio> 
                    <pat:Titol>Notificació de prova</pat:Titol> 
                    <pat:Referencia>Ref 123123123</pat:Referencia> 
                    <pat:DadesRegistre> 
                      <pat:NumeroRegistre>9821920002-2-2012-000283-2</pat:NumeroRegistre> 
                      <pat:DataRegistre>2012-01-17T11:45:30</pat:DataRegistre> 
                    </pat:DadesRegistre> 
                    <pat:TipusObjecte>NOTIFICACIO</pat:TipusObjecte> 
                    <pat:TipusAcces>PPAS</pat:TipusAcces> 
                    <pat:Destinataris> 
                      <pat:Destinatari> 
                        <pat:PersonaFisica> 
                          <pat:BustiesCorreu> 
                            <pat:BustiaCorreu>ramon.grange@tecsidel.es</pat:BustiaCorreu> 
                          </pat:BustiesCorreu> 
                          <pat:NIF>12345678Z</pat:NIF> 
                          <pat:Nom>Ramon</pat:Nom> 
                          <pat:PrimerCognom>Grangé</pat:PrimerCognom> 
                          <pat:SegonCognom>Mir</pat:SegonCognom> 
                        </pat:PersonaFisica> 
                        <pat:Idioma>ca</pat:Idioma> 
                      </pat:Destinatari> 
                    </pat:Destinataris> 
                    <pat:Idioma>ca</pat:Idioma> 
                    <pat:IdNotificacioEmissor>TECSIDEL-N0541</pat:IdNotificacioEmissor> 
                  </pat:Notificacio> 
                </pat:Tramesa> 
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              </pat:PeticioProcessarTramesa> 
            </pet:DatosEspecificos> 
          </pet:SolicitudTransmision> 
          <pet:SolicitudTransmision> 
            <pet:DatosGenericos> 
              <pet:Solicitante> 
                <pet:IdentificadorSolicitante>801930008</pet:IdentificadorSolicitante> 
                <pet:NombreSolicitante>12345678z</pet:NombreSolicitante> 
                <pet:Finalidad>PROVES</pet:Finalidad> 
                <pet:Consentimiento>Ley</pet:Consentimiento> 
                <pet:Funcionario> 
                  <pet:NombreCompletoFuncionario>Ramon Grangé</pet:NombreCompletoFuncionario> 
                  <pet:NifFuncionario>12345678z</pet:NifFuncionario> 
                  <pet:EMailFuncionario>ramon.grange@tecsidel.es</pet:EMailFuncionario> 
                </pet:Funcionario> 
              </pet:Solicitante> 
              <pet:Emisor> 
                <pet:NifEmisor>Q0801175A</pet:NifEmisor> 
                <pet:NombreEmisor>CAOC</pet:NombreEmisor> 
              </pet:Emisor> 
              <pet:Transmision> 
                <pet:IdSolicitud>TECSIDEL-DEV-P271-S002</pet:IdSolicitud> 
                <pet:CodigoCertificado>ENOTUM</pet:CodigoCertificado> 
                <pet:FechaGeneracion>2011-01-17</pet:FechaGeneracion> 
              </pet:Transmision> 
            </pet:DatosGenericos> 
            <pet:DatosEspecificos> 
              <pat:PeticioProcessarTramesa xmlns:pat="http://www.aocat.net/NT/v3.0"> 
                <pat:Usuari> 
                  <pat:Rol>EMPLEAT</pat:Rol> 
                </pat:Usuari> 
                <pat:Emissor> 
                  <pat:CodiOrganisme>9821920002</pat:CodiOrganisme> 
                  <pat:CodiDepartament>9821920002</pat:CodiDepartament> 
                  <pat:CodiBO>BOINFORMAT</pat:CodiBO> 
                </pat:Emissor> 
                <pat:Tramesa> 
                  <pat:DadesOfici> 
                    <pat:CosNotificacio>Cos de la notificació.</pat:CosNotificacio> 
                    <pat:PeuRecurs>Peu de recurs de la notificació</pat:PeuRecurs> 
                  </pat:DadesOfici> 
                  <pat:Documents> 
                    <pat:Document> 
                      <pat:Nom>Notificacio-0435.pdf</pat:Nom> 
                      <pat:SHA1Digest>tXYfOiOpIOljc7JCnh7xTfsJMSY=</pat:SHA1Digest> 
                      <pat:Ruta>PGhvbGE+Y2FyYWNvbGE8L2hvbGE+</pat:Ruta> 
                      <pat:Tipus>Resolució</pat:Tipus> 
                    </pat:Document> 
                  </pat:Documents> 
                  <pat:Notificacio> 
                    <pat:Titol>Notificació de prova</pat:Titol> 
                    <pat:Referencia>Ref 123123123</pat:Referencia> 
                    <pat:DadesRegistre> 
                      <pat:NumeroRegistre>9821920002-2-2011-000283-3</pat:NumeroRegistre> 
                      <pat:DataRegistre>2012-01-17T11:45:30</pat:DataRegistre> 
                    </pat:DadesRegistre> 
                    <pat:TipusObjecte>NOTIFICACIO</pat:TipusObjecte> 
                    <pat:TipusAcces>PPAS</pat:TipusAcces> 
                    <pat:Destinataris> 
                      <pat:Destinatari> 
                        <pat:PersonaFisica> 
                          <pat:BustiesCorreu> 
                            <pat:BustiaCorreu>ramon.grange@tecsidel.es</pat:BustiaCorreu> 
                          </pat:BustiesCorreu> 
                          <pat:NIF>12345678Z</pat:NIF> 
                          <pat:Nom>Ramon</pat:Nom> 
                          <pat:PrimerCognom>Grangé</pat:PrimerCognom> 
                          <pat:SegonCognom>Mir</pat:SegonCognom> 
                        </pat:PersonaFisica> 
                        <pat:Idioma>ca</pat:Idioma> 
                      </pat:Destinatari> 
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                    </pat:Destinataris> 
                    <pat:Idioma>ca</pat:Idioma> 
                    <pat:IdNotificacioEmissor>TECSIDEL-N0542</pat:IdNotificacioEmissor> 
                  </pat:Notificacio> 
                </pat:Tramesa> 
              </pat:PeticioProcessarTramesa> 
            </pet:DatosEspecificos> 
          </pet:SolicitudTransmision> 
          <pet:SolicitudTransmision> 
            <pet:DatosGenericos> 
              <pet:Solicitante> 
                <pet:IdentificadorSolicitante>801930008</pet:IdentificadorSolicitante> 
                <pet:NombreSolicitante>12345678z</pet:NombreSolicitante> 
                <pet:Finalidad>PROVES</pet:Finalidad> 
                <pet:Consentimiento>Ley</pet:Consentimiento> 
                <pet:Funcionario> 
                  <pet:NombreCompletoFuncionario>Ramon Grangé</pet:NombreCompletoFuncionario> 
                  <pet:NifFuncionario>12345678z</pet:NifFuncionario> 
                  <pet:EMailFuncionario>ramon.grange@tecsidel.es</pet:EMailFuncionario> 
                </pet:Funcionario> 
              </pet:Solicitante> 
              <pet:Emisor> 
                <pet:NifEmisor>Q0801175A</pet:NifEmisor> 
                <pet:NombreEmisor>CAOC</pet:NombreEmisor> 
              </pet:Emisor> 
              <pet:Transmision> 
                <pet:IdSolicitud>TECSIDEL-DEV-P271-S003</pet:IdSolicitud> 
                <pet:CodigoCertificado>ENOTUM</pet:CodigoCertificado> 
                <pet:FechaGeneracion>2011-01-17</pet:FechaGeneracion> 
              </pet:Transmision> 
            </pet:DatosGenericos> 
            <pet:DatosEspecificos> 
              <pat:PeticioProcessarTramesa xmlns:pat="http://www.aocat.net/NT/v3.0"> 
                <pat:Usuari> 
                  <pat:Rol>EMPLEAT</pat:Rol> 
                </pat:Usuari> 
                <pat:Emissor> 
                  <pat:CodiOrganisme>9821920002</pat:CodiOrganisme> 
                  <pat:CodiDepartament>9821920002</pat:CodiDepartament> 
                  <pat:CodiBO>BOINFORMAT</pat:CodiBO> 
                </pat:Emissor> 
                <pat:Tramesa> 
                  <pat:DadesOfici> 
                    <pat:CosNotificacio>Cos de la notificació.</pat:CosNotificacio> 
                    <pat:PeuRecurs>Peu de recurs de la notificació</pat:PeuRecurs> 
                    <pat:OficinaRegistre>1234</pat:OficinaRegistre> 
                    <pat:UnitatOrganitzativa>4321</pat:UnitatOrganitzativa> 
                  </pat:DadesOfici> 
                  <pat:Documents> 
                    <pat:Document> 
                      <pat:Nom>Notificacio-4107.pdf</pat:Nom> 
                      <pat:SHA1Digest>tXYfOiOpIOljc7JCnh7xTfsJMSY=</pat:SHA1Digest> 
                      <pat:Ruta>PGhvbGE+Y2FyYWNvbGE8L2hvbGE+</pat:Ruta> 
                      <pat:Tipus>Resolució</pat:Tipus> 
                    </pat:Document> 
                  </pat:Documents> 
                  <pat:Notificacio> 
                    <pat:Titol>Notificació de prova</pat:Titol> 
                    <pat:Referencia>Ref 123123123</pat:Referencia> 
                    <pat:DadesRegistre> 
                      <pat:NumeroRegistre>9821920002-2-2011-000283-3</pat:NumeroRegistre> 
                      <pat:DataRegistre>2012-01-17T11:45:40</pat:DataRegistre> 
                    </pat:DadesRegistre> 
                    <pat:TipusObjecte>NOTIFICACIO</pat:TipusObjecte> 
                    <pat:TipusAcces>PPAS</pat:TipusAcces> 
                    <pat:Destinataris> 
                      <pat:Destinatari> 
                        <pat:PersonaFisica> 
                          <pat:BustiesCorreu> 
                            <pat:BustiaCorreu>ramon.grange@tecsidel.es</pat:BustiaCorreu> 
                          </pat:BustiesCorreu> 
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                          <pat:NIF>12345678Z</pat:NIF> 
                          <pat:Nom>Ramon</pat:Nom> 
                          <pat:PrimerCognom>Grangé</pat:PrimerCognom> 
                          <pat:SegonCognom>Mir</pat:SegonCognom> 
                        </pat:PersonaFisica> 
                        <pat:Idioma>ca</pat:Idioma> 
                      </pat:Destinatari> 
                    </pat:Destinataris> 
                    <pat:Idioma>ca</pat:Idioma> 
                    <pat:IdNotificacioEmissor>TECSIDEL-N0543</pat:IdNotificacioEmissor> 
                  </pat:Notificacio> 
                </pat:Tramesa> 
              </pat:PeticioProcessarTramesa> 
            </pet:DatosEspecificos> 
          </pet:SolicitudTransmision> 
        </pet:Solicitudes> 
      </pet:Peticion> 
    </op:procesa> 
  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope>

Diagrama 2. Petició de creació de notificacions en lot 

1.2.3 Exemple de Callback de canvi d’estat 

A continuació un exemple de report de canvi d’estat que envia eNOTUM al dipositar una notificació. 

S’ha remarcat el camp IdNotificacioEmissor que tindrà el mateix valor que l’informat en la 
petició de creació de notificació i el camp IdNotificacio que conté l’identificador intern de la 
notificació dins la plataforma eNOTUM. 

<pat:Report xmlns:pat="http://www.aocat.net/NT/v3.0"> 
   <pat:Capcalera> 
      <pat:CodiOrganisme>9821920002</pat:CodiOrganisme> 
      <pat:CodiDepartament>9821920002</pat:CodiDepartament> 
      <pat:NomOrganisme>Consorci AOC</pat:NomOrganisme> 
      <pat:NomDepartament>Departament de contractació en proves</pat:NomDepartament> 
      <pat:DataInforme>2012-01-17+01:00</pat:DataInforme> 
      <pat:TipusInforme>OnLine</pat:TipusInforme> 
   </pat:Capcalera> 
   <pat:Dades> 
      <pat:DadesEstat> 
         <pat:Estat>3</pat:Estat> 
         <pat:DescripcioEstat>Dipositada</pat:DescripcioEstat> 
         <pat:DataActualitzacio>2012-01-17+01:00</pat:DataActualitzacio> 
      </pat:DadesEstat> 
      <pat:DadesNotificacio> 
         <pat:Referencia>20120117_R1</pat:Referencia> 
         <pat:IdNotificacio>961</pat:IdNotificacio> 
         <pat:TipusObjecte>NOTIFICACIO</pat:TipusObjecte> 
         <pat:DiesExpiracio>10</pat:DiesExpiracio> 
         <pat:IdNotificacioEmissor>ID-064365234</pat:IdNotificacioEmissor> 
      </pat:DadesNotificacio> 
      <pat:DadesRegistre> 
         <pat:DataRegistre>2012-01-17T18:37:32.000+01:00</pat:DataRegistre> 
         <pat:NumeroRegistreSortida>9821920002-2-2012-000011-2</pat:NumeroRegistreSortida> 
      </pat:DadesRegistre> 
      <pat:DadesActor> 
         <pat:PersonaJuridica> 
            <pat:CIF>Q0801175A</pat:CIF> 
            <pat:RaoSocial>eNOTUM</pat:RaoSocial> 
         </pat:PersonaJuridica> 
      </pat:DadesActor> 
   </pat:Dades> 
</pat:Report> 

 


