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1 Introducció 

A la Generalitat, com a qualsevol organització, la comunicació interna d’enviament i rebuda de 
documentació és una activitat constant, necessària i voluminosa.  

El correu electrònic s’ha convertit en un dels mitjans de comunicació més utilitzats quan el contingut 
del comunicat no fa necessari el seu registre. Però quan el registre és necessari aquesta comunicació 
interna es realitza en paper. Aquest procés en paper requereix tant el trasllat del comunicat des de 
l’àrea de gestió a l’àrea de registre, com del transport entre l'oficina de registre de sortida a l’oficina de 
registre d’entrada, com el trasllat del registre d’entrada a la unitat de gestió corresponent, requerint 
normalment en tot aquest procés un temps i una generació de paper molt significatius. 

La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format 
electrònic, telemàticament i a l’instant. El seu objectiu és reemplaçar la valisa convencional en paper, 
on els documents que s’han d’enviar i registrar son traslladats d’una unitat origen a un altra unitat 
destí manualment per diferents persones. 

Aquest document és una guia adreçada als usuaris del servei a fi que en coneguin totes les seves 
característiques i funcionalitats. En el document s'expliquen les diferents funcionalitats i opcions 
disponibles així com les passes necessàries per enviar una nova valisa. 

1.1 Objectius del servei 

Els principals objectius del servei de valisa electrònica són: 

 Permetre l’enviament de documentació digital registrada entre organismes de la Generalitat 
de forma electrònica, així com entre unitats d’un mateix organisme. 

 Agilitzar l’activitat administrativa reduint el temps d’enviament i rebuda de documentació 
interna a la Generalitat. 

 Garantir la integritat dels documents enviats. 

1.2 Beneficis esperats 

 Simplificació administrativa dels tràmits interns. 

 Estalvi de temps. 

 Estalvi de paper. 

 Reduir costos actuals del transport que requereix la valisa tradicional. 
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2 Com accedir al servei per primera vegada 

2.1 Com accedir al servei per primera vegada? 

Si és la primera vegada que accedeixes al servei, és important que segueixis en detall les 
instruccions que es descriuen en aquest apartat del manual. 

Si, pel contrari, ja has accedit al servei en anteriors ocasions, pots saltar-te aquest apartat.  

2.1.1 Requisits tècnics del servei 

Per tal d’accedir al servei has de disposar d’un navegador web amb accés a Internet i tenir instal·lada 
la versió de Java 1.5 o superior. El servei està garantit per als següents navegadors: 

 Internet Explorer 8 o superior. 

 Firefox 4 o superior. 

 Google Chrome. 

2.1.2 Àmbit d’aplicació  

La valisa electrònica (eValisa) és una eina d’utilització personal, és a dir, la podran utilitzat tots i cada 
un dels empleats públics que compleixin els següents requeriments mínims: 

1. Que estigui donat d’alta al Directori Corporatiu de la Generalitat (DC).    

 En l’eValisa no hi ha gestió d’usuaris, es pot utilitzar pel simple fet d’estar al DC. 

 Al realitzar una valisa s’identifica tan la persona emissora com la receptora de la valisa. 

    El procediment per donar d’alta a un organisme al DC és el següent: 

 L’alta d’un organisme al DC ha de ser aprovada per Funció Pública. 

 El responsable del Gestor d’identitats (GDI) de l’organisme ha de donar d’alta a les 
persones de la seva organització al DC. 

2. Que la seva unitat orgànica estigui integrada al registre S@rcat de la Generalitat, o al MUX del 
CAOC. A l’enviar una valisa es fa un registre de sortida i un registre d’entrada a les respectives 
unitats. 

La valisa electrònica es podrà utilitzar sempre que: 

Es realitzin entre els departaments de la Generalitat, organismes i entitats autònoms/es, entitats de 
dret públic vinculades o dependents.  
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2.1.3 Accés al servei 

Amb la finalitat de facilitar la utilització d’aquest servei, l’accés es pot fer des de diferents llocs o 

entorns:  

 Portal corporatiu de l’empleat públic ATRI.   

 Portal d’Administració Electrònica de l’OPAE. 

 Intranets departamentals.   

 Portal de l’extranet de les administracions catalanes EACAT. 

 Mitjançant un enllaç directe des del correu electrònic rebut per un avís de valisa.- L’usuari 

destinatari d’una valisa electrònica rebrà un correu-e que li comunicarà aquest fet. En aquest 

correu-e hi ha un enllaç que portarà a l’accés directe al servei. 

 

Per utilitzar la valisa electrònica l’usuari s’ha d’autenticar amb el nom d’usuari i paraula de pas 

corporatius d’ATRI, o també anomenat GICAR, però no li cal una autorització expressa. 
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3 Introducció a l’eValisa 

3.1 Perfils d’usuari 

Abans d’endinsar-nos en les diferents funcionalitats que ofereix l’eValisa, és necessari que 
t’expliquem alguns conceptes i que fem una introducció als principals termes que t’aniràs trobant al 
llarg d’aquest manual.  

Qualsevol usuari de la Generalitat de Catalunya és un usuari potencial de l’eValisa. Només cal que 
estiguis enregistrat al Directori Corporatiu (el dipòsit central d’identitats de GICAR) i tenir informat el 
compte de correu electrònic per tal que puguis rebre valises de qualsevol altre usuari de la Generalitat 
i enviar les valises que consideris necessàries a altres usuaris. L’únic requisit és que tots els usuaris 
de l’eValisa heu d’estar donats d’alta al Directori Corporatiu. Recorda però, que només has de fer 
servir l’eValisa quan el contingut del comunicat ha de passar pel registre. Per a la resta de casos has 
de fer servir el correu electrònic. 

Dins la terminologia de l’eValisa anomenem usuari emissor o origen a aquell usuari que envia una 
valisa a algú altre. Aquest algú altre és el destinatari o usuari receptor de la valisa. Per tant com a 
usuari de l’eValisa seràs emissor de totes aquelles valises que enviïs i receptor de totes aquelles que 
en rebis. D’aquesta forma, totes les valises tindran un usuari emissor (un i només un) i un usuari 
receptor (un i només un).  

Com a usuari emissor no tindràs cap tipus de limitació en el nombre de valises que podràs enviar, ni 
tampoc cap limitació a l’hora de seleccionar un usuari receptor tingui el càrrec que tingui. L’únic que 
has de tenir present és que totes les valises enviades seran enregistrades de sortida a la teva unitat 
orgànica i d’entrada a la unitat orgànica de l’usuari receptor. A més a més, totes les valises seran 
signades electrònicament amb el teu certificat (T-CAT o d’altres) o bé amb un segell d’òrgan del 
Consorci AOC. 

A més a més de l’usuari receptor, una valisa podrà tenir de forma opcional un o més usuaris 
visualitzadors. Aquest/s usuari/s visualitzador/s podrà/n accedir al contingut complert de la valisa de 
la mateixa forma que l’usuari receptor. La diferència entre un receptor i un visualitzador és que aquest 
segon no està rebent conceptualment la valisa i això es tradueix en les següents diferències:  

 No es farà cap assentament d’entrada a la unitat orgànica del visualitzador (recorda que a tots 
els efectes legals el visualitzador no està rebent la valisa) 

 El visualitzador no pot retornar una valisa. A l’apartat 5 - Detall d’una valisa expliquem la 
funcionalitat de retorn d’una valisa, però ja podem avançar que un visualitzador no podrà 
retornar allò que conceptualment no ha rebut. Oi, que sembla lògic? 

 Quan un visualitzador llegeix la valisa, no es genera cap correu d’avís a l’usuari emissor ni 
tampoc s’audita enlloc aquest esdeveniment. 

Si necessites enviar una mateixa valisa a diferents usuaris receptors només cal que, en el moment de 
seleccionar l’usuari receptor, seleccionis tants com necessitis i per tant només hauràs d’omplir una 
única vegada el formulari amb les dades de la valisa, i si desitges signar amb la teva T-CAT la valisa, 
només hauràs de fer-ho una única vegada. Ara bé, internament l’eValisa crearà tantes valises com a 
destinataris hagis seleccionat i a la teva safata d’enviades trobaràs múltiples còpies de la valisa (una 
per a cada usuari receptor).  

Cadascuna d’aquestes valises tindran la seva pròpia informació d’auditoria de si han estat o no 
llegides, qui i quan les ha llegit, i generaran amb total independència els corresponents avisos a 
l’usuari emissor i als receptors.  
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La següent figura resumeix els conceptes que hem vist fins ara. 

 

Figura 1. Usuaris de l’eValisa. 

 

Bé, anem a introduir ara un nou concepte que necessitarem conèixer per acabar d’entendre el 
funcionament de l’eValisa: el col·laborador. Un col·laborador és algun usuari de l’eValisa que 
ajudarà a gestionar la valisa d’un altre usuari, el titular de la valisa. En què consisteix aquesta ajuda? 
Doncs el col·laborador podrà fer pràcticament qualsevol acció sobre la valisa del titular:  

 Consultar les diferents safates del titular, accedir al detall de les valises, reenviar-les per 
correu o obtenir el justificant corresponent. 

 Crear una nova valisa en nom del titular i deixar-la preparada per tal que aquest la pugui 
revisar i/o enviar. Fins i tot podrà enviar directament la valisa en nom del titular si aquest 
l’autoritza a fer-ho.  

 Retornar una valisa rebuda pel titular. 

 Rebre els avisos per correu-e que rep el titular per conèixer qualsevol esdeveniment que 
succeeixi sobre la valisa del titular. 

 Moure a la safata d’històric les valises antigues. 

És a dir, a efectes pràctics el col·laborador podrà realitzar gairebé totes les accions que pot fer el 
titular (sempre i quan aquest li doni l’autorització corresponent). En qualsevol moment el titular podrà 
definir qui o quins usuaris són els seus col·laboradors, si és que realment en vol tenir, eliminar-los si 
s’escau i configurar els permisos corresponents a cadascun. 

Un usuari col·laborador podrà ser col·laborador de més d’un usuari titular i en cada moment podrà 
seleccionar quina és la valisa que vol gestionar: la seva pròpia o bé la d’un titular determinat. Per fer-
ho, disposarà d’un desplegable al menú principal per poder escollir en tot moment quina valisa vol 
gestionar: la seva pròpia valisa (opció per defecte) o bé la valisa d’un dels usuaris titulars als que 
estàs vinculat. 
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En resum, un usuari titular podrà tenir si ho desitja un o més usuaris col·laboradors que li ajudin a 
gestionar la seva valisa. Per la seva banda un usuari col·laborador podrà gestionar la valisa d’un o 
més usuaris titulars.  

En el moment de definir els col·laboradors podrem indicar si volem que el col·laborador tingui les 
següents atribucions: 

 Poder veure totes les valises associades al nostre usuari, no només les preparades pel propi 
col·laborador.  

 Poder enviar valises en el nostre nom 

Important: En els diferents apartats d’aquest manual trobaràs notes específiques de funcionalitats o 
opcions que afectaran només als usuaris col·laboradors. Aquestes notes t’indicaran quines 
particularitats tindrà l’eValisa si l’executes com a usuari col·laborador o bé com a usuari titular. 

3.2 Dades de la valisa 

Les dades d’una valisa són molt similars a les d’un correu electrònic: 

 Origen: l’usuari emissor de la valisa. 

 Destinatari: l’usuari receptor de la valisa. 

 Visualitzador/s: usuari/s que tot i que no rebrà/n la valisa des d’un punt de vista conceptual, 
la podrà/n consultar a tots els efectes (sempre i quan la valisa no sigui confidencial). 

 Assumpte: és una paraula o frase que resumeix el tema sobre el que tracta la valisa. A 
diferència d’un correu tradicional a l’eValisa serà obligatori indicar-ne l’assumpte. 

 Contingut: aquesta és la part principal de la valisa on has de detallar a l’usuari destinatari el 
missatge que necessites comunicar-li. 

 Annexos: són els arxius que es poden enviar conjuntament a la valisa. La valisa permet 3 
mecanismes per annexar fitxers: 

 Adjuntar el fitxer directament a la valisa de forma que l’usuari receptor pugui consultar 
l’annex directament des de la valisa (aquest és el mateix mecanisme que fa servir el 
correu electrònic) 

 Indicar l’enllaç d’una adreça que conté l’annex. L’usuari receptor haurà d’accedir a 
aquest enllaç per poder consultar i descarregar l’annex. 

 Indicar un codi CSV que referència l’annex. 

A més a més d’aquestes dades, la valisa pot tenir opcionalment les següents característiques: 

 Confidencial: si el contingut de la valisa és sensible podem marcar la valisa com a 
confidencial de forma que només el destinatari podrà consultar-la.  

 Important: podem marcar la valisa com a important si volem indicar a l’usuari receptor que 
considerem que aquesta valisa és d’especial rellevància. 

 Termini de lectura: es pot incloure una data de termini de lectura per a la valisa de forma que 
tant l’usuari emissor com l’usuari receptor rebin avisos per correu-e si la valisa no s’ha llegit 
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pel receptor 2 dies abans de que venci la data de termini indicada. A més a més, les valises 
que hagin exhaurit el termini de lectura sense haver sigut consultades es mostraran en una 
safata específica per tal de que es puguin identificar amb facilitat. 

3.3 Safates de l’eValisa 

Totes les teves valises estaran organitzades en diferents safates per tal que les puguis localitzar amb 
facilitat. Les safates que trobaràs a l’eValisa són les següents: 

 Safata d’entrada: totes les noves valises que vagis rebent, tant si ets l’usuari receptor com si 
ets un visualitzador, s’aniran dipositant a la safata d’entrada. Aquesta és la safata que per 
defecte es mostrarà a l’eValisa cada vegada que accedeixis.  

Aquesta safata disposa d’un indicador per tal que sàpigues quantes valises has rebut i encara 
no has consultat. 

 Per a vistiplau: si disposes d’algun col·laborador que t’ajuda a gestionar la teva valisa, 
aquest et podrà preparar les valises que hagis d’enviar. En el moment en que estiguin 
preparades per a la teva revisió les trobaràs a la safata de vistiplau.  

Aquesta safata disposa d’un indicador per tal que sàpigues quantes valises tens pendents de 
revisar. 

 Esborrany: quan creïs una nova valisa podràs anar desant els canvis que vagis fent per tal 
que no perdis la feina que vagis fent. En el moment de desar la valisa, aquesta es guardarà a 
la safata d’esborrany. En el moment en que enviïs la valisa aquesta desapareixerà de la 
safata d’esborrany. També s’eliminarà si decideixes esborrar la valisa.  

Aquesta safata disposa d’un indicador per tal que sàpigues quants esborranys tens creats. 

 No llegides en termini: si envies una valisa especificant una data de termini i l’usuari 
receptor no l’ha llegit dins d’aquest termini, la valisa t’apareixerà automàticament classificada 
dins la safata de no llegides en termini. D’aquesta manera podràs identificar ràpidament 
aquests casos per poder realitzar les accions que consideris oportunes. Recorda però, que 
abans de que venci el termini, l’eValisa t’enviarà tant a tu com a l’usuari receptor avisos per 
correu-e.  

Aquesta safata disposa d’un indicador per tal que sàpigues si tens alguna valisa en aquesta 
safata. 

 Enviades: totes les valises que enviïs (incloent totes aquelles que hagi enviat un dels teus 
col·laboradors en el teu nom) apareixeran classificades en aquesta safata. 

Aquesta safata disposa d’un indicador per tal que sàpigues quantes valises has enviat i 
encara no han estat llegides pel destinatari. 

 Destacades: podràs marcar com a destacada qualsevol de les teves valises, estigui a la 
safata que estigui. D’aquesta manera podràs accedir ràpidament des d’aquesta safata a 
aquelles valises que són del teu especial interès. 

 Històric d’entrada: les valises que rebis a la safata d’entrada no es podran eliminar mai, 
doncs estan registrades a S@rcat. Ara bé, una vegada hagis finalitzat el treball associat a 
una valisa rebuda, et recomanem que l’arxivis a la safata d’històric per tal que tinguis la safata 
d’entrada al més endreçada possible. D’aquesta forma, a la safata d’entrada només tindries 
tot allò que encara requereix de la teva atenció i que molt probablement necessitarà d’alguna 
acció per la teva banda. Pel contrari a l’històric d’entrada tindràs totes aquelles valises que 
has rebut, però que ja has processat i que en principi no requeriran de cap acció més per la 
teva part. 
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Aquesta safata disposa d’un indicador per tal que sàpigues quantes valises estan a l’històric 
d’entrada i encara no han estat llegides. En principi si segueixes les nostres recomanacions 
no hauries de tenir-ne cap. 

 Històric de sortida: de forma anàloga et recomanem, que les valises que hagis enviat i que 
ja no requereixin de la teva atenció les arxivis a la safata d’històric, per tal que a la safata 
d’enviades només tinguis aquelles valises que requereixin de la teva atenció. 

Aquesta safata disposa d’un indicador per tal que sàpigues quantes valises estan a l’històric 
de sortida i encara no han estat llegides.  

Totes aquestes safates tenen un comportament molt similar: 

 Mostren per a cada valisa un resum de la seva informació principal (emissor, receptor, 
l’assumpte, data i hora de l’enviament, les seves característiques i/o opcions, etc.) i permeten 
accedir al detall de la valisa fent clic en una determinada. 

 Remarquen en negreta les valises que encara no han estat llegides pel destinatari, doncs 
entenem que són aquestes les que més necessiten de la teva atenció. 

 La safata mostra un màxim de 10 valises per pàgina i mostren opcions per tal que puguis anar 
avançant/retrocedint per les diferents pàgines. 

 Disposen d’un camp de selecció que habilita les diferents funcionalitats disponibles per a cada 
cas (moure a l’històric, obtenir el justificant de la valisa, enviar per correu-e la valisa, retornar-
la, etc.) 

 Disposen d’una opció per poder marcar la valisa com a Destacada (o bé eliminar-ne aquesta 
opció si ja estava marcada). 

 Mostren les valises ordenades de la més recent a la menys recent. 

3.4 Funcionalitats disponibles sobre una valisa 

Podràs realitzar les següents operacions a les valises que rebis o enviïs: 

 Justificant. Sabem que per a tu és important que puguis obtenir una evidència de les valises 
que rebis i/o enviïs i per això tens una funcionalitat per poder generar aquest justificant del 
lliurament de la valisa en format PDF amb totes les seves dades. El PDF està signat amb un 
segell d’òrgan del Consorci AOC i inclou la data i hora, i els números de registre de sortida i 
entrada per tal de que puguis acreditar l’enviament i/o recepció de les valises. 

 Marcar com a no llegida. Tot i que hagis llegit una valisa rebuda, potser et pot interessar 
marcar-la com a no llegida per tal que més tard te’n recordis de tornar-la a llegir. 

 Mou a l’històric. Per tal de poder tenir les safates d’entrada i enviades al més endreçades 
possibles, podràs enviar a l’històric les valises que en principi pensis que ja no requereixen de 
la teva dedicació. 

 Reenvia com a correu-e. En ocasions et podrà ser útil enviar per correu-e una valisa 
determinada. Aquesta funcionalitat t’ho permetrà fer incloent totes les dades d’una valisa: 
assumpte, contingut, fitxers annexos, justificant, etc.  

 Retorna. Si per error reps una valisa o bé si consideres que no l’hauries d’haver rebut, podràs 
retornar-la a l’usuari emissor indicant el motiu corresponent.  

 Reenvia com a valisa. Si necessites reenviar a un nou usuari destinatari una valisa que ja 
vas enviar, podràs fer-ho seleccionant aquesta opció de la safata d’enviades. Es crearà una 
nova valisa omplint automàticament totes les dades de la valisa amb les dades de la valisa 
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original (assumpte, contingut, fitxers annexos i opcions seleccionades). L’únic que hauràs 
d’indicar és el destinatari. 

 Destacada. Aquesta funcionalitat et permetrà marcar, o bé desmarcar, una valisa qualsevol 
com a destacada per tal que la puguis localitzar ràpidament a la safata Destacades. 

3.5 Auditoria i traçabilitat 

Pensem que una de les funcionalitats importants que ha d’oferir l’eValisa és una auditoria de totes les 
operacions que es realitzen en el servei per tal de que es pugui obtenir una traçabilitat exhaustiva de 
tots els esdeveniments que es van produint. Aquesta auditoria esdevé d’especial rellevància quan en 
la gestió de la teva valisa participen un o varis usuaris col·laboradors. 

Com a usuari de l’eValisa podràs conèixer en tot moment la següent informació: 

 Qui i quan ha enviat una valisa determinada. 

 En cas de que una valisa hagi estat llegida, qui i quan l’ha consultat per primera vegada (la 
primera lectura és la més important per què és la que determina a tots els efectes que la 
valisa ha estat llegida). 

 En cas de que un destinatari retorni una valisa, quin usuari l’ha retornada i quan ho ha fet. 

 Si un col·laborador prepara un valisa per al vistiplau d’un titular, quin usuari l’ha preparat i 
quan. 

 Si un col·laborador envia directament una valisa en nom teu, podràs saber-ho 
immediatament. 

3.6 Espai de treball 

L’espai de treball de l’eValisa està composat per les següents zones: 

 La capçalera que és on es mostren les teves dades d’identificació, l’enllaç per tornar a 
l’EACAT i l’opció per sortir de l’EACAT. 

 El menú principal situat a l’esquerra i visible en tot moment. Aquest menú té una doble 
funció: 

 Permet accedir des d’arreu a les diferents safates de l’eValisa i executar les principals 
funcionalitats del servei. 

 Mostra a cada safata un indicador opcional que et serveix per conèixer de forma 
resumida l’estat de la teva valisa. El conjunt d’aquests indicadors et poden guiar com 
a quadre de comandament per a que sàpigues les valises que tens pendents de 
llegir, les que has enviat i que encara no s’han llegit, les que han superat la data de 
termini i encara no han estat llegides, etc. 

Els indicadors s’aniran actualitzant automàticament cada vegada que realitzis una 
acció a la valisa. 

 La zona de treball que ocupa la part principal de la pantalla. Aquest espai anirà canviant en 
funció de les tasques que vagis fent per mostrar les diferents valises d’una safata, el detall 
d’una valisa seleccionada, el formulari per crear una nova valisa, etc. 
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Cada vegada que accedeixis a l’eValisa per defecte es mostrarà la teva safata d’entrada. 

 

Figura 2. Zones de treball de l’eValisa. 
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4 Creació d’una nova valisa 

4.1 Crea valisa 

Una de les principals funcionalitats que necessitaràs realitzar és la d’enviar una nova valisa. El primer 
pas que hauràs de realitzar és fer clic al botó Crea valisa que apareix a la part superior del menú 
principal. Una vegada ho facis, t’apareixerà el formulari d’edició de la valisa:  

 

Figura 3. Formulari d’edició d’una valisa. 
 

En aquest formulari hauràs d’omplir les següents dades: 

 Per a. Aquí hauràs de seleccionar l’usuari destinatari de la valisa. Si amb anterioritat has 
enviat una valisa a aquest destinatari, podràs fer ús de la cerca predictiva de l’eValisa per 
seleccionar-ho de forma ràpida: simplement hauràs de començar a escriure el nom o el 
cognom del destinatari i a mida que el vagis escrivint l’eValisa t’anirà oferint en una finestra 
flotant els usuaris que coincideixen per què el puguis seleccionar. En cas que vulguis enviar a 
valisa a un grup predefinit de destinataris, la finestra flotant t’oferirà els noms dels grups que 
encaixin amb la info que vagis posant. 
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Figura 4. Ús de la cerca predictiva 

Si pel contrari no has enviat mai una valisa a aquest destinatari, l’hauràs de cercar en el 
Directori Corporatiu tal i com t’expliquem en el proper apartat 4.2. Cercador del Directori 
Corporatiu. 

És important destacar que podràs seleccionar tants usuaris destinataris com necessitis. Cada 
vegada que en seleccionis un t’apareixerà una etiqueta amb el seu nom i el camp Per a et 
quedarà disponible per tal que puguis començar a escriure el nom d’un nou usuari. Com a 
mínim hauràs de seleccionar un destinatari per poder fer l’enviament de la valisa. 

Si necessites eliminar un usuari que ja has seleccionat, només hauràs de fer clic a la creu que 
apareix al final del seu nom i automàticament s’eliminarà de la llista d’usuaris destinataris. 

 

Figura 5. Selecció d’usuaris destinataris 
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 Visualitzadors. Si desitges afegir algun usuari visualitzador, hauràs de fer clic a l’opció 
Visualitzadors que farà aparèixer el camp corresponent. El funcionament d’aquest camp és 
totalment equivalent al camp Per a que acabem de veure. 

 De. Aquest camp només apareixerà si ets un usuari col·laborador per tal que puguis indicar si 
l’emissor d’aquesta valisa ets realment tu o bé si ha de ser un dels titulars als que estàs 
vinculat. 

 En el cas que seleccionis que l’emissor de la valisa ha de ser el titular del que ets 
col·laborador, i sempre i quan tinguis permisos per enviar directament valises en el 
nom del titular, t’apareixerà un desplegable amb el/s nom/s de les persones amb les 
que col·labores, al marge de l’opció d’enviar en el teu propi nom. 

 Assumpte. L’assumpte és una paraula o frase que resumeix el tema sobre el que tracta la 
valisa que estàs enviant. A diferència d’un correu tradicional a l’eValisa l’hauràs d’indicar 
obligatòriament. El text que introdueixis en aquest camp es farà servir per composar 
l’assumpte dels assentaments de sortida i entrada a S@rcat de la següent manera: 

 Per a l’assentament de sortida, s’indicarà el nom de l’usuari emissor juntament amb 
l’assumpte que has indicat. D’aquesta forma l’assumpte de l’assentament quedarà 
"Valisa electrònica procedent de " + nom de l’usuari emissor + assumpte de la pròpia 
valisa. 

 Per a l’assentament d’entrada, s’indicarà el nom de l’usuari destinatari juntament 
amb l’assumpte que has indicat. D’aquesta forma l’assumpte de l’assentament 
quedarà "Valisa electrònica destinada a " + nom de l’usuari destinatari + assumpte de 
la pròpia valisa. 

Si la valisa és confidencial llavors no s’inclourà l’assumpte de la valisa als assentaments 
per evitar que pugui aparèixer cap dada sensible. 

 Contingut. El contingut és la part principal de la valisa i és on has de detallar a l’usuari 
destinatari el missatge que necessites comunicar-li. A diferència del correu-e, aquest camp 
s’ha d’informar obligatòriament. 

 Annexos. Els annexos són els arxius que es poden enviar conjuntament a la valisa. La valisa 
permet 3 mecanismes per annexar fitxers. Podràs seleccionar quin tipus d’annex vols adjuntar 
fent clic a la fletxeta que apareix al costat del camp: 

 Fitxer, opció per defecte. Aquesta opció et permet adjuntar el fitxer directament a la 
valisa de forma que l’usuari receptor pugui consultar l’annex directament des de la 
valisa (aquest és el mateix mecanisme que fa servir el correu electrònic). Recorda 
que cadascun dels fitxers que annexis no podrà ocupar més de 10MB i que per a una 
mateixa valisa no es podrà superar el límit de 100MB sumant el pes de tots els seus 
fitxers. 

 URL. Si el fitxer està disponible en alguna web, podràs indicar la seva adreça de 
forma que el destinatari hagi d’accedir a aquesta adreça per poder consultar i 
descarregar l’annex. Aquesta opció et permetrà adjuntar fitxers sense cap limitació en 
quant al seu tamany o el seu número. 

 CSV. De forma similar a l’URL, el CSV et permetrà indicar un codi únic de verificació 
per referenciar l’annex. Aquesta opció però, requereix que tant l’usuari destinatari 
com l’emissor facin servir el mateix gestor documental, o qualsevol altre tipus d’arxiu 
electrònic, amb CSV comuns. 

A més a més d’aquestes dades, la valisa pot tenir opcionalment les següents característiques: 
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 Confidencial: si el contingut de la valisa és sensible podem marcar la valisa com a 
confidencial de forma que només el destinatari podrà consultar-la. A més a més, aquesta 
opció evita que l’assumpte que indiquis es pugui reflectir als assentaments corresponents en 
el registre S@RCAT. 

 Important: podem marcar la valisa com a important si volem indicar a l’usuari destinatari que 
considerem que aquesta valisa és d’especial rellevància. 

 Termini de lectura: es pot incloure una data de termini de lectura per a la valisa de forma que 
tant l’usuari emissor com l’usuari receptor rebin avisos per correu-e si la valisa no s’ha llegit 
pel receptor 2 dies abans de que venci la data de termini indicada. A més a més, les valises 
que hagin exhaurit el termini de lectura sense haver sigut consultades es mostraran en una 
safata específica per tal de que es puguin identificar amb facilitat. 

Una vegada hagis introduït correctament totes les dades de la valisa, t’apareixeran disponibles les 
següents accions: 

 Envia. Aquesta opció enviarà la valisa a tots els destinataris seleccionats realitzant per a 
cadascun d’ells els corresponents assentaments de sortida i entrada i enviant els avisos per 
correu-e que s’escaiguin. 

Totes les valises enviades han d’anar signades electrònicament per tal de poder garantir la 
seva integritat. Per defecte les valises es signaran automàticament amb un segell d’òrgan del 
Consorci AOC, però si ho desitges pots marcar l’opció Amb la meva T-CAT per tal que 
puguis signar-la amb la teva T-CAT o amb qualsevol altre certificat que tinguis disponible. 

Important: Si ets un usuari col·laborador i estàs creant una valisa en nom d’un usuari titular, només 
tindràs disponible l’acció Envia en el cas que el titular t’hagi donat permisos per poder enviar valises 
directament en el seu nom. 

 Per a vistiplau. Aquesta opció només apareixerà si ets un usuari col·laborador i estàs creant 
una valisa en nom d’un usuari titular. Amb aquesta acció podràs deixar preparada la valisa al 
titular per tal que la revisi i faci l’enviament.  

Una vegada es prepara una valisa per al vistiplau de l’usuari titular, aquesta es mou a la 
safata Per a vistiplau i s’envia un avís per correu-e al titular per tal que estigui al cas. 

 Desa. La funcionalitat Desa et permetrà guardar la valisa a la safata d’esborranys per tal de 
procedir al seu enviament més endavant. En qualsevol moment podràs recuperar la valisa 
des de la safata d’esborranys i continuar amb la seva edició. 

 Descarta. Si per qualsevol motiu no has d’enviar la valisa que estàs creant o bé si has de 
cancel·lar l’enviament d’una valisa que estava desada a la safata d’esborranys, podràs 
recuperar-la i executar l’opció Descarta per eliminar-la definitivament. 

4.2 Cercador del Directori Corporatiu 

Com ja hem comentat, qualsevol usuari de la Generalitat de Catalunya que estigui enregistrat al 
Directori Corporatiu és un usuari potencial de l’eValisa i per tant pot ser seleccionat com a receptor 
d’una valisa. Per poder localitzar fàcilment els usuaris destinataris disposes a l’eValisa d’un cercador 
d’usuaris. Per poder accedir al cercador del Directori Corporatiu has de fer clic a la imatge Directori 
que apareix al costat del camp Per a,  i també al costat del camp Visualitzadors, del formulari de 
creació d’una nova valisa. 
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Figura 6. Accedint al cercador del Directori Corporatiu 

Una vegada accedeixes al cercador, t’apareixerà el següent formulari: 

 

 

 

Figura 7. Cercador del Directori Corporatiu 

El cercador t’obliga a omplir 2 dades per poder localitzar a l’usuari: 

 Qui? 

Entenem que el més habitual serà que cerquis l’usuari a partir del seu nom i/o cognoms i és 
per això que es mostra aquesta opció per defecte. Però també podràs localitzar a un usuari a 
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partir del seu càrrec si no coneixes el seu nom o cognoms: per fer-ho, hauries de fer clic a 
l’opció Càrrec que apareix a la part baixa del camp Qui? i llavors els camps Nom, Primer 
cognom i Segon cognom es reemplaçaran per un únic camp Càrrec. 

 

 

Figura 8. Localitzant l’usuari pel seu càrrec 

 

En tots 2 casos el funcionament serà el mateix: podràs indicar una part del nom/cognoms o 
del càrrec o bé indicar-ho en la seva totalitat. És a dir, si un usuari es diu Joan Maria Bertran 
Peris, podràs localitzar-lo posant en el camp Nom Joan Maria, però també si indiques Joan o 
fins i tot Maria. De forma anàloga, si vols cercar a un usuari pel seu càrrec, p. ex. Director 
General, el podràs localitzar tant si indiques Director General, però també indicant Director o 
fins i tot General. 

D’altra banda, no t’has de preocupar si el text que introdueixes està en 
majúscules/minúscules o si conté o no els accents corresponents: la cerca no serà sensible a 
les majúscules/minúscules ni tampoc als accents, de forma que podràs localitzar a l’usuari en 
qualsevol cas. 

Important: Et recomanem que indiquis totes les dades que coneguis de l’usuari a cercar. Quantes 
més dades indiquis més eficient serà la cerca i més acurat serà el resultat que obtindràs. 

 

 On? 

La segona dada que hauràs d’indicar per poder localitzar a l’usuari és on està ubicat. Els 
usuaris de la Generalitat estan ubicats en unitats majors (bàsicament els Departaments i 
entitats i organismes autònoms del sector públic) i dins d’aquestes en unitats menors 
concretes (Secretaries generals, Direccions generals, Direccions de serveis, etc). Doncs bé, 
en el camp On? hauràs d’indicar el departament/organisme on es troba adscrit l’usuari. A 
mida que comencis a escriure el nom de la unitat major començaran a aparèixer en un 
desplegable les unitats majors que coincideixen amb la teva indicació.  
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Figura 9. Seleccionant la unitat major 

Una vegada hagis introduït les dades de l’usuari a cercar, podràs fer clic al botó Cerca. En aquest 
moment es realitzarà la cerca i es mostraran tots els usuaris que compleixen els criteris de cerca en la 
part inferior del formulari.  

 

Figura 10. Cercant usuaris 

 

Per seleccionar un usuari determinat, simplement hauràs de fer clic a sobre d’ell i automàticament 
t’apareixerà seleccionat a l’apartat Seleccionats. 
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Important: Si necessites enviar la valisa a més d’un destinatari, podràs repetir la cerca tantes 
vegades com ho necessitis. Simplement has d’introduir les dades (nom+cognoms o càrrec i unitat 
major) del nou usuari i tornar a fer clic al botó Cerca. 

Si has seleccionat un usuari per error i necessites eliminar-ho, només hauràs de posar el ratolí a 
sobre seu dins l’apartat Seleccionats (en aquest moment el seu nom apareixerà tatxat) i fer clic. 

 

Figura 11. Eliminant un usuari seleccionat 

Finalment hauràs de fer clic al botó Afegeix per tancar el formulari de cerca i afegir tots els usuaris 
seleccionats al camp de Destinataris o Visualitzadors. 

Si pel contrari no vols aplicar cap canvi sobre la valisa que estàs editant, podràs fer clic al botó 
Descarta i es tancarà el formulari de cerca sense que es realitzi cap modificació sobre la valisa. 

4.3 Per a vistiplau 

Si ets un usuari col·laborador i estàs creant una valisa en nom d’un usuari titular, t’apareixerà l’opció 
Per a vistiplau. Aquesta acció només es podrà executar quan la valisa estigui totalment omplerta i 
amb dades correctes. Una vegada l’executis, t’apareixerà un formulari on podràs de forma opcional 
indicar un comentari al titular amb les observacions que estimis oportunes. Aquest comentari només 
serà visible pel titular de la valisa i en cap cas ho podrà veure l’usuari destinatari o els visualitzadors. 
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Figura 12. Preparant una valisa per al vistiplau del titular 

En el moment de preparar la valisa es produiran les següents accions: 

 La valisa es mourà a la safata Per a vistiplau de l’usuari titular i s’incrementarà el comptador 
que indica el nombre de valises que té pendents de revisió. A partir d’aquest moment podràs 
accedir-hi, però ja no podràs realitzar cap canvi.  

 S’enviarà un correu d’avís a l’usuari titular per indicar-li que té una nova valisa pendent de 
revisió. 

Per la seva banda, quan l’usuari titular accedeixi a la safata Per a vistiplau, trobarà les valises 
pendents de revisió i per a cadascuna d’elles veurà l’usuari destinatari, l’assumpte i el col·laborador 
que li ha deixat preparada.  
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Figura 13. Safata Per a vistiplau. 

A continuació el titular podrà accedir al detall d’una d’aquestes valises fent-li clic a sobre per tal de 
procedir a la seva revisió. La valisa mostrarà a la part superior el comentari del col·laborador (si és 
que aquest realment ho ha introduït) 

 

Figura 14. Accés del titular a una valisa pendent de revisió. 

Si en el moment de revisar la valisa el titular requereix realitzar algun canvi, podrà fer el canvi ell 
mateix, o bé, tornar la valisa al col·laborador indicant-li en un comentari els canvis que ha de realitzar. 
En aquest segon cas la valisa es mourà a la safata d’esborranys i s’enviarà un avís per correu-e al 
col·laborador per tal que sàpiga que ha de modificar la valisa. 
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Figura 15. Tornant la valisa al col·laborador. 
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5 Detall d’una valisa 

La safata d’entrada, la d’enviades, de resultat de la cerca i les d’històrics, permeten l’accés al detall 
de les valises que contenen. Per accedir-hi, l’usuari simplement haurà de fer clic a sobre de la valisa 
que desitgi consultar.  

Important: Si la valisa és confidencial i l’usuari que intenta accedir és un usuari visualitzador, llavors 
la valisa estarà bloquejada i no permetrà l’accés al detall. 

Si és la primera vegada que s’accedeix a la valisa, aquesta es marcarà com a llegida i s’actualitzarà 
el marcador de valises pendents de lectura de la safata corresponent. També s’actualitzarà la 
informació de traçabilitat de qui i quan l’ha llegida, i es generarà l’avís de lectura per a l’usuari origen 
de la valisa i els seus col·laboradors totals, áixí com pel col·laborador que hagi preparat la valisa en 
qüestió. A continuació es mostrarà en el formulari de detall totes les dades de la valisa: 

 A la part superior del formulari apareix l’assumpte amb una lletra gran i destacada, i a la seva 
dreta un conjunt d’icones opcionals que indiquen les diferents característiques de la valisa (si 
conté annexos, si ha estat marcada com a Important i si ha estat retornada) 

 A continuació es mostren les dades dels usuaris emissor, receptor i dels possibles 
visualitzadors, i a la part dreta la data i hora de la valisa. 

 En la part central del formulari es mostra el contingut de la valisa. 

 Finalment en la part inferior apareixen els possibles annexos per poder descarregar-los i/o 
accedir-hi. 

 

 

Figura 16. Accedint a la valisa. 

 

Si vols consultar les dades dels assentaments de sortida i entrada, les dades de la signatura 
electrònica o bé les dades de traçabilitat de qui i quan ha llegit la valisa, només hauràs de fer clic a 
l’opció Mostra detalls que obrirà un apartat on apareixeran totes aquestes dades. 
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Figura 17. Mostra detalls de la valisa. 

 

A sobre del contingut de la valisa es mostra una barra d’eines que permetrà executar les diferents 
accions disponibles de la valisa: 

 Justificant. El justificant és un PDF que inclou totes les dades de la valisa i que et serveix 
com a evidència del lliurament de la valisa. El justificant està signat amb un segell d’òrgan del 
Consorci AOC i inclou la data i hora, i els números de registre de sortida i entrada per tal de 
que puguis acreditar l’enviament i/o recepció de la valisa. El nom del document pdf inclourà 
els registres d’entrada i sortida associats a l’enviament, per tal de facilitar la gestió dels 
justificants, un cop descarregats. 

 No llegida. Tot i que hagis llegit una valisa rebuda, potser et pot interessar marcar-la com a 
no llegida per tal que més tard te’n recordis de tornar-la a llegir. 

Aquesta opció és especialment interessant si ets un usuari col·laborador i llegeixes la valisa 
d’un usuari titular, però vols que el propi titular quan accedeixi a la seva valisa identifiqui 
aquesta valisa com a no llegida per tal de que li presti especial atenció.  

Important: La funcionalitat marcar com a no llegida només tindrà efecte a l’hora de visualitzar-la en 
negreta i en l’indicador de valises pendents de lectura que es mostra a la safata d’entrada o d’històric. 
Ara bé, no tindrà cap afectació sobre la traçabilitat de qui i quan ha llegit la valisa per primera vegada 
(que és la informació que realment regularà el termini de lectura de la valisa i els corresponents 
avisos). 

 Mou a històric. Per tal de poder tenir les safates d’entrada i enviades al més endreçades 
possibles, podràs enviar a l’històric les valises que en principi pensis que ja no requereixen de 
la teva dedicació. 

 Reenvia com a correu-e. En ocasions et podrà ser útil enviar per correu-e una valisa 
determinada. Aquesta funcionalitat t’ho permetrà fer incloent totes les dades de la valisa: 
assumpte, contingut, fitxers annexos, etc.  

Una vegada executis aquesta acció, t’apareixerà un formulari per tal que introdueixis l’adreça de 
correu on vols enviar la valisa (podràs seleccionar qualsevol adreça, fins i tot adreces que no siguin 
del domini gencat.cat) i opcionalment un comentari que s’inclourà dins el cos del correu. En cas que 
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no coneguis alguna adreça, pots cercar al destinatari del correu al directori corporatiu, mitjançant el 
mateix cercador que hem explicat anteriorment. Hauràs de vigilar a l’hora d’introduir l’adreça de 
correu per què l’eValisa no tindrà cap mecanisme per poder validar-la.  

 

Figura 18. Enviant la valisa per correu-e. 

Has de tenir en compte que només s’enviaran els fitxers annexos fins a un màxim de 5MB i 
que l’eValisa no podrà avisar-te de cap de les maneres si la bústia del destinatari està plena o 
bé si l’usuari té habilitat algun filtre anti-spam que bloquegi el correu. En l’exemple es veu 
l’avís que mostra quan intentem reenviar per correu una valisa amb annexes que superaven 
el límit. 

Important: L’enviament d’una valisa per correu-e quedarà auditat dins el detall de la pròpia valisa per 
tal que puguis recordar a quina adreça de correu vas enviar la valisa i quan ho vas fer. 

 Retorna. Si per error reps una valisa o bé si consideres que no l’hauries d’haver rebut, podràs 
retornar-la a l’usuari emissor indicant el motiu corresponent. Aquesta operació anul·larà els 
assentaments de sortida i entrada del registre telemàtic i avisarà immediatament a l’usuari 
emissor per correu-e per tal que realitzi l’acció que consideri més adient.  

La valisa no s’eliminarà en cap cas, però sí quedarà marcada com a retornada i es podrà 
consultar en tot moment qui i quan l’ha retornada, i el motiu de retorn. 

 Reenvia com a eValisa. Si necessites reenviar a un nou usuari destinatari una valisa que ja 
vas enviar, podràs fer-lo seleccionant aquesta opció de la safata d’enviades. Es crearà una 
nova valisa omplint automàticament totes les dades de la valisa amb les dades de la valisa 
original (assumpte, contingut, fitxers annexos i opcions seleccionades). L’únic que hauràs 
d’indicar és el destinatari. 
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6 Cercador de valises 

Una de les funcionalitats que trobaràs a l’eValisa és un potent cercador amb un comportament molt 
similar a Google, que et permetrà localitzar amb facilitat totes les teves valises. Aquest cercador està 
ubicat a la part superior del menú principal i presenta les següents característiques (podràs combinar 
totes aquestes opcions tantes vegades com necessitis): 

 Els camps de la valisa on es realitzarà la cerca són els següents: 

 Assumpte. 

 Cos. 

 Contingut dels fitxers annexats (sempre i quan aquests siguin documents ofimàtics, 
PDFs o fitxers de text)  

 Per defecte si indiques més d’una paraula, el cercador buscarà valises que continguin totes 
aquestes  paraules. 

 Si desitges incloure 2 o més paraules a la cerca, és a dir que els resultats de la cerca 
incloguin qualsevol de les paraules indicades, pots separar-les amb l’opció ‘o’. Per exemple, 
si vols localitzar valises que incloguin la paraula ‘organisme’ o bé ‘ens’ hauries d’introduir: 
‘organisme o ens’. 

 Si necessites excloure una paraula determinada, pots precedir-la de la paraula ‘no’. Per 
exemple, si estàs cercant valises relatives a publicacions al diari oficial, però t’apareixen 
també publicacions relatives al BOE que desitges descartar, podries cercar: ‘publicació no 
BOE’. 

 Pots fer servir els comodins ‘_’ (per referir-te a un únic caràcter) i ‘%’ (per a múltiples 
caràcters) per cercar paraules de forma parcial. Per exemple, si cerques la paraula 
‘secretar%’, el cercador localitzarà les valises que incloguin les paraules: ‘secretari’, 
‘secretaris’, ’secretària’, ‘secretàries’, etc. 

 No és sensible a majúscules/minúscules ni tampoc als accents. Per defecte es realitza la 
cerca a totes les safates de la teva valisa (o del titular si ets un usuari col·laborador que en el 
moment de la cerca tens seleccionada la valisa del titular). 

Si ho desitges, pots desplegar la cerca avançada per poder precisar el comportament de la cerca. Per 
fer-ho has de fer clic al botó Opcions que et mostrarà un formulari on podràs indicar: 

 A quina safata s’ha de limitar la cerca. 

 El nom de l’usuari emissor. 

 El nom de l’usuari destinatari. 

 Data inicial a partir de la qual fer la cerca. 

 Data final de la cerca. 

 Número de registre. 
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Una vegada has realitzat la cerca, t’apareixerà la safata Resultats de la cerca amb les valises que 
compleixen els criteris de cerca indicats. Des de la safata de resultats podràs accedir al detall de la 
valisa que desitgis simplement fent-li clic a sobre.  

 

Figura 19. Resultats de la cerca. 

Nota: En cas que indiquis algun filtre de cerca en els camps “On:”, “De:” i “Per a:”, etc, JA NO CAL 
INDICAR cap contingut en el camp de cerca, de forma que es poden fer cerques com veure totes 
les valises que hem enviat a un destinatari concret, etc. 
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7 Avisos de l’eValisa 

Entenem que un servei com l’eValisa ha d’oferir-te un mecanisme d’avisos eficient que et permeti 
assabentar-te de qualsevol esdeveniment que succeeixi a la teva valisa. El sistema d’avisos que hem 
escollit és el correu electrònic, és a dir, tots els avisos que t’hagi d’enviar l’eValisa t’arribaran a la 
bústia de correu que tens configurada a GICAR. 

Hem de tenir en compte que hi hauran usuaris que enviaran o rebran valises amb molta freqüència i 
d’altres usuaris que n’enviaran o en rebran molt poques. Els usuaris del primer cas entraran 
contínuament a l’eValisa i per tant per a ells potser els avisos seran poc rellevants i poden fins i tot 
arribar a incomodar. Per altra banda, els avisos poden esdevenir essencials per a aquells usuaris que 
entren amb poca freqüència a l’eValisa i que necessiten estar al cas davant qualsevol nou 
esdeveniment. 

Per aquest motiu hem dissenyat un sistema flexible que es podrà adaptar en tot moment a les teves 
necessitats i preferències. El sistema d’avisos també serà de vital importància durant la fase inicial 
d’implantació de l’eValisa per tal que els nous usuaris es vagin introduint en l’ús del servei. 

Per explicar-te el funcionament del sistema d’avisos de l’eValisa, el primer que hem de fer és 
identificar quins són els esdeveniments que generaran els diferents avisos i en conseqüència 
determinar en quins casos l’eValisa t’avisarà. Bé, els possibles esdeveniments de l’eValisa que 
generaran avisos a la teva bústia de correu són els següents: 

1. Recepció d’una nova valisa. L’usuari destinatari (i tots els usuaris col·laboradors que tingui 
associats) i els usuaris visualitzadors rebran un avís cada vegada que rebin una nova valisa.  

2. Valisa a modificar. Si a l’hora de revisar una valisa preparada per vistiplau, el titular 
determina que cal fer alguna modificació, podrà fer-ho ell mateix o bé tornar la valisa al 
col·laborador indicant-li els canvis que ha de realitzar. En aquest segon cas, l’eValisa enviarà 
un avís al col·laborador per indicar-li-ho.  

3. Valisa descartada. Si el titular d’una valisa decideix eliminar una valisa que li havia preparat 
un col·laborador per vistiplau, el col·laborador rebrà un avís de valisa descartada. 

4. Valisa retornada. Si l’usuari destinatari d’una valisa (o un dels seus col·laboradors) retorna 
una valisa rebuda, s’enviarà un correu d’avís a l’usuari emissor (i als seus col·laboradors) per 
informar-lo.  

5. Lectura d’una valisa. Quan l’usuari destinatari (o un dels seus col·laboradors) llegeixi per 
primera vegada una valisa rebuda, es generarà un avís a l’usuari emissor (i als seus 
col·laboradors totals, al col·laborador temàtic que preparés la valisa i als possibles 
visualitzadors) per indicar-los que la valisa ha estat llegida.  

6. Valisa enviada per un col·laborador. Un usuari titular rebrà una avís per correu cada 
vegada que un dels seus col·laboradors enviï directament una valisa en nom seu.  

7. Valisa preparada per a vistiplau. Un usuari titular rebrà un avís per correu cada vegada que 
un col·laborador seu li deixi preparada una valisa a la safata de Per a vistiplau.  

8. Avís de termini de lectura. Si s’envia una valisa indicant una data de termini i aquesta valisa 
no ha estat llegida pel destinatari (o un dels seus col·laboradors) abans de que s’exhaureixi el 
termini indicat, l’eValisa enviarà un correu d’avís tant a l’usuari emissor (per tal que si ho 
considera oportú faci alguna acció) com a l’usuari destinatari (i els seus col·laboradors).  

Tots aquests correus d’avís inclouran les dades necessàries per poder identificar amb claredat la 
valisa relacionada (qui és l’usuari emissor, quina és la data i hora en que s’ha produït l’esdeveniment, 
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l’assumpte, etc.) i un enllaç per poder accedir directament a l’eValisa per conèixer amb més exactitud 
què és el que ha passat i actuar en conseqüència. 

De tots aquests tipus d’avisos creiem que n’hi ha que són més importants que d’altres. En concret 
pensem que els 4 primers s’han d’enviar en tots els casos i que a més a més s’han d’enviar tan aviat 
com es produeixen. En canvi, els 4 darrers tipus d’avisos pensem que no són tan crítics i són aquests 
els que et permetrem configurar de la següent manera: 

 Individualment per a cada tipus d’avís podràs decidir si el vols o no rebre i en cas afirmatiu 
amb quina freqüència: de forma immediata, rebre un únic correu diari amb tots els 
esdeveniments que s’hagin produït durant el dia o rebre un únic correu setmanal amb tots els 
esdeveniments que s’hagin produït en la darrera setmana. 

 Per defecte tots els avisos estaran configurats per a ser enviats de forma immediata tan aviat 
com es produeix l’esdeveniment. D’aquesta manera es garanteix que els usuaris que s’inicien 
o s’estan iniciant en l’ús de l’eValisa rebran tots els avisos i que només els deixaran de rebre 
una vegada vagin agafant més experiència en el servei i decideixin fer-ho. 

En el proper apartat d’aquest manual trobaràs les indicacions per modificar la configuració dels teus 
avisos.  

 

 

Figura 20. Exemple d’un avís per correu. 
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8 Configuració de l’eValisa 

8.1  Introducció 

Una vegada estiguis familiaritzat amb l’eValisa et recomanem que vagis a l’apartat Configuració per 
parametritzar la teva valisa d’acord a les teves necessitats. En concret són 3 els punts que podràs 
configurar: 

1. Si disposes d’un certificat digital, p. ex. una T-CAT, i vols signar amb ell les teves valises, 
podràs marcar l’opció Activa sempre l'opció enviar "amb la meva T-CAT" per tal que per 
defecte t’aparegui marcada l’opció Amb la meva T-CAT cada vegada que creïs una nova 
valisa.  

2. Quins avisos per correu vols rebre i amb quina freqüència. 

3. Quins són els col·laboradors que t’ajudaran a gestionar la teva valisa. 

4. Els usuaris dels quals ets col·laborador (càrrecs). 

5. Quins grups de destinataris vols crear per facilitar l’enviament repetitiu de valises. 

6. Quin peu vols que s’afegeixi per defecte a totes les valises que creïs. 

Una vegada hagis finalitzat la configuració de la teva valisa hauràs de fer clic al botó Desa canvis per 
tal de confirmar els canvis. 

 

 

Figura 21. Configuració de l’eValisa. 
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8.2  Configuració dels avisos de correu 

Tal i com s’explica a l’apartat 7 Avisos de l’eValisa, n’hi ha 4 tipus d’esdeveniments que considerem 
que no són crítics i que podràs decidir si vols rebre l’avís corresponent: 

 Quan l’usuari destinatari (o un dels seus col·laboradors) llegeixi una valisa que li has enviat. 

 Quan venci el termini de lectura d’una valisa que hagis enviat i l’usuari destinatari (o un dels 
seus col·laboradors) no l’hagi llegit. 

 Quan un dels teus col·laboradors et prepari una valisa per al teu vistiplau. 

 Quan un dels teus col·laboradors enviï directament una valisa en nom teu. 

 Quan l’usuari del que ets col·laborador envia una valisa preparada per tu. 

Per a cadascun d’aquests 4 tipus d’esdeveniments tindràs un desplegable per indicar  la freqüència 
amb el que el vols rebre: Immediatament, Resum diari (cada nit rebràs un únic correu amb tots els 
esdeveniments que hagin succeït durant aquell dia), Resum setmanal (la matinada de cada 
diumenge a dilluns rebràs un únic correu amb tots els esdeveniments que hagin succeït durant 
aquella setmana) o bé no rebre’l En cap cas.  

8.3  Definint els teus col·laboradors 

Si disposes d’algun col·laborador que t’ajudi a gestionar la teva valisa, l’hauràs d’indicar. Per fer-ho, 
hauràs de fer clic al botó Afegeix col·laboradors. Aquesta opció obrirà el cercador del Directori 
Corporatiu per tal que puguis localitzar el/s teu/s col·laborador/s. El funcionament del Directori 
Corporatiu s’explica a l’apartat 4.2 Cercador del Directori Corporatiu d’aquest manual. 

Una vegada hagis seleccionat els teus col·laboradors, podràs configurar per a cadascun d’ells 3 
opcions: 

 Si permets o no al col·laborador accedir a les valises que ell no ha creat. Si aquesta opció no 
està habilitada llavors es restringeix l’àmbit del col·laborador únicament a aquelles valises que 
ell ha creat directament, bloquejant l’accés a les teves valises rebudes o a les valises 
preparades per altres col·laboradors teus.  

 Important: Si l’àmbit del col·laborador està restringit llavors només rebrà els avisos per 

correu-e relatius a les valises que ell ha preparat. 

 Si permets al col·laborador enviar directament valises en nom teu, sense el teu vist-i-plau 
explícit. 

Per defecte totes aquestes 2 opcions es mostren deshabilitades. 
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Figura 22. Opcions de configuració per als col·laboradors. 

8.4 Gestionant càrrecs dels que ets col·laborador 

Es mostren els usuaris que t’han afegit com a col·laborador i, en cas que tinguis necessitat de 
desvoncular-te d’ell perquè ja no treballi a l’organisme i hagi deixat de tenir accés a l’eina, per 
exemple,pots clicar l’enllaç amb forma d’aspa corresponent, i a partir del moment que desis els canvis 
ja no seràs col·laborador d’aquest càrrec. 

 

8.5 Definint els grups de destinataris 

Si has d’enviar valises múltiples de forma repetida al llarg del temps, et serà tenir predefinit aquest 
grup de destinataris amb un nom, que serà el que posarem al camp Destinatari quan creem una 
valisa. Cliquem “Afegir nous destinataris” per afegir, a través del cercador al directori corporatiu, tots 
els usuaris que vulguem que formin part del grup, i li donem un nom al mateix, que podrem editar 
clicant a la icona amb forma de llapis que hi ha a la part dreta. 

Exemple: 

 

 

8.6 Definint el peu de signatura  

Si vols incloure un text que apareixerà per defecte en totes les valises que creïs, només cal introduir-
lo en aquest apartat.  

Exemple: 
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9 Selecció de la valisa d’un titular 

Si ets un usuari col·laborador cada vegada que entris a l’eValisa per defecte accediràs a la teva 
pròpia valisa. Ara bé, en qualsevol moment podràs seleccionar la valisa d’un dels usuaris titulars als 
que estàs vinculat. Per fer-ho, disposes d’un desplegable a la part superior del menú principal que et 
mostrarà el nom dels diferents usuaris titulars als que estàs associat i l’opció per accedir a la teva 
pròpia valisa. 

Una vegada hagis seleccionat la valisa d’un dels teus usuaris titulars, totes les safates (incloent la 
safata de resultats del cercador) mostraran únicament les valises associades a aquest usuari titular. 
Estaràs per tant gestionant no la teva valisa, sinó la d’aquest usuari titular. 

 

 

Figura 23. Selecció de la valisa d’un usuari titular. 

 

 Important: Si el teu usuari titular t’ha restringit l’accés únicament a les valises que realment 
hagis preparat, llavors no podràs accedir a la Safata d’entrada ni tampoc a la Safata d’històric 
d’entrada del teu usuari titular. 
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10 Glossari: 

Directori corporatiu: És el dipòsit central d’identitats de GICAR. 

GICAR: Plataforma de Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos, de la Generalitat de 
Catalunya. 

IDP: És el servei comú d’identificació, autenticació i autorització de la plataforma EACAT. 

S@rcat: Registre corporatiu d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya.Usuari: 
Qualsevol persona que utilitza la valisa electrònica 

Titular de la valisa: És aquell usuari que pot ser emissor o receptor, però també pot configurar en la 
seva valisa a un o més usuaris col·laboradors seus, amb la finalitat que gestionin les seves valises 
electròniques amb uns permisos determinats.  

Usuari col·laborador: És aquell usuari que ha estat designat per un usuari titular per a que gestioni 
les seves valises, amb uns permisos determinats. Un usuari pot ser col·laborador de més d’un titular, 
en aquest cas podrà gestionar les valises de cada un d’ells, segons els permisos que li hagin donat. 

L’usuari col·laborador pot: 

• Preparar valises en nom del seu titular,  

• Llegir les valises que rep el seu titular si no són confidencials. 

I si el càrrec dóna els permisos corresponents en el moment de definir a l’usuari col·laborador, també 
podrà  

• Enviar valises en nom del titular sense el seu vist-i-plau  

Usuari emissor / receptor: És aquell usuari que com el seu nom indica envia o rep la valisa 
electrònica, i a qui anirà associat l’assentament de sortida del registre. 

Usuari Visualitzador:  És aquell usuari que ha definit l’emissor d’una valisa per a que sense ser-ne el 
Destinatari pugui visualitzar-la. Aquest usuari també  té les següents característiques: 

• No pot rebutjar una valisa. 

• Quan ha llegit una valisa no s’envia avís de lectura a l’emissor.  

• La valisa dirigida a ell no ha estat registrada pel S@rcat, ja que no és el Destinatari. 
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11 Suport a l’usuari 

Els departaments i els organismes dependents o vinculats a la Generalitat que facin ús de la valisa 
electrònica utilitzaran el suport funcional i tècnic del Consorci AOC pels següents serveis: 

 Resolució d’incidències 

 Suport a consultes 

 Configuració i parametrització de nous organismes 

El Consorci AOC oferirà el nivell de prestació i de qualitat del servei que s’especifica a la web: 

http://web.aoc.cat/suport/e-valisa 

Els canals de suport són mitjançant correu electrònic: suport@aoc.cat, o mitjançant el centre d’atenció 
a l’usuari (CAU)  902 901 080. 

Horari de suport 

El Consorci AOC proporciona els mecanismes de suport a l’usuari i escalat d’incidències adients en 
funció de la criticitat del sistema i l’horari en què es produeixi la incidència. 

Horari del centre d’atenció a l’usuari (CAU)   

El Consorci AOC disposa d’un servei de suport telefònic a través del centre d’atenció a l’usuari (CAU). 
L’horari de suport del Consorci AOC per atendre i gestionar telefònicament les incidències és el 
següent: 

Tot l’any, de dilluns a divendres, de 8 a 19 h. 

Excepcions: dies festius en l’àmbit estatal i a Catalunya 

En aquest horari es pot contactar amb el servei de suport per informar sobre incidències en el servei. 
Aquestes incidències seran canalitzades al segon nivell quan sigui necessari, o es solucionaran en el 
mateix moment. 

 

 

http://web.aoc.cat/suport/e-valisa
mailto:suport@aoc.cat

