Notificació electrònica

S'entén per compareixença en la Seu Electrònica l'accés per l'interessat o el seu representant degudament identificat al
contingut de la notificació. (art. 43.1)
L'accés es realitza des de l'opció “Bústia de notificacions electròniques“
En primer lloc haurà d'identificar-se amb un Sistema d'identificació vàlid (consulti aquest apartat des de la Seu electrònica), i
tindrà accés a tres apartats (veure Figura 1):




Les meves notificacions pendents: En aquest bloc trobarà les noves notificacions posades a la seva disposició.
Les meves notificacions acceptades: Notificacions electròniques ja acceptades amb anterioritat.
Les meves notificacions rebutjades: Notificacions ja rebutjades amb anterioritat

Figura1. Safata de notificacions en qualitat d'interessat
Tant si accedeix amb un certificat de representació com si representa a una altra persona podrà veure les notificacions que
se li practiquen al seu representat (veure Figura 2)

Figura 2. Llistat de notificacions en qualitat de representant
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S'obrirà el detall de la notificació (veure Figura 3) podent acceptar-la o rebutjar-la, en aquest últim cas no es tindrà accés al
document notificat.

Figura 3. Detalle de la notificació
La notificació s'entén practicada en el moment en el qual es produeix l'accés al seu contingut, que es realitza en fer clic a
SIGNAR I LLEGIR, com es veu en la imatge (veure Figura 3).(art. 43.2).
Una vegada signat i llegit podrà accedir al document de la notificació en l'enllaç ressaltat (veure Figura 4).
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Figura 4. Detall de la notificació signada i llegida
Podrà consultar l'acusament d'acceptació de la notificació resultant (veure Figura 5)

Figura 5. Detall de l‘acuse de aceptació
Una vegada acceptada la notificació apareixerà en l'apartat "Les meves notificacions acceptades" (veure Figura 6)
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Figura 6. Llistat de notificacions acceptades
Si, per contra, triem SIGNAR I REBUTJAR, la notificació s'entendrà rebutjada.
També s'entendrà rebutjada quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat triada
expressament per l'interessat, i hagin transcorregut 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació sense
que s'accedeixi al seu contingut. (art. 43.2).
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Figura 7. Detall de la notificació signada i rebutjada
Podrà consultar l'acusament de rebuig de la notificació resultant (veure Figura 8)

Figura 8. Detall de l‘acuse de rebuig
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