COM M’AFECTA LA

NOTIFICACIÓ
ELECTRÒNICA?

NOTIFICACIÓ
ELECTRÒNICA

SEU
ELECTRÒNICA

PERSONES
JURÍDIQUES

QUI ESTÀ OBLIGAT A RELACIONAR-SE
ELECTRÒNICAMENT AMB LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES?
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix l’ús
obligatori dels mitjans electrònics per a tots els subjectes
relacionats a l’article 14.2 de l’esmentat text legal en les seves
relacions amb l’Administració.

1

Les persones jurídiques

2

Les entitats sense personalitat jurídica

3

Els qui exerceixin una activitat professional per a la
qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per
als tràmits i actuacions que portin a terme amb les
administracions públiques en exercici de l'activitat
professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest
col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i
registradors de la propietat i mercantils

4

Els qui representin un interessat que estigui
obligat a relacionar-se electrònicament amb
l'Administració

XALOC notiﬁcarà
electrònicament
mitjançant compareixença a la Seu
electrònica a través de
la plataforma eNotum
(eina de notiﬁcacions
electròniques del
Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya, AOC).

Més informació:
www.xalocgirona.cat
Telèfon d’atenció a l’usuari (CAU):
972 900 251
Oﬁcina Central: Girona
Oﬁcines territorials: Cassà de la Selva, Figueres,
Gironès, La Bisbal d’Empordà, L’Escala, Olot,
Palafrugell, Puigcerdà, Roses,
Salt, Tossa de Mar

QUÈ HE
DE FER?
Comunicar l’adreça
electrònica per tal de
poder rebre l’avís que
informa de les notiﬁcacions/comunicacions
electròniques de XALOC.

COM HO FAIG?
1

Opcionalment, comunicar
el telèfon mòbil per poder
rebre l’avís en SMS.

https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica
2

AVÍS
àcia
No determina l’eﬁc
de la notiﬁcació de
,
l’acte administratiu
a
ç
lla
en
un
ra
po
incor
eNotum que us
a la
permetrà accedir
ica
notiﬁcació electròn

Un cop rebut l'avís, es disposa
de 10 dies naturals per accedir
a la notiﬁcació, que queda
automàticament acceptada
des del moment en què
s'accedeixi al seu contingut.
Si transcorregut aquest
termini no s'hi ha accedit,
s'entén rebutjada, però
practicada a tots els efectes
legals i continua el procediment corresponent.

Accedir a l’apartat Tràmits i gestions de
la Seu electrònica:

Omplir, signar i presentar el formulari: “Comunicació o modiﬁcació de
dades per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics”.
Aquest formulari s’haurà de presentar en línia utilitzant qualsevol sistema
d’identiﬁcació i signatura digital admès pel Consorci d’Administració Oberta
de Catalunya (idCAT Mobil, certiﬁcats digital, Cl@ve, etc.)
Des del moment que faciliteu les vostres dades, les notiﬁcacions/
comunicacions que rebreu es practicaran per mitjans electrònics.
L
Altrament, es continuarà practicant la notificació
1 ABRI
en paper fins l’1 d’abril de 2020, moment en què, amb 2020
independència de no disposar de l’adreça electrònica en la que rebre
els avisos de la posada a disposició de la notiﬁcació/comunicació, aquesta
es practicarà igualment, i de forma exclusiva, per mitjans electrònics.
En cas que no ompliu el formulari, a partir de l’1 d’abril del 2020, per tal de
saber si teniu alguna notiﬁcació haureu d’entrar periòdicament (almenys
cada 10 dies) a la Seu electrònica de XALOC per accedir a la bústia de notiﬁcacions d’eNotum i comprovar-ho:
https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-notificacio-electronica

Sóc persona jurídica, actualment rebo notificacions electròniques de XALOC
en matèria de trànsit, he d’emplenar igualment aquest formulari?
SÍ, cal que comuniqueu l’adreça electrònica per als procediments tributaris i de recaptació.

PERSONES
FÍSIQUES

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques,
estableix que les persones físiques no estan obligades a
relacionar-se a través de mitjans electrònics podran escollir
en tot moment si es comuniquen amb l’Administració per a
l’exercici dels seus drets i obligacions per aquest mitjà.
SI DESITGEU REBRE LES NOTIFICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS
HAUREU DE PRESTAR EL VOSTRE CONSENTIMENT DE FORMA EXPRESSA.

COM HO FAIG?
1

Accedir a la pàgina web de XALOC, a l’apartat de Tràmits i gestions de la
Seu electrònica:

https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica
2

Omplir la sol·licitud “Consentiment de persona física per relacionar-se per mitjans
electrònics”.
Podeu presentar en línia utilitzant qualsevol sistema d’identiﬁcació i signatura digital
admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (idCAT Mobil, certiﬁcats digital,
Cl@ve, etc) o bé presencialment a qualsevol de les oﬁcines de XALOC.
TINGUES PRESENT:

!!!

En qualsevol moment podeu decidir que les notiﬁcacions successives es deixin de
practicar de forma electrònica.
La revocació del consentiment es tramitarà de la mateixa forma, a través de la Seu
electrònica. Caldrà emplenar i presentar el formulari “Revocació del consentiment per
relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics”.

Sóc persona física, actualment rebo notificacions electròniques de XALOC
en matèria de trànsit, he d’omplir igualment aquest formulari?
Sí, la prestació d’aquest consentiment cal fer-la igualment per tal que XALOC pugui
notiﬁcar procediments tributaris i de recaptació.

Fins l’1 d’abril de 2020, en tots els enviaments de notiﬁcacions que realitza XALOC en format paper apareix una nota
informativa sobre les novetats d’aquesta normativa a través de mitjans electrònics. (Llei 39/2015, d’1 d’octubre)

