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El servei e-Notum permet l’enviament de notificacions electròniques a 
aquells usuaris que hagin donat prèviament el seu consentiment a través 
d’un document signat i on s’haurà d’indicar: 
   
 NIF 
 Número de mòbil, per rebre SMS d’avís. 
 Correu electrònic, a través del qual podreu accedir a la notificació. 



1.- Com sabem que ens han enviat una 
notificació? 



Perquè rebreu un SMS (informatiu) al mòbil i un correu electrònic des d’on podreu accedir a la 
notificació, a través de l’ordinador, fent clic a “Accés a la notificació”. 
 
El mòbil i el correu són els que vareu facilitar en el document de consentiment de rebuda de notificacions electròniques. 



2.- Com accedim a la notificació? 



El sistema ens proposa accedir directament a través de certificat digital o, si no en 
disposem, podem generar una contrasenya d’un sol ús: 



Si volem accedir amb contrasenya ens demanarà que introduïm el NIF i el número de mòbil 
o correu electrònic on rebrem la paraula de pas.  Cal que coincideixin amb els que varem 
donar al document de consentiment. Fem clic a “Envia’m la contrasenya” i en breu la 
rebrem a través del mitja escollit.  
 
S’aconsella fer-ho a través de mòbil per no haver de canviar de finestra per accedir al correu 
electrònic. 



Tot seguit el programa ens demana que introduïm la paraula que hem rebut i 
premem el botó “Accedeix” 



A continuació el sistema en proposa que acceptem la notificació: 



Finalment accedim a la fitxa de la notificació, des d’on ens podrem descarregar els 
documents fent clic a la paraula “Baixa” 



En qualsevol moment podrem accedir a consultar les nostres notificacions a 
través de la web del Consell, a l’apartat Seu-e, Notificacions electròniques. 



Moltes gràcies 
 
 
Jose Luís Hernández (Jou) 
Tècnic de suport a l’administració electrònica 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
suport@altemporda.org 
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