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1 Llista d'ANOTACIONS DEL REGISTRE 

D'ENTRADA/SORTIDA 

Quan s'accedeixi a “Les meves dades/Anotacions en el registre” es mostraran les anotacions en dues pestanyes diferents: 

‘Les meves anotacions en qualitat d'Interessat’ i ‘Les meves anotacions en qualitat de Representant’. Veure Figura 1. 

 

Figura 1. Llistat d’anotacions 

 

On: 

 

‘Les meves anotacions en qualitat d'Interessat’ inclou totes les anotacions d'entrada i sortida en les quals la persona 

identificada actua en qualsevol qualitat excepte Representant. 
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‘Les meves anotacions en qualitat de Representant’ inclou totes les anotacions d'entrada i sortida en les quals la persona 

identificada actua en qualitat de Representant. 

 

La informació que mostra en el llistat és: 

- Sentit  Per a diferenciar si són d'entrada o de sortida, el ‘Sentit’ incorpora una imatge amb colors diferents. 

- Número anotació  Enllaç al detall 

- Data registro  la legal a l'efecte de còmput de terminis 

- Destinatari / Remitent  en funció de si és d'entrada o de sortida 

- Extracte  de l'anotació, en una segona línia. 
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2 Detall anotació 

Es divideix la informació en blocs. Aquests blocs són: 

2.1 Dades de  la identificació 

Es mostrarà la mateixa informació que en el llistat. 

 

 

 

2.2 Documents relacionats 

Llista de documents aportats o generats associats a l'anotació amb el CSV per a la seva validació. 
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2.3 Anotacions relacionades 

En aquest bloc es mostrarà la llista d'anotacions relacionades, amb enllaç a la consulta de l'anotació, data de registre i 
extracte. 

 

 

 

Aquest enllaç estarà actiu únicament en el cas que la persona identificada estigui relacionada amb l'anotació relacionada. 

 

2.4 Expedients relacionats 

Llista d'expedients associats a l'anotació amb enllaç a la consulta de l'expedient, data d'alta i tipus de procediment. 

 

 

 

L'enllaç a l'expedient només estarà actiu si la persona identificada en la seu actua en qualitat d'Interessat o de 

Representant de l'expedient. 

 

2.5 Altres persones relacionades 

En aquest apartat es mostraran la llista de persones relacionades en l'anotació, amb informació de la qualitat, nom, aneu 

fiscal i direcció. 
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2.6 Notificacions / Comunicacions 

 

Mostra les notificacions/comunicacions associades a l'anotació. 

 

 

 

 

2.7 Altres dades de la anotació 

Amb tota aquella informació extra que pugui interessar: tema, subtema, oficina, origen, referència, data creació. 

 

 

 

 


