
A continuació es mostren les instruccions per a poder accedir a una notificació 

enviada per l’Ajuntament mitjançant el servei d’ENOTUM. 

1. Es rep un correu / SMS amb un enllaç a la notificació: 

 

a.  L’SMS arriba des del número 600124712: 

 

 
 

b. El correu arriba des del remitent  

NORESPONGUEU_no-respongueu@enotum.cat 



 
 

2. El primer cop que s’accedeix a la plataforma eNOTUM, segurament, es 

mostri un missatge de que Aquesta connexió no es privada. Caldrà clicar 

mostrar detalls i a continuació, Visitar aquest lloc: 

 



Aquest tipus d’errors apareixen quan els certificats de la pàgina web a la que 

volem accedir no son de confiança. En el cas d’eNOTUM, no hi ha problema en 

visitar el lloc web. 

3. Un cop accedim a la pàgina, veurem la informació de la notificació així 

com el termini que ens queda per accedir: 

 

 

 

4. Per accedir al contingut de la notificació es podrà utilitzar un dels mètodes 

següents: 

a. Codi d’un sol ús: Es pot triar entre correu i SMS. El correu i SMS 

al que s’enviaran serà el mateix en el que l’Ajuntament ha enviat 

els avisos de cortesia per indicar que hi ha disponible una 

notificació. Aquests mitjans de contacte son els que s’han facilitat 

a l’Ajuntament a la sol·licitud.  

 



b. idCAT mòbil. En aquest cas, també s’enviarà un SMS però al 

dispositiu que s’hagi indicat per aquest servei (podria no coincidir 

amb el de la sol·licitud). Més informació a la web: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/que-es-idcat-mobil/ 

 

c. Certificat digital: idCAT, DNIe, altres. 

 

 

 

5. En cas d’accedir a la notificació mitjançant un dels dos primers mètodes 

(correu/SMS o IiCAT mòbil) es rebrà un SMS/correu amb un codi d’un sol 

ús que es el que cal indicar a la següent pantalla: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/que-es-idcat-mobil/


 

 

 

6. Un cop la plataforma valida el codi, podrem accedir al contingut: 

 

 



Per a més informació, podeu contactar amb el servei d’atenció al ciutadà 

(OAC360) a través d’algun dels següents mitjans: 

 Telèfon:  

o 93 595 44 14 

 Correu-e: 

o oac360@elprat.cat  

 Rebre trucada. Cal fer-ho omplint el següent formulari: 

o https://callme.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/5/create/35 

 

Aquest servei està disponible de dilluns a divendres en horari 

ininterromput de 08.00 a 20.00  
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