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Llista d‘EXPEDIENTS

Quan s'accedeixi a "Les meves dades/Expedients" es mostraran els expedients en dues pestanyes diferents: 'Els meus
expedients en curs' i 'Els meus expedients arxivats'. Veure Figura 1.
Pel número d'expedient s'accedeix a la informació general de cadascun dels expedients.

Figura 1. Llistat d’expedients

1.1

Informació dels ‘Meus expedients en curs’

La informació a mostrar serà:
-

Número d'expedient

-

Data creació de l'expedient

-

Procediment/Sol·licitud: nom del procediment i sol·licitud relacionada en l'alta.

-

Fase/Estat: fase en què es troba l'expedient i estat.

-

Canal entrada: canal utilitzat per a l'alta de l'expedient

-

Nombre. anotació: núm. d'anotació associat al Registre d'entrada i que està relacionat amb aquest expedient.
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1.2

Informació dels ‘Meus expedients archivats’

Ídem que 1.1. Inclou a més la següent informació:
-

Data finalització: data de ‘Finalització de l'expedient’.
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Dades generals dels expedients

Es divideix la informació en blocs. Aquests blocs són:

2.1

Dades del expedient

Mateixa informació que en el llistat d'expedients més la qualitat en la qual actua la persona identificada.

2.2

Dades de contacte

Mostra l'adreça, correu electrònic i telèfon relacionat amb l'expedient, sinó existeix mostra la que té per defecte en
l'Organització.
D'altra banda, si l'Organització permet notificació en seu sobre el procediment, en cas afirmatiu:
-

Si la persona identificada ja està subscrita vam mostrar:

-

Si la persona identifica no està subscrita, afegim el següent text més el botó per si vol subscriure's per a futurs
expedients.
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Si per al procediment no es permet notificació en seu, mostra només direccions.

2.3

Documents aportats

Llista dels documents aportats en l'expedient amb informació de:
-

Nom del document

-

Data aportació

-

Codi Únic Document

Pel Codi Segur de Verificació (CSV) es podrà accedir al propi document.
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2.4

Documents pendents d’aportar

En aquest bloc es mostrarà la llista de documentació pendent d'aportar. Si existeix en l'expedient un requeriment amb els
documents pendents d'aportar es mostrarà també la data d'enviament de la notificació, la data de notificació, el tipus
d'enviament utilitzat i el núm. de notificació.
A més es permetrà accedir a la sol·licitud de “Aportació de documentació” per a esmenar aquesta documentació.

2.5

Documents pendents de notificació electrònica

En aquest apartat es mostraran les notificacions electròniques pendents d'acceptar/rebutjar.

A més es podrà accedir al servei de ‘Bústia de notificacions electròniques’.

2.6

Actuacions realitzades

Mostra la llista d'accions que s'han realitzat en l'expedient.
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De cada actuació es mostra la data de registre i les dades de l'actuació. Els documents associats únicament es mostren els
de SORTIDA, seran accessibles a través del Codi Segur de Verificació (CSV).

A més es podrà accedir directament al servei de “Validació de documents per CSV”.

2.7

Anotacions

Llista d'anotacions d'entrada i sortida associades a l'expedient.

2.8

Altres persones relacionades
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