
DEFINICIÓ

La notificació és un document amb què es comunica una resolució o qual-
sevol altre acte administratiu a la persona interessada.

CARACTERÍSTIQUES

És un document altament formalitzat i d’estructura ben fixada. No s’ha de
confondre, doncs, amb una altra mena de documents que, si bé també tras-
lladen informació de l’administració als ciutadans, tenen una naturalesa
diferent, per contingut i per funció: cartes, oficis, circulars, citacions, etc.

El tractament personal que cal usar-hi és, per a l’emissor, la primera per-
sona del singular (jo) i, per al receptor, la segona persona del plural (vós).
Segons els casos també es pot usar, per a l’emissor, el plural (nosaltres), si es
vol representar la institució o unitat administrativa en lloc de la persona
concreta que fa la notificació.

Pel que fa a l’ús verbal, si la notificació i la resolució tenen la mateixa data, la
referència al moment que es dicta la resolució s’ha de fer en pretèrit indefi-
nit: ha dictat. Si porten data diferent, en pretèrit perfet perifràstic: va dictar.

El format d’aquest document és ISO A4 (210 mm x 297 mm).

ESTRUCTURA

0. Capçalera

La identificació de la institució que trasllada la notificació s’ha de fer
d’acord amb les normes d’identitat corporativa de l’organisme, i respectar,
doncs, elements de disseny com la situació del logotip, les mides dels
marges, el tipus de paper, etc.

1. Identificació del destinatari

Les dades del destinatari s’han de posar al marge superior esquerre del
paper davall de la capçalera (excepte si s’usen sobres amb finestra) i cal que
s’hi expresse:

Nom i cognoms.
Adreça.
Codi postal i ciutat.

2. Fórmula de notificació

Comença amb l’estructura Us notifique que... i, a continuació, la informació
bàsica, que sol replegar la referència a l’expedient o recurs sobre el qual es
resol, i la data i l’òrgan que dicta la resolució.
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3. Cos de la resolució

S’hi ha de reproduir el text íntegre de la resolució, entre cometes. En
alguns casos, i per raons d’extensió, es pot trametre, adjunt, el text de la
resolució.

4. Recursos pertinents

Cal que hi conste obligatòriament si la resolució és definitiva o no en la via
administrativa, els recursos que la persona interessada pot interposar-hi,
l’òrgan davant del qual s’han de presentar i el termini de presentació.

5. Signatura

S’hi ha de fer constar, en primer lloc, i amb article, el càrrec que trasllada
la resolució; després, la signatura, i, per acabar, el nom i els cognoms.
Després del càrrec i del nom no es posa cap signe de puntuació.

6. Datació

La datació consta de la localitat (sense preposició) i la data: el dia (en
xifres), el mes (en lletres minúscules) i l’any (en xifres i sense punt).

TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA

• Us notifique que...
• Us notifiquem que...
• ...contra aquesta resolució podeu interposar recurs...
• ...dins del termini d’un mes comptador des de la data de la notificació...
• ...també podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu proce-
dent...
• ...recurs de... davant...

REMARQUES

• La notificació, que és un tipus especial d’ofici, ha de ser cursada en el ter-
mini de deu dies a partir de la data en què l’acte haja estat dictat; això s’ha
de fer per qualsevol mitjà que permeta tenir constatació que la persona
interessada l’ha rebuda, i també de la data, la identitat i el contingut de
l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar
a l’expedient.

• Cal tenir en compte la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, especialment els
articles 42, 58 i 59, i la Llei 4/1999, que la modifica.
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Josep Miró i Pladevall
Avinguda del Port, 23, 2n
46003 València

Us notifique que la rectora de la Universitat va dictar, el passat dia 24 de maig de
2001, la resolució següent:

«Vista la sol·licitud presentada per Josep Miró i Pladevall el dia 18 de maig de 2001,
amb el número de registre 3423, en què demana la convalidació de les matèries
següents:

Reactors Químics i Processos Industrials
Introducció al Laboratori Químic
Termodinàmica dels Processos Industrials

Atès que dels informes preceptius de la Comissió Assessora de Convalidacions d’a-
questa Universitat es dedueix que no és procedent la convalidació demanada, ja que
no hi ha una correspondència exacta de continguts i de crèdits,

Aquest Rectorat

RESOL no concedir la convalidació sol·licitada.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
València, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent al de la
notificació».

La cap del Gabinet del Rectorat

M. Josep Benavent i Vilar

València, 25 de maig de 2001

CAPÇALERA

DE L’ORGANISME

FÓRMULA
DE NOTIFICACIÓ

SIGNATURA

IDENTIFICACIÓ

DEL DESTINATARI

COS

RECURSOS

DATACIÓ

EXEMPLEESQUEMA




