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COM SUBSCRIURE’S ALS PROCEDIMENTS PERQUÈ SIGUEN 

NOTIFICATS EN LA SEU ELECTRÒNICA? 

 

Si volem que les notificacions que ens remeta l’Ajuntament de la Vila Joiosa 

siguen notificades en la Seu electrònica hem de realitzar un tràmit en concret. 

Des de la pàgina principal de la Seu electrònica anem a l’apartat de 

Notificacions electròniques. 
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Ens carregarà aquesta pàgina, on ens explica en què consisteix la subscripció 

als procediments. Per a subscriure’ns hi, hem de fer clic sobre  

Consentiment per a la subscripció o Baixa de notificacions electròniques: 

 

  

https://sede.villajoyosa.com/sta/CarpetaPrivate/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=SINGLE_SUSCR
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Ens sol·licitarà el certificat electrònic per poder accedir-hi i fem clic a Acceptar: 
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Una vegada ací, per a poder subscriure’ns a la notificació en la Seu de tots els 

tràmits de l’Ajuntament hem de fer clic sobre el botó: 

Tramitar noves subscripcions i baixes de subscripcions 

 

 

Ens mostra aquesta pantalla i fem clic sobre el botó Tramitació Online: 
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Si volem subscriure’ns a tots els procediments en la Seu hem de deixar l’opció 

en el desplegable “En la bústia de notificacions electròniques de la Seu”, 

introduir una adreça de correu electrònic, marcar la casella de verificació de la 

protecció de dades i fer clic sobre el botó “Continuar”. 
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Ens mostrarà aquesta pantalla per a signar i enviar el tràmit: 

 

 

Finalment, ens mostrarà un justificant com que hem tramitat la sol·licitud. 

 


