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NORAYDOCS 
SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL DE L’OFICINA TÈCNICA DEL CEEA 

 
1. ACCÉS 
 

1.1. Accediu al sistema NorayDocs de gestió documental: https://ceeadocs.ub.edu:8080/ 

 

1.2. Introduïu les vostres credencials. Les credencials d’accés (User i Password) a 

NorayDocs podeu trobar-les al correu electrònic enviat per L’Oficina Tècnica del CEEA 

en relació amb la presentació de projectes i procediments. Recordeu que la primera 

vegada que accediu a NorayDocs haureu de canviar la contrasenya temporal. La 

contrasenya ha de contenir entre 8 i 15 caràcters, una lletra majúscula  i un dígit. 

 

1.3. La pantalla d’inici de l’aplicació NorayDocs mostra una sèrie d’icones que permeten 

accedir de forma directa a determinats mòduls. 
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2. ALTA DE SOL·LICITACIONS 
 
 

2.1. Per donar d’alta una sol·licitació, feu clic al botó d’accés directe NUEVO PROYECTO 

ubicat a la casella GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 

2.2. A la següent pantalla, empleneu els camps encerclats: 

 

− Título de proyecto(*): Títol del document en MAJÚSCULES. 

NOTA: Tingueu present que per afegir documentació a la plataforma NorayDocs 

haureu d’anomenar l’arxiu tot seguint l’estructura següent: ACRÒNIM (indicat a la 

taula)_TÍTOL. 

ACRÒNIMS  (seguit del _TÍTOL que correspon a...) 
PJ PROJECTE 

P1, P2, P... PROCEDIMENT DINS DEL PROJECTE 

MOD ADENDUM MODIFICACIONS 

AR  AVALUACIÓ RESTROSPECTIVA 

EB  ESTUDI DE BENESTAR 

OB  FORMULARI PER A L’OBTENCIÓ D’ÒRGANS I TEIXITS 

PRA SOL·LICITUD D’INFORME DE PROJECTES DE RECERCA AMB PROJECTE AUTORITZAT 

PRS SOL·LICITUD D’INFORME DE PROJECTES DE RECERCA SENSE PROJECTE AUTORITZAT 
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− Investigador principal(*): Aquest camp ve emplenat automàticament. 

− Nombre del centro(*): Obriu el desplegable i seleccioneu el nom del centre associat 

a l’investigador  principal. 

− E-mail: Obriu el desplegable i seleccioneu el nom de l’investigador associat al 

correu electrònic que    voleu afegir. No mostra correus electrònics sinó el nom de 

l’investigador. 

− Acrónimo del proyecto(*): Inicialment introduïu els quatre primers caràcters del 

vostre «nom d’usuari». No podeu repetir l’acrònim. Per tant, si heu d’introduir més 

d’un projecte per a una mateixa data, haureu de diferenciar-lo tot afegint un número 

al següent projecte. Per exemple: 

• CURI1 per al primer projecte a introduir. 

• CURI2 per al segon projecte a introduir. 

• CURI3 para el tercer projecte a introduir. 

• i així successivament. 

 

 

− Evaluación retrospectiva: NO MARQUEU aquest camp. 

− Fecha de sol·licitud(*): Indiqueu la data en què registreu la sol·licitud. Aquesta 

data sempre haurà de ser ≥ a la data actual. 

− Fase(*): Camp no editable. Ofereix informació de la fase en què es troba el vostre 

projecte. 

− Estado: Camp no editable. Indica l’estat en què es troba la fase del projecte. 

− Proyecto(*): Camp no editable. Pendent o actiu. El projecte quedarà actiu 

tan aviat com hagi quedat aprovat i tingui el seu número d’autorització. 

 

2.3. A la taula següent, afegiu els fitxers corresponents: la memòria del projecte, la 

memòria del/s   procediment/s i el RNT (resum no tècnic), en cas de voler donar d’alta 

un nou projecte. 

 

D’altra banda NorayDocs també permet afegir els documents abans citats: 

 

 

Cal que feu clic al botó AÑADIR FICHERO 

 

L’Oficina Tècnica substituirà aquest acrònim pel número CEEA del document definitiu. 
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A la pantalla següent, des del directori de l’equip, afegiu o arrossegueu directament els 

documents que voleu adjuntar, tot tenint present els acrònims corresponents citats que 

són: 

 

 

Feu clic a GUARDAR abans de tancar la pantalla. 

 

2.4. Per eliminar un o diversos fitxers feu clic al botó ELIMINAR FICHEROS. 

 

 

3. GESTIÓ DE PROJECTES 
 

Aquesta secció permet gestionar, afegir i visualitzar els documents entrats a la plataforma. 

 

3.1. Per gestionar un nou projecte, feu clic al botó d’accés directe MIS PROYECTOS ubicat 

a la casella GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
 

3.2. A la pantalla següent cliqueu a per obrir el desplegable: 
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La pestanya FICHEROS mostra tots els documents associats al projecte. 

 

La pestanya NOTAS COORDINADOR és el canal de comunicació entre l’usuari i 
l’Oficina Tècnica del CEEA durant tot el procés d’avaluació del projecte o bé les 
altres sol·licitacions abans esmentades. 
Cliqueu a AÑADIR NUEVA NOTA per enviar qualsevol missatge i/o document a l’Oficina 

Tècnica del CEEA-UB. 
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