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ADRECES DEL CORREU ELECTRÒNIC CORPORATIU DE LES 

CONSELLERIES DE LA GENERALITAT PER A REBRE AVISOS DE NOTIFICACIONS

En l'actualitat, i segons la proposta del Grup de treball de suport funcional a les lleis 39/2015 i 40/2015, la
Secretaria  General  d'Administració  Digital  va  decidir  que  la  manera  d'enviar  les  notificacions  entre
administracions seria fent ús de la “Carpeta Ciutadana”.

Per a això, i tal com es menciona en l'article 41.6 de la Llei 39/2015, que regula les condicions generals per a
la  pràctica  de  les  notificacions,  es  procedix  a  publicar el  llistat  de  les  adreces de  correus  electrònics
corporatius, per  a  l'ús exclusiu  de  notificacions electròniques  d'una  Administració  Pública a  la
GENERALITAT. Este document està subjecte a modificacions i noves incorporacions de correus, per la qual
cosa es recomana  accedir sovint per a disposar de l'última versió en la seu electrònica de la Generalitat
(sede.gva.es).

Cal assenyalar també, que els correus dirigits als Jutjats en relació amb expedients judicials es realitzaran
pel  sistema  de  notificacions  LexNet,  que  és  el  canal  establit  per  l'Administració  de  Justícia  per  a  les
notificacions electròniques. 

Finalment, amb l'objecte d'aconseguir la màxima eficàcia en la pràctica de les notificacions dirigides a la
Generalitat,  en el text de l'avís s'haurà d'incloure la Conselleria de destinació i  la matèria objecte de la
notificació. 

IMPORTANT:
 
-¿Quan s'han d'utilitzar les notificacions electròniques a la Generalitat? 

Quan una Administració Pública titular d'un procediment en què siga competent per a resoldre, haja de
dirigir-se a la Generalitat en el curs d'un procediment en què la Generalitat figure com interessada, i
sempre que siga necessari deixar constància en l'expedient de la data i l'hora de recepció o accés per
part de la Generalitat, es realitzarà per mitjà de notificació electrònica. 

No obstant això, amb caràcter general quan una Administració Pública haja de relacionar-se amb la
Generalitat, bé siga responent a una notificació realitzada per la pròpia Generalitat o bé perquè vullga
comunicar qualsevol altre assumpte, podrà realitzar la comunicació a través del procediment telemàtic
específic associat al procediment en què està incurs, i si no és el cas, a través del Registre electrònic
integrat en SIR. Si no disposa d'este sistema, serà vàlid qualsevol altre mitjà legalment acceptat,  però
mai  a  través  de  notificacions  electròniques1,  i  en  este  cas  no  seran  registrades  d'entrada  en  la
Generalitat.

-Les notificacions dirigides a una institució o entitat del  Sector Públic Instrumental,  es realitzaran en la
carpeta ciutadana de la dita institució / entitat, i els correus per a avisos seran els facilitats per estes. No
obstant  això,  en  la  mesura  que  siga  possible,  se  n'aniran  incloent  en  el  mencionat  llistat  les  adreces
corresponents a les dites institucions o entitats.

1 S'ha detectat que algunes entitats locals que usen la plataforma GESTIONA estan utilitzant les notificacions per a remetre
comunicacions a la Generalitat, i l'ús de la qual és incorrecte, havent de remetre les comunicacions a través del sistema de
registre ORVE o, si és el cas, a través del procediment telemàtic específic associat a eixe tràmit. 
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Consellerias – 
NIF S4611001A

Compte de correu electrònic corporatiu Més informació (web, reglament, organigrama)

Presidència de la Generalitat notificaciones_presidencia@gva.es http://www.presidencia.gva.es/va/

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives

notificaciones_vicipi@gva.es http://www.inclusio.gva.es/va/

Vicepresidència  segona del Consell i Conselleria 
d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 

notificaciones_habitatge@gva.es http://www.habitatge.gva.es/va/

Hisenda i Model Econòmic notificaciones_hacienda@gva.es http://www.hisenda.gva.es/va/

Justícia, Interior i Administració Pública notificaciones_justiciarl@g  v  a.es   http://www.justicia.gva.es/va/

Educació, Cultura i Esport notificaciones_educacion  @gva.es   http://www.ceice.gva.es/va/

Sanitat Universal i Salut Pública notific_sanidad_SC@gva.es (SSCC)
notific_sanidad_TV@gva.es (DT València)
notific_sanidad_TA  @gva  .es   (DT Alacant)  
notific_sanidad_TC  @gva.es   (DT Castelló)   

http://www.san.gva.es/web_estatica/index_ca.html

Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball

notificaciones_economia@gva.es http://www.indi.gva.es/va/

Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica

notificaciones_agroambient@gva.es http://www.agroambient.gva.es/va

Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat notificaciones_politicaterritorial@gva.es  http://politicaterritorial.gva.es/va/

Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital notificaciones_educacion  @gva.es   http://www.ceice.gva.es/va/

Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació

notificaciones_transparencia@gva.es http://participacio.gva.es/va/
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Unes altres adreces de correu electrònic per a la remissió de notificacions electròniques a organismes i entitats 
del sector públic instrumental de la Generalitat

Organisme / entitat y NIF Compte de correu electrònic corporatiu Més informació 
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Q4601136G

notificaciones_avfga@gva.es http://www.avfga.gva.es/va 

Agència Valenciana de la Innovació (AVI) 
Q0300865C

notificaciones_avi@gva.es http://innoavi.es/ 

Agència  Valenciana  de  Seguretat  i  Resposta  a  les  Emergències
(AVSRE)  - Q4601436A

notificaciones_avsre@gva.es http://www.presidencia.gva.es/web/agencia-valenciana-
de-seguridad-y-respuesta-a-emergencias 

Autoritat de Transport Metropolità de València
Q4601440C

notificaciones_atmv@gva.es

Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana
Q9650003H

gerencia@centroartesaniacv.com http://www.centroartesaniacv.com/?idioma=2 

Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) 
A46483095

notificaciones@cac.es https://www.cac.es/va/home.html 

Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) 
Q4601414H

notificacions_samc@cvmc.es https://www.cvmc.es/ 

Institut Cartogràfic Valencià 
Q9650037F 

notificacions_icv@gva.es     http://www.icv.gva.es/es

Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT)
Q4601395I

notificacions_ivat@gva.es http://www.gva.es/tribut  s   

Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS)
Q4601042G

notificaciones_ivass@gva.es https://www.ivass.gva.es

Data d’actualització 04/03/2020 Pàgina 3 de 4

https://www.ivass.gva.es/es/
mailto:notificaciones_ivass@gva.es
http://www.gva.es/tributs
http://www.gva.es/tributs
mailto:notificacions_ivat@gva.es
mailto:notificacions_icv@gva.es
https://www.cvmc.es/
mailto:notificacions_samc@cvmc.es
https://www.cac.es/va/home.html
mailto:notificaciones@cac.es
http://www.centroartesaniacv.com/?idioma=2
mailto:gerencia@centroartesaniacv.com
mailto:notificaciones_atmv@gva.es
http://www.presidencia.gva.es/web/agencia-valenciana-de-seguridad-y-respuesta-a-emergencias
http://www.presidencia.gva.es/web/agencia-valenciana-de-seguridad-y-respuesta-a-emergencias
mailto:notificaciones_avsre@gva.es
http://innoavi.es/
mailto:notificaciones_avi@gva.es
http://www.avfga.gva.es/es
mailto:notificaciones_avfga@gva.es


Unes altres adreces de correu electrònic per a la remissió de notificacions electròniques a organismes i entitats 
del sector públic instrumental de la Generalitat

Organisme / entitat y NIF Compte de correu electrònic corporatiu Més informació 
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
Q4640001F

info.ivace@gva.es http://www.ivace.es/index.php?lang=ca 

Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)
Q9650009E

notificaciones_ivia@gva.es     http://www.ivia.gva.es/inicio 

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)
Q4601139A

notificaciones_invassat@gva.es http://www.invassat.gva.es/inicio 

Societat Anònima de Mitjans de comunicació 
A98907975

notificacions_samc@cvmc.es https://www.cvmc.es/ 

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U.
A53158077

orubio@sptcv.com  https://www.sptcv.net/# 

Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA)
Q4601048D

notificaciones_servef@gva.es http://www.servef.gva.es/inicio 

Turisme Comunitat Valenciana (abans Agència Valenciana del 
Turisme-AVT) - Q9655770G

notificaciones_turisme@gva.es http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/
va/index.jsp 
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