
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

“Confusió” i “inseguretat jurídica” en les primeres setmanes de 
funcionament del nou sistema de notificacions en matèria tributària  

 

AEDAF ALERTA DEL “CAOS” EN LES 
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES EN 

LA “DEHú” 
 

● La impossibilitat de crear alertes dificulta la utilització del nou sistema, Adreça 

Electrònica Habilitada única, DEHú 

● La convivència del sistema “notificaciones060”, en vigor des de fa més de 10 

anys, amb el nou DEHú, està complicant el procés de notificació als contribuents 

Madrid, 24 de febrer de 2021.- L'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) 

adverteix que el nou sistema implementat per a notificar documents i actes 

administratius als ciutadans, l'Adreça Electrònica Habilitada única, DEHú, està generant 

confusió i caos. Més concretament, els experts fiscals al·ludeixen a  “l’enorme confusió 

i inseguretat jurídica, tant per l'existència simultània de dos serveis (NEO i DEHú) com 

per la impossibilitat de configurar alertes per correu electrònic en el nou sistema “DEHú”. 

 

El Grup d'Experts en Drets i Garanties dels Contribuents i de Pràctica Tributària de 

l’AEDAF recorda que els terminis de les al·legacions i recursos depenen de les 

notificacions administratives. “En aquest sentit, una incorrecta gestió de les notificacions 

pot implicar la fermesa de l'acte notificat, impedint així poder discutir el fons de la 

qüestió.” I afegeixen que “d'existir un deute, aquesta ha de satisfer-se en els terminis 

establerts que en general s'inicien en notificar-se l'acte corresponent.” 

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Administració Digital manté actualment el conegut 

servei “notificaciones060” en el lloc web denominat “Adreça Electrònica Habilitada”. 

Aquest sistema s'aplica a les societats i entitats i altres contribuents obligats per la 

normativa i consistia a assignar a cada destinatari una bústia electrònica anomenada 

“Adreça Electrònica Habilitada”, en el qual es dipositaven les notificacions i que havia 

de revisar-se periòdicament. Als 10 dies naturals de la notificació, si el destinatari de la 

notificació no havia accedit a aquesta, es donaven per iniciats els terminis. 

AEDAF ha realitzat recentment una consulta a aquest lloc web i ha comprovat que inclou 

més de 300 emissors i destaca l'avantatge que suposa aquest servei ja que evita el 

pelegrinatge per les diferents bústies electròniques de les diferents administracions o 

organismes públics. A més, contempla la possibilitat d'incloure alertes a una o diverses 

adreces de correu electrònic. 

Alejandro Miguélez, coordinador del Grup d'Experts de AEDAF en Drets i Garanties, 

explica que “la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, va 

estendre el procediment de notificació electrònica a la majoria de destinataris. D'aquesta 

manera, el seu article 14 va reservar els mitjans tradicionals de notificació (en paper) a 

les persones físiques quan no estiguin representades per advocats o altres professionals 

sotmesos a col·legiació obligatòria actuant en exercici de la seva professió.” 



 

 

 

Miguélez aclareix que, amb posterioritat, “en l'article 43.1 d'aquesta Llei es va crear 

l'anomenada Adreça Electrònica Habilitada única, en acrònim “DEHú”, a fi de practicar 

les notificacions per mitjans electrònics. I tal com hem comprovat, avui són 

aproximadament 8.000 els organismes públics adherits a “DEHú”. 

Els problemes per al contribuent comencen quan, a diferència del servei 

“notificaciones060”, el sistema “DEHú” no permet actualment indicar una o diverses 

adreces de correu electrònic per a enviar avisos que alertin al destinatari de 

l'existència de notificacions. 

El coordinador del Grup d'Experts en Drets i Garanties dels Contribuents i de Pràctica 

Tributària resumeix que “ens trobem llavors amb 2 sistemes diferents de notificació 

electrònica que funcionen de manera simultània i que són mantinguts pel mateix 

Ministeri, el servei “notificaciones060 i el nou sistema “DEHú”. Aquesta duplicitat 

genera una gran inseguretat i confusió entre els ciutadans. 

AEDAF ha posat aquesta situació en coneixement del Ministeri i espera una resposta 

que permeti aclarir i facilitar el procés per als contribuents. 

 

AEDAF 

Fundada en 1967, l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals és una entitat que aporta valor a la societat 

i als ciutadans en la seva labor d'assessoria i defensa del contribuent, així com a les institucions a través 

de la seva anàlisi i reflexió de les actuacions públiques en matèria fiscal, amb la finalitat de millorar el sistema 

tributari espanyol. AEDAF és la major associació de professionals dedicats a l'assessorament tributari, 

agrupant en l'actualitat a més de 3.300 advocats, economistes, llicenciats en administració i direcció 

d'empreses, i titulats mercantils i empresarials. 


