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01/03/2022
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES – MIGRACIÓ DIPÒSIT DEH A DEHU
Seguint els terminis i procediments establerts pel Reial Decret 203/2021, de 30 de març, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) està comunicant la migració del dipòsit de les seves notificacions
electròniques de la Direcció Electrónica Habilitada (DEH) a la Direcció Electrònica Habilitada Única
(DEHU). A partir del dia 4 d’abril de 2022 la DEH deixarà de funcionar.
A més a més, les notificacions de les diferents administracions públiques que s’hi hagin adherit també es
dipositaran a partir d’ara a la Direcció Electrònica Habilitada Única (DEHU).
Al següent enllaç podeu consultar les entitats i administracions públiques que s’han adherit a la DEHU:
https://dehu.redsara.es/
És un llistat dinàmic i es va actualitzant periòdicament a mesura que les diferents entitats i administracions
es van adherint al servei.
Actualment les notificacions de l’AEAT es poden llegir indistintament a:
-

DEHU (Direcció Electrònica Habilitada Única: https://dehu.redsara.es)

-

DEH (Direcció Electrònica Habilitada: notificaciones.060.es) però només fins el 4 d’abril de 2022,
ja que a partir d’aquest dia deixaran d’estar disponibles en aquest servei.

-

A través de la Seu electrònica de l’AEAT i a través de la carpeta ciutadana. Les notificacions
sempre estaran disponibles en aquest servei.

Cal tenir en compte que la data de la notificació efectiva serà la del primer accés, indistintament del lloc
on es llegeixi la notificació.
Per poder accedir a les notificacions a la DEHU (https://dehu.redsara.es) caldrà autentificar-se amb:
-

Certificat electrònic (de la FNMT o un altre organisme autoritzat).

-

DNI-e / Cl@ve (si es tracta d’una persona física).
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-

Apoderar a algú per tal que rebi les notificacions electròniques en el seu nom. Cal tenir en compte
que l’apoderament/autorització no es per rebre les notificacions a la DEHU, sinó que per rebre les
notificacions d’una determinada administració, i per tant caldria fer un poder/autorització per cada
administració.

Cada vegada que hi hagi una notificació, es rebrà un avís al correu electrònic que s’hagi notificat a la
DEHU. S’aconsella que es verifiqui que la DEHU compta amb les dades necessàries per enviar l’avís (tot
i que en principi els e-mails que hi havia a la DEH es van copiar automàticament a la DEHU el
30/05/2021).
Si ho desitgen, es poden descarregar el manual sobre el seu funcionament de la DEHU:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas#.YhPwQujMKUk
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