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Ajuntament de Valencia 

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente 

Pl. de l'Ajuntament, 1 

València - 46002 (València) 

 

=================== 

Ref. queixa núm. 1800100 

=================== 
 

Assumpte: dret a rebre les notificacions oficials en les dues llengües cooficials de la 

Comunitat Valenciana. 
 

(S/Ref. Informe de data 31/05/2018. Registre d’eixida 00128-2018-091067. Expedient E-00911-2018-

000385-00. SERV.AVALUACIÓ SERVIC). 

 

  
 

Excm. Sr. alcalde-president, 

 

 

Justifiquem recepció del seu escrit mitjançant el qual ens remet informe sobre la queixa 

de referència, formulada pel Sr. (...) 

 

L’autor de la queixa manifestava en el seu escrit inicial, substancialment, els fets i les 

consideracions següents: 

 

- Que amb data 01/12/2017 va rebre del Sistema de Notificacions de la Generalitat 

Valenciana a través del correu ntgv@gva.es un avís de notificació de l’Ajuntament 

de València en la seua bústia de notificacions amb l’assumpte de referència següent: 

“ACORD / E-01101-2017-001890 / N. Salida: 00128-2017-159067”, redactada 

exclusivament en castellà. 

 

- Que aquesta circumstància vulnera la cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat 

Valenciana, per la qual cosa la Generalitat Valenciana hauria de dirigir-se als 

ciutadans preferentment en valencià o, com a mínim, en ambdues llengües cooficials. 
 

Una vegada admesa a tràmit la queixa, vam sol·licitar informe de la Presidència de la 

Generalitat Valenciana, la qual, a través del secretari autonòmic de Presidència, ens va 

comunicar el següent: 

 

En data 30/01/2018: 

 
En contestació al seu escrit de referència indicat més amunt, d’acord amb la 

informació que inclou el mateix, la notificació l’ha feta l’Ajuntament de 
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València, per la qual cosa serà des de l’esmentat ajuntament des d’on podran 

informar-vos, atès que el Sistema de Notificacions de la Generalitat és tan 

sols l’eina informàtica mitjançant la qual l’ajuntament l’ha dut a terme la 

referida notificació. 

 

I en data 09/05/2018: 

 
En contestació al seu escrit dalt referenciat, d'acord amb la informació 

subministrada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la plataforma 

comunicacions de la Generalitat, que és la que utilitza l'Ajuntament de 

València per a emetre les seues notificacions, està preparada per a enviar 

avisos tant en valencià com en castellà. L'elecció d'un idioma o un altre la 

realitza l'emissor de la notificació des de la seua aplicació. 

 

 

A la vista d’això anterior, vam sol·licitar informe de l’Ajuntament de València, el qual, 

a través del seu regidor delegat de la Inspecció General de Servicis, ens va comunicar en 

data 06/06/2018, entre altres qüestions, el següent: 

 
En relació a la queixa número 1800100 sobre la vulneració de la cooficialitat 

lingüística per la qual hauríem de dirigir-nos als ciutadans preferentment en 

valencià o, com a mínim en ambdós llengües cooficials, en relació a la 

notificació d'un acord de la Junta de Govern Local al Sr. (autor de la queixa), 

s'emet el present informe de conformitat amb el que estableixen els articles 

172 i següents del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de 

novembre: 

 

La redacció de l'acord a què fa referència el present expedient ("ACORD / 

E-01101-2017-001890"), així com la notificació del mateix al Sr. (autor de 

la queixa) ("N. Eixida: 00128-2017-159067") es va realitzar en llengua 

valenciana i no exclusivament en castellà com s'indica en l’ofici del 

Síndic de Greuges, i això de conformitat amb allò que s'ha assenyalat en els 

articles 4 i 7 del Reglament Municipal sobre ús i normalització del valencià 

en el municipi de València: Art. 4: 'd'acord amb les normes d'ús del valencià 

de la Generalitat Valenciana, tots els acords que adopte l'Ajuntament de 

València es redactaran preferentment en valencià, tenint validesa i eficàcia 

jurídica oficial plenes-, Art. 7.1.- "En les actuacions administratives d'ofici o 

a instància de part, les notificacions, comunicacions i qualsevol altra 

actuació que afecte els/a les ciutadans/es, es faran en valencià sempre que 

l'interessat no haja indicat expressament la utilització del castellà".  

 

S'informa que l'esmentada notificació es va realitzar per tres vegades i totes 

elles en llengua valenciana, tal com consta en la documentació adjunta al 

present informe' (...). 
 

 

Traslladàrem el contingut dels informes i la documentació remesa a l’autor de la queixa 

a fi que, si ho considerava oportú, hi presentara d’al·legacions, cosa que va fer en data 

15/05/2018 en el sentit de manifestar que “l’avís de notificació” rebuda estava 

exclusivament en castellà, però no les notificacions.  

 



 

 

L’autenticitat d’aquest document electrònic pot ser comprovada en https://seu.elsindic.com 

Codi de validació: **************** Data de registre: 10/08/2018 Pàgina: 3 

 

Una vegada conclosa la tramitació ordinària de la queixa, la resolem amb les dades que 

es troben en l’expedient. 

  

L'establiment de les notificacions electròniques amb caràcter generalitzat ha sigut una 

de les grans novetats de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu 

comú de les administracions públiques (d'ara en avant LPACAP).  

  

La norma vigent distingeix entre “l'avís de notificació” i la “notificació” en sentit 

estricte. En aquest punt, pot resultar il·lustratiu l'apartat sisé de l'art. 41 de la LPACAP, 

que assenyala el següent: 

  
Amb independència que la notificació es realitze en paper o per mitjans 

electrònics, les administracions públiques hauran d’enviar un avís al 

dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic de l'interessat que 

aquest haja comunicat i informar-lo de la posada a disposició d'una 

notificació en la seu electrònica de l'administració o organisme corresponent 

o en l'adreça electrònica habilitada única. La falta de pràctica d'aquest avís 

no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida. 
  

 

L'article 41.6 ha de connectar-se amb el que estableix l'article 41.1 in fine de la 

LPACAP, que estableix: 

  
Addicionalment, l'interessat podrà identificar un dispositiu electrònic i/o una 

adreça de correu electrònic que serviran per a l'enviament dels avisos 

regulats en aquest article, però no per a la pràctica de notificacions. 
  

 

Mentres l'avís de  la notificació es rep en el dispositiu electrònic o adreça de correu 

electrònic facilitat a aquest efecte, mai es podrà practicar una notificació ni en el 

dispositiu electrònic ni en l'adreça de correu electrònic facilitada, perquè les 

notificacions electròniques, de conformitat amb l'article 43 de la LPACAP, només es 

podran realitzar, o per compareixença davant de la seu electrònica de l'Administració o 

a través de l'adreça electrònica habilitada única. D'altra banda, mentre que la 

notificació és un requisit indispensable per a l'eficàcia de l'acte administratiu, 

l'absència d'avís, de conformitat amb l'article 41.6 de la LPACAP, no afecta la 

validesa de la notificació. Dit en unes altres paraules, l'avís és un complement de la 

notificació. 
  

En el present cas, les “notificacions” dels actes administratius van ser realitzades per 

l'Ajuntament en les dues llengües oficials. En aquest sentit, considerem que els actes 

administratius van ser vàlids i eficaços i per això no considerem que l'actuació pública 

descrita haja pogut vulnerar algun dret al promotor de la queixa. 

  

No obstant això, en l'estudi de la queixa no ha quedat acreditat que “l'avís de 

notificació” remés per l'Ajuntament a través de la Plataforma de la Generalitat haja 

sigut redactat en valencià, llengua triada per l'interessat.  Respecte d'això, li demanem 

que considere els arguments que a continuació li exposem i que són el fonament del 

suggeriment amb què concloem. 
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Amb caràcter previ, hem de dir que aquesta institució és conscient de l’esforç econòmic 

que comporta la implantació de l’administració electrònica en les dues llengües 

cooficials de la Comunitat Valenciana. 

 

No obstant això anterior, el Síndic de Greuges, alt comissionat dels drets fonamentals 

dels valencians, recollits en el títol I de la Constitució espanyola i en el títol II de 

l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, no pot deixar de fer una reflexió 

sobre l’adequat respecte als drets lingüístics dels ciutadans i sobre la cooficialitat 

lingüística vigent a la Comunitat Valenciana. 

 

Hem de prendre com a punt de partida el manament establit en l’article 3r de la nostra 

Constitució, que disposa que el castellà és la llengua oficial de l’Estat i, al seu torn, 

assenyala que la resta de llengües espanyoles seran també oficials en les comunitats 

autònomes respectives, de conformitat amb els respectius estatuts. 

 

En connexió amb el que disposa la Constitució espanyola, l’article 6.3 de l’Estatut 

d’Autonomia de la Comunitat Valenciana encomana a la Generalitat Valenciana 

garantir l’ús normal i oficial tant del castellà com del valencià i, d’aquesta manera, s’hi 

instaura un règim de bilingüisme que imposa als poders públics del territori autonòmic o 

local l’obligació de conéixer i utilitzar les dues llengües oficials, sense que puga 

prevaldre l’una sobre l’altra. 

 

La Llei valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, dictada 

com a desplegament del que disposa l’Estatut d’autonomia, estableix, en l’article 2n, 

que el valencià és la llengua pròpia de la Generalitat Valenciana i de l’Administració 

pública, com també de la local i de totes les corporacions i institucions públiques que en 

depenen. 

 

Amb tot això, no hi ha dubte sobre la manifesta obligació de les administracions 

públiques, tant autonòmiques com locals, d’adequar, des d’un punt de vista lingüístic, 

les vies o els mitjans de comunicació amb els administrats, i facilitar les relacions 

mútues a través de l’efectiva i real implantació d’un règim de cooficialitat d’ambdues 

llengües, tal com estableixen tant la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia i la 

Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià, i òbviament aquesta obligació ha 

d’estendre’s a les noves realitats tecnològiques.  

 

Aquesta cooficialitat ha de ser palesa en totes les manifestacions de l’Administració 

pública i ha de bandejar qualsevol forma de discriminació lingüística. 

 

En aquesta queixa, l’administració autonòmica ens indicava en el seu informe que la 

plataforma està preparada per a enviar “avisos de notificació” tant en valencià com en 

castellà i hi afegia que: “L'elecció d'un idioma o un altre la realitza l'emissor de la 

notificació des de la seua aplicació”. 

 

Atenent a tot el que hem dit més amunt, i de conformitat amb allò previst en l'article 29 

de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora del Síndic de Greuges, SUGGERIM 

a l’Ajuntament de València que, en les notificacions electròniques adopte totes les 

mesures que siguen necessàries perquè els avisos al dispositiu electrònic i/o a l’adreça 

de correu electrònic als interessats/des (avisos de notificació) s’adapten al règim de 

cooficialitat lingüística vigent de la Comunitat Valenciana. 
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Cosa que se li comunica perquè, en un termini màxim d’un mes, ens informe si accepta 

aquest suggeriment o, si s’escau, que ens manifeste les raons que considere per a no 

acceptar-lo, i això d’acord amb allò que hi ha previst en l’article 29 de la Llei 11/1988, 

reguladora del Síndic de Greuges. 

  

Perquè en prenga coneixement li fem saber, així mateix, que a partir de la setmana 

següent a la data en què s’ha dictat, la present resolució serà inserida en la pàgina web 

de la institució. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
 


