
Sol·licitud (marcar una sola opció)              Modificació  

Registre Departamental (1) (Valisa e litat) 

Accés a 
Unitats Departamentals (2)

Registre d'Entrada/Eixida (3) (comun

Oficina(4)

 Accés a 
Registre d'Entrada  

Accés a 
Registre d'Eixida 

SOL·LICITANTE
NIF 

Cognom1                                            

Població 

Telèfon 

Persona que AUTORITZA L'ACCÉS 
Cognom1                                             

Telèfon                                                

En     

Firma Sol·licitan

 

      Servei de coordinació i asuport tècnic
C/ Misser Mascó, 31

46010 - València 
Alta                              Baixa                    

lectrònica –comunicacions internes de la Genera

Credencial d'Accés
a RegistroGVA 
icacions externes/ciutadans) 

  Estàndar(5)   Sols consulta   Administrador(6)   Super administrador(7) 

  Estàndar(5)   Sóls consulta   Administrador(6)   Super administrador(7) 

Unitat 
Admva.(8)

(Opcional) 

Observacions 

     Cognom2                                             Nom

  Centre-Edifici                                       Servei/Unitat 

Plaça/Categoria                                   Adreça e-mail 
  @gva.es 

(Dir. Territorial, Dir./Subdir. General, Cap de servei) 
     Cognom2                                              Nom 

    Plaça/Categoria
                                                                              @gva.es

Adreça e-mail

   ,  a   de     de  20  

t Firma de qui Autoritza

Completar i enviar a CATS: 
Email: cats@gva.es 

Telf. asistència: 989 500 

53254584q
Cuadro de texto
Accés a SIR (9)



(1) Per a intercanvi de documents/comunicacions entre unitats/serveis sense utilitzar el registre d’entrada/eixida. 
(2) Codi i descripció de la unitat departamental. En cas de sol·licitar més d’una, la primera serà la principal de l’usuari. Si requereix més de 3, complimentar una altra 
credencial. La llista de les unitats departamentals de la Conselleria està disponible a https://intranet.san.gva.es 
(3) Només per a personal adscrit a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre. 
(4) Consultar a la taula annexa la llista de codis i descripcions de les Oficines d’Assistència en Matèria de Registre de la Conselleria de Sanitat. 
(5) Crear/modificar/consultar/anul·lar assentaments registrals i emetre llistat. 
(6) Idem de l’anterior, més la gestió de les llistes d’assumptes, documents i unitats remitents/destinataris habituals de l’oficina. 
(7) Idem de l’anterior, més la gestió del llibre de registre (obrir/tancar llibres per any, canviar data del llibre de registre d’entrada). 
(8) Codi i descripció de les unitats administratives a visualitzar en el desplegable del registre d’eixida. Si no s’indica cap, eixiran totes les de la Conselleria. La llista 
de les unitats de la Conselleria està disponible en https://intranet.san.gva.es 
(9) Sistema d’Interconnexió de Registres entre Administracions Públiques, per a l’intercanvi de registres anteriorment realitzats amb l’aplicació ORVE.  

 
 

Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Conselleria de Sanitat 

Código Descripción 

07UC1  Oficina de Registre Central 

07TC1  Oficina Registre Direcció Territorial de Castelló 

07TV1  Oficina Registre Direcció Territorial de València 

07TA1  Oficina Registre Dirección Territorial d’Alacant 

07UC3  Oficina Registre E.V.E.S. 

07SVN  Oficina Registre Dpt. Salut Vinaròs 

07SCS  Oficina Registre Dpt. Salut General Castelló 

07SPL  Oficina Registre Dpt. Salut La Plana 

07SSG  Oficina Registre Dpt. Salut Sagunt 

07SCM  Oficina Registre Dpt. Salut Clínic-Malvarrosa 

07SAL  Oficina Registre Dpt. Salut Arnau-Llíria 

07UFE  Oficina Registre Dpt. Salut La Fe 

07SRQ  Oficina Registre Dpt. Salut de Requena 

07SPS  Oficina Registre Dpt. Salut Doctor Peset 

07SGN  Oficina Registre Dpt. Salut Gandia 

07SXO  Oficina Registre Dpt. Salut Xàtiva-Ontinyent 

07GA1  Oficina Registre Dpt. Salut de Alcoi 

07SVJ  Oficina Registre Dpt. Salut Marina Baixa 

07SSJ  Oficina Registre Dpt. Salut Sant Joan d'Alacant 

07SED  Oficina Registre Dpt. Salut Elda 

07SAG  Oficina Registre Dpt. Salut General Alacant 

07SEL  Oficina Registre Dpt. Salut Elx 

07SOR  Oficina Registre Dpt. Salut de Orihuela 

07SPV Oficina Registre Centre Salut Pública València 

PRMAR  Oficina Registre PROP Av. Mar (Sols per Centre Salut Pública Castelló) 

07SLR Oficina Registre Dpt. Salut La Ribera 

07STO Oficina Registre Dpt. Salut Torrevella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Amb la firma d’aquest document l’usuari/usuària es compromet a complir tots els procediments i normes relatius a l’accés a dades informatitzades (principalment: Llei 
Orgància 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals [BOE 06.12.2018], Reial Decret 1720/2007, de 21 de juny [BOE 
19.1.2008], Decret 66/2012, de 27 d’abril, del Consell, pel qual s’estableix la política de seguretat de la informació de la Generalitat [DOCV 30.4.2012], Reial Decret 
3/2010, de 8 de gener, ENS Esquema Nacional de Seguretat [BOE 29.1.2010]) amb especial esment a: 

1. Obligació de mantindre el deure de secret de les seues pròpies claus d’accés. MAI s’ha de facilitar a NINGÚ les seues credencials. 
2. Obligació de notificar qualsevol situació en la que el secret de la seua contrassenya s’haja vist compromesa. 
3. Obligació de comunicar les incidències de seguretat de les que es tinga coneixement. 
4. Obligació de tancar la connexió quan s’abandone el lloc de treball. 

5. Obligació d’accedir, concedir i utilitzar únicament aquella informació que siga requerida per a l’exercici de les seues funcions, i sempre dins del marc 
dels perfils atorgats en la credencial. 
6. Obligació d’informar sobre canvis en l’exercici de les seues funcions per si poguera suposar canvis en els seus perfils d’accés. 
7. Obligació de mantindre secret sobre la informació de caràcter personal a la que es té accés, en especial sobre dades de salut. 
8. Prohibició d’extraure informació sense autorització expressa a suports externs tals com disquets, memòries, portàtils o qualsevol altre suport. 
9. Obligació de vetllar per la seguretat de les còpies o extraccions de dades per a l’ús del qual es trobe autoritzat i, si és el cas, d’alertar sobre el seu 
possible deteriorament o obsolescència. 
10. Obligació de vigilar la impressió i el flux de documents generats pel recurs, amb la finalitat de previndre la seua sustracció o la pèrdua de 
confidencialitat de la informació que continguen. 
11. Obligació de llegir i complir les normes de seguretat i bones pràctiques que, en relació amb el tractament de dades establisca la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. 

L’usuari/usuària notificarà qualsevol incidència de seguretat al servei CATS, fent ús dels telèfons d’assistència (902 39 39 99 / 989 500) o del correu electrònic 
(cats@gva.es). 

Amb la firma d’aquesta sol·licitud l’usuari/usuària afirma conéixer que tant l’accés a la informació com l’activitat que realitze quedaran totalment registrades. D’acord 
amb la llei, aquest registre serà posteriorment monitoritzat per a detectar possible accesos i usos indeguts d’informació. 

https://intranet.san.gva.es/
mailto:cats@gva.es
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