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INFORME DE RETORN 
en relació amb la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte d’ordre que regula el 
règim de les notificacions electròniques practicades per l’Agència Tributària de Catalunya 

 
 
- El 17 d’octubre del 2019 es publica al portal de la Generalitat de Catalunya, “Participa 
gencat.cat”, la documentació relativa a la consulta pública prèvia sobre les notificacions 
electròniques de l'Agència Tributària de Catalunya. 
 
- El 17 de novembre de 2019 fineix el termini establert per tal que la ciutadania pugui fer 
llurs comentaris i observacions sobre la consulta prèvia. 
 
La iniciativa té com a objectiu impulsar l’elaboració d’un Projecte d’ordre que reguli el 
règim jurídic i tècnic de les notificacions electròniques practicades per l’Agència Tributària 
de Catalunya (en endavant ATC), per tal de dotar la pràctica d’aquest tipus de 
notificacions d’una major seguretat jurídica. 
 
Tanmateix, pretén incrementar l’eficàcia i eficiència de les notificacions que practica 
l’ATC, mitjançant l’ampliació de les persones obligades a rebre notificacions 
electròniques, als col·lectius de professionals que tenen una relació freqüent amb 
l’Administració tributària, quan aquests actuïn tant per compte propi com per compte 
d’altri; també pretén regular el procediment per a la tramitació de la baixa en el sistema de 
notificacions electròniques obligatòries en el supòsit en què deixin de concórrer les 
circumstàncies que en van determinar l’obligatorietat. 
 
Valoració quantitativa de la participació 
 
A efectes de la participació ciutadana i consulta pública prèvia, l’Agència Tributària de 
Catalunya ha fet difusió de la consulta sobre les notificacions electròniques, mitjançant el 
portal “Participa.gencat.cat”, la seva pàgina web i la del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.  
 
Addicionalment, ha comunicat la realització i els objectius de la consulta a les diferents 
organitzacions representatives dels col·lectius de professionals que habitualment es 
relacionen amb l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Des del punt de vista quantitatiu, la participació ciutadana en aquesta consulta prèvia a la 
tramitació de l’elaboració del projecte normatiu, ha estat d’un total de 3 propostes, les 
quals han tingut 1 adhesió. Totes les propostes han estat presentades per persones 
físiques. 
 
Valoració qualitativa de la participació 
 
Pel que fa a les consultes concretes plantejades només s’han realitzat aportacions en 
relació amb la seguretat jurídica del règim de notificacions. 
 
No s’ha formulat cap proposta pel que fa a l’actual sistema de notificacions electròniques. 
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Aportacions realitzades 
 
Simplificació administrativa: 
 
Les al·legacions presentades en aquest sentit proposen que la regulació de l’establiment 
d’obligacions, ja sigui a relacionar-se electrònicament, o bé a rebre notificacions 
únicament per canals electrònics, hauria de ser única per a totes les administracions, atès 
que, segons el seu parer, l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, no fa distincions respecte a l’àmbit 
d’actuació. 
 
Reducció de les càrregues: 
 
Pel que fa a la reducció de càrregues, es valora positivament que es reguli el procediment 
a seguir en els supòsits en què deixin de concórrer les circumstàncies que van determinar 
l’obligatorietat de rebre les notificacions electròniques. 
 
Tanmateix es proposa que, atès que l’Administració tributària (ATC) pot obtenir dades 
d’altres administracions, la baixa per rebre notificacions electròniques de manera 
obligatòria s’hauria de realitzar d’ofici per part de l’Administració, a partir de dades censals 
de què disposa l’Agència Estatal d’Administració Tributària, o bé d’altres dades que 
puguin ser accessibles per part de l’Administració. 
 
Altrament s’exposa que, tant l’alta com la baixa per rebre notificacions electròniques de 
manera obligatòria s’haurien de notificar a la persona interessada. 
 
Registre d’apoderaments: 
 
Quant a aquesta qüestió es planteja que el sistema de notificacions ha de permetre que 
un ciutadà o una entitat pugui apoderar a un professional per rebre les notificacions 
electròniques que li practiqui l’Agència Tributària de Catalunya. Es proposa que aquest 
apoderament es pugui fer tant electrònicament com presencialment. 
 
Conclusions 
 
En relació amb les aportacions efectuades, cal assenyalar el següent: 
 
- Pel que fa a la simplificació administrativa, cal fer avinent que l’objectiu del Projecte 
d’ordre és ampliar el col·lectiu d’obligats a rebre notificacions electròniques a aquelles 
persones que per raó de la seva activitat professional tenen una relació freqüent amb 
l’Agència Tributària de Catalunya.  
 
Ara bé, dins d’aquests col·lectius hi trobem professionals que per exercir la seva  activitat 
se’ls requereix la col·legiació obligatòria, així com també en trobem d’altres que poden 
prestar els seus serveis sense necessitat de col·legiació. Per tant, l’obligació que preveu 
l’article 14.c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, no inclou els professionals l’activitat dels quals no requereix la 
col·legiació obligatòria. 
 
En aquest sentit, l’apartat tercer de l’article 14 esmentat, preveu que reglamentàriament 
es pot establir l’obligació de relacionar-se electrònicament per a determinats procediments 
i determinats col·lectius, com es pretén amb el Projecte d’ordre que s’ha sotmès a 
consulta pública prèvia. 
 
- Pel que fa a la reducció de les càrregues administratives, s’estima procedent prendre en 
consideració la notificació a la persona interessada la baixa de l’obligatorietat a rebre 
notificacions electròniques. 
 
En relació amb la notificació de l’alta per rebre les notificacions electròniques, cal tenir en 
compte que l’obligatorietat s’aplica als col·lectius afectats de manera ope legis, amb 
l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, o de les normes reglamentàries que la desenvolupin. Per 
tant, l’alta es produeix de manera automàtica, sense que sigui procedent notificar cap acte 
administratiu, sense perjudici que l’Administració comuniqui a les persones interessades 
afectades, que d’acord amb la normativa vigent estan obligades a rebre les notificacions 
per mitjans electrònics. 
 
- Pel que fa al Registre d’apoderaments, cal fer avinent que actualment, a través de la seu 
electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, ja es pot atorgar la representació per 
rebre les notificacions electròniques mitjançant l’ús de certificat digital. En el procés de 
redacció del projecte d’ordre, quant a la pràctica de les notificacions electròniques de 
l’ATC, es valorarà la possibilitat que l’apoderament es pugui fer també de manera 
presencial. 
 
 
El director 
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