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INFORME DE RETORN  
en relació amb la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre que 
estableixi l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en la presentació i pagament 
de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per a determinats obligats 
tributaris 

- El 2 de desembre de 2019 es publica al portal de la Generalitat de Catalunya, 
“Participa.gencat.cat”, la documentació relativa a la consulta pública prèvia sobre 
l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en la presentació i pagament de 
l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per a determinats obligats tributaris. 

- El 2 de gener de 2020 fineix el termini establert per tal que la ciutadania pugui fer 
llurs comentaris i observacions sobre la consulta prèvia. 

L’objectiu de la consulta fou rebre les aportacions dels subjectes als quals 
s’obligarà a utilitzar els mitjans electrònics en la presentació i pagament de 
l’autoliquidació del gravamen de protecció civil. A banda dels subjectes que ja es 
troben obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics d’acord 
amb la normativa administrativa general, l’obligació que es preveu introduir 
afectarà, en relació amb aquest tribut, els intermediaris fiscals que presentin 
autoliquidacions per compte d’altri o de tercers i les persones que exerceixin la 
condició de col·laboradors en l’aplicació dels tributs d’acord amb el que preveu la 
Llei general tributària. 

Actualment, el gravamen de protecció civil no s’inclou dins de l’objecte de l’Ordre 
VEH/85/2017, d'11 de maig, i, per tant, els intermediaris fiscals i les persones que 
exerceixin la condició de col·laboradors en l’aplicació dels tributs d’acord amb el 
que preveu la Llei general tributària no estan obligats a efectuar la seva 
presentació i pagament per mitjans electrònics. De fet, la tramitació telemàtica del 
model 900 d’autoliquidació d’aquest impost encara no es troba disponible, si bé es 
preveu introduir en breu aquesta possibilitat tècnica. 

Amb aquesta iniciativa es pretén incrementar l’ús dels mitjans electrònics en les 
relacions entre els obligats tributaris i l’Administració tributària, reduir els costos i el 
temps de tramitació, i facilitar el compliment de les obligacions tributàries als 
subjectes obligats al pagament. 

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 seu electrònica i la del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.  
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Addicionalment, l’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat actuacions de 
difusió entre els col·lectius més directament afectats. En concret, l’Àrea 
d’Estratègia, Relacions Externes i Comunicació va trametre un comunicat en què 
informava de l’obertura de la consulta pública prèvia als intermediaris fiscals. 

Des del punt de vista quantitatiu, no s’ha rebut cap proposta en aquesta consulta 
prèvia. 

Sense perjudici de l’anterior, es preveu iniciar l’elaboració del projecte d’ordre que 
estableixi, per a determinats obligats tributaris, l’obligació de l’ús dels mitjans 
electrònics en la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de 
protecció civil, per tal d’assolir els objectius indicats prèviament. 

El director,  
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