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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ VEH/2210/2018, de 28 de setembre, per la qual es regula la pràctica de les notificacions
electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya.
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, regula en
el seu article 14 el dret i l'obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i
estableix els subjectes que en tots els casos estan obligats a relacionar-s'hi per mitjans electrònics.
Pel que fa a la pràctica de les notificacions per mitjans electrònics, l'article 43 de la Llei esmentada disposa que
aquesta es podrà efectuar compareixent a la seu electrònica de l'Administració o Organisme actuant, a través
de l'adreça electrònica habilitada única, o mitjançant ambdós sistemes, segons disposi cada administració o
organisme.
Igualment, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveu que les administracions públiques catalanes han d'utilitzar preferentment els mitjans
electrònics en les seves comunicacions, i sempre que l'interessat ho sol·liciti.
L'Agència Tributària de Catalunya vol aprofundir en el desenvolupament de l'Administració electrònica, àmbit
en el qual destaca la recent aprovació de l'Acord GOV/14/2017, de 21 de febrer, pel qual es crea la seu
electrònica derivada de l'Agència Tributària de Catalunya, i l'Ordre VEH/85/2017, d'11 de maig, per la qual
s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses
autoliquidacions per a determinats obligats tributaris.
És per això que resolc:

Primer. Objecte
Aquesta resolució té per objecte determinar el sistema pel qual l'Agència Tributària de Catalunya du a terme
les notificacions electròniques en l'exercici de les seves competències, a partir del 2 d'octubre de 2018.

Segon. Sistema de notificació per mitjans electrònics
El sistema per a la pràctica de les notificacions electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya és
la compareixença de la persona interessada o del seu representant a la seu electrònica de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, en els termes que determina la Instrucció 4/2017, de la Secretaria d'Administració i
Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, per la qual es determinen els mitjans electrònics per a la pràctica
de les notificacions electròniques pels òrgans de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Notificacions electròniques obligatòries
Els subjectes previstos a l'apartat 2 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a rebre per mitjans electrònics les
notificacions d'actes administratius que els adreci l'Agència Tributària de Catalunya en les seves actuacions, en
els seus procediments tributaris i en la gestió recaptatòria d'altres ens i administracions públiques que tingui
atribuïda o encomanada mitjançant conveni o acord.

Quart. Elecció dels mitjans electrònics i avisos de notificacions
1. Les persones físiques que no estiguin obligades a rebre les notificacions de l'Agència Tributària de Catalunya
per mitjans electrònics podran triar en tot moment que les notificacions els siguin practicades per mitjans
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electrònics o no electrònics. En els actes administratius que es notifiquin per canal postal l'Agència inclourà
informació sobre la possibilitat de canviar el canal de comunicació a canal electrònic. Aquesta elecció afectarà
totes les notificacions que li hagin de ser practicades per aquesta Agència i podrà ser modificada en qualsevol
moment.
2. L'Agència Tributària de Catalunya publicarà a la seva seu electrònica el formulari normalitzat per sol·licitar,
quan no sigui obligatori, que les notificacions es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.
3. Mitjançant aquest formulari, tant les persones que resultin obligades a rebre notificacions electròniques, com
aquelles que ho hagin sol·licitat voluntàriament, podran facilitar una adreça de correu electrònic o un número
de telèfon mòbil al qual s'enviarà l'avís de posada a disposició de les notificacions electròniques que els
practiqui l'Agència Tributària de Catalunya, sense perjudici que la manca d'aquest avís no impedirà la plena
validesa de la notificació.

Barcelona, 28 de setembre de 2018

Eduard Vilà Marhuenda
Director
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