Circular nº 08 / 2018

Agència Tributària Catalana
“Notificacions per mitjans
electrònics”

Barcelona, 28 d’agost de 2018

Distingit client:

L'objectiu d'aquesta nota és informar-li que l'Agència Tributària Catalana (ATC), atenent el que
estableix la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a
partir del 2 d'octubre de 2018 realitzarà les notificacions per via electrònica.

Les notificacions emeses a partir d'aquesta data seran posades a disposició exclusivament per
mitjans electrònics als següents obligats:

-

Persones jurídiques.

-

Entitats sense personalitat jurídica.

-

Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques
en exercici d'aquesta activitat professional.

-

Els que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament
amb l'Administració.

Per accedir a les notificacions es farà a través del portal web www.enotum.cat, per tant serà
necessari disposar del certificat digital de la mateixa entitat. Seran vàlids tots els certificats
digitals validats per l'Agència Catalana de Certificació, entre aquests, el certificat digital emès per
FNMT.
L'Agència Tributària de Catalunya habilitarà un formulari de contacte a través del qual, a partir del
mes d'octubre es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als
que s'enviarà l'avís de notificació electrònica. La manca d'aquest avís no afecta la plena validesa de
la notificació. No obstant això, en les últimes setmanes ha iniciat una campanya informativa per la
qual comunica a l'usuari que podrà omplir el formulari online a http://atc.gencat.cat/nf, havent
d'indicar el codi de validació que apareix a la carta informativa.

1

Circular nº 08 / 2018

Agència Tributària Catalana
“Notificacions per mitjans
electrònics”

Cal recordar que, les notificacions electròniques s'entendran practicades en el moment en què
s'accedeix al seu contingut, i rebutjades quan han transcorregut deu dies naturals des de la posada
a disposició de la notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut.

A diferència de l'adreça electrònica habilitada, no està contemplada, de moment, la possibilitat que
l'obligat tributari pugui delegar en tercers el control de les notificacions emeses al seu nom. Els
mantindrem informats.

Una altra diferència, és que l'ATC no té previst la concessió de dies de cortesia, durant els quals
l'obligat tributari no rebi notificacions electròniques.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present
circular.

Atentament,
AUDICONSULTORES

La present Circular té com única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts
d’informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir
assessorament professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la pressa de decisions personals o empresarials.
© 2018 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats.

2

