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Barcelona, a 23 de novembre de 2016 
 

 

 

Distingit client: 

 

El passat 2 d’ octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, de l’1 d’ octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual, malgrat haver publicat al BOE des de 

fa més d’un any, possiblement no ha tingut la notorietat pública que alguns dels seus preceptes 

mereixen. Concretament a continuació analitzarem la nova obligació de relacionar-se electrònicament 

amb les Administracions Públiques. 

 

1. ÀMBIT GENERAL 
Si bé, les SA i SL ja estan acostumades a relacionar-se tant amb la Seguretat Social com amb 

Hisenda mitjançant canals electrònics, fins ara no existia una obligació de comunicar-se 

exclusivament a través dels mateixos per a qualsevol  procediment. Per exemple, una SL podia estar 

obligada a presentar online la seva autoliquidació de l’ IVA o de les retencions practicades, però si 

així ho desitjava, podia continuar atenent un requeriment d’ Hisenda en paper. Doncs bé, això ja no 

és possible des del passat 2 d’ octubre, ja que des d’aquesta data els següents subjectes estan 

obligats a relacionar-se exclusivament a través de mitjans electrònics, qualsevol que sigui el tràmit 

administratiu: 

a) Les persones jurídiques (no només inclou societats mercantils, sinó també associacions, 

fundacions, cooperatives, etc.). 

b)  Les entitats sense personalitat jurídica, com per exemple, comunitats de béns, certes societats 

civils, comunitats de propietaris en propietat horitzontal, herències jacents, etc., és a dir, qualsevol  

entitat. 

c) Aquells professionals que per a l’ exercici de la seva activitat professional es requereixi la 

col·legiació obligatòria, com per exemple, metges, arquitectes, advocats, notaris, etc. 

d) Aquells que actuen en representació d’un altre subjecte obligat a relacionar-se electrònicament 

amb l’ Administració Pública. 
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Tanmateix, com és lògic, està previst que les notificacions de les Administracions Públiques 

d’aquests subjectes obligats tinguin lloc igualment per mitjans electrònics, per la qual cosa, 

previsiblement, les diferents Administracions Públiques habilitaran una seu electrònica o una adreça 

electrònica habilitada (DEH) similar a la que des de fa anys ve utilitzant Hisenda, sense perjudici de 

que la pròpia Llei preveu en un futur l’ accés a les notificacions a través d’un Punt d’ Accés General. 

 

En conseqüència, dins del que és l’ activitat econòmica o món empresarial, només els empresaris 

individuals i aquells professionals no obligats a la seva col·legiació queden, de moment, fora de la 

obligació de relacionar-se exclusivament a través de mitjans electrònics amb les Administracions 

Públiques, per tant, el millor consell per a totes les entitats, amb o sense personalitat jurídica, 

consisteix en obtindre el més aviat possible algun dels sistemes d’ acreditació de la identitat 
mitjançant firma electrònica, entre els quals, el més estès és l’expedit per la Fàbrica Nacional de 

Moneda i Timbre (FNMT), mentre que les persones físiques sempre podran fer-ho mitjançant el seu 

DNI electrònic. 

 

Com a conseqüència d’aquesta transició cap a una Administració més digital, molt possiblement es 

rebi la mateixa notificació tant en paper com  electrònicament, sent així, la data de la notificació serà 

la corresponent a aquella que primer hagués tingut lloc. 

Quan la notificació electrònica hagi estat posada a disposició del seu destinatari, un cop hagin 

transcorregut deu dies naturals sense haver-la  obert, aquesta s’entendrà produïda al dia següent a 

l’efecte del còmput de qualsevol termini, és a dir, tindrà un efecte similar al de les notificacions 

mitjançant edicte en un butlletí oficial. 

Malgrat tot l’ anteriorment exposat, l’Administració Pública, quan ho consideri necessari per assegurar 

l’ eficàcia de la notificació, podrà continuar practicant-la mitjançant lliurament directe en paper per un 

dels seus empleats. 

 

Les diferents Administracions públiques habilitaran un sistema d’ avís de notificacions al telèfon mòbil 

o mitjançant un correu electrònic. No obstant, aquest sistema està concebut com una mera cortesia, 

és a dir, si pel motiu que fos no es rebés tal avís, no perjudicarà  l’ eficàcia de la notificació (l’ AEAT ja 

ha posat en marxa aquest servei). 
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2. ÀMBIT TRIBUTARI 
Aquesta novetat no afecta a les declaracions i autoliquidacions fiscals, atès que ja tenen la seva 
pròpia regulació a les normes tributàries, on només es preveu l’ obligatorietat per a certs 

contribuents, sancionant amb una multa de 250€ la presentació d’ aquestes declaracions i 

autoliquidacions en paper quan hauria de fer-se online. 

 

No obstant això, la resta de relacions dels contribuents anteriorment esmentats amb 
l’Administració Tributària s’haurà necessariament de substanciar a través dels mitjans 
electrònics.  

 

És especialment important tenir en compte aquesta nova obligació formal quan haguem d’actuar 

davant l’Administració tributària dins d’ un termini preclusiu de temps, ja que la inadequada 

presentació en paper podria abocar-nos a l’ extemporaneïtat, amb totes les conseqüències lligades a 

la mateixa. 

 

Tot i  l’ entrada en vigor de la Llei 39/2015, la inclusió en el sistema de Notificacions Electròniques 

Obligatòries (NEO) dels nous obligats a relacionar-se amb l’ Administració Pública exclusivament a 

través dels mitjans electrònics no serà automàtica, sinó que Hisenda els notificarà la seva inclusió per 

mitjans no electrònics. 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Javier Aquilué, Xavier 
Latorre i Lorena Marquina estan a la seva sencera disposició per a qualsevol aclariment o ampliació 

del contingut de la present Circular. 

 

Atentament,  

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

La present Circular te com única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts de 

informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de ningú tipus ni pugui ser suficient per  a la pressa de decisions personals o empresarials. 
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