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El 2 d’octubre del 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta llei obliga a relacionar-se amb 
les administracions públiques de forma electrònica, en els tràmits de procediments 
administratius, almenys, els subjectes següents:

Persones jurídiques.
Entitats sense personalitat jurídica (incloses les comunitats de béns, herències adjacents 
i les comunitats de propietaris).
Professionals que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi 
col·legiació obligatòria, exclusivament per als tràmits i actuacions que duguin a terme 
amb les administracions públiques en l’exercici d’aquesta activitat professional.
Representants de persones o entitats obligades a la relació electrònica amb 
l’administració.
Treballadors de les administracions públiques per a tràmits i actuacions que realitzin 
amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la manera determinada per 
cada administració.
Totes les administracions públiques han de disposar d’un registre electrònic o adherir-se 
al de l’administració general de l’Estat.

Aquesta relació suposa rebre les notificacions i presentar documents i sol·licituds dirigits a 
l’Agència Tributària a través del registre electrònic de forma obligatòria 
(www.agenciatributaria.gob.es). No obstant això, pel que fa a la presentació de declaracions i 
autoliquidacions, atès que no estan afectades per aquesta llei, es continuarà fent com fins ara.

En l’àmbit duaner tots els operadors, tots els documents i sol·licituds previstos en la legislació 
duanera vigent hauran de presentar-se a través del registre electrònic de forma obligatòria 
(s’exclouen les excepcions establertes en el Codi duaner i els seus reglaments i normatives 
vigents que obliguin a la presentació en paper o suport físic).

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser constitutiu de la infracció tributària prevista en 
l’article 199 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que estableix la 
imposició d’una sanció que consisteix en una multa pecuniària de 250 euros.

notificacions electròniques
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