
LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, PIMEC, 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF), COL·LEGI DE TITULATS 
MERCANTILS I EMPRESARIALS DE BARCELONA, CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS 
DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE 
BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA VAN MOSTRAR 
EL SEU REBUIG A L’’AUGMENT INCESSANT DE LES OBLIGACIONS FORMALS DE LES 
EMPRESES ESPANYOLES DAVANT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. PER AIXÒ 
VAN PRESENTAR A LA SEU DE FOMENT UN SEGUIT DE PROPOSTES PER TAL DE 
GARANTIR EL RESPECTE DELS DRETS FONAMENTALS DELS CONTRIBUENTS. 

Les propostes presentades són: 
 

1Modificar la normativa fiscal sobre no-
tificacions electròniques per tal de ga-
rantir els drets dels contribuents, tenint 

present la seva capacitat econòmica i tèc-
nica.  En aquest sentit caldria reconèixer el 
caràcter voluntari i optatiu del sistema de 
notificacions electròniques per a les Pimes.

2 Garantir el principi de irretroactivitat. 
Només es podran emetre les notifica-
cions generades a partir del moment 

de la inclusió de l’empresa en el sistema de 
notificacions electròniques.

3Garantir la recepció de les comunicaci-
ons de l’Administració Tributària a tra-
vés de ‘correu electrònic normalitzat’.

4Establir dos dies al mes per a l’en-
v iament  de  les  not i f i c ac ions  a l s 
contribuents.

5Ampliar el termini de recepció de comu-
nicacions de 10 a 30 dies. 

6Establir un termini de 30 dies a l’any, 
considerat com de vacances, i a elec-
ció del contribuent, on no li puguin ser 

practicades notificacions per part de l’Admi-
nistració Tributària.

Col·legis i organitzacions empresarials 
contra els nous sistemes de 
notificacions electròniques obligatòries

7 Facilitar el sistema d’accés a les notifi-
cacions dels seus clients als assessors 
empresarials, per tal de garantir el bon 

funcionament del sistema. 
 
Totes les organitzacions participants tenen 
la voluntat de què les propostes elaborades 
siguin incloses a la normativa tributària de 
l’Estat, per tal de garantir el respecte dels 
drets fonamentals dels contribuents
 
Abans de presentar aquesta proposta als 
mitjans de comunicació, les mateixes enti-
tats van oferir una conferència a la seu de 
Foment de Treball on es van reunir més de 
400 professionals de diferents sectors. 

MÓN JURÍDIC  SETEMBRE 2011  15


