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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
11427

Ordre EHA/1843/2011, de 30 de juny, per la qual es regula la publicació
d’anuncis a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
per a la notificació per compareixença.

L’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que
quan no sigui possible efectuar la notificació per causes no imputables a l’Administració
tributària s’ha de citar l’interessat o el seu representant perquè se’ls efectuï la notificació
per compareixença.
La citació s’ha de fer mitjançant anuncis, que s’han de publicar per una sola vegada
per a cada interessat, en els quals s’indiqui sumàriament el contingut de l’acte pendent de
notificar i el lloc on els interessats poden comparèixer, en el termini que s’estableix, per a
coneixement de l’esmentat acte i constància de tal coneixement, i llavors s’ha de produir
la notificació pròpiament dita.
L’article 45 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, fa una nova
redacció de l’article 112 de la Llei general tributària i estableix la possibilitat d’utilitzar com a
mitjans alternatius de publicació, als únics efectes dels anuncis de citació per comparèixer
i sense afectar el règim de notificacions, la seu electrònica de l’organisme corresponent i
el «Butlletí Oficial de l’Estat» o butlletins de les comunitats autònomes o de les províncies.
Per a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, conté una regla especifica en
preveure que ha de publicar en la seva seu electrònica els anuncis corresponents a les
notificacions que hagi de practicar en exercici de les competències que li corresponen en
aplicació del sistema tributari estatal i duaner i en la gestió recaptadora dels recursos que
té atribuïda o encomanada. Aquesta publicació en seu electrònica té caràcter substitutiu
d’acord amb la possibilitat que estableixen l’article 12 de la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i l’article 6.2 del Reial decret
1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007.
Estableix l’article 112.1 a) de la Llei general tributària que mitjançant una ordre del
ministre d’Economia i Hisenda s’han de determinar les condicions, les dates de publicació
i els terminis de permanència dels anuncis a la seu electrònica de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article 1.

Objecte.

La present Ordre té per objecte regular la publicació d’anuncis a la seu electrònica
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per citar l’interessat o el seu representant
perquè se’ls efectuï la notificació per compareixença en els supòsits establerts i amb els
efectes que preveu l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
La publicació electrònica d’anuncis a la seu de l’Agència té caràcter substitutiu en els
termes que preveu l’article 112.1.a) de la Llei general tributària.
Article 2.

Condicions i garanties de publicació.

1. L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha de publicar els seus anuncis en la
seva seu electrònica principal, corresponent a l’adreça electrònica de referència https://
www.agenciatributaria.gob.es.
2. El Departament d’Informàtica Tributària de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, en l’àmbit de competències i funcions que li correspon, és responsable de:
a) Garantir l’autenticitat i la integritat del contingut dels anuncis publicats.
b) Garantir, mitjançant l’ús dels mitjans tècnics adequats, la generació del codi segur
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de verificació o un altre sistema de signatura electrònica que asseguri la integritat de l’anunci
publicat i de l’acord de publicació adoptat pel titular del Servei de Gestió Econòmica de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària en l’exercici de les seves funcions.
Article 3.

Condicions d’accés.

1. L’accés als anuncis publicats a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària està disponible de forma lliure i gratuïta sense necessitat d’utilitzar cap sistema
d’identificació i autenticació.
S’hi pot accedir les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any, llevat que sigui
impossible per circumstàncies extraordinàries de caràcter tècnic.
2. L’Agència Estatal d’Administració Tributària ofereix un sistema de recerca que
permet als destinataris localitzar les notificacions pendents que es refereixin a ells.
La consulta a cadascun dels anuncis publicats es fa a través del NIF del destinatari.
La consulta per NIF a la relació d’anuncis publicats en seu que puguin afectar un
determinat destinatari requereix l’acreditació mitjançant el corresponent DNI electrònic o
certificat de signatura electrònica vàlid.
3. Els ciutadans en tot moment poden recuperar i obtenir per si mateixos i de forma
directa còpia impresa dels anuncis que els interessin.
4. En les oficines d’informació i atenció al públic de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària s’ha de facilitar la mera consulta pública i gratuïta dels anuncis publicats en la
seva seu electrònica.
Article 4.

Compareixença electrònica.

L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha d’habilitar un enllaç que permeti als
interessats o als seus representants, titulars o destinataris d’una notificació pendent,
l’accés mitjançant DNI electrònic o certificat electrònic vàlid al contingut de les actuacions
administratives en la seva seu electrònica amb els efectes propis de la notificació per
compareixença en els termes que preveuen els articles 35.1 c) i 40 del Reial decret
1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Article 5.

Contingut dels anuncis.

Els anuncis publicats en seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
figuren numerats de manera correlativa per anys i tenen el contingut següent:
a) Referència a la concurrència dels requisits i circumstàncies que, de conformitat
amb la llei, faculten a practicar la notificació per aquest mitjà.
b) Menció expressa al termini per comparèixer i de les conseqüències derivades de
la no-compareixença.
c) Informació sobre la possibilitat que tenen els titulars o destinataris dels actes
pendents de notificar d’accedir, degudament identificats mitjançant DNI electrònic o
certificat electrònic vàlid, al seu contingut a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària amb els efectes propis de la notificació per compareixença.
d) Identificació de l’òrgan que acorda la publicació.
e) Per a cada notificació pendent que s’inclogui en l’anunci s’ha de consignar NIF,
nom o raó social del destinatari, procediment/concepte al qual correspon l’acte pendent
de notificar, amb identificació de l’expedient de notificació, òrgan competent de la seva
tramitació i oficina, amb expressió del seu domicili, on efectuar la compareixença.
f) En tot anunci publicat s’hi ha d’incloure el codi segur de verificació que permeti
contrastar la seva autenticitat i integritat.
Article 6.

Dates de publicació i terminis de permanència dels anuncis.

1. Els dimarts i dijous de cada setmana, inclosos els declarats festius, l’Agència
Estatal d’Administració Tributària ha de publicar en la seva seu electrònica l’anunci per
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citar els interessats o els seus representants als efectes que se’ls faci una notificació per
compareixença en els procediments i pels òrgans que en l’anunci mateix s’explicitin.
2. L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha de mantenir exposats de forma
destacada els anuncis en la seva seu electrònica durant un termini de 15 dies naturals
comptats des del següent al de la seva publicació, termini en què de conformitat amb
l’article 112.2 de la Llei general tributària s’ha de produir la compareixença als efectes de
notificació.
Transcorregut aquest termini, els anuncis han de continuar exposats als únics efectes
informatius o de consulta.
S’han d’eliminar els anuncis publicats en seu electrònica sempre que s’hagi donat
compliment a l’obligació de compareixença que s’hi estableix o quan hagin prescrit els
drets corresponents a la totalitat dels destinataris i procediments que comprenguin.
3. Als efectes de còmput de terminis, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha
d’establir les mesures adequades que garanteixin la constatació de la data i l’hora de
publicació dels anuncis.
Article 7.

Acreditació de la publicació.

L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha de certificar la publicació d’aquests
anuncis en la seva seu electrònica.
Aquestes certificacions, que es poden generar de manera automatitzada, s’han
d’autenticar mitjançant un codi segur de verificació i han d’acreditar la data i l’hora de
publicació, i han d’identificar el destinatari, el procediment a què es refereixi, l’òrgan
competent de tramitació, el lloc i termini de compareixença i la data en què s’ha produït la
notificació en el cas de no-compareixença.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor al cap de quinze dies de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» i és aplicable als anuncis a publicar en el primer dia dels assenyalats a
l’article 6.1 posterior a la seva entrada en vigor.
Madrid, 30 de juny de 2011.–La vicepresidenta segona del Govern i ministra d’Economia
i Hisenda, Elena Salgado Méndez.
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