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Dijous, 4 de juny de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

EDICTE

Es fa públic per a general coneixement que el dia 5 de maig de 2015 l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions 
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida han celebrat un conveni de col·laboració, que es publica a continuació, per a la 
recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic prevista en el conveni de col·laboració 
de 17 de setembre de 2013.

"CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, TARRAGONA, 
GIRONA  I  LLEIDA  PER  A  LA  RECAPTACIÓ  EN  VIA  EXECUTIVA  D’INGRESSOS  TRIBUTARIS  I ALTRES 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PREVISTA EN EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 17 DE SETEMBRE DE 2013.

Barcelona, 5 de maig de 2015.

REUNITS

La  senyora  Georgina  Arderiu  i  Munill,  Secretària  d’Hisenda  del  Departament  d’Economia  i  Coneixement  de  la 
Generalitat de Catalunya i Presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya, en endavant l’ATC, en nom i representació 
de l’ATC.

l’Il·lustríssim senyor Carles Rossinyol Vidal, en qualitat de Diputat de la Diputació de Barcelona i vocal membre del 
Consell  Directiu  de l’Organisme de Gestió  Tributària  de la  Diputació  de  Barcelona,  en endavant  ORGT, en nom i 
representació de l’ORGT.

L’il·lustríssim  senyor  David  Rovira  Minguella,  diputat  de  la  diputació  de  Tarragona  i  president  de  BASE –  Gestió 
d’Ingressos, en nom i representació de BASE – Gestió d’Ingressos.

La il·lustríssima senyora Marta Felip Torres, diputada de la Diputació de Girona i vicepresidenta primera de Xarxa Local  
de Municipis de la Diputació de Girona, en endavant Xaloc, en nom i representació de Xaloc.

L’il·lustríssim senyor Josep Maria Roigé Rafel, diputat de la Diputació de Lleida i vicepresident de l’Organisme Autònom 
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, en endavant OAGRTL, en nom i representació de  
l’OAGRTL.

Estan especialment facultats per a la signatura d’aquest Conveni:

a) La secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement en la seva qualitat de presidenta de l’ATC i  
d’acord amb les previsions contingudes a l’article 7.2.a) de la Llei 7/2007,de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de 
Catalunya, la Resolució ECO/13/2013, d’11 de gener, i la Resolució de data 4 de maig de 2015.

b) El diputat de la Diputació de Barcelona, per autorització del Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de març de 2015.

c)  El  diputat  de  la  Diputació  de  Tarragona,  en  la  seva  qualitat  de  president  de  BASE  –Gestió  d’Ingressos,  per 
autorització del Ple de la Diputació de Tarragona de 27 de febrer de 2015.

d) La diputada de la Diputació de Girona i vicepresidenta primera de Xaloc, per autorització del Consell Rector de la 
Diputació de Girona, per autorització del Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015.

e) El diputat de la Diputació de Lleida i vicepresident de l’OAGRTL, per autorització del Ple de la Diputació de Lleida de 
20 de març de 2015.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure aquest Conveni i, en conseqüència:
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Dijous, 4 de juny de 2015

EXPOSEN

1. Que l’ATC és un ens amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per organitzar i exercir les funcions 
que té atribuïdes a l’article 2 de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, entre les que destaquen la gestió, liquidació, inspecció i  
recaptació dels tributs propis de la Generalitat, així com els tributs estatals cedits totalment, i la gestió de la recaptació 
per  la  via  executiva dels  ingressos de  dret  públic  no tributaris  de l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  ens que 
conformen el sector públic de la Generalitat.

2. Que l’ORGT és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, sotmès al dret públic, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les 
seves finalitats.

3. Que BASE és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de Tarragona, sotmès al dret 
públic, dotat de personalitat jurídica diferenciada i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves 
finalitats, que són: gestionar, de forma descentralitzada, les diverses facultats que li corresponen o puguin correspondre 
en  matèria  de  gestió,  liquidació,  inspecció,  comprovació  i  recaptació  de  tot  tipus  d'ingressos  susceptibles  de  ser 
executats per via de constrenyiment, facultats que, si escau, s'estenen en relació amb als ingressos de dret privat.

4.  Que  XALOC  és  un  organisme  autònom  local  creat  per  la  Diputació  de  Girona,  dotat  de  personalitat  jurídica 
diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per complir les seves finalitats, que són gestionar 
les diverses facultats que li corresponen en matèria de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tota 
mena de tributs i altres ingressos de les entitats locals i d’altres administracions i ens de dret públic, així com assessorar 
els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de 
l’administració local.

5. Que l’OAGRTL és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de Lleida, sotmès al dret 
públic, dotat de personalitat jurídica diferenciada i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves 
finalitats que són, segons l’article 1 dels seus estatuts, portar a terme la recaptació dels ingressos de dret públic de les 
entitats locals i altres organismes que ho sol·licitin.

6.  L’actuació  dels  organismes  autònoms  es  desplega  en  l’àmbit  territorial  provincial  en  el  qual  les  respectives 
diputacions exerceixen les seves competències.

7. Que segons l’article 116.1  la  Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, "Les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar 
les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable".

8. Que l’article 37 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix: "Les comunitats 
autònomes poden delegar  competències en les diputacions,  així  com encomanar-los la gestió ordinària  de serveis 
propis en els termes previstos en els estatuts corresponents. En aquest últim cas, les diputacions actuen amb subjecció 
plena a les instruccions generals i particulars de les comunitats".

En aquest sentit, l’article 71.6 (lletra b) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, disposa que "les lleis han de regular l'organització de l'Administració de la Generalitat i han de determinar en 
tot cas les formes d'organització i de gestió dels serveis públics".

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, executa 
el mandat estatutari, i, pel que aquí interessa, disposa que les administracions públiques catalanes, els organismes i les 
entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions, i també poden encarregar la 
realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions, organismes o entitats públiques 
(article 116).

Per la seva part, els Estatuts dels organismes autònoms de les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida 
preveuen que aquests organismes puguin realitzar funcions de recaptació en via executiva de tota classe d'ingressos de 
dret  públic,  funcions que poden exercir–se per  delegació  d’altres administracions públiques,  i,  per  tant,  també per 
delegació de la Generalitat.

D’altra banda, l’article 37 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que l’exercici  
per les diputacions de les facultats delegades per les comunitats autònomes s’acomodarà al que disposa a l’article 27, 
segons  el  qual  les  competències  delegades  s’exerceixen  d’acord  amb la  legislació  de  l’Estat  o  de les  comunitats 
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autònomes (apartat  8).  Segons  aquest  mateix  article,  (apartat  3,  lletra  l),  dins  les  competències  que la  comunitat 
autònoma pot delegar als ens locals hi ha la relativa a la liquidació i  recaptació dels tributs propis de la comunitat 
autònoma o de l’Estat.

9. Que la possibilitat de la Generalitat de delegar la competència relativa a la recaptació dels tributs de l’Estat (que li 
hagin estat cedits) troba, també, empara en la Llei estatal 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema 
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, que preveu que, en l’àmbit de la recaptació tributària de 
les comunitats autònomes, es puguin delegar competències exercides, al seu torn, per delegació. Així, l’article 57 ("De la 
recaptació tributària de les Comunitats Autònomes"), apartat 3, de text legal esmentat, disposa que "La recaptació dels 
deutes tributaris corresponents als tributs cedits (...) la poden realitzar-se directament les Comunitats Autònomes o bé 
mitjançant un concert amb qualsevol altra Administració pública".

10. Que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, disposa a l’article 106.3 la competència de 
les entitats locals per dur a terme la gestió, la recaptació i la inspecció dels seus tributs propis, sense perjudici de les 
delegacions que puguin atorgar a favor de les entitats locals d'àmbit superior o de les respectives comunitats autònomes 
i de les fórmules de col·laboració amb altres entitats locals i amb les comunitats autònomes.

11. Que la funció de recaptació per part del ens locals dels seus tributs propis està limitada legalment al seu àmbit 
territorial, però aquests ens locals poden delegar en la comunitat autònoma les facultats de recaptació tributària que la 
llei  els  atribueix,  o  bé  poden  demanar  la  col·laboració  de  la  comunitat  autònoma  per  tal  que  realitzi  actuacions 
recaptatòries del procediment executiu fora de l’àmbit territorial dels ens locals.

En aquest sentit, l’article 7.4 del vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que la comunitat autònoma que hagi assumit per delegació d’una entitat local  
facultats de recaptació de tots o alguns dels tributs o recursos de dret públic de la dita entitat  local, podrà exercir 
aquestes facultats delegades en tot en seu àmbit territorial.

L'article 8.3 del mateix text legal disposa que "L'actuació en matèria d'inspecció o recaptació executiva que s'hagin de 
dur a terme fora del territori de la entitat local respectiva en relació amb els ingressos de dret públic propis de l’entitat les 
duen a terme els òrgans competents de la corresponent comunitat autònoma, quan s'hagin de fer al seu àmbit territorial, 
i els òrgans competents de l'Estat, en un altre cas, amb la sol·licitud prèvia del president de la corporació."

12. Que a l’article 2.3 de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, estableix que L’ATC pot 
exercir, per mitjà de delegació o per encàrrec de gestió, funcions d’aplicació dels tributs amb relació als tributs locals.

13. Que l’article 8 del Reial decret 939/2005 de 29 de juliol,  pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, 
estableix que correspon a les entitats locals i als seus organismes autònoms la recaptació dels deutes la gestió dels 
quals tinguin atribuïda i que l’han de dur a terme:

a) Directament per les entitats locals i els seus organismes autònoms, d'acord amb el que estableixen les seves normes 
d'atribució de competències.

b) Altres ens territorials a l'àmbit dels quals pertanyin quan s'hagi establert així legalment, quan s'hagi formalitzat amb 
aquests ens el conveni corresponent o quan s'hagi  delegat aquesta facultat  en aquests ens, amb la distribució de 
competències que, si escau, s'hagi establert entre l'entitat local titular del crèdit i l'ens territorial que exerceixi la gestió 
recaptatòria.

c)  L'Agència  Estatal  d'Administració  Tributària,  quan  s'acordi  així  mitjançant  la  subscripció  d'un  conveni  per  a  la 
recaptació.

14. Que l’article 7 del mateix Reglament general de recaptació estableix que correspon a les comunitats autònomes la  
recaptació dels deutes la gestió dels quals tinguin atribuïda, i que l’han de dur a terme:

a) Directament les comunitats autònomes i els organismes autònoms, d'acord amb el que estableixen les seves normes 
d'atribució de competències.

b) Altres entitats de dret públic amb les quals s'hagi formalitzat el conveni corresponent o en les quals s'hagi delegat 
aquesta facultat.

c)  L'Agència  Estatal  d'Administració  Tributària,  quan  així  s'acordi  mitjançant  la  subscripció  d'un  conveni  per  a  la 
recaptació.
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15. Que L’ATC i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida estan interessades a col·laborar mútuament en 
l’àmbit de la recaptació en via executiva, i coincideixen que aquesta col·laboració és necessària per augmentar l’eficàcia 
de les actuacions recaptatòries.

16. Que l’ATC i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida estan d’acord amb que aquesta col·laboració 
sigui mútua.

17.  Que l’ATC i  les  diputacions de Barcelona,  Tarragona,  Girona i  Lleida estan d’acord que aquesta col·laboració 
prevegi  tant  l’exercici  de competències  recaptadores per  delegació  com la  realització,  per  encàrrec,  d’activitats  de 
caràcter físic, material o tècnic, així com altres fórmules de col·laboració.

18. Que en data 19 de setembre de 2012, la Generalitat  de Catalunya i  les diputacions provincials de Barcelona, 
Tarragona, Girona i Lleida van signar un conveni marc amb l’objecte d’establir els diferents nivells de col·laboració entre 
les  entitats  signatàries  dins l’àmbit  tributari  que correspon a  cadascuna d’elles  i  de  millorar  l’eficàcia  de  la  gestió 
tributària. En l’acord quart del conveni es preveu que pot ser objecte de desenvolupament i concreció pel que fa a les 
línies marcades i per acord de totes les parts signants.

19. Que el dia 17 de setembre de 2013, dins del marc establert pel conveni de 19 de setembre de 2012, es va signar un  
conveni  de col·laboració entre l’ATC i  les diputacions catalanes,  en el  qual  es preveuen –concretament  en l’acord 
cinquè– actuacions de gestió de deutes en via executiva.

Atès que la voluntat de les parts és aprofundir la col·laboració interadministrativa i arribar a l’exercici de facultats pròpies 
de l’altra administració, fins i  tot amb exercici d’autoritat,  es fa necessària la signatura d’un conveni que prevegi la 
delegació de competències en matèria de recaptació executiva, com a complement de l’anterior conveni,  de 17 de 
setembre de 2013.

20. Que d’acord amb el que disposen els acords 5.3 i 8.1.c) del conveni de 17 de setembre de 2013, el present Conveni 
anirà acompanyat d’un o més protocols de desenvolupament de la gestió executiva, que tindran per objecte delimitar i 
determinar  detalladament  les actuacions que cada Administració  durà a terme i  desenvolupar els aspectes tècnics 
d’aquestes actuacions.

21. Que, d’acord amb l’article 108 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de  Catalunya,  les  administracions  públiques  de  Catalunya  poden  subscriure  convenis  i  protocols  amb  altres 
administracions  públiques  i  amb  els  organismes  i  entitats  públiques  dependents  o  vinculats,  en  l'àmbit  de  les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.

22. Que, d’acord amb l’article 109 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les parts.

Per tot el que s’ha exposat,

ACORDEN

Primer. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida poden efectuar, en el territori del seu àmbit competencial, 
la gestió recaptatòria executiva de deutes tributaris i de recursos de dret públic de la Generalitat, així com els recursos 
de dret  públic d'altres entitats la gestió recaptatòria dels quals tingui  atribuïda l’ATC en virtut de llei o conveni.  En 
concret, les diputacions efectuaran, per delegació de competències, per encàrrec de gestió,  o mitjançant fórmules de 
col·laboració, les actuacions de recaptació executiva especificades en el present conveni dels deutes que li traspassi 
l’ATC per a la seva gestió recaptatòria, en els termes també especificats en el present conveni.

1.2 Per la seva part, L’ATC pot dur a terme, per delegació de les diputacions o mitjançant fórmules de col·laboració amb 
aquests organismes, en l’àmbit territorial de Catalunya, actuacions de gestió recaptatòria en via executiva i  qualsevol 
activitat destinada a la recaptació executiva dels tributs o recursos de dret públic propis de les diputacions o la gestió 
dels quals les diputacions hagin assumit dels municipis.

A aquests efectes, i sense perjudici dels convenis de recaptació executiva que les diputacions puguin concertar amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (en endavant, AEAT), l’ATC, amb caràcter excepcional i prèvia autorització 
de les diputacions, podrà utilitzar els serveis de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) quan raons tècniques 
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així ho aconsellin. Així mateix, i prèvia petició de les diputacions, podrà utilitzar els serveis de l'AEAT quan es tracti 
d'actuacions referents a persones domiciliades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i sempre que, en ambdós 
supòsits, el Conveni subscrit amb l'AEAT ho permeti.

Segon. Règim jurídic

La prestació del servei s’ha d’ajustar al que disposa aquest Conveni i, amb caràcter general, s’ha de regir per la següent 
normativa:

a) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

c) Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

d) Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

e) Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.

g) Estatuts, reglaments, ordenances fiscals generals, ordenances d’administració electrònica i ordenances de taxes de 
les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

h) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu 
comú.

i) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

j) Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normes de desenvolupament.

k) Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de 
règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries de finançament de les 
comunitats autònomes.

l) Resta de normativa aplicable en matèria de gestió recaptatòria.

Tercer. Funcions de les parts signants

3.A. Càrrec de deutes de l’ATC a les diputacions

3.A.1. Correspon a l’ATC:

a) Controlar els terminis de prescripció del dret a recaptar de l’Administració, efectuant el càrrec dels deutes amb el  
temps necessari  perquè els organismes autònoms puguin executar les actuacions de constrenyiment  previstes per 
aquest conveni i pels protocols que el desenvolupen.

b) Promoure  les actuacions  necessàries  dins de l’ATC,  i  en  relació  amb els  organismes emissors  de  deutes,  que 
possibilitin  el  control  de  la  correcta  notificació  de  l’acte  administratiu,  per  evitar  l’inici  improcedent  de  la  via  de 
constrenyiment.

c) Dictar la provisió de constrenyiment dels deutes de la seva competència o dels deutes d’altres organismes de la 
Generalitat la gestió recaptatòria executiva dels quals correspon a l’ATC, que es traslladaran als organismes autònoms 
de les diputacions per a la seva gestió recaptatòria.

d) Resoldre els recursos de reposició interposats contra la provisió de constrenyiment dictada pels òrgans de l’ATC i 
traslladar a l’organisme corresponent els recursos de la seva competència.

e) Tramitar les reclamacions economicoadministratives interposades contra la provisió de constrenyiment, i acordar les 
suspensions sol·licitades, d’acord amb la seva competència.

f) Tramitar  i  resoldre les sol·licituds de suspensió de la provisió  de constrenyiment  impugnada,  i  informar-ne a les 
diputacions amb indicació, si escau, de la garantia aportada. C
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g) Liquidar els interessos de demora de període executiu previstos a l’article 72.4 del Reglament general de recaptació, 
aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol,  excepte els liquidats per les diputacions d’acord amb el  que es 
disposa al punt 3.A.2 del present conveni.

h) Acordar les devolucions d’ingressos indeguts en execució de resolucions i sentències judicials i, si escau, el trasllat 
als organismes autònoms de les diputacions a fi que procedeixi a expedir l’ordre de pagament, en els supòsits de deutes 
que hagin estat recaptats pels organismes autònoms.

i) Acordar  el  reembossament  del  cost  de  les  garanties aportades  per  suspendre  l'execució  de  la  provisió  de 
constrenyiment  o per ajornar o fraccionar  el  pagament d’un deute quan l’ATC hagi  dictat  l’acte i  aquest acte sigui 
declarat improcedent per sentència o resolució administrativa ferma.

j) Acordar la declaració de crèdits incobrables, a proposta de l’organisme autònom recaptador.

k) Executar les resolucions dels òrgans economicoadministratius i  les sentències dictades en relació amb els actes 
dictats per l’ATC.

l) Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

3.A.2. Correspon als organismes autònoms de les diputacions:

a) Emetre i practicar la notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ATC.

b) Gestionar  els  deutes  un  cop  iniciat  el  procediment  de  constrenyiment  fins  a  la  finalització  de  les  actuacions 
recaptatòries assumides en virtut del present conveni.

c) Liquidar els interessos en fase d’embargament, previstos en els articles 72.4 b), c) i d) del Reglament general de 
recaptació,  aprovat per Reial  decret  939/2005, de 29 de juliol;  els que corresponguin a la gestió de les sol·licituds 
d’ajornaments i fraccionaments, d’acord amb els articles 53.1 i 53. 2 d’aquest Reglament; i els que s’acreditin per la  
suspensió del procediment de constrenyiment d’acord amb l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.

d) Dictar la diligència d’embargament i els actes propis del procediment de recaptació en exercici de les competències 
assumides en virtut del present conveni i procedir a la seva execució.

e) Ordenar l'aixecament dels embargaments que hagi acordat en exercici de les seves competències.

f) Tramitar i resoldre els recursos de reposició contra els actes que dictin.

g) Tramitar i resoldre les sol·licituds de suspensió dels actes impugnats.

h) Resoldre  les  sol·licituds  de  fraccionaments/ajornaments  un  cop  iniciat  el  procediment  de  constrenyiment  amb 
aplicació dels criteris temporals, quantitatius i d’aportació de garanties fixats per l’ATC, sense perjudici que l’ATC pugui 
avocar aquesta facultat quan ho consideri oportú.

i) Resoldre  els  recursos contra els  acords  en matèria  de fraccionaments  i  ajornaments sol·licitats  un cop  iniciat  el  
procediment executiu, excepte en els cassos en què l’ATC hagi avocat la resolució de les sol·licituds.

j) Executar els acords de devolució d’ingressos indeguts cobrats pels organismes autònoms que els traslladi l’ATC.

k) Executar les resolucions dels òrgans economicoadministratius i  les sentències dictades en relació amb els actes 
dictats per l’organisme autònom.

l) Resoldre les terceries que es puguin promoure contra els actes del procediment de recaptació que ells hagin dictat.

m) L’execució de garanties d’acord amb el que estableix l’article 168 de la Llei 58/2003, general tributària.

n) Acordar el reembossament del cost de les garanties aportades per suspendre l'execució dels actes del procediment 
de constrenyiment que puguin dictar, o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute carregat a l’organisme autònom, 
quan els dits actes siguin declarats improcedents per sentència o resolució administrativa ferma.

o) Resoldre les sol·licituds de devolucions d’ingressos indeguts per actuacions realitzades en compliment del present 
conveni. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
50

15
31

9



7

Dijous, 4 de juny de 2015

p) Proposar, si escau, la declaració de crèdit incobrable.

q) Preparar i confeccionar els expedients que hagin de ser remesos a l’òrgan economicoadministratiu que correspongui 
en cada cas, en la part que hagi estat tramitada pels organismes.

r) Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

Els organismes autònoms de les diputacions exerciran per delegació les competències corresponents a les actuacions 
recollides en les lletres c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) i o) anteriors.

3.A.3. Qualsevol procediment de revisió en via administrativa no previst en els apartats 1 i 2 anteriors l’ha de tramitar  
l’Administració  que tingui  atribuïda -  com a pròpia o per delegació -  la competència per  resoldre’l,  d’acord amb la 
normativa  aplicable en matèria  revisora  i  la  norma d’organització  específica de cada Administració  vigents.  També 
correspon a la dita Administració la defensa de l’acte impugnat davant els òrgans judicials corresponents.

Quan  aquests  procediments  els  insti  el  deutor  davant  la  diputació  i  la  seva  resolució  no  correspongui  a  aquest 
organisme, aquesta circumstància s’ha de posar immediatament en coneixement de l’ATC i se li ha de traslladar la 
documentació pertinent que formi part de l’expedient executiu.

En concret, els expedients que resultin de la interposició de reclamacions economicoadministratives contra els actes 
dictats  pels  respectius  òrgans  de  recaptació  seran  tramesos  de  manera  centralitzada  des  de  l’ATC  a  l’òrgan 
economicoadministratiu  competent  segons la  normativa  vigent  per  tal  que  els  resolgui.  Si  escau,  la  diputació  farà 
tramesa a l’ATC de l’escrit d’interposició de la reclamació i de la documentació corresponent a les seves actuacions, 
d’acord amb el previst al punt p) de l’apartat 2 anterior.

Quan, per a la resolució d’un procediment especial de revisió, les diputacions considerin oportú recavar un informe de 
l’ATC, pel fet que correspon a aquest organisme informar o pronunciar-se sobre determinats aspectes al·legats pel 
deutor que promogui o sol·liciti l’obertura del dit procediment, la petició d’informe s’ha de dirigir al/a la director/a de  
l’ATC.

3. B. Càrrec de deutes de les diputacions a l’ATC

3.B.1. Correspon als organismes autònoms de les diputacions:

a) Controlar els terminis de prescripció del dret a recaptar de l’Administració, efectuant el càrrec dels deutes amb el  
temps necessari perquè l’ATC pugui executar les actuacions de constrenyiment previstes per aquest conveni i  pels 
protocols que el desenvolupen.

b) Promoure les actuacions necessàries que possibilitin el  control  de la correcta notificació dels actes de liquidació 
dictats  pels  ens  locals  o entitats  públiques  emissors  dels  deutes,  per  evitar  l’inici  improcedent  de  la  via  de 
constrenyiment.

c) Dictar i emetre les provisions de constrenyiment i efectuar-ne la notificació.

d) Tramitar i resoldre els recursos procedents que s’interposin contra la provisió de constrenyiment i, en el seu cas, la 
sol·licitud de suspensió que s’acompanyi.

e) Comunicar la suspensió que s’hagi acordat, d’acord amb l’apartat precedent, a l’òrgan competent de l’ATC als efectes 
corresponents en el procediment de constrenyiment.

f) Acordar les devolucions d’ingressos indeguts en execució de resolucions i sentències judicials i, si escau, el trasllat a 
l’òrgan competent de l’ATC, a fi que procedeixi a expedir l’ordre de pagament.

g) Acordar la declaració de crèdits incobrables.

h) Executar les resolucions dels òrgans economicoadministratius i  les sentències dictades en relació amb els actes 
dictats per l’organisme.

i) Liquidar els interessos de demora d’acord amb el  que preveu l’article 72.4 del Reglament general  de recaptació, 
aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, sempre que no hagin estat liquidats per l’ATC segons el que es 
preveu al punt 2, lletra c) posterior.
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j) Qualsevol altra actuació necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

3.B.2. Correspon a l’ATC:

a) Emetre els requeriments de sol·licitud d’informació a tercers que el organismes autònoms li encomanin.

b) Dictar la diligència d’embargament i els actes propis del procediment de recaptació sobre els deutes carregats pels 
organismes autònoms, i procedir a la seva execució.

c)  Liquidar els interessos en fase d’embargament, previstos en els articles 72.4 b), c) i d) del Reglament general de 
recaptació,  aprovat per Reial  decret  939/2005, de 29 de juliol;  els que corresponguin a la gestió de les sol·licituds 
d’ajornaments i fraccionaments, d’acord amb els articles 53.1 i 53.2 d’aquest Reglament; i els que s’acreditin per la 
suspensió del procediment de constrenyiment, d’acord amb l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.

d)  Resoldre  les  sol·licituds  de  fraccionaments/ajornaments  un  cop  iniciat  el  procediment  de  constrenyiment  amb 
aplicació dels criteris temporals, quantitatius i d’aportació de garanties fixats pels organismes autònoms, sense perjudici 
que els dits organismes puguin avocar aquesta facultat quan ho considerin oportú.

e) Ordenar l'aixecament dels embargaments que hagin acordat en exercici de les seves competències.

f) Tramitar i resoldre els recursos de reposició interposats contra els actes de gestió recaptatòria dictats per l’ATC.

g) Tramitar i resoldre les sol·licituds de suspensió dels actes impugnats.

h) Executar els acords de devolució d’ingressos indeguts cobrats per l’ATC que traslladin els organismes autònoms.

i) Executar les resolucions dels òrgans economicoadministratius i les sentències dictades en relació als actes dictats per 
l’ATC.

j) Acordar la devolució d’ingressos indeguts en execució dels propis actes resolutoris.

k) Resoldre les terceries que es puguin promoure contra els actes del procediment de recaptació dels deutes carregats 
pels organismes autònoms.

l) L’execució de les garanties aportades en els procediments propis de revisió i en els expedients d’ajornament i de 
fraccionament resolts per l’òrgan competent de l’ATC.

m) La pràctica de totes aquelles altres actuacions i activitats en matèria de recaptació executiva que s’hagin d’efectuar 
fora del territori de la diputació que demana la col·laboració i dins l’àmbit territorial de Catalunya, en relació amb els  
ingressos de dret públic la gestió recaptatòria dels quals tinguin atribuïdes les diputacions.

3.B.3. Qualsevol procediment de revisió en via administrativa no previst en els apartats 1 i 2 anteriors serà tramitat per 
l’Administració que tingui atribuïda la competència per resoldre’l, d’acord amb la normativa en matèria revisora aplicable 
i la norma d’organització específica de cada Administració vigent. També correspondrà a la dita Administració la defensa 
de l’acte impugnat davant els òrgans judicials corresponents.

Quan aquests procediments els insti el deutor davant l’ATC i la seva resolució no correspongui a aquest organisme, 
aquesta circumstància s’ha de posar immediatament en coneixement de l’organisme autònom i se li ha de traslladar la 
documentació pertinent que formi part de l’expedient executiu.

En concret, els expedients que resultin de la interposició de reclamacions economicoadministratives contra els actes 
dictats per l’ATC en virtut de la col·laboració acordada els ha de tramitar aquest organisme i enviar-los a la Junta de  
Finances de la Generalitat de Catalunya per tal que conegui la reclamació. L’ATC pot demanar l’ajuda de l’organisme 
autònom per completar l’expedient amb la documentació corresponent a les seves actuacions. Si escau, l’organisme 
autònom farà tramesa a l’ATC de l’escrit d’interposició de la reclamació.

Quan, per a la resolució d’un procediment especial de revisió, l’ATC consideri oportú recavar un informe de l’organisme 
autònom, pel fet que correspon a aquest organisme informar o pronunciar-se sobre determinats aspectes al·legats pel C
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deutor que promogui o sol·liciti l’obertura del dit procediment, la petició d’informe s’ha de dirigir al/a la director/a o gerent 
de l’organisme autònom.

Quart. Protocols de desenvolupament

4.1.  Com a  continuació  de  la  signatura  del  present  Conveni,  les  parts  interessades  procediran  a  la  signatura  de 
protocols de desenvolupament, que tindran per objecte establir acords generals de caràcter programàtic i determinar, de 
forma més detallada, les actuacions a realitzar i  el règim de funcionament a seguir,  l’objecte dels embargaments i  
aspectes de tipus material relatius a les gestions que han d’efectuar les Administracions signants.

4.2. Els protocols de desenvolupament d’aquest Conveni poden ser modificats a instància de les parts interessades i a 
proposta, degudament fonamentada, de la comissió de seguiment.

Cinquè. Agilitació, efectivitat i control de les actuacions realitzades i col·laboració interadministrativa

5.1. Les parts signants es comprometen a introduir les mesures necessàries per agilitar i aconseguir l’efectivitat de la 
gestió recaptatòria, i a col·laborar en la introducció de les actuacions correctores que es considerin convenients.

5.2. Les responsabilitats del seguiment i control de les actuacions que s'acorda desenvolupar recauen en l’òrgan que 
realitzi materialment les actuacions, sense perjudici de la direcció i control de l’exercici dels serveis delegats que es 
reservi  l’Administració  delegant,  que  amb  aquesta  finalitat  pot  dictar  instruccions  tècniques  de  caràcter  general  i 
demanar informació sobre la gestió de l’Administració delegada.

5.3. Les actuacions que realitzin els interessats s’han de diligenciar i els documents que presentin els han d’admetre, 
rebre  i  registrar  pels  òrgans  d’ambdues  administracions.  Les  diligències  i  la  resta  de  documentació  que  s’hagi 
d’incorporar als expedients administratius, o que sigui necessària per a la instrucció i resolució de les actuacions de 
revisió administrativa i judicial instades pels deutors, s’han de comunicar o remetre a l’òrgan competent en el termini de 
set dies hàbils.

5.4. Les Administracions signants han de promoure els intercanvis àgils i regulars d’informació amb transcendència 
tributària que els puguin resultar necessaris en la tramitació dels expedients de recaptació, amb subjecció a la normativa 
vigent sobre cessions d’informació amb transcendència tributària, i concretament, a l’article 94 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària.

5.5. Les parts signants es comprometen a fer els processos de càrrega i descàrrega de deutes per canals telemàtics, i  
per tant, habilitaran i adequaran els mitjans informàtics necessaris per a la generació i tramesa dels deutes en període 
executiu.

5.6.  Les  parts  signants  acorden  compartir  coneixements  tècnics  i  funcionals  vinculats  a  la  recaptació  tributària  i 
promoure la col·laboració tecnològica en la construcció i implantació dels desenvolupaments informàtics necessaris per 
al millor compliment dels acords del present conveni, amb la finalitat d’augmentar l’eficàcia de la gestió pública tributària.

Sisè. Procediment i règim de funcionament

6.A. Càrrec de deutes de l’ATC a les diputacions

6.A.1. Inici de l'activitat recaptatòria executiva

Vençuts  els  terminis  d'ingrés  en període voluntari  sense haver-se que s’hagin satisfet  els  deutes,  l’ATC dictarà la 
corresponent provisió de constrenyiment dels deutes tributaris i dels recursos de dret públic de la Generalitat, així com 
dels recursos de dret públic d'altres entitats la gestió recaptatòria dels quals tingui atribuïda en virtut de llei o conveni.

Els  deutes  seran  transferits  a les  diputacions  perquè  en  notifiqui  la  provisió  i  efectuïn  les  actuacions  de  gestió 
recaptatòria executiva especificades en el present conveni.

6.A.2. Ajornaments i fraccionaments

Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament relatives als valors traspassats a les diputacions que es presentin davant 
l’ATC s’han de remetre a les diputacions, que les resoldran, excepte en aquells supòsits en què l’ATC avoqui aquesta 
competència. C
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Els organismes autònoms no exigiran garanties per a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament, quan el seu import  
conjunt no excedeixi el que l’ATC fixi com a llindar per dispensar la constitució de garanties.

6.A.3. Ingressos

Les diputacions poden realitzar el cobrament dels deutes objecte del present Conveni a través de les seves entitats 
col·laboradores i per qualsevol altre mitjà de pagament que hagi estat establert.

El cobrament dels deutes s’ha de realitzar a través de les cartes de pagament de l’organisme autònom que ha assumit 
la gestió recaptadora executiva. Si per part de l’ATC es produeix el cobrament, a través de les seves pròpies cartes de 
pagament, d'algun dret que hagi estat carregat i rebut per les diputacions, l’ATC els ha de comunicar la quantitat rebuda 
i procedir a la imputació de l’ingrés.

6.A.4. Modificació del recàrrec del període executiu

Els òrgans competents de recaptació de les diputacions han d’aplicar el recàrrecs del període executiu procedent, en 
cada cas, de conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei general tributària, independentment de l'import del 
recàrrec traspassat per l’ATC en el moment de la formalització del càrrec.
 
6.A.5. Devolució d'ingressos indeguts

A instàncies de l’ATC, les diputacions executaran les devolucions d'ingressos indeguts corresponents als deutes que els 
hi hagin estat carregats i que hagin estat cobrats i anul·lats.

6.A.6. Reemborsament del cost de les garanties

L'òrgan que hagi  dictat  l’acte impugnat ha de reembossar,  en els termes assenyalats en el corresponent acord de 
reembossament,  el cost de les garanties aportades per suspendre l'execució de l’acte o per ajornar o fraccionar el 
pagament d'un deute, quan l'acte esmentat hagi estat declarat improcedent per sentència o resolució administrativa 
ferma.

6.A.7. Suspensió

La suspensió de l’execució dels actes dictats pels organismes autònoms que siguin impugnats pels interessats es regula 
pel que estableix l’article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

6.A.8 Procediments concursals

La defensa dels drets de cobrament  dels deutes que es trobin subjectes a procediments concursals,  i  per tant,  la 
representació i defensa en judici, correspon al organismes autònoms, sens perjudici del que assenyalen els paràgrafs 
següents.

Els organismes autònoms han d’informar dels deutes que hagin estat certificats en el procés concursal a l’ATC, la qual 
podrà assumir-ne la defensa si ho considera oportú.

Si hi ha delegació de la recaptació dels deutes d’un mateix deutor a dos o més organismes autònoms, la representació i 
defensa judicial correspondrà a l’ATC.

Quan  l’ATC  assumeixi  la  defensa  dels  drets  de  cobrament  dels  deutes  que  es  trobin  subjectes  a  procediments 
concursals, sol·licitarà als organismes autònoms la descàrrega dels deutes prèviament traspassats.

Sens  perjudici  de  la  col·laboració  específica  que  pugui  establir-se,  els  organismes  autònoms  han  de  demanar  la 
conformitat per l’acceptació de qualsevol acord o conveni que es plantegi en l’àmbit del concurs.

6.B. Càrrec de deutes de les diputacions a l’ATC

6.B.1. Inici de l'activitat recaptatòria executiva

Vençuts  els terminis d'ingrés en període voluntari  sense que s’hagin satisfet  els  deutes,  els organismes autònoms 
dictaran i notificaran la corresponent provisió de constrenyiment dels seus deutes. C
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Els deutes seran transferits a l’ATC a l’objecte d’iniciar les gestions d’embargament que siguin procedents en l’àmbit 
territorial de Catalunya.

6.B.2. Ajornaments i fraccionaments

Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament de deutes les han de presentar els obligats al pagament 
davant els òrgans competents de l’ATC.

Les sol·licituds d'ajornament  o  fraccionament,  relatives als  valors  traspassats  a l’ATC que es presentin  davant  els 
organismes autònoms s’han de remetre a l’ATC, que les resoldrà,  excepte en aquells supòsits en què l’organisme 
autònom reclami per a ell aquesta competència.

6.B.3. Ingressos

L’ATC pot realitzar el cobrament dels deutes objecte del present Conveni a través de les seves entitats col·laboradores i 
per qualsevol altre mitjà de pagament que hagi estat establert.

El cobrament dels deutes s’ha de realitzar a través de les cartes de pagament de l’ATC. Si per part de l’organisme 
autònom es produeix el cobrament,  a través de les seves pròpies cartes de pagament,  d'algun dret que hagi estat 
carregat i rebut per l’ATC, l’organisme autònom ha de comunicar a l’Agència la quantitat rebuda, i procedir a la imputació 
de l’ ingrés.

6.B.4. Devolució d'ingressos indeguts

A instàncies de les diputacions, l’ATC executarà les devolucions d'ingressos indeguts corresponents als deutes que li 
hagin estat carregats i cobrats en aquells supòsits que hagi estat acordada la seva devolució.

6.B.5. Reemborsament del cost de les garanties

L'òrgan que hagi  dictat  l’acte impugnat ha de reembossar,  en els termes assenyalats en el corresponent acord de 
reembossament,  el cost de les garanties aportades per suspendre l'execució de l’acte o per ajornar o fraccionar el 
pagament d'un deute, quan l'acte esmentat hagi estat declarat improcedent per sentència o resolució administrativa 
ferma.

6.B.6. Suspensió

La suspensió de l’execució dels actes dictats per l’ATC que siguin impugnats pels interessats es regula pel que estableix 
l’article 224 de la Llei 58/2013, de 17 de desembre, general tributària.

6.B.7. Procediments concursals

La defensa dels drets de cobrament dels deutes que es trobin subjectes a procés concursal, i per tant, la representació i 
defensa en judici, correspon a l’ATC, sens perjudici del que assenyalen els paràgrafs següents.

L’ATC ha d’informar dels deutes que hagin estat certificats en el procés concursal als organismes autònoms, els quals 
poden assumir-ne la defensa si ho consideren oportú. En aquest cas, es descarregaran els deutes prèviament carregats 
a l’ATC.

Sens perjudici de la col·laboració específica que pugui establir-se, l’ATC ha de demanar la conformitat per l’acceptació 
de qualsevol acord o conveni que es plantegi en l’àmbit del concurs.

Setè. Execució forçosa

Quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets d’un deutor, les actuacions d’embargament han de respectar 
el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per efectuar-ne el cobrament.

Les actuacions a realitzar s’han de determinar a través d’un protocol, respectant el que estableixin les ordenances 
generals de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de les diputacions, en funció de la quantia total 
del deute, la major facilitat de realització dels béns, i la menor onerositat per l’obligat tributari.
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Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, s’ha de computar tots els deutes del contribuent 
que resten pendents de pagament i sempre que s’hagi dictat provisió de constrenyiment.

Vuitè.- Informació al contribuent. Resposta a queixes i suggeriments

8.1. Les Administracions signants han d’instrumentar les eines d’informació necessàries que permetin que el deutor 
pugui ser informat del seus deutes en qualsevol de les oficines de la seva província de les Administracions que efectuen 
les actuacions de col·laboració, a través del servei telefònic d’informació de la Generalitat de Catalunya, o a través del 
portal d'Internet de Tributs de Catalunya.

8.2. En cas que sigui necessari per a una millor atenció al deutor, l’Administració que rebi la petició d’informació del 
deutor podrà demanar de forma immediata dades addicionals de l’altra Administració que intervingui en la gestió del  
deute.

8.3. El telèfon d’informació i l’adreça del portal d'Internet de Tributs de Catalunya han de figurar a la documentació que 
rebi el deutor.

8.4. S’implementaran els processos informàtics que, a efectes informatius, permetin l’accés a les dades sobre el deute 
objecte de constrenyiment per part dels òrgans de Tributs de Catalunya.

8.5. Contestarà les queixes i suggeriments dels ciutadans la mateixa Administració que hagi produït l’acte objecte de la 
queixa o el suggeriment.

Novè. Règim econòmic

9.1.  Les  parts  signants  han d’establir  un règim econòmic  per  a  rescabalar  l’ens  que assumeixi  la  pràctica  de  les 
actuacions recaptatòries en via executiva destinades al cobrament dels deutes dels quals sigui titular o hagi assumit en 
virtut de conveni l’òrgan que fa l’encomanda.

9.2. Cal aplicar a les actuacions de gestió recaptatòria desenvolupades per les diputacions a instàncies de l’ATC, el que 
disposen les ordenances fiscals de les diputacions reguladores de les taxes per la prestació de serveis i la realització 
d’activitats administratives delegades o encarregades.

9.3.  En concepte de rescabalament de les despeses en què incorri l’ATC amb motiu de la realització de les funcions 
previstes  en  l’acord  3.B.2  d’aquest  conveni,  percebrà  de  les  diputacions  l’import  que  resulti  d’aplicar  el  recàrrec 
corresponent (segons el moment de l’ingrés) a la quantitat ingressada.

9.4. Quan, d’acord amb el que es preveu a l’acord 1.2, l’ATC encarregui a l’AEAT la gestió recaptatòria executiva de 
deutes que li hagi traspassat un organisme autònom, el cost global del servei realitzat per l’AEAT, calculat segons el que 
disposi la base corresponent del conveni de recaptació en via executiva entre l’AEAT i la Generalitat de Catalunya, serà 
repercutit a l’organisme autònom.

9.5. Si, en execució de la resolució estimatòria d’un recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa contra un 
acte dictat per l’òrgan gestor, correspon retornar al contribuent alguna quantitat per costes indegudament ingressades, 
la devolució és a càrrec de l’òrgan gestor.

Les quantitats que hagin de ser abonades en concepte de condemna en costes judicials en els recursos contenciosos 
administratius interposats contra actes administratius derivats de la gestió encomanada són a càrrec de l’òrgan que ha 
dictat l’acte impugnat.

No obstant, l’òrgan gestor podrà repercutir les costes judicials imposades envers l’òrgan titular del deute quan aquest 
darrer mantingui el criteri de continuar el procediment contenciós administratiu en contra dels criteris fonamentats de 
l’òrgan al qual s’ha encarregat la gestió.

9.6. Quan es produeixi una baixa del deute acordada per l’ens titular del deute per càrrega improcedent, les costes del  
procediment seran a càrrec d’aquest ens.

9.7. El règim econòmic pot ser revisat anualment, a través dels procediments legalment establerts, sense necessitat de 
denunciar el conveni, i previ acord dels òrgans de representació corresponents.
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Desè. Liquidacions i transferències de fons

10.1. Liquidacions

Cada mes s’ha de practicar liquidació dels imports recaptats el mes anterior.  La liquidació mensual ha d’incloure els 
imports recaptats el mes anterior i els ajustos derivats de la regularització dels mesos precedents.

Del total computat com a ingrés, es descomptaran:

a) Les devolucions d'ingressos indeguts practicades d'acord amb el que es preveu a l’acord sisè del present Conveni.
b) Les costes meritades que hagin estat d'impossible imputació als deutors.
c) Les taxes meritades i les altres compensacions per la gestió executiva efectuada, d’acord amb el previst a l’acord 
Novè.

Juntament amb aquesta liquidació l’òrgan que efectuï materialment les actuacions de recaptació ha d’enviar a l’altra 
Administració el detall dels moviments dels seus deutes.

10.2. Transferència de fons

Els imports dels deutes corresponents que s’hagin cobrat, seran ingressats en els comptes que les entitats signants 
indiquin a aquest efecte.

Onzè. Protecció de dades

El règim de protecció de dades serà el que s’estableix a la clàusula setena del conveni de data 17 de setembre de 2013.

Dotzè. Drets i garanties des obligats tributaris

L’ATC i  els organismes autònoms han d’ajustar la seva actuació al  que preveuen les seves respectives cartes de 
serveis. En qualsevol cas, es garanteix el respecte als drets reconeguts per la Carta de Drets dels Contribuents de 
l’Agència Tributària de Catalunya en tot el que sigui aplicable a la gestió recaptadora.

Tretzè. Règim supletori

En tot allò no previst expressament en aquest Conveni regeixen, supletòriament, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i les normes que les desenvolupen.

Catorzè. Comissió de Seguiment

14.1. El seguiment d’aquest Conveni el fa la mateixa Comissió de Seguiment establerta a l’Acord vuitè del Conveni de 
17 de setembre de 2013, que es va constituir el dia 3 de febrer de 2014.

Les facultats i funcions de la Comissió són les següents:

a) La concreció de les actuacions necessàries per fer possible el compliment de l’objecte del Conveni.

b) La proposta d’actuacions que intensifiquin la col·laboració entre les parts signants.

c)  La  proposta  de  signatura  d’addendes  o  protocols  que  desenvolupin  el  present  Conveni;  aquestes  addendes  i 
protocols els pot signar l’ATC de manera individualitzada amb cadascun dels organismes autònoms (i  sempre amb 
coneixement de la Comissió) quan es cregui convenient i, principalment, en funció del grau de desenvolupament dels 
corresponents sistemes informàtics.

d) L’impuls, coordinació, seguiment i supervisió de les actuacions descrites en aquest Conveni i en les seves addendes i 
protocols.

e)  La  proposta  d’adaptació  del  contingut  del  Conveni  i  de  les  seves  addendes  i  protocols,  en  el  cas  d’eventuals 
modificacions normatives que l’afectin.
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f) La creació de grups de treball que dilucidin i estableixin els aspectes i requeriments més tècnics de les actuacions a 
desenvolupar, inclosos els relatius a la informàtica tributària.

g) L’anàlisi i resolució dels dubtes, diferències, controvèrsies i qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació 
de les disposicions del Conveni i en el seu compliment.

h) La proposta de modificació de les contraprestacions econòmiques que puguin derivar-se de l’execució del Conveni.

i)  L’aprovació dels formats dels fitxers de càrrega i descàrrega dels deutes que hagin d’utilitzar les Administracions 
signats.

14.2.  El règim de convocatòria, desenvolupament de les sessions, adopció d’acords i  règim de les votacions de la 
Comissió de Seguiment són també coincidents amb el que determina el Conveni de 17 de setembre de 2013 i es 
regeixen pel que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de  Catalunya. Les  parts  signants  podran  proposar  al  president/a  de  la  Comissió  la  convocatòria  de  sessions 
extraordinàries.

Quinzè. Resolució de conflictes

L’ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  és  el  competent  per  resoldre  les  qüestions  litigioses  que es  puguin 
plantejar entre les parts, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 110.1.l) de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Setzè. Vigència, eficàcia, revisió i denúncia

16.1.  Aquest  Conveni  obliga las  parts  signatàries  des  del  5  de  maig  de  2015  i  serà  eficaç  quan  sigui  publicat 
íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona, 
Tarragona, Girona i Lleida.

16.2.  Aquest  Conveni  tindrà  vigència  des  del  5  de  maig  de  2015  i  fins  al  5  de  maig  de  2020,  i  es  prorrogarà 
expressament per períodes quinquennals, llevat que les parts, unànimement, n’acordin la revisió abans de transcórrer la 
durada inicial o alguna de les pròrrogues, o bé sigui denunciat per alguna de les parts amb un mínim de dos mesos  
d’antelació abans del finiment del termini inicialment pactat o d’alguna de les pròrrogues. En cas de denúncia per part de 
l’ATC, el  Conveni s’extingirà necessàriament.  En cas de denúncia per part d’alguna de les diputacions, l’ATC i  les 
diputacions no denunciants poden convenir la subsistència del Conveni.

16.3. El present Conveni  es pot revisar o modificar de comú acord a instàncies de  les diputacions i de l’ATC, quan 
circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a una millor realització de les actuacions recaptatòries objecte del 
Conveni.

La petició de revisió o la denúncia del Conveni han de ser efectuades de manera fefaent amb l’exposició dels motius  
que les fonamentin.

Dissetè. Causes de resolució

A part de la causa de resolució del conveni prevista a l’acord setzè, apartat 2, aquest Conveni s’extingirà per les causes 
següents:

- L’ incompliment manifest i persistent de qualsevol dels acords que conté.
- El mutu acord de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.
- La impossibilitat legal o material, degudament justificada, de continuar amb l’objecte del Conveni.
- La resta de causes d’extinció regulades per llei.

Les actuacions que estiguin en curs en el moment de la resolució anticipada del Conveni seran finalitzades per l’òrgan 
que les hagi iniciat. C
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Les parts accepten els acords precedents i, en prova de conformitat, signen aquest Conveni per quintuplicat, a la ciutat i 
en la data indicades al principi. Signatures il·legibles.

Barcelona, 27 de maig de 2015
El secretari de Gestió Tributària, Ferran Torres Cobas
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