
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ ECO/3531/2021, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat al Conveni de col·laboració
entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en
matèria d’intercanvi de dades amb transcendència tributària.

En data 10 de novembre de 2021 s'ha signat el Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de
Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en matèria d'intercanvi de dades amb
transcendència tributària.

Atesos l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,

Resolc:

Fer públic el Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona en matèria d'intercanvi de dades amb transcendència tributària.

Barcelona, 26 de novembre de 2021

Eduard Vilà Marhuenda

Director de l'Agència Tributària de Catalunya

CONVENI

Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona en matèria d'intercanvi de dades amb transcendència tributària

Reunits

La senyora Marta Espasa Queralt, que intervé en qualitat de presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC), d'acord amb el Decret 47/2018, de 7 de juny, pel qual se la nomena secretària d'Hisenda del
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i en ús de les facultats que li atribueix l'article 212-
2.a del Codi tributari de Catalunya, aprovat per la Llei 17/2017, de l'1 d'agost.

El senyor Carles Ruiz Novella, diputat de la Diputació de Barcelona, vocal membre del Consell Directiu i
president delegat de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, facultat per a la signatura
d'aquest Conveni per autorització del Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, segons l'Acord de 28 de setembre de 2021, igualment, intervé la secretària delegada, la senyora
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Dènia Lázaro Ardila en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de
març, publicat al BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de donar fe d'acord amb el que preveu l'article
3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

El Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha aprovat la subscripció
d'aquest Conveni de col·laboració en sessió de 28 de setembre de 2021.

El senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i president delegat de la Xarxa Local de
Municipis Gironins de la Diputació de Girona (Decret de 23 de juliol de 2019), en endavant XALOC, autoritzat
per a la signatura d'aquest Conveni en representació d'aquesta entitat, per acord del Consell Rector en sessió
de 23 de setembre de 2021.

El Consell Rector de XALOC ha aprovat la subscripció d'aquest Conveni de col·laboració en sessió de 23 de
setembre de 2021.

La senyora Rosa Maria Perelló i Escoda, en qualitat de diputada de la Diputació de Lleida, i vicepresidenta de
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL), autoritzada
per a la signatura d'aquest Conveni en representació d'aquesta entitat, per acord del Consell d'Administració en
sessió de 3 de novembre de 2021.

El Consell d'Administració de l'OAGRTL de la Diputació de Lleida ha aprovat la subscripció d'aquest Conveni en
sessió de 3 de novembre de 2021.

El senyor Eduard Rovira i Gual, que intervé en qualitat de diputat de la Diputació de Tarragona, i president de
BASE-Gestió d'Ingressos, autoritzat per a la signatura d'aquest Conveni en representació d'aquesta entitat, per
acord del Consell Rector en sessió de 5 d'octubre de 2021.

El Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos ha aprovat, en sessió de 5 d'octubre de 2021, la subscripció
d'aquest Conveni de col·laboració.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i, en
conseqüència:

Exposen

I. L'article 218.4 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preceptua un nou marc relacional en matèria tributària
entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals que cal anar desenvolupant progressivament.

De conformitat amb l'esmentat precepte estatutari, correspon als governs locals, en el marc que estableix la
normativa reguladora del sistema tributari local, la competència per gestionar, liquidar, recaptar i inspeccionar
llurs tributs propis, sens perjudici que la puguin delegar a la Generalitat mitjançant l'ATC.

Així mateix, l'article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que les entitats locals podran delegar a la comunitat autònoma o a
altres entitats locals d'àmbit territorial superior les seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
tributàries i de la resta d'ingressos de dret públic.

En aquest sentit els organismes tributaris de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona porten a
terme les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs locals i altres ingressos de dret públic dels
ajuntaments de les respectives províncies que han delegat aquestes funcions en les corresponents diputacions.

L'article 8 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, regula la col·laboració en les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries dels
ens locals respecte a la comunitat autònoma.

II. La Resolució 737/IX del Parlament de Catalunya sobre el pacte fiscal, aprovada en la sessió de 25 de juliol
de 2012, en el punt 4.b estableix: "L'Agència Tributària de Catalunya ha de disposar de plena capacitat i
atribucions per a l'organització i exercici de les funcions pròpies de la gestió tributària, i hauria de col·laborar
administrativament amb altres administracions locals, estatals i europees, especialment en la lluita contra el
frau fiscal".
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III. El Codi tributari de Catalunya, aprovat per la Llei 17/2017, de l'1 d'agost, estableix en el seu article 121-2
que “l'Administració tributària de la Generalitat i les administracions locals de Catalunya han de mantenir unes
relacions de col·laboració adequades per a fer plenament efectives les missions respectives, amb ple respecte a
l'autonomia local”.

IV. Mitjançant el Conveni marc entre l'ATC i les diputacions provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
de col·laboració en matèria tributària, signat el 19 de setembre de 2012 i publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució ECO/184/2014, de 28 de gener, es va establir un marc de
col·laboració en matèria tributària entre administracions públiques catalanes, i la creació d'una gestió tributària
catalana amb major proximitat a la ciutadania.

En el context d'aquest marc de col·laboració, es va constituir l'espai de col·laboració Tributs de Catalunya,
obert a qualsevol ens local i organisme català que exerceixi funcions tributàries o de recaptació d'ingressos de
dret públic, i que té com a objectiu millorar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió tributària, entesa en sentit ampli,
i la prestació de serveis tributaris a la ciutadania, de conformitat amb els criteris de proximitat i generació de
confiança mútua.

Amb posterioritat, són diversos els protocols i convenis de col·laboració, i modificacions respectives que l'ATC
ha subscrit amb diputacions, consells comarcals i diversos ajuntaments de l'àmbit territorial de Catalunya amb
l'objectiu de desenvolupar o establir col·laboracions en àmbits en matèria tributària com la finestreta única,
l'intercanvi de dades amb transcendència tributària , la recaptació executiva, la formació en hisenda pública i
en dret financer i tributari i el desenvolupament d'aplicacions informàtiques, entre d'altres.

Concretament, aquest Conveni reprodueix i manté la voluntat del Conveni de 19 de setembre de 2012, que, en
el seu acord sisè, modificat en data 15 de març de 2016, preveu:

“Sisè. Actuacions de col·laboració en el marc de l'acompliment de les obligacions tributàries i de la lluita contra
el frau i la morositat fiscal

6.1 En el marc de la lluita contra el frau i la morositat fiscal, i la detecció, en general, dels incompliments
tributaris, les administracions signants del present Conveni han de promoure els intercanvis àgils i regulars
d'informació amb transcendència tributària que els pugui ser d'utilitat per a l'acompliment de les seves finalitats
i en la tramitació dels expedients d'aplicació dels tributs, amb subjecció a la normativa vigent sobre cessions
d'informació amb transcendència tributària i, en concret, els articles 94 i 95 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.

6.2 Les parts signants han de promoure el manteniment i actualització permanent de la informació que
mútuament s'hagin subministrat amb l'objectiu de facilitar l'acompliment de les obligacions tributàries de la
ciutadania sobre els quals s'exerceixin les competències tributàries atribuïdes per la seva normativa, millorar
els serveis d'informació i assistència i augmentar l'eficàcia administrativa. A aquest efecte, mitjançant protocol,
s'han d'establir els sistemes d'intercomunicació tècnica necessaris.”

Les parts consideren que correspon ara renovar els compromisos en matèria d'intercanvi de dades amb
transcendència tributària, adquirits per les parts mitjançant el Conveni de col·laboració subscrit inicialment en
data 7 de juliol de 2017, per tal de concretar la informació que les entitats signants han de comunicar-se
recíprocament, i per tal d'evitar que aquests compromisos perdin la seva vigència el dia 2 d'octubre de 2021,
en aplicació de la clàusula addicional tercera del Conveni de col·laboració subscrit per les parts l'1 d'octubre de
2020, en matèria de finestreta única tributària.

V. L'article 204.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a l'ATC la gestió, recaptació, liquidació i
inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat, així com, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals
cedits totalment a la Generalitat.

L'ATC és un ens amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i atribucions per organitzar i exercir les
funcions que té atribuïdes per l'article 211-2 del Codi tributari de Catalunya, entre les quals destaquen la
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs, quan la seva aplicació correspongui a la Generalitat, i la
gestió de la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic no tributaris de l'Administració de la
Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat, així com l'aplicació dels tributs locals i
de gestió de la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic de les administracions locals de
Catalunya, “quan aquestes funcions li siguin assignades per delegació, encàrrec de gestió, conveni de
col·laboració o altres fórmules de col·laboració establertes en l'ordenament jurídic”.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8557 - 3.12.20213/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21330041-2021



VI. Les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona són uns ens locals amb personalitat jurídica
pròpia, plena capacitat jurídica i d'obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats i per
exercir, entre d'altres, i dins de l'esfera de les seves competències, les potestats reglamentària i
d'autoorganització, tributària i financera, de programació o planificació, d'execució forçosa i sancionadora, i de
revisió d'ofici dels seus actes, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.

VII. L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d'actuar necessària
per al compliment de les seves finalitats. I per això, s'ha dotat d'una normativa pròpia per la qual es regeix,
juntament amb les normes de caràcter imperatiu intern i comunitari.

El seu règim jurídic està constituït per les disposicions següents:

- Els estatuts vigents, que són la norma d'organització i funcionament primordial de l'ORGT, s'han aprovat pel
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de març de 2019 i s'han publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el dia 25 de juny de 2019.

- El reglament orgànic i funcional de l'ORGT, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 18-12-2008 i
publicada la seva aprovació definitiva en el BOPB núm. 37, de data 12-2-2009.

- L'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic aprovada pel Ple de la
Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 14 de febrer de 2019.

- L'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a
l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, aprovada pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària, celebrada el dia 25 d'octubre de 2018, definitivament aprovada el
dia 13 de desembre de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de desembre
de 2018 [pàgines 104 a 110 del recull d'ordenances fiscals de la Diputació de Barcelona].

La Xarxa Local de Municipis Gironins (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 al
compliment dels seus objectius, 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.

L'organisme autònom XALOC està adscrit a l'àrea de Presidència de la Diputació de Girona. El seu àmbit
d'actuació és l'àmbit territorial en el qual la Diputació de Girona exerceix les seves competències, realitzant les
activitats que constitueixen les seves finalitats.

XALOC es regeix pels seus estatuts, aprovats pel Ple de la Diputació de Girona, i publicats de manera inicial al
BOPG núm. 151, de 7 d'agost de 2002, i modificats per acords plenaris de dates 15 de juny de 2004, 19 de
febrer de 2008 i 16 de desembre de 2014; pel seu Reglament orgànic (BOPG núm. 140, de 21 de juliol de
2006); per la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aprovada i publicada de manera inicial
al BOPG núm. 140, de 21 de juliol de 2006; per l'Ordenança general de l'Administració electrònica de la
Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms administratius, aprovada i publicada de manera inicial al
BOPG núm. 137, de 16 de juliol de 2012; i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, així com també
per la legislació de règim local i procediment administratiu comú i de les administracions públiques catalanes,
entre d'altres.

L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) és un organisme autònom local, de
caràcter administratiu, que depèn de la Diputació de Lleida i que té encomanades, per delegació dels
ajuntaments i altres ens locals de la província de Lleida, les tasques de gestió, recaptació i inspecció tributària
de diferents tributs i ingressos de dret públic local.

El règim jurídic de l'OAGRTL està constituït pels seus estatuts, aprovats i publicats de manera inicial al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida núm. 57, de 9 de maig de 1995, amb modificacions publicades al BOP núm.
135, de 7 de novembre de 2000 i 164 de 22 de novembre de 2008, per l'Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic locals i d'altres ens, amb publicació del seu text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 130, de 8 de juliol de 2019, per l'Ordenança de la taxa núm. 4 de
servei de recaptació, publicada de manera íntegra al BOP número 15, de 23 de gener de 2015 i per
l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus ens, publicada
íntegrament al BOP número 55, de 19 de març de 2018, entre d'altres.
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BASE-Gestió d'Ingressos és un organisme autònom de la Diputació de Tarragona amb personalitat i capacitat
jurídica pròpia i diferenciada, patrimoni especial i autonomia econòmica que exerceix de forma descentralitzada
les competències pròpies de la Diputació de Tarragona i aquelles que assumeix per delegació, encàrrec de
gestió o per qualsevol altre mecanisme de col·laboració interadministrativa en matèria de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de tot tipus d'ingressos. Aquestes facultats s'estenen, en el seu cas, als
ingressos de dret privat de les administracions públiques, als dels ens dependents d'aquestes i a d'altres
entitats que gestionen recursos susceptibles de ser executats mitjançant el procediment administratiu de
constrenyiment.

El règim jurídic de BASE-Gestió d'Ingressos està constituït pels seus estatuts, aprovats pel Ple de la Diputació
de Tarragona del 30 d'abril de 2019 i publicada l'aprovació definitiva al BOP de Tarragona del 20 de setembre
de 2019, el Reglament d'organització i funcionament, aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona de 8 d'abril
de 2005 i publicada l'aprovació definitiva al BOP de Tarragona del 18 de juny de 2005, l'Ordenança de gestió,
liquidació, comprovació i recaptació aprovada pel Ple de la Diputació de Tarragona del 29 d'octubre de 2010, i
publicada l'aprovació definitiva al BOP de Tarragona del 23 de desembre de 2010, i l'Ordenança reguladora de
l'Administració electrònica, aprovada pel Ple de la Diputació de Tarragona del 28 de maig de 2010 i publicada
l'aprovació definitiva al BOP de Tarragona del 17 d'agost de 2010, i les ordenances fiscals de la Diputació de
Tarragona, entre d'altres.

VIII. L'ATC, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i els seus organismes tributaris tenen la
voluntat d'establir un marc de relació interadministrativa amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la gestió
pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, millorar els serveis públics, i acomplir els
objectius d'interès comú i les funcions tributàries respectives, mitjançant:

- L'ús compartit o coordinat de serveis de gestió, recaptació i d'atenció tributàries, determinat en el marc
d'aquest Conveni. La voluntat és la de prestar un servei integral i de proximitat a la ciutadania, facilitant la
gestió de les seves obligacions tributàries, en els termes establerts en aquest Conveni.

- La millora de l'eficàcia i l'eficiència en l'aplicació dels tributs i en les actuacions dutes a terme per les
administracions signants d'aquest Conveni, tendents a maximitzar la recaptació dels deutes tributaris i de dret
públic i la reducció dels incompliments de les obligacions fiscals i per facilitar a la ciutadania la satisfacció de
llurs deutes tributaris.

- La compartició de coneixements, teòrics, tècnics i funcionals vinculats a l'aplicació dels tributs, així com
qualsevol altre aspecte en matèria tributària relacionat amb els serveis que es presten a la ciutadania, en el
marc del Conveni.

- La promoció de la col·laboració tecnològica per a la construcció i implementació dels desenvolupaments
informàtics necessaris per acomplir millor els acords d'aquest Conveni, en benefici dels ens signants, sota els
principis d'eficiència, eficàcia i economia que es pretén assolir.

IX. L'article 48.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que les
administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents i les
universitats públiques, en l'àmbit de les competències respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de
dret públic i privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la competència.

En un sentit idèntic, d'acord amb l'article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'Administració de la
Generalitat i els ens locals poden subscriure convenis sobre assumptes d'interès comú, en l'àmbit de les seves
competències, per a la consecució de finalitats d'interès comú, i per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i
de cooperació econòmica, tècnica i administrativa.

Per la seva part, l'article 141 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el
deure de col·laboració entre les administracions públiques i imposa a les administracions públiques, entre
d'altres, l'obligació de respectar l'exercici legítim per les altres administracions de les seves competències i de
prestar, en l'àmbit propi, l'assistència que les altres administracions puguin sol·licitar per a l'exercici eficaç de
les seves competències.

L'article 141.2 d'aquest text legal estableix que l'assistència i la col·laboració requerida només podrà negar-se
quan l'organisme públic o l'entitat del qual se sol·licita no estigui facultat per a prestar-la d'acord amb el que
es preveu en la seva normativa específica, no disposi de mitjans suficients per a això o quan, de fer-ho, causés
un perjudici greu als interessos la tutela dels quals té encomanada o al compliment de les seves pròpies
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funcions.

L'article 141.3 d'aquest text legal imposa l'obligació de col·laboració i auxili a les administracions de les
comunitats autònomes i les entitats locals per a l'execució dels actes que hagin de realitzar-se o tinguin efectes
fora dels seus respectius àmbits territorials, amb la possibilitat d'acordar la repercussió de costos que pugui
generar la col·laboració.

Les obligacions que es deriven del deure de col·laboració s'han de fer efectives a través d'alguna de les
tècniques que preveu l'article 142 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

En virtut de tot això, les parts es reconeixen la capacitat legal i la competència necessària per formalitzar
aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

Primera. Objecte del Conveni

Aquest Conveni té per objecte fixar les condicions i els termes de la col·laboració entre l'ATC i les diputacions
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i l'ORGT, XALOC, OAGRTL i BASE-Gestió d'Ingressos, en matèria
d'intercanvi de dades amb transcendència tributària, amb la finalitat d'incrementar l'eficàcia i l'eficiència de la
gestió pública en l'aplicació dels tributs, facilitar l'ús conjunt de mitjans i serveis públics, i millorar la qualitat
dels diversos serveis tributaris que es presten a la ciutadania, en els termes establerts en aquest Conveni.

L'objectiu esmentat es durà a terme mitjançant l'establiment de la col·laboració entre les parts en matèria
d'intercanvi de dades amb transcendència tributària que es concreten en els punts següents.

L'ATC i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona han d'impulsar mitjançant els seus organismes
autònoms les actuacions en el marc d'aquest Conveni.

Segona. Concepte i règim general de l'intercanvi de dades amb transcendència tributària

L'intercanvi de dades amb transcendència tributària implica determinar i concretar la informació amb
transcendència tributària que han de comunicar-se recíprocament i periòdicament l'Agència Tributària de
Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, Xarxa Local de Municipis de la
Diputació de Girona, l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida i
BASE – Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona (en endavant “els organismes”), per al compliment de
les seves finalitats d'aplicació dels tributs i de recaptació dels recursos de dret públic, així com establir les
condicions per a realitzar la comunicació de les dades.

La informació amb transcendència tributària que les entitats signants han de comunicar-se recíprocament i
periòdicament per al compliment de les seves finalitats d'aplicació dels tributs i de recaptació dels recursos de
dret públic, ha de ser necessària per complir una obligació legal aplicable al cessionari o bé per complir una
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al cessionari, subjectant-se a la
normativa tributària.

Tercera. Regles d'aplicació a la comunicació de les dades

La comunicació de les dades s'ha d'ajustar a les regles següents:

1) Adequació de les dades comunicades a les funcions del cessionari.

2) Rellevància i utilitat de la informació per a les finalitats que justifiquen la comunicació.

3) Proporcionalitat entre les dades comunicades i la finalitat per a la qual se sol·liciten.

4) Seguretat dels sistemes de transmissió i accés a les dades emprats.

5) Minimització dels costos.

6) Estricta afectació a les finalitats que justifiquen la comunicació de les dades.
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Quarta. Dades amb transcendència tributària que s'han de comunicar, periodicitat, format i sistemes de
subministrament

4.1 L'ATC ha de subministrar a cadascun dels organismes les dades que s'indiquen referides a la informació
següent:

4.1.1 Dades dels titulars dels béns immobles radicats en el territori al qual estén el seu àmbit competencial
cadascun dels organismes, quan el titular sigui una persona difunta:

- Les dades dels titulars difunts dels béns immobles: domicili, NIF, nom, municipi on es produeix la defunció,
origen de la informació i data de la defunció.

- Les dades identificatives del bé immoble: adreça, classificació de la naturalesa del bé, referència cadastral,
tipus del bé i valor cadastral.

- Les dades sobre la titularitat dels béns immobles: tipus de dret i percentatge sobre el dret.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i per a la resta de tributs locals on l'immoble
constitueix un element tributari, i se sol·licita amb la finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de
les obligacions formals dels/de les contribuents.

4.1.2 Dades relatives als fets imposables de l'impost sobre successions i donacions referides als immobles
radicats en el territori al qual estén el seu àmbit competencial cadascun dels organismes, així com la
identificació del titular difunt i dels seus hereus:

- La informació del fet imposable: tipus d'operació, concepte de l'operació, data de meritació, tipus de
subjecció, tipus de document i dades del document públic (nom del notari/autoritat intervinent, número de
protocol i data del document), i la base imposable corresponent a l'immoble afectat.

- Les dades identificatives del bé immoble: adreça, classificació de la naturalesa del bé, referència cadastral,
tipus del bé i valor cadastral.

- Les dades dels intervinents: tipus d'intervinent, domicili, NIF, nom o raó social, tipus de dret i percentatge
sobre el dret.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i per a la resta de tributs locals on l'immoble
constitueix un element tributari, i se sol·licita amb la finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de
les obligacions formals dels/de les contribuents.

4.1.3 Dades relatives a transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats respecte a béns
immobles radicats en el territori al qual estén el seu àmbit competencial cadascun dels organismes:

- La informació del fet imposable: tipus d'operació, concepte, data de meritació, tipus de subjecció, tipus de
document, dades del document públic (nom del notari/autoritat intervinent, número de protocol i data del
document) i la base imposable corresponent a l'immoble afectat.

- Les dades identificatives del bé immoble: adreça, classificació de la naturalesa del bé, referència cadastral,
tipus del bé i valor cadastral.

- Les dades dels intervinents: domicili, tipus d'intervinent, NIF, nom o raó social, tipus de dret i percentatge
sobre el dret.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i per a la resta de tributs locals on l'immoble
constitueix un element tributari, i se sol·licita amb la finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de
les obligacions formals dels/de les contribuents.

4.1.4 Dades d'identificació dels transmitents i adquirents, residents en el territori al qual estén el seu àmbit
competencial cadascun dels organismes, de mitjans de transport usats que hagin estat objecte de donació,
compravenda o transmissió mortis causa:

- La informació del fet imposable: tipus d'operació, concepte, data de meritació, tipus de subjecció, tipus de
document, dades del document públic (nom del notari/autoritat intervinent, número de protocol i data del
document) i la base imposable corresponent al vehicle afectat.
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- Les dades dels intervinents: domicili, tipus d'intervinent, NIF, nom o raó social de l'intervinent, tipus de dret i
percentatge sobre el dret.

- Les dades dels mitjans de transport usats: classificació del bé, tipus, marca, model, matrícula i número de
bastidor.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, i se
sol·licita amb la finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de les obligacions formals dels/de les
contribuents.

4.1.5 Dades sobre valoracions de béns immobles ubicats en el territori al qual estén el seu àmbit competencial
cadascun dels organismes:

- Per a cadascuna de les referències cadastrals que es consultin, s'ha d'accedir a la magnitud del darrer valor
comprovat per l'ATC.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana i dels embargaments de béns immobles dins del procediment de recaptació. La informació
se subministrarà d'acord amb les consultes o les peticions formulades, o mitjançant l'accés als sistemes
d'informació de l'ATC.

4.1.6 Dades dels vehicles subhastats per l'ATC que estiguin domiciliats en el territori al qual estén el seu àmbit
competencial cadascun dels organismes:

- Les dades d'identificació dels vehicles: tipus, marca, model, matrícula i número de bastidor.

- Dades intervinents: domicili, tipus d'intervinent, NIF i nom o raó social.

- La informació de la subhasta: data d'adjudicació.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, i se
sol·licita amb la finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de les obligacions formals dels/de les
contribuents.

4.1.7 Dades dels béns immobles subhastats per l'ATC que estiguin radicats en el territori al qual estén el seu
àmbit competencial cadascun dels organismes:

- Les dades d'identificació dels béns immobles subhastats: adreça, classificació de la naturalesa del bé,
referència cadastral, tipus del bé i valor cadastral.

- Les dades identificatives dels intervinents: domicili, tipus d'intervinent, NIF i nom o raó social.

- La informació de la subhasta: data de l'adjudicació, data de la rematada, data del certificat d'adjudicació i
import de l'adjudicació.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i per a la resta de tributs locals on l'immoble
constitueix un element tributari, i se sol·licita amb la finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de
les obligacions formals dels/de les contribuents.

4.1.8 Dades dels contractes d'arrendament de les finques urbanes que estiguin radicades en el territori al qual
estén el seu àmbit competencial cadascun dels organismes:

- Les dades d'identificació de l'arrendador i de l'arrendatari: domicili, tipus d'intervinent, NIF nom o raó social i
renda del lloguer.

- Les dades d'identificació del bé immoble arrendat: classificació de la naturalesa del bé, adreça, referència
cadastral, tipus del bé i valor cadastral.

La informació relacionada és necessària per a la gestió recaptatòria.

La informació se subministrarà sobre la base de peticions col·lectives relacionada amb les dades dels deutors
individuals respecte dels quals s'està tramitant el procediment de constrenyiment.

4.1.9 Dades de la relació contractual per l'explotació de màquines recreatives dels/de les obligats/ades
tributaris/àries i una empresa operadora a qui li presta el servei de cessió de l'establiment, radicats en el
territori al qual estén el seu àmbit competencial cadascun dels organismes:

- Data de l'autorització de la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar.
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- Nom i cognoms, raó social o denominació completa, CIF i domicili fiscal de l'empresa operadora.

- Data i número de la inscripció de l'empresa operadora en el Registre d'empreses de màquines recreatives i
d'atzar.

- Número i data de l'autorització d'emplaçament de màquines recreatives.

La informació relacionada és necessària per a la gestió recaptatòria.

La informació se subministrarà sobre la base de peticions o consultes individualitzades on s'indiqui el subjecte
passiu titular de les rendes.

4.1.10 Dades dels titulars dels allotjaments turístics (establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i
establiments de turisme rural, així com els habitatges d'ús turístic) habilitats, béns immobles radicats en el
territori al qual estén el seu àmbit competencial cadascun dels organismes:

- Les dades dels titulars dels béns immobles: domicili, NIF, nom, municipi.

- Les dades identificatives del bé immoble: adreça, data d'alta i número de registre segons el Registre de
Turisme de Catalunya (RTC).

- Les dades de l'impost d'establiments turístics com a tarifa, quota tributària.

La informació relacionada és necessària per a la gestió recaptatòria.

La informació se subministrarà sobre la base de peticions o consultes individualitzades on s'indiqui el subjecte
passiu titular de les rendes.

4.1.11 Liquidacions provisionals o definitives de declaració d'obra nova ubicades en el territori al qual estén el
seu àmbit competencial cadascun dels organismes:

- Dades del subjecte passiu: raó social o nom, NIF.

- Dades de l'obra: base imposable declarada, base imposable comprovada, data finalització obra, dades
protocol.

La informació relacionada és necessària per a la gestió recaptatòria de l'ICIO.

4.2 Cadascun dels organismes subministrarà a l'ATC les dades que s'indiquen referides a la informació següent:

4.2.1 Dades corresponents als canvis de titularitat en l'impost sobre béns immobles:

- La informació del fet imposable: tipus d'operació, concepte de l'operació, data de meritació, tipus de
subjecció, tipus de document i dades del document públic.

- Les dades identificatives dels intervinents: domicili, tipus d'intervinent, NIF i nom o raó social.

- Les dades sobre la titularitat dels béns immobles: tipus de dret i coeficient de propietat.

- Les dades identificatives del bé immoble: adreça, referència cadastral, tipus del bé, valor cadastral del sòl i
valor cadastral de la construcció.

- Les dades del canvi de titularitat: data del canvi, tipus de document i dades del document públic.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions, l'impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques, l'impost sobre els habitatges buits i l'impost sobre el patrimoni. Se sol·licita amb la
finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de les obligacions formals dels/de les contribuents.

4.2.2 Dades d'identificació dels titulars de béns immobles que consten com a difunts:

- Les dades identificatives del titular difunt: domicili, NIF, nom i data de la defunció.

- Les dades sobre la titularitat dels béns immobles: tipus de dret i coeficient de propietat.

- Les dades identificatives del bé immoble: adreça, referència cadastral, tipus del bé, valor cadastral del sòl i
valor cadastral de la construcció.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions, l'impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques, l'impost sobre els habitatges buits i l'impost sobre el patrimoni. Se sol·licita amb la
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finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de les obligacions formals dels/de les contribuents.

4.2.3 Dades de transmissions immobiliàries que es posin de manifest per liquidacions en concepte de l'impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana:

- Les dades identificatives dels intervinents: domicili, tipus d'intervinent, NIF i nom o raó social.

- Les dades sobre la titularitat dels béns immobles: tipus de dret i coeficient de propietat.

- Les dades identificatives del bé immoble: adreça, referència cadastral, tipus del bé, valor cadastral del sòl i
valor cadastral de la construcció.

- La informació del fet imposable: tipus d'operació, concepte de l'operació, data de meritació, tipus de
subjecció, tipus de document i dades del document públic.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions, l'impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques, l'impost sobre els habitatges buits i l'impost sobre el patrimoni. Se sol·licita amb la
finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de les obligacions formals dels/de les contribuents.

4.2.4 Dades sobre els béns mobles i immobles subhastats per cadascun dels organismes i dades d'identificació
dels adjudicataris:

- Les dades identificatives dels intervinents: domicili, tipus d'intervinent, NIF i nom o raó social.

- Les dades d'identificació del bé adjudicat: classificació del bé, tipus del bé, referència cadastral, valor
cadastral i adreça, pels béns immobles, marca, model, matrícula i número de bastidor, pels vehicles.

- La informació de la subhasta: data de l'adjudicació, data de la rematada, data del certificat d'adjudicació i
import de l'adjudicació.

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, l'impost sobre els
habitatges buits i l'impost sobre el patrimoni. Se sol·licita amb la finalitat de depurar la gestió i verificar el
compliment de les obligacions formals dels/de les contribuents.

4.2.5 Dades de les liquidacions provisionals o definitives de l'ICIO produïdes en el territori al qual estén el seu
àmbit competencial cadascun dels organismes:

- Dades identificatives del subjecte passiu: nom o raó social, NIF.

- Dades de la liquidació: base imposable declarada, base imposable comprovada.

- Data finalització obra, dades protocol declaració obra nova (si es coneix).

La informació relacionada és necessària per a la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats. Se sol·licita amb la finalitat de depurar la gestió i verificar el compliment de les
obligacions formals dels/de les contribuents.

El subministrament d'aquesta informació queda condicionat a la seva disponibilitat per part de cada organisme.

4.3 La tramesa de les dades que ambdues entitats s'intercanviïn es fa mitjançant l'enviament d'un fitxer
estructurat TXT o en alguns casos en CSV (comma-separated values); el seu format es publica a la web de
Tributs de Catalunya. Els formats utilitzats hauran de complir els requisits de l'Esquema Nacional de
Interoperabilidad (ENI) regulat en el Reial decret 4/2010, de 8 de gener.

4.4. El sistema d'enviament dels fitxers haurà de garantir els requisits de seguretat, confidencialitat, integritat i
usabilitat.

4.5 Les previsions de comunicació de dades que consten en aquest Conveni no s'han d'interpretar com una
enumeració tancada i poden ser revisades i actualitzades per acord dels representants de les parts en el marc
de la Comissió de Seguiment. En cap cas s'han d'entendre excloses altres comunicacions de dades entre les
parts signants fonamentades en el necessari compliment de la normativa de règim jurídic de les
administracions públiques, de procediment administratiu i tributària.

Cinquena. Intercanvi de dades amb transcendència tributària

5.1 En el marc del control i la reducció del frau fiscal, dels incompliments tributaris i la morositat fiscal, les
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entitats subscriptores acorden que s'han de subministrar mútuament les dades amb transcendència tributària
que siguin necessàries per al compliment de les seves funcions en l'aplicació dels tributs, a l'empara del que
disposen l'article 8.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 122-6, 216-2.1, 2 i 5
i la disposició addicional tercera del Codi tributari de Catalunya, i amb subjecció al que disposen els articles 94
i 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

5.2 La comunicació de dades amb transcendència tributària que les entitats subscriptores han de facilitar-se
recíprocament i periòdicament per al compliment de les seves finalitats d'aplicació dels tributs i de recaptació
dels recursos de dret públic ha d'adequar-se a les condicions per a la realització de la comunicació de les dades
que s'infereixi de la normativa tributària i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.

Sisena. Seguretat i protecció de les dades en els intercanvis de dades

6.1 L'intercanvi de dades amb transcendència tributària entre les parts amb l'objectiu de donar compliment a
les seves funcions, constitueix una cessió de dades mitjançant la qual l'administració receptora esdevé
responsable de les dades rebudes i de l'ús que els seus usuaris en facin.

Aquesta comunicació es realitza a l'empara del que disposa la Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de
Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat,
i de l'article 95. 1. b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

6.2 Les dades cedides tenen caràcter reservat i només es poden utilitzar i tractar per a l'acompliment de la
finalitat de complir de les obligacions fiscals en l'àmbit de les competències del cessionari, sense que es puguin
comunicar a tercers, llevat que la cessió estigui prevista en una norma amb rang de llei.

6.3 Quan la naturalesa de la informació ho justifiqui, les parts signants poden habilitar sistemes d'accés directe
als sistemes d'informació on constin les dades que han de comunicar-se. En aquest supòsit, cada organisme
autoritzarà els accessos aplicant els procediments establerts per a l'alta, baixa o modificació d'usuaris.

6.4 Els accessos directes recíprocs a les bases de dades s'han d'ajustar a les condicions tècniques i de
seguretat que determini l'Administració que comunica les dades i a la normativa de protecció de dades
personals.

6.5 Als usuaris que tinguin accés a informació de l'ATC els serà d'aplicació la Instrucció 7/2018, sobre l'accés a
la informació sota la responsabilitat de l'ATC.

6.6 La relació de municipis delegants, les competències de gestió delegades, i les dades que se sol·liciten per a
cadascun d'ells es confecciona d'acord amb el model que determini l'ATC. La comunicació de la relació dels
municipis delegants es fa mitjançant l'enviament d'aquesta relació a l'adreça inspeccio.serveis@atc.cat.

Setena. Responsables de l'intercanvi d'informació

7.1 Els responsables dels intercanvis d'informació que preveu aquest Conveni són els òrgans encarregats de
l'enviament i de la recepció de les dades i de coordinar i controlar el compliment del que s'estipula en la
clàusula cinquena.

7.2 Es designen com a responsables dels intercanvis d'informació:

- Per part de l'ATC: Àrea d'Inspecció de Serveis

- Per part de l'ORGT: Direcció de Serveis d'Organització i Inspecció de Serveis

- Per part de XALOC: Àrea de Gestió i Recaptació

- Per part de l'OAGRTL: Servei d'Informàtica de la Diputació de Lleida

- Per part de BASE: Departament de Serveis Informàtics

Vuitena. Comissió de Seguiment

8.1 La Comissió de Seguiment té les facultats següents:

a) El desenvolupament i la concreció de les actuacions necessàries que facin possible el compliment de l'objecte
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d'aquest Conveni.

b) La proposta d'actuacions que intensifiquin la col·laboració entre les parts signants i homogeneïtzin i millorin
de manera progressiva els procediments d'aplicació dels tributs, i intensifiquin la lluita contra el frau fiscal a
través de projectes comuns i d'intercanvis d'informació, respectant en tot cas els àmbits tributaris propis de
cada entitat participant.

c) La proposta de signatura d'addendes que desenvolupin aquest Conveni. Aquestes addendes es poden signar
de manera individualitzada (i sempre amb coneixement de la Comissió) per l'ATC amb cadascun dels
organismes autònoms tributaris de les diputacions quan es cregui convenient i, principalment, en funció del
grau de desenvolupament dels corresponents sistemes informàtics.

d) L'impuls, la coordinació, el seguiment i la supervisió de les actuacions descrites en aquest Conveni i en les
seves addendes.

e) La proposta d'adaptació del contingut del Conveni, en el cas d'eventuals modificacions normatives que
l'afectin.

f) Per acord de la Comissió de Seguiment, es podran afegir nous conjunts de dades a intercanviar entre les
administracions signants, o modificar els existents.

g) 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.

h) La discussió i resolució dels dubtes, controvèrsies i qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació
de les disposicions del Conveni i en el seu compliment.

i) L'establiment d'un calendari d'implantació dels serveis integrals que es vagin desenvolupant.

8.2 El règim de convocatòria, constitució, desenvolupament de les sessions, adopció d'acords i règim de les
votacions es regeix pel que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

8.3 La Comissió de Seguiment està formada:

a) Pel/per la president/a de la Comissió, nomenat pel/per la president/a de l'ATC.

b) Pel vicepresident de la Comissió, designat per les diputacions de comú acord.

c) Per quatre vocals de l'ATC, designats pel/per la president/a de l'ATC.

d) Per quatre vocals designats per les diputacions, cadascun dels quals representa l'organisme tributari
respectiu.

A cada reunió de la Comissió, hi ha d'assistir un secretari que aixequi la corresponent acta, i que ha de ser
personal funcionari que presti servei a l'ATC, al Departament d'Economia i Hisenda o a un organisme autònom
tributari de les diputacions. El secretari no té la condició de membre de la Comissió i no té, per tant, dret de
vot.

Els representants de cadascuna de les administracions signants poden acudir a les reunions assistits per un o
dos assessors que prestin serveis a l'Administració assistida. Els assessors tindran dret a veu.

L'ordre del dia de les reunions de la Comissió l'ha de fixar el president, que ha d'incorporar-hi les propostes
rebudes de les parts signants del Conveni.

8.4 La Comissió es reunirà quan es convoqui a proposta de qualsevol de les parts i, com a mínim, cada tres
mesos. Els seus acords s'han d'adoptar sempre per unanimitat entre els seus membres.

Novena. Naturalesa jurídica i règim jurídic i econòmic

Aquest Conveni té naturalesa administrativa, i es regeix per les disposicions del capítol II del títol preliminar de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i està exclòs de l'àmbit d'aplicació de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
segons el que disposa l'article 6.1.

La realització de les actuacions i la prestació de serveis objecte d'aquest Conveni de col·laboració es regeixen
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pels pactes acordats per les parts mitjançant aquest Conveni i, amb caràcter general, per la normativa
següent:

a) La Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i
tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat.

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

c) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

d) La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i els reglaments de desenvolupament.

e) La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

f) La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

g) El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades de la UE).

h) La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

i) Normativa d'ús de mitjans electrònics i de seu electrònica al sector públic de la Generalitat i de les
diputacions i/o els seus organismes tributaris.

j) Ordenances fiscals i relatives a la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

k) Resta de normativa aplicable en l'àmbit tributari i normativa del sector públic.

D'aquest Conveni no es deriven obligacions econòmiques per cap de les parts intervinents.

Desena. Ordre jurisdiccional competent

Sens perjudici de les atribucions que la clàusula sisena encomana a la Comissió de Seguiment, en atenció a la
naturalesa juridicoadministrativa d'aquest Conveni, 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
preveu l'article 110.1.l) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Onzena. Vigència i modificació del Conveni

11.1 Aquest Conveni de col·laboració és vigent i produeix efectes des de l'endemà de la seva signatura, i té
una vigència de dos anys, sens perjudici que qualsevol de les parts pugui denunciar-lo, mitjançant un escrit
que contingui una exposició dels motius que fonamentin la denúncia. Aquest escrit s'ha de notificar formalment
a l'altra part en el termini mínim de tres mesos d'antelació a la data de la seva expiració.

En qualsevol moment abans de la finalització de la vigència d'aquest Conveni, les parts signants unànimement
poden acordar la pròrroga per un període de fins a dos anys addicionals o la seva resolució anticipada.

11.2 Les parts poden acordar, de forma unànime, la modificació del contingut dels acords d'aquest Conveni,
quan circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a una millor realització de les actuacions objecte del
Conveni. La formalització de la modificació del Conveni s'ha d'instrumentar a través de la subscripció de
l'addenda de modificació corresponent.

Dotzena. Extinció, resolució i liquidació

12.1 El Conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o per incórrer en
alguna de les causes de resolució següents:

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense que se n'hagi acordat la pròrroga.

b) El mutu acord de les parts signants, degudament formalitzat.
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c) L'incompliment de les obligacions i els compromisos assolits per les parts mitjançant aquest Conveni, amb el
requeriment previ que estableix l'article 51.2.c) de la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.

d) La impossibilitat legal o material, degudament justificada, de continuar desenvolupant l'activitat objecte del
Conveni.

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.

12.2 Des de la data de l'acord de resolució del Conveni o de la notificació de la voluntat d'extinció, les parts, a
proposta de la Comissió de Seguiment, poden acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que
considerin oportunes, i establir un termini improrrogable per a la finalització, d'acord amb l'article 52.3 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tretzena. Publicitat

D'acord amb l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 8.1.f) i 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, un cop subscrit aquest Conveni s'haurà de publicar
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als butlletins oficials de la província corresponents i a la web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del portal de
transparència.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni de col·laboració.

La presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya

Marta Espasa Queralt

Data de la signatura electrònica: 9 de novembre de 2021

El diputat de la Diputació de Barcelona i president delegat de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT)

Carles Ruiz Novella

Data de la signatura electrònica: 9 de novembre de 2021

La secretària delegada

Dènia Lázaro Ardila

Data de la signatura electrònica: 10 de novembre de 2021

El diputat de la Diputació de Girona i president delegat de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)

Jordi Camps i Vicente

Data de la signatura electrònica: 10 de novembre de 2021

La diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals (OAGRTL)

Rosa Maria Perelló i Escoda

Data de la signatura electrònica: 10 de novembre de 2021
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El diputat de la Diputació de Tarragona i president de BASE-Gestió d'Ingressos

Eduard Rovira i Gual

Data de la signatura electrònica: 10 de novembre de 2021

(21.330.041)
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