Dilluns, 8 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 la Diputació de
Barcelona han signat l’addenda núm. 1 al conveni de 5 de maig de 2015, celebrat entre l’Agència Tributària de
Catalunya i les diputacions catalanes, per a la recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret
públic. El text de l’addenda núm. 1 és el que es publica a continuació:
"ADDENDA NÚMERO 1 AL CONVENI DE 5 DE MAIG DE 2015 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.
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.
Estan especialment facultats per a la signatura d’aquesta Addenda:
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 als articles 7.2.a) i 9.2.h) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’ATC, la Resolució
ECO/13/2013, d’11 de gener, i la Resolució de data 4 de maig de 2015.
El Diputat de la Diputació de Barcelona, per autorització del Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de març de 2015.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i, en conseqüència,
EXPOSEN

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. La competència d’aquest organisme per a la realització de les actuacions que comporta la funció
administrativa conduent a la realització dels crèdits i els havers municipals la recaptació dels quals li correspongui
s’estén al conjunt del territori de la província de Barcelona, i això sens perjudici de les actuacions que pugui dur a terme
fora de la província de Barcelona, conforme a la normativa i jurisprudència d’aplicació.
3. Que l’ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida han signat un conveni per a la recaptació en via
executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic que preveu que la Diputació de Barcelona pot 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, la Diputació de Barcelona efectuarà, per delegació de competències, per
encàrrec de gestió, o mitjançant fórmules de col·laboració, les actuacions de recaptació executiva especificades en el
conveni dels deutes que li traspassi l’ATC per a la seva gestió recaptatòria, en els termes també especificats en el
present conveni.
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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 dels 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.
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4. Que l’article 57 bis ("Garantia de pagament en l’exercici de competències delegades") de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, introduït pel número disset de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, vigent des del 31 de desembre de 2013, estableix el
següent:
"1. Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colaboración con las Entidades
Locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será
necesario que éstas incluyan una cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos consistente en la
autorización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que les correspondan
por aplicación de su sistema de financiación. La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos para la
realización de los pagos comprometidos, para la reclamación por parte de la Entidad Local en caso de incumplimiento
por parte de la Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere contraído y para la comunicación a la Administración
General del Estado de haberse producido dicho incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se pueda
establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3
de este artículo. Para la aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a la que hace referencia la
disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013.
2. Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a la entrada en vigor de la presente
norma, hayan sido objeto de prórroga, expresa o tácita, por tiempo determinado, sólo podrán volver a prorrogarse en el
caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de garantía a la que hace referencia el apartado anterior. Esta norma
será de aplicación a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera con
posterioridad a la citada entrada en vigor."
5. El Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes
i de les entitats locals i altres mesures de caràcter econòmic ha matisat les condicions d’aplicació de la clàusula de
garantia a la que fa esment el precitat article 57bis i ha aclarit també que es trobaven incloses en la regulació les
relacions per conveni entre i amb organismes dependents de les Administracions públiques.
L’article 2 de Reial Decret Llei acota el seu àmbit d’aplicació subjectiu de la forma següent: "A los efectos de lo previsto
en este real decreto-ley se entiende por Comunidad Autónoma y Entidad Local tanto la Administración de la Comunidad
Autónoma y de la Entidad Local como el resto de entidades, organismos y entes dependientes de aquellas, incluidos en
el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas y subsector Corporaciones Locales, de
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea".
Per tot el que s’ha exposat,

Primer. Quan, per aplicació del que disposa el conveni signat el dia d’avui per l’ATC i la Diputació de Barcelona per a la
recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, es practiqui la liquidació dels imports
recaptats a què fa referència la clàusula 10.1 d’aquest conveni, i no es dugui a terme el descompte de les taxes
meritades i les altres compensacions per la gestió executiva efectuada, d’acord amb el previst a l’acord Novè del
conveni, o es generi, per qualsevol altre motiu, una obligació financera a càrrec de la Generalitat de Catalunya, aquesta
ha de compensar la Diputació amb l’import de les quantitats no descomptades derivades de l’execució del conveni.
La Diputació de Barcelona ha de justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que preveu el conveni,
i trametre a la Generalitat de Catalunya juntament amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament
sol·licitant l’abonament de l’import corresponent, perquè la Generalitat reconegui l’obligació en el termini màxim de dos
mesos.
Una vegada l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya ha notificat el reconeixement de l’obligació, i
transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el pagament, la Diputació podrà comunicarho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant, si la Generalitat de Catalunya comunica a la Diputació la seva discrepància amb la documentació tramesa,
aquesta haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, si és conforme, la Generalitat, en el termini
de dos mesos, haurà de reconèixer l’obligació i notificar-ho a la Diputació de Barcelona i, dins del termini de quatre
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mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi
efectuat el pagament, la Diputació podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a
l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
Segon. 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.
Tercer. Els termes de la vigència, eficàcia, revisió, resolució i denúncia d’aquesta addenda són les que consten en el
conveni."
Les parts accepten els acords precedents i, en prova de conformitat, signen aquesta Addenda per duplicat, a la ciutat i
en la data indicades al principi. Signatures il·legibles.
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Barcelona, 28 de maig de 2015
El secretari de Gestió Tributària, Ferran Torres Cobas

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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