Dimarts, 1 d'agost de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària
ANUNCI
Es fa públic, per a general coneixement, que l'Agència Tributària de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació
de Tarragona, la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida, han celebrat un conveni de col·laboració per a la
comunicació de dades amb transcendència tributària, el text del qual es transcriu textualment a continuació:
"Conveni per a la comunicació de dades amb transcendència tributària entre l'Agència Tributària de Catalunya i les
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
REUNITS.
El senyor Josep Lluís Salvadó i Tenesa, secretari d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda de la Generalitat de Catalunya i president de l'Agència Tributària de Catalunya, en endavant l'ATC.
El senyor Joan Carles García i Cañizares, 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.
El senyor Joan Piñol Mora, diputat la Diputació de Tarragona i president de BASE – Gestió d'Ingressos, en endavant
BASE.
El senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i president delegat de Xarxa Local de Municipis de la
Diputació de Girona, en endavant XALOC.
La senyora Rosa Maria Perelló i Escoda, diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, en endavant OAGRTL.
Estan especialment facultats per a la signatura d'aquest protocol:
a) El president de l'ATC, d'acord amb el que disposa l'article 7.1 de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària
de Catalunya.
b) El diputat de la Diputació de Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de l'ORGT, per autorització del Consell
Directiu de data 17 de maig de 2017.
c) El diputat de la Diputació de Tarragona i president de BASE, per acord del Consell Rector de 23 de maig de 2017.
d) El diputat de la Diputació de Girona i president delegat de XALOC, per acord del Ple de la Diputació de data 21 de
juny de 2017.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i, en conseqüència.
MANIFESTEN.
1. L'ATC i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida varen signar el dia 17 de setembre de 2013 un
conveni de col·laboració pel qual es determinen les actuacions previstes a l'acord segon del Conveni marc rubricat per
les mateixes parts el dia 19 de setembre de 2012, i se n'estableixen els procediments necessaris per dur-les a terme (en
endavant, Conveni de 17 de setembre de 2013). Aquest Conveni fou publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 5 de febrer de 2014 i als butlletins oficials de les quatre províncies catalanes.
2. En data 15 de març de 2016, s'ha signat la modificació del conveni de col·laboració de 17 de setembre de 2013.
Aquesta modificació s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'11 d'abril de 2016.
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e) La diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l'OAGRTL, per acord del Ple de la Diputació de data 19 de
maig de 2017.
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El punt tercer de la modificació esmentada preveu:
TERCER. Es modifica l'acord sisè del Conveni de 17 de setembre de 2013, que queda redactat en aquests termes:
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 dels ciutadans 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.
3. Correspon ara complementar l'acord sisè del conveni de 17 de setembre de 2013 i concretar la informació que les
administracions signants han de comunicar-se recíprocament 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 la realització de la comunicació
de les dades amb transcendència tributària que es durà a terme entre l'ATC i l'ORGT, BASE, XALOC i l'OAGRTL.
4. Que la concreció de les dades comunicades i l'establiment de les condicions per a la realització de la comunicació
s'ha de formalitzar mitjançant conveni, atès que es generen obligacions jurídiques per a les parts. En aquest sentit, tant
l'article 47 de la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, com l'article 108 de la Llei catalana
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposen que
quan del instrument que es celebra es deriven obligacions jurídiques directes per a les parts, com és el cas, amb
independència de la denominació de l'instrument, l'instrument es qualifica jurídicament com a conveni i es regeix pel
règim jurídic d'aquests.
5. Que les parts són conscients que, atesa l'amplitud i característiques de les dades intercanviades, han de prendre
totes les mesures necessàries per garantir l'adequat tractament i protecció de les dades comunicades, mesures que han
de poder ser verificades per l'altra part intervinent en l'intercanvi.
6. Que, 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, 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. Els convenis i els protocols,
segons l'article 109 de la llei esmentada, tenen caràcter voluntari i s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les parts.

8. Que s'han complert tots els tràmits preceptius per a la tramitació dels convenis de col·laboració, especialment els que
disposen els articles 10, 107 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, segons la redacció donada per la Llei 10/2011,
29 desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa.
D'acord amb les manifestacions exposades, les parts sotasignades formalitzen aquest Conveni que es regirà per les
següents:
CLÀUSULES.
Primera.- Objecte del conveni.
L'objecte d'aquest conveni és concretar la informació amb transcendència tributària que les administracions 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, així com establir les condicions per a la realització de la comunicació de les
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7. Que l'article 116 de la Llei 26/201, del 3 d'agost 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.
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dades. D'aquesta manera, es dona compliment al que estipula l'acord sisè del Conveni de 17 de setembre de 2013, en
la redacció que li atorga l'acord tercer de la modificació del Conveni esmentat, rubricada en data 15 de març de 2016 i a
la qual es va donar publicitat mitjançant Resolució VEH/884/2016, de 30 de març.
Segona.- Marc normatiu.
2.1. La cessió o comunicació de dades de caràcter tributari entre les parts signants es realitza a l'empara de l'article 95
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Aquesta comunicació té com a finalitat la col·laboració entre
les administracions tributàries en compliment de les obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències.
2.2. Atès el que preveu l'esmentat l'article 95, les dades de caràcter tributari comunicades tenen caràcter reservat i per
tant només podran ser utilitzades per les administracions tributàries signants a efectes del compliment de les obligacions
fiscals en l'àmbit de la seva competència.
2.3. D'acord amb l'article 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i l'article 6 de la llei 15/1999 de
protecció de dades de caràcter personal, aquesta comunicació de dades no requereix el consentiment de l'afectat.
2.4. L'apartat 4 de l'article 132 de la Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic, afegit per l'article 3 de la Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària,
disposa que "les dades amb transcendència tributària que han estat obtingudes per una administració pública per a
l'exercici de les seves funcions en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs com a conseqüència
de delegacions de competències o encàrrecs de gestió efectuats per ajuntaments catalans poden ésser comunicades
per la dita administració directament a l'Agència Tributària de Catalunya, quan aquesta, d'acord amb el que estableix la
legislació tributària, les sol·liciti a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències".
Tercera.- Regles d'aplicació a la comunicació de les dades.
La comunicació de les dades contemplada en aquest conveni s'ha d'ajustar, en tot cas, 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..
Quarta.- Dades amb transcendència tributària que s'han de comunicar, periodicitat, format i sistemes de
subministrament.
4.1. L'ATC sol·licita a l'ORGT, BASE, XALOC i l'OAGRTL la comunicació de les dades amb transcendència tributària
següents:

• Dades que se sol·liciten: dades identificatives del titular, dades identificatives del bé.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.1.2. Dades d'identificació dels titulars de béns immobles que consten com a difunts i són persona diferent de la que
efectivament realitza el pagament de l'impost sobre béns immobles.
• Dades que se sol·liciten: dades identificatives del titular anterior i del nou titular, dades identificatives del bé immoble
de referència.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
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4.1.1. Dades corresponents als canvis de titularitat en l'impost sobre béns immobles.
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4.1.3. 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.
• Dades que se sol·liciten: dades identificatives del bé immoble transmès, dades identificatives de l'adquirent, dades
identificatives del transmissor, dades econòmiques de la transmissió.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.1.4. Dades sobre els béns mobles i immobles subhastats per cadascun dels organismes de gestió tributària i dades
d'identificació dels adjudicataris.
• Dades que se sol·liciten: dades identificatives de l'adjudicatari, dades identificatives del bé subhastat, dades
econòmiques de la transmissió.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.2. L'ORGT, BASE, XALOC i l'OAGRTL sol·liciten a l'Agència Tributària de Catalunya la comunicació de les dades amb
transcendència tributària següents:
4.2.1. Dades dels titulars dels béns immobles radicats en el territori al que estén el seu àmbit competencial l'organisme
autònom, quan el titular sigui una persona difunta.
• Dades que se sol·liciten: dades identificatives dels titulars dels béns immobles radicats en el territori al que estén el seu
àmbit competencial l'organisme autònom que siguin persones difuntes i, dades identificatives del bé immoble
corresponent.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.

• Dades que se sol·liciten: dades dels fets imposables de l'Impost sobre successions i donacions que afectin immobles
radicats en el territori al que estén el seu àmbit competencial l'organisme autònom, dades identificatives del bé immoble,
del titular difunt i dels hereus.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.2.3. Dades relatives a transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats respecte a béns immobles
radicats en el territori al que estén el seu àmbit competencial l'organisme autònom.
• Dades que se sol·liciten: dades identificatives del béns immobles radicats en el territori al que estén el seu àmbit
competencial l'organisme quan hagin estat transmesos i parts intervinents.
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4.2.2. Dades relatives als fets imposables de l'Impost sobre Successions i Donacions referides als immobles radicats en
el territori al que estén el seu àmbit competencial l'organisme autònom, així com identificació del titular difunt i dels seus
hereus.
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• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.2.4. Dades d'identificació dels transmitents i adquirents, residents al territori al que estén el seu àmbit competencial
l'organisme autònom, de mitjans de transport usats que hagin estat objecte de compravenda o transmissió mortis causa.
• Dades que se sol·liciten: dades identificatives dels transmitents i adquirents, residents al territori al que estén el seu
àmbit competencial l'organisme autònom, de mitjans de transport usats que hagin estat objecte de compravenda o
transmissió mortis causa, i dades identificatives del transport usat.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.2.5. Dades sobre valoracions de béns immobles ubicats en el territori al que estén el seu àmbit competencial
l'organisme autònom.
• Dades que se sol·liciten: valoracions de béns immobles ubicats en el territori al que estén el seu àmbit competencial
l'organisme autònom i dades identificatives del bé.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.2.6. Dades dels vehicles subhastats per l'ATC que estiguin domiciliats al territori al que estén el seu àmbit
competencial l'organisme autònom.
• Dades que se sol·liciten: dades d'identificació completes dels vehicles subhastats per l'ATC que estiguin domiciliats al
territori al que estén el seu àmbit competencial l'organisme autònom i valor de alienació.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.

• Dades que se sol·liciten: dades d'identificació dels adjudicataris de vehicles subhastats per l'ATC, quan siguin
residents al territori al que estén el seu àmbit competencial l'organisme autònom i dades d'identificació completa del
vehicle.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.2.8. Dades dels béns immobles subhastats per l'ATC que estiguin radicats en el territori al que estén el seu àmbit
competencial l'organisme autònom.
• Dades que se sol·liciten: dades i d'identificació dels béns immobles subhastats per l'ATC que estiguin radicats en el
territori al que estén el seu àmbit competencial l'organisme autònom i dades identificatives de l'adquirent.
• Periodicitat: semestral.
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4.2.7. Dades d'identificació dels adjudicataris de vehicles subhastats per l'ATC, quan siguin residents al territori al que
estén el seu àmbit competencial l'organisme autònom.
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• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.2.9 Dades dels contractes d'arrendament de les finques urbanes que estiguin radicades en el territori al que estén el
seu àmbit competencial l'organisme autònom de la diputació:
• Dades que se sol·liciten: dades d'identificació del titular del bé (arrendador) i del llogater (arrendatari), dades
d'identificació del bé immobles arrendat i renda del lloguer.
• Periodicitat: semestral.
• Format de subministrament: fitxer estructurat (CSV, Excel).
• Sistema d'enviament: EDITRAN, EACAT.
4.3. Alternativament al subministrament amb la periodicitat, el format de subministrament i el sistema d'enviament
assenyalats en els apartats 4.1 i 4.2 anteriors, les parts signats poden habilitar sistemes d'accés directe a les bases on
constin les dades que han de comunicar-se, en els termes establerts en protocol.
4.4 Mitjançant addenda a aquest conveni, i prèvia proposta de la Comissió de seguiment, les parts signants poden
ampliar les dades amb transcendència tributària que es comuniquin per al compliment de les finalitats a les que fa
esment la clàusula primera, incloses aquelles que l'ATC obtingui –per al compliment de les seves funcions– d'altres
departaments o organismes de la Generalitat i que puguin ser sol·licitades per les diputacions als efectes del
compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències.
Cinquena.- Tractament i protecció de les dades.
5.1 La comunicació de dades amb transcendència tributària entre les administracions signants es realitza a l'empara del
que disposa l'article 95.1.b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i es sotmet al que disposa l'article
11 i la resta d'articles que li siguin aplicables de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i del seu Reglament de desplegament. Aquestes dades tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzades i
tractades per a l'acompliment de la finalitat de compliment de les obligacions fiscals en l'àmbit de les seves
competències, sense que puguin ser comunicades a tercers, llevat que la cessió estigui prevista en una norma amb
rang de llei.
5.2 Les administracions signants tractaran les dades de manera lleial i transparent en relació amb l'interessat.
5.3 L'Administració cessionària de les dades serà responsable de l'ús que els seus usuaris facin.

Les parts intervinents en l'intercanvi de dades han d'informar-se recíprocament dels controls efectuats sobre la custòdia i
ús de les dades i del resultat d'aquests controls.
5.5 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.
Sisena.- Responsables de l'intercanvi d'informació.
6.1 Els responsables dels intercanvis d'informació previstos en aquest Conveni són els òrgans encarregats de
l'enviament i recepció de les dades i de coordinar i controlar el compliment del què s'estipula en la clàusula cinquena.
6.2 Es designen com a responsables dels intercanvis d'informació:
• Per part de l'ATC: Inspecció de Serveis.
• Per part de l'ORGT: Direcció de Serveis d'Organització i Inspecció de Serveis.
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5.4 Per tal de garantir la seguretat de la informació que obtinguin de l'altra administració, les parts signants es
comprometen a adoptar, segons el nivell de protecció, les mesures de seguretat necessàries d'índole tècnica i
organitzativa, per tal d'evitar-ne l'alteració, la pèrdua, o l'accés no autoritzat. A aquest efecte, les administracions
signants han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les dades tributàries pertinents i accepten sotmetre
els seus usuaris a les actuacions de control d'accessos instades per l'altra part, amb la finalitat que sigui verificada
l'adequació de l'ús de les dades comunicades a les finalitats que justifiquen la comunicació.
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• Per part de BASE: Departament de Serveis Informàtics.
• Per part de XALOC: Àrea de Gestió i Recaptació.
• Per part de l'OAGRTL: Servei d'Informàtica de la Diputació de Lleida.
Setena.- Protocols de desenvolupament del conveni.
7.1. Les parts poden procedir a la signatura de protocols de desenvolupament d'aquest conveni que estableixin els
sistemes d'intercomunicació tècnica necessaris per a dur a terme de la manera més àgil possible el subministrament de
les dades i els procediments i les condicions de l'accés directe a les respectives bases de dades.
7.2. 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.
Vuitena.- Comissió de Seguiment.
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. Aquesta Comissió es va constituir el dia 3 de febrer de 2014.
La Comissió té, en relació a aquest conveni, les mateixes funcions enumerades en l'esmentat acord vuitè.
Novena. Resolució de conflictes.
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les qüestions litigioses que es puguin
plantejar entre les parts.
Desena.- Causes de resolució.
Aquest Conveni s'extingirà per les causes següents:
a) El transcurs del temps de la seva vigència i, si s'escau, de la pròrroga.
b) L'incompliment manifest i persistent de qualsevol dels acords que conté.
c) El mutu acord de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.
d) La impossibilitat legal o material, degudament justificada, de continuar amb l'objecte del Conveni.
e) La denúncia unilateral manifestada per alguna de les parts amb sis mesos d'anticipació, si bé en cas de denúncia per
part d'alguna de les diputacions, l'ATC i les diputacions no denunciants poden convenir la subsistència del Conveni.
f) La resta de causes d'extinció regulades per llei.

11.1. Aquest Conveni obliga las parts signatàries des del dia de la seva signatura 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.
11.2. Aquest Conveni tindrà una vigència des del dia de la seva signatura fins el dia 31 de desembre de 2020 i es podrà
prorrogar expressament per quatre anys més. Tanmateix la seva vigència resta supeditada a la del conveni de 13 de
setembre de 2013, signat per les mateixes administracions, la resolució del qual comportarà automàticament la
d'aquest.
11.3. Aquest Conveni es pot revisar o modificar de comú acord a instàncies de les diputacions i de l'ATC, quan
circumstàncies legals u objectives ho facin aconsellable.
I, en prova de conformitat i a un sol efecte, signen aquest document per quintuplicat a Barcelona, el dia 7 de juliol de
2017.
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Onzena.- Vigència, eficàcia, revisió.

Dimarts, 1 d'agost de 2017
Signatures: Josep Lluís Salvadó i Tenesa, President de l'Agencia Tributària de Catalunya; Joan Carles García i
Cañizares, Diputat de la Diputació de Barcelona; Joan Piñol Mora, Diputat de la Diputació de Tarragona; Jordi Camps i
Vicente, Diputat de la Diputació de Girona i Rosa Maria Perelló i Escoda, Diputada de la Diputació de Lleida".

CVE-Núm. de registre: 022017015021

Barcelona, 25 de juliol de 2017
La secretària delegada de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
21-07-2016), Leonor Alonso González

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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