
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ ECO/2315/2021, de 19 de juliol, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l’Agència
Tributària de Catalunya i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a la ubicació
d'oficines de servei d'atenció al públic de l’Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'ús compartit
d'espais.

En data 6 de juliol de 2021 s'ha signat el Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a la ubicació d'oficines de servei d'atenció al públic de
l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'ús compartit d'espais.

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 entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona per a la ubicació d'oficines de servei d'atenció al públic de l'Agència Tributària de Catalunya
mitjançant l'ús compartit d'espais.

Barcelona, 19 de juliol de 2021

Eduard Vilà Marhuenda

Director de l'Agència Tributària de Catalunya

CONVENI

Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
per a la ubicació d'oficines de servei d'atenció al públic de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'ús
compartit d'espais

Reunits

La senyora Marta Espasa Queralt, secretària d'Hisenda del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya i presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya, en endavant l'Agència.

El senyor Carles Ruíz Novella, diputat de la Diputació de Barcelona i president delegat de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, en endavant ORGT.

Actuen

La primera, en la seva qualitat de presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb el Decret
47/2018, de 7 de juny, publicat al DOGC d'11 de juny de 2018, pel qual se la nomena secretària d'Hisenda del
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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 segon, facultat expressament per a la signatura d'aquest Conveni pel Consell directiu de l'ORGT, en la sessió
d'1 de juliol de 2021. Així mateix, aquest òrgan de govern va aprovar la subscripció d'aquest Conveni de
col·laboració en la sessió de data 1 de juliol de 2021, de conformitat amb l'article 110.c) de la Llei 26/2010, del
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb
l'article 12.g) dels Estatuts de l'ORGT, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària de
28 de març de 2019, publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 25 de juny de 2019 i assistit
per la senyora Denia Lázaro Ardila, secretària delegada, en virtut de les facultats conferides pel decret de la
Presidència núm. 2446, de 13.3.2020 (BOPB del 16.3.2020) i 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 de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

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

Manifesten

1. Que l'Agència i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida van signar, en data 7 de
juliol de 2017, el primer conveni per a la ubicació d'oficines de servei i d'atenció al públic de l'Agència
Tributària de Catalunya mitjançant l'ús compartit d'espais, el qual finalitza la seva vigència aquest any 2021.

2. Que en data 1 d'octubre de 2020, les parts referides en el punt anterior van signar un nou conveni de
col·laboració en matèria de finestreta única tributària, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 8258, de 29.10.2020, mitjançant la Resolució VEH/2635/2020, de 23 d'octubre.

Aquest Conveni és la continuació del treball conjunt dut a terme per l'Agència i les diputacions per millorar
l'atenció a la ciutadania arreu del territori de Catalunya. Té el seu origen en el primer Conveni signat per les
cinc institucions el 19 de setembre del 2012, el qual va establir la base de la xarxa Tributs de Catalunya, i que
té per objecte fixar les condicions i els termes de la col·laboració entre l'Agència i les diputacions en matèria de
finestra única tributària, per tal d'incrementar l'eficàcia tributària i 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.

3. Que l'Agència és un ens amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per organitzar i
exercir les funcions atribuïdes a la Llei 7/2007, del 17 de juliol, entre les quals 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 dels ingressos de dret públic no tributaris de l'Administració de la Generalitat i dels ens
que conformen el sector públic de la Generalitat.

4. Que l'ORGT és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona sotmès al dret públic 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.

El règim jurídic de l'ORGT està constituït pels seus Estatuts, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona, en
la sessió ordinària de 28 de març de 2019, publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 25 de
juny de 2019. Cal tenir en compte, així mateix, el reglament orgànic i funcional de l'ORGT, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona en data 18 de desembre de 2008 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOPB
núm. 37, de 12 de febrer de 2009.

5. Que l'Agència manté com a actuació prioritària la prestació dels serveis tributaris amb aplicació dels principis
de desconcentració, descentralització i proximitat, motiu pel qual té la voluntat de mantenir la xarxa d'oficines
que actualment té implantades en el conjunt del territori de Catalunya, que li han permès desenvolupar les
funcions pròpies de l'Agència mitjançant punts d'atenció i servei al públic ubicats en les seus o oficines dels
organismes de les diputacions, la qual cosa ha permès la presència de l'Agència en un major nombre de
municipis, i ha incrementat les sinèrgies entre ambdues administracions.

6. Que l'ORGT disposa, en règim d'arrendament, d'un immoble ubicat al municipi de Berga, carrer de la Gran
Via número 42, destinat a l'Oficina de Gestió i Recaptació.

7. Que en data 7 de juliol de 2017 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Agència i l'ORGT per a la
ubicació d'oficines de servei i atenció al públic de l'Agència mitjançant l'ús compartit d'espais, amb una durada
prevista de 4 anys des de la seva signatura.

8. Que és d'interès de les parts establir un nou marc de col·laboració per utilitzar els mitjans i els recursos de
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què disposen per a l'exercici de les competències que els són pròpies de forma conjunta per tal d'assolir una
major eficiència en l'ocupació d'immobles d'ús administratiu, així com contribuir a l'establiment de noves
maneres de treballar per tal d'apropar els serveis públics que presten al territori i a la ciutadania.

Per tot el que s'ha exposat, les parts acorden subscriure aquest Conveni de col·laboració, de conformitat amb
els següents

Pactes

Primer. Objecte

Aquest Conveni de col·laboració té per objecte establir els termes i les condicions de la implantació de punts de
servei i d'atenció al públic de l'Agència per desenvolupar les funcions que li són pròpies mitjançant l'ús d'una
part de l'espai de l'Oficina de Gestió i Recaptació ubicada en un immoble del què disposa l'ORGT, en règim
d'arrendament, que aquest organisme cedeix de forma gratuïta amb la finalitat pública que l'Agència presti
serveis a la ciutadania.

Segon. Identificació dels espais i llocs de treball

2.1 L'ORGT posa a disposició de l'Agència l'espai necessari per a la ubicació d'un punt de servei en la seu
següent, que té arrendada:

Seu Nombre de llocs de treball

Oficina de l'ORGT a Berga

Gran Via, 42, 08600 de Berga

2

El personal destinat al punt de servei forma part de la plantilla de l'Agència.

El nombre de llocs de treball de personal de l'Agència per cada seu és el que consta en el quadre precedent.

2.2 L'espai i l'equipament dels llocs de treball han d'estar condicionats per a l'atenció personalitzada del públic,
per tal de prioritzar la tasca d'informació i assessorament en la liquidació de tributs i en els procediments de
recaptació.

2.3 Els espais d'aquests llocs es determinen d'acord amb una disponibilitat aproximada d'entre 15 i 20 m2 per
lloc de treball implantat, incloent els espais comuns d'oficina (sales de reunions, de formació, d'actes, etc.) i
d'ús social dels treballadors i les treballadores.

A l'annex 1 d'aquest Conveni es mostren els plànols descriptius dels espais i la ubicació de l'oficina de serveis
de l'Agència.

El personal de l'Agència accedirà al seu lloc de treball per l'entrada principal de les seus indicades en el punt 1
d'aquest pacte.

2.4 L'ORGT serà responsable dels subministraments i dels serveis generals associats a l'efectiva disponibilitat
dels espais objecte d'aquest Conveni, entre d'altres: electricitat, aigua, material ordinari, ascensors o
plataformes d'accessibilitat, climatització, manteniment de les instal·lacions, gestió dels residus, neteja,
seguretat, i desinfecció i control de plagues urbanes.

2.5 L'Agència integra en la seva plataforma tecnològica les persones usuàries de serveis TIC associades a
aquests llocs de treball i proporciona l'accés als seus sistemes a través dels escriptoris virtuals. Per això,
correspondrà a l'Agència prestar els serveis de lloc de treball (estació de treball físic dotat d'ordinador i
pantalla, sistema operatiu Windows 7 o superior), servei de veu per a cada persona usuària, servei d'impressió
local (impressora làser DIN-A4), servei d'escaneig i lector de codis de barres individual per a la recepció de
documents.

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

Núm. 8467 - 28.7.20213/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21202045-2021



L'ORGT haurà de facilitar la connectivitat de dades a internet per utilitzar i permetre la connexió de l'estació de
treball virtual (VDI), el servei de videoconferència Microsoft Teams (Office 365), el servei de telefonia web
Rainbow i, a més, si en disposa, també prestarà els serveis de gestió del temps d'espera i l'ordre d'atenció al
públic.

Tercer. Funcions de l'Agència en els punts de servei

En els espais de l'ORGT cedits en ús, l'Agència pot dur a terme, sens perjudici de les funcions acordades en el
marc de la xarxa de Tributs de Catalunya, les competències i atribucions que té assignades, i en particular les
funcions d'atenció, informació i assessorament als/a les contribuents o als seus representants, les de gestió,
comprovació, liquidació i recaptació dels impostos propis o cedits competència de l'Agència i les de recaptació
d'ingressos públics.

Quart. Gestió i manteniment dels espais

4.1 La gestió i el manteniment dels espais i les instal·lacions cedides en ús es duran a terme per part de
l'ORGT de forma general i integrada amb la resta de l'edifici.

L'ORGT comunicarà, si escau, a l'Agència els criteris de funcionament i de règim interior actuals, així com
qualsevol modificació rellevant que es produeixi.

4.2 L'Agència gestionarà aquells aspectes particulars que l'afecten de manera exclusiva i posarà en
coneixement de l'ORGT qualsevol canvi rellevant en el seu funcionament.

Cinquè. Prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil i patrimonial

5.1 L'ORGT i l'Agència establiran els mitjans de coordinació que siguin necessaris per cooperar en la protecció i
prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que disposa el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de
coordinació d'activitats empresarials, amb motiu que en un mateix centre de treball exerceixin activitats
personal de dues empreses o més.

5.2 L'ORGT i l'Agència disposaran de les cobertures de responsabilitat civil i patrimonial segons les seves
respectives posicions del contracte d'arrendament el primer i d'ocupant que hi exerceix una activitat de servei
públic, la segona, mitjançant la subscripció de les pòlisses d'assegurança corresponents, i coordinaran la seva
actuació en cas d'accidents o incidents derivats del funcionament dels serveis públics.

5.3 Cadascuna de les entitats signants aplicarà les condicions de treball i el règim de funcionament vigents en
cada moment i que els són propis.

Sisè. Règim econòmic

6.1 Els costos derivats de la cessió d'ús dels espais objecte d'aquest Conveni seran assumits per l'ORGT, llevat
d'aquelles despeses derivades d'iniciatives de l'Agència que no tinguin efectes per l'altra part, i sense perjudici
de les compensacions a què es refereixen els apartats següents.

6.2 Les despeses principals objecte de compensació responen, amb caràcter general, als conceptes següents:
subministraments energètics, aigua, material ordinari d'oficina (no inclou tòners ni tintes per a impressores),
ascensors o plataformes d'accessibilitat, climatització, manteniment de les instal·lacions, gestió dels residus,
servei i material de neteja, desinfecció i control de plagues urbanes, seguretat, amortitzacions de béns
adquirits, serveis de connectivitat de dades, etc.

La quantificació dels costos, de caràcter anual, consten detallats i desglossats en els mòduls per lloc de treball
que conté l'annex 2.

Els imports corresponents a aquests mòduls poden ser objecte d'actualització, a petició de les parts, per causes
degudament justificades i d'acord amb la disponibilitat pressupostària de l'Agència. En tot cas, mentre duri el
Conveni, els imports s'actualitzaran anualment amb l'índex de preus de consum de Catalunya.

6.3 Les despeses per noves inversions, serveis comuns i subministraments que no estiguin previstes en els
mòduls econòmics de l'annex 2 i que es produeixin al llarg de la durada del Conveni, hauran de ser objecte de

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

Núm. 8467 - 28.7.20214/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21202045-2021



compensació, prèvia justificació, que haurà de supervisar la Comissió de Seguiment.

6.4 Els costos derivats del desenvolupament de l'activitat de l'Agència en els espais cedits seran assumits per
l'ORGT i compensats per l'Agència, amb periodicitat anual, d'acord amb la quantificació global següent:

Punt de servei i atenció al contribuent Repercussió anual (€)

Oficina compartida amb 2 llocs de treball individual 7.451,35 (per a 2021)

Per a l'exercici 2022 i següents, la quantia del mòdul s'actualitzarà amb l'índex de preus de consum de
Catalunya.

6.5 Les compensacions econòmiques s'efectuaran a any vençut, amb pagament durant el 1er trimestre de
l'exercici següent, excepte la darrera anualitat que, pel que fa a la part corresponent a l'últim exercici, es
pagarà durant el darrer trimestre posterior al venciment del Conveni, per la qual cosa abasten el període 2022
a 2025, per un import total de 29.805,40 €, a càrrec de la partida D/251000200/1250/0000, Prestació de
serveis amb mitjans aliens amb altres entitats del pressupost de despeses de l'Agència Tributària de Catalunya.

6.6 En el supòsit que la vigència del Conveni sigui inferior a un any natural, l'import a compensar serà
proporcional a la durada del període de cessió d'ús i de prestació de serveis per part de l'ORGT.

6.7 L'import, en euros, de les anualitats corresponents a la repercussió per despeses de funcionament serà:

2022: 3.725,67

2023: 7.451,35 + actualització IPC

2024: 7.451,35 + actualització IPC

2025: 11.177,02 + actualització IPC

Setè . Ús de la imatge corporativa i comunicació de l'acord

7.1 La presència i distribució de la imatge i senyalització de l'Agència en l'accés a l'equipament i dins dels
espais compartits seguirà el criteri del Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya i dels
plans funcionals de l'Agència per als procediments d'atenció al públic, i seran comunicades en el si de la
Comissió de Seguiment.

7.2 Qualsevol de les parts pot emprendre iniciatives de comunicació sobre el contingut d'aquest acord,
respectant la identificació i les marques de cadascuna de les parts, així com reflectint fidelment el contingut.

7.3 Les iniciatives de comunicació conjuntes es planificaran i coordinaran tenint en compte els criteris
comunicatius d'ambdues parts.

Vuitè. Informació confidencial, caràcter reservat de les dades tributàries i protecció de dades de caràcter
personal

8.1 La informació referida a qüestions internes (organitzatives, de personal, etc.) pròpies de cada entitat que
les parts comparteixin o es lliurin en desenvolupament d'aquest Conveni, tindrà caràcter de confidencial, si no
s'acorda expressament el contrari.

8.2 La informació i les dades que tractarà el personal de l'Agència tindràn el caràcter reservat propi de les
dades tributàries i, per tant, estaràn sotmeses al deure de secret, sense que es puguin comunicar a terceres
persones.

8.3 Les parts signants implantaran, d'acord amb les responsabilitats que corresponguin a cadascuna, les
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació tributària i de
les dades de caràcter personal que es derivi de l'activitat del personal de l'Agència.

Novè. Comissió de Seguiment
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9.1 Es constitueix una Comissió de Seguiment, formada per un mínim de dos representants de cada entitat,
encarregada d'analitzar i resoldre els dubtes, les controvèrsies i la proposta de resolució de totes aquelles
qüestions que es derivin de l'aplicació d'aquest Conveni.

9.2 Pel que fa al règim ordinari de funcionament, la Comissió es regeix per les previsions contingudes al règim
jurídic dels òrgans col·legiats que preveu el capítol II del títol I de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la Llei estatal 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Desè. Naturalesa jurídica

Aquest Conveni té naturalesa administrativa 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, d'acord
amb el que disposa el seu article 6.1.

Onzè. Durada del Conveni

La durada del Conveni es fixa per un període de 4 anys. En qualsevol moment abans de la finalització d'aquest
termini, les parts signants del Conveni poden acordar unànimement la pròrroga per períodes d'1 any fins a un
màxim de 4 anys addicionals o la seva extinció.

Dotzè. Causes de resolució

Seran causes de resolució d'aquest Conveni:

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

b) El mutu acord de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.

c) La voluntat d'alguna de les parts comunicada amb 3 mesos d'antelació.

d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar els pactes que constitueixen l'objecte
d'aquest Conveni.

e) L'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d'alguna de les parts signants. En
aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un
termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s'ha
de comunicar a la Comissió de Seguiment i a les altres parts signants. Si, un cop transcorregut el termini
indicat en el requeriment, l'incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts
signants la concurrència de la causa de resolució i el Conveni s'entén resolt.

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

g) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el Conveni o en altres lleis.

Tretzè. Modificació del Conveni

El Conveni es pot modificar de comú acord entre les parts quan circumstàncies objectives ho facin aconsellable
per a una millor realització dels seus objectius, mitjançant subscripció de l'addenda corresponent.

Catorzè. Resolució de conflictes

Sens perjudici de les atribucions de la Comissió de Seguiment, les qüestions litigioses que es puguin plantejar
amb relació a la interpretació, el compliment o l'extinció d'aquest Conveni corresponen a la jurisdicció
contenciosa administrativa, 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.
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Quinzè. Efectes

Aquest Conveni produeix efectes i, per tant, obliga les entitats signatàries des de la seva signatura. El Conveni,
un cop signat, s'ha de publicar tant al DOGC com al Portal de la Transparència, d'acord amb el que disposen
els articles 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest document.

Marta Espasa Queralt

Presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya

Data de la signatura electrònica: 5 de juliol de 2021

Carlos Ruíz Novella

President delegat de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Data de la signatura electrònica: 6 de juliol de 2021

Denia Lázaro Ardilla

Secretària delegada

Data de la signatura electrònica: 6 de juliol de 2021

Annex 1

Plànol d'ubicació

(Vegeu la imatge al final del document)

Annex_1_Conveni_us_espais_Diputacio_Barcelona.pdf

Annex 2

Mòduls de repercussió de costos (de caràcter anual)

Imports mòduls 2021

Despeses TIC Mòdul 1r lloc Mòdul 2 llocs Mòdul 4 llocs

Servei de dades de 100 Kbs per persona usuària 224,12 437,03 831,46

Total TIC 224,12 437,03 831,46

Resta despeses Mòdul 1r lloc Mòdul 2 llocs Mòdul 4 llocs
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Neteja 1.363,18 2.658,20 5.057,22

Sistemes seguretat i accessos 566,54 1.104,76 2.101,80

Manteniment 376,88 734,93 1.398,19

Aigua i energia 463,57 903,97 1.719,80

Amortitzacions béns adquirits 394,07 768,44 1.461,95

Material ordinari i despeses diverses 152,84 298,03 567,00

Altres subministraments 280,00 546,00 1.038,77

Total resta despeses 3.597,09 7.014,32 13.344,74

Total mòdul 3.821,20 7.451,35 14.176,19

A partir de l'anualitat 2022 i següents, la quantia del mòdul s'actualitzarà amb l'índex de preus de consum de
Catalunya a data de 31 de desembre de l'any anterior.

(21.202.045)
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