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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS (CUP-AMUNT)
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 2022-06-17 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR DE REUS (EN NOM DE L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA DE REUS) PER TAL DE FER EL PAGAMENT
D’IMPOSTOS ESTATALS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (ATC)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1.- Exposició de motius. La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives conduents
al cobrament dels deutes tributaris. L’Estat gaudeix de la potestat originària per a establir tributs, i les comunitats
autònomes i la resta d’entitats locals poden establir i exigir tributs d’acord amb la Constitució i les lleis. Per tant,
cada administració disposa de la possibilitat d’establir i exigir tributs d’acord amb el marc legal esmentat. Això no
obstant, però, a què entre elles es puguin dur a terme convenis i acords en la gestió i recaptació, així es recull per
exemple a l’article 5.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en la qual s’estableix que l’Estat i
les comunitats autònomes podran subscriure acords de col·laboració per a l’aplicació dels tributs. Sense anar
més lluny, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència tributària de Catalunya (ATC), va tenir un conveni
subscrit amb l’Agència estatal d’administració tributària (AEAT) que es va iniciar el dia 26 de setembre de 2006, en
el qual l’AEAT assumia la gestió en la via executiva dels ingressos de dret públic gestionats per la Comunitat
autònoma de Catalunya, i en el qual es regulava, entre altres, com es feien les transferències de fons recaptats
per part de l’AEAT cap a l’ATC. Per tant, podem concloure que l’efecte material de pagar els impostos estatals a
través de l’ATC és una acció que té un encaix legal,i que en cap cas es posa en qüestió que la gestió, la recaptació,
la liquidació i la inspecció dels impostos de l’Estat recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària
de l’Estat. A més, dona compliment al principi de finestreta única, de tal manera que es facilita al ciutadà la
presentació de la documentació a les diferents administracions. Actualment, la Generalitat tan sols recapta el 5,3
% dels impostos que paguem les catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat
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(grans establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per l’Estat espanyol
(successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i transmissions patrimonials). Els grans impostos
(IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes. Un criteri de
subsidiarietat i de simplificació administrativa, aconsella efectuar tots els pagaments d’impostos a un únic
destinatari, que és l’ATC. Cal, ara, que els governs locals actuïn de manera directa per enfortir l’ATC, per tal que
sigui una entitat realment propera als ciutadans i a les administracions catalanes, i pugui actuar amb l’eficàcia
necessària. Cal també que les administracions públiques animem el Govern de Catalunya perquè destini els
recursos suficients perquè l’ATC tingui unes dimensions adequades, per tal que pugui ser la receptora de la
pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a Catalunya a través de la seva ciutadania i de les seves institucions,
i fer efectiu el principi de proximitat, seguretat, eficiència i simplificació que es requereix. El 12 de juliol de 2005, ja
es va signar un conveni entre l’ATC i l’AEAT, pel qual es concretaven les condicions per a la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya en la presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents
tributaris en nom de tercers. Aquest conveni regulava les condicions que havien de regir en la col·laboració entre
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de
presentació telemàtica de les declaracions, comunicacions i altres documents tributaris que pugui efectuar la
Generalitat de Catalunya en nom de terceres persones.
2.- Fonaments de dret
2.1.- Competència de l’ATC en el cobrament d’impostos estatals.
2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat recaptats a Catalunya
corresponen a l’Administració tributària de l’Estat, sens perjudici de la delegació que la Generalitat en pugui rebre
ni de la col·laboració que es pugui establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut.”
2.2.- Òrgan competent per a l’ordenació dels pagaments. L’ordenació del pagament és l’operació comptable que
reflecteix l’acte en virtut del qual l’ordenador de pagaments, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada,
expedeix i autoritza la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de l’entitat. D’acord amb l’article
21.1.f de la Llei de bases de règim local 7/1985, correspon aquesta competència a l’alcalde, essent una
competència delegable art. 21.3 de la LBRL 7/1985.
2.3.- Ordenació de pagaments davant de l’ATC.
2.4.- Alliberament del deute tributari pel pagament efectuat davant l’ATC.
2.5.- Responsabilitat per a la no presentació dins de termini dels corresponents impresos de declaració.
2.6.- Responsabilitat pel no pagament dins de termini.
2.7.- Ús de l’anomenada finestreta única.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot plegat proposem l’adopció dels l’acords següents:
1.- Considerar que la forma més directa de pagament dels impostos estatals és a través de l’Agència Tributària de
Catalunya (ATC). Per aquest motiu, i d'acord amb l’obligació dels òrgans administratius d’actuar sota els principis
d’eficiència, és requereix a l’Alcalde, o òrgan en qui delegui, que practiqui el pagament de tots els impostos
estatals a través de l’ATC.
2.- Demanar que el pagament de tots els impostos estatals a través de l'ATC es realitzi en un període no major de
4 mesos.
3.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos de l’ATC per tal que pugui
afrontar amb condicions el repte de ser la principal administració recaptadora d’impostos a Catalunya.
4.- Animar la resta d’ajuntaments de Catalunya a fer el pagament de tots els impostos estatals a través de l’ATC.
5.- Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de Vicepresidència de la Generalitat
de Catalunya i a l’ATC, a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC),
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a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), al Consell per la República (CxR) i a l’Assemblea Nacional
Catalana.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio__CUP_Reus_ANC_ATC_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
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SI

X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
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REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Destinataris

Drets

Informació addicional
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X

Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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