
MOCIÓ DE PDECAT, ERC i CUP-PC PERQUÈ L’EMD DE VALLDOREIX 
S’ADHEREIXI AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS 
I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I 
COTITZACIONS SOCIALS  

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda 
pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle 
XXI, amb un model d’administració més propera i una relació de confiança entre 
administració i ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels 
mecanismes que li han de permetre assumir directament la gestió dels diferents 
tributs, propis i cedits, en totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració 
administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic que ho 
sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al 
Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha 
de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix de la protecció social que sigui 
competència de la Generalitat de Catalunya en cada moment. 
 
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la 
hisenda catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la 
seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer 
front una administració moderna. 

 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant 
una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de 
presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les 
administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social 
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots 
els agents implicats en base al component tecnològic i les economies d’escala 
que es poden assolir amb aquesta col·laboració. 
 
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que 
ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern 
de 25 d’abril de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol 
de 2017. 
 
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència 
Tributària, li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni 
administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica 
establerta per la normativa vigent.  
 
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació 
de les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no 



estigui creada correspon a la Direcció General de Protecció Social del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa 
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt 
de les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, 
de cercar economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les 
administracions tributàries catalanes. 
 
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats 
del seu sector públic que en vulguin formar part. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l’EMD de Valldoreix subscrigui amb l’Agència Tributària de 
Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector 
públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària. 
 
Segon.- Que l’EMD de Valldoreix subscrigui amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a 
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens 
públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Tercer.- Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a 
la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la 
Independència) l’aprovació de la present moció. 
 


