
 

MOCIÓ PEL PAGAMENT DE TRIBUTS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 

 

Atès el precedent que significa el conveni signat el 19 de setembre del 2012 per l'Agència 

Tributària de Catalunya i les quatre diputacions catalanes, pel qual es decidien a cooperar en la 

gestió dels imposts locals a la web que connecta els portals informàtics dels organismes amb 

tasques tributàries a Catalunya. 

Atès l’acord de 20 de febrer de 2014 per a la creació de Tributs de Catalunya, l'organisme que 

aglutina la gestió dels tributs de la Generalitat i les quatre diputacions catalanes i que ofereix a 

la ciutadania un nou servei de finestreta única a través de més de 200 oficines tributàries 

repartides per tota la geografia de Catalunya. 

Atès que la Generalitat de Catalunya ha impulsat una pàgina web amb una eina telemàtica 

perquè tots els catalans que vulguin puguin pagar els seus impostos a l'Agència Tributària de 

Catalunya (ATC), amb plena validesa legal i per tant es compleix igualment amb les obligacions 

fiscals. 

Atès que per acord de ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental al passat mes de març de 

2016 es va aprovar una moció que acordava iniciar els mecanismes necessaris per a procedir al 

pagament de l’IRPF i de l’IVA a l’Agència Tributària de Catalunya,  i que ajuntaments com el de 

Barcelona o Sabadell ja col.laboren amb la (ATC) amb convenis signats. 

Atés l’avantatge que indubtablement significaria per a la gestió de les hisendes locals la 

disponibilitat d’una Agència Tributària de Catalunya. 

Per aquest motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de 

La Llagosta, proposa al ple l’adopció dels següents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACORDS 

 

1. Manifestar la voluntat del municipi de La Llagosta d’exercir la seva sobirania fiscal. 

 

2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la 

Renda  a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest 

ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya. 

 

3. Fer extensius els acords d’aquesta moció a la ciutadania perquè els pagaments i 

liquidacions dels seus impostos a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) es 

facin a través de l’Agència Tributària Catalana. 

 

4. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, a l’Agència Tributària Espanyola, a l’Agència Tributària 

Catalana, a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de 

Catalunya (FMC). 

 

 

La Llagosta, 18 d’abril de 2017. 

 

 

 


