
 

 

 

Conveni marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i les 
Diputacions per impulsar la gestió tributària 

     

Antecedents 

El present conveni marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i les 4 diputacions ve avalat 
per: 

 Article 204 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, relatiu a l'Agència Tributària de 
Catalunya. 
 

 Article 21 de la Llei 7/2007 de l’Agència Tributària de Catalunya. “L’Agència 

Tributària de Catalunya pot signar [...] convenis de col·laboració amb entitats públiques 
pertanyents a altres administracions en els àmbits d’actuació que directament o 
indirectament li són propis”. 
 

 Resolució 737/IX, sobre el Pacte Fiscal, de 25 de juliol de 2012, concretament en el 
punt 4 apartat b) estableix literalment: “L’Agència Tributària de Catalunya ha de disposar 
de plena capacitat i atribucions per a l’organització i exercici de les funcions pròpies de 
la gestió tributària, i hauria de col·laborar administrativament amb altres administracions 
locals, estatals i europees, especialment en la lluita contra el frau fiscal”. 

 
Davant d’aquests mandats, els signants estableixen un marc de col·laboració estable que 
permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana (actualment autonòmica i 
local), amb major proximitat al ciutadà. 
 
 
 Objectius 

Els principals objectius: 

 Millorar el servei que es dona als ciutadans de Catalunya en l’àmbit tributari. 

 Avançar cap a una integració de tots els nivells de l’administració tributària. 

En una primera fase, es pretén col·laborar en aquells procediments que es puguin instaurar 
en un període curt de temps, que donin valor afegit a les diferents institucions i que 
serveixin de base per ampliar a procediments més complexos i específics, a 
desenvolupar en una fase immediatament posterior. 

 

Els principals beneficis que aporta: 

a) Simplificació administrativa: facilitar al ciutadà un servei de finestreta única pel que 
fa als tributs gestionats per l’ATC i els d’àmbit local. 

b) Millora de l’eficàcia de la gestió tributària, gràcies a la informació compartida i a la 
millora de l’assistència tècnica al ciutadà. 

c) Una xarxa d’atenció homogènia en 150 oficines. 

d) Millora de la lluita contra el frau fiscal. 



 

 

 
 

Magnituds de la nova xarxa d’atenció tributària 

 

La nova xarxa d’atenció tributària conjunta entre l’Agència Tributària de Catalunya i les 4 
diputacions estarà formada per 150 oficines: 

 

ESTRUCTURA ACTUAL 
 

      NOVA ESTRUCTURA 

ORGANISME TRIBUTARI LOCAL Oficines Personal 

ORGT - Diputació de Barcelona 101 665 

XALOC - Diputació de Girona 9 95 

OAGRTL - Diputació de Lleida 10 111 

BASE -  Diputació de Tarragona 26 208 

TOTAL 146 1.079 
 

 Oficines Personal 

150 1.421   
 

 

ORGANISME TRIBUTARI CATALÀ Oficines Personal 

ATC - Generalitat de Catalunya 4 342 
 

 



 

 

 

Mapa 1. Xarxa integrada d’oficines 

 

Els organismes de recaptació de les diputacions són: 

 Diputació de Barcelona (vermell). ORGT - Organisme de Gestió Tributària. 

 Diputació de Girona (marró). XALOC – Xarxa Local de municipis. 

 Diputació de Lleida (verd). OAGRTL - Organisme Autònom de Gestió i Recaptació 
de Tributs Locals. 

 Diputació de Tarragona (blau). Base – Gestió d’ingressos. 

 Generalitat de Catalunya (lila). Agència Tributària de Catalunya. 

 


