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I Jornada Tributs de Catalunya  

Marta Espasa: “ L’ATC i les administracions locals hem de compartir les bases de dades 
per excel·lir en la gestió tributària, millorar l’atenció al contribuent i lluitar contra el frau 
fiscal” 

 Anuncia que al juliol es posarà en marxa un nou cercador a Tributs de Catalunya 

amb informació detallada de tots els tràmits que es poden fer a cadascuna de 

les oficines de la xarxa  

 

 Actualment Tributs de Catalunya dona cobertura a 939 municipis de Catalunya, 

el que significa un 99% de la ciutadania 

 

La secretària d’Hisenda de la Generalitat, Marta Espasa, ha assegurat aquest matí que 
disposar d’unes dades plenament actualitzades i amb garantia de qualitat és “l’element clau” 
per millorar en la gestió tributària. En aquest sentit, ha fet una crida al conjunt 
d’administracions, que actualment formen part de la xarxa Tributs de Catalunya, a col·laborar 
i intercanviar informació “per excel·lir en la gestió tributària, millorar l’atenció al 
contribuent i lluitar contra el frau fiscal”. 

Espasa ha fet aquestes declaracions en la sessió inaugural de la I Jornada Tributs de 
Catalunya que per primera vegada, i de manera telemàtica, organitza el Departament 
d’Economia i Hisenda conjuntament amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). La xarxa 
Tributs de Catalunya és un organisme creat l’any 2012 a partir de l'acord entre l'Agència 
Tributària de Catalunya (ATC) i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb 
la voluntat de crear un marc de col·laboració estable en l'àmbit tributari per, d’una banda, 
desenvolupar una gestió tributària més pròxima a la ciutadania en facilitar als contribuents el 
compliment de les seves obligacions tributàries, especialment a través del servei de finestreta 
única; i, de l’altra, preveure i lluitar contra el frau fiscal. Dos objectius que, en paraules de la 
secretària d’Hisenda, “són bàsics i fonamentals per a qualsevol administració tributària”. 

Segons ha explicat Espasa, actualment formen part de Tributs de Catalunya un total de 29 
ens, que a partir dels convenis signats donen cobertura a 939 municipis (el 99% dels municipis 
catalans) i a una població de 7,6 milions de ciutadans (el 99%). Més enllà de l’intercanvi 
d’informació, Tributs de Catalunya també col·labora en altres àmbits com: la finestreta única 
tributària, per facilitar els tràmits als contribuents i minimitzar els costos indirectes d’aquestes 
gestions; la recaptació executiva, en oferir des de l’ATC aquest servei a les administracions 
locals que no tenen transferida aquesta competència; i la formació, impartint activitats 
formatives en matèria tributària per a tots els treballadors públics amb l’objectiu d’actualitzar 
coneixements i millorar la seva carrera professional.   

TdC en xarxa, un nou butlletí trimestral 

Durant la seva intervenció, la secretària d’Hisenda també ha anunciat la reformulació del web 
de Tributs de Catalunya amb la posada en marxa aquest mes de juliol d’un nou cercador 
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que oferirà els tràmits que els contribuents poden fer a cada oficina i per a cada impost, a 
banda de donar informació sobre els tributs municipals i els que gestionen l’ATC o les oficines 
locals i tràmits tributaris, entre d’altres. 

Així mateix, a finals de mes es posarà en marxa el butlletí TdC en xarxa que, amb caràcter 
trimestral, recollirà les principals novetats tributàries que afecten tant als tributs locals com als 
de la Generalitat. 

 

Més de 300 participants a la I Jornada Tributs de Catalunya 

La I Jornada Tributs de Catalunya, que ha estat inaugurada per la secretària d’Hisenda i a la 
qual han assistit més de 300 persones, també ha comptat amb la participació del catedràtic 
d’Hisenda Pública i director del Màster en Hisenda Autonòmica i Local, Joaquim Solé-
Vilanova; la regidora de Comerç, Mercats i Consum, Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament 
de Barcelona, Montserrat Ballarín; el vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau 
Presas; la Tresorera de l’Ajuntament de Sabadell, Aurora Barrionuevo; la professora de dret 
financer i tributari, Montserrat Peretó, i el director de l’ATC, Eduard Vilà.  

La jornada s’ha pogut seguir en streaming i es pot recuperar a través d’aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=Df6a1uY_6nA 
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