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Dimecres, 15 de març del 2023 

L’ATC i el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles signen 
un conveni per millorar l’obtenció d’informació  

• L’acord facilitarà l’accés telemàtic de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a les 
dades dels registres de la propietat, mercantils, de béns mobles, concursal i sobre 
titularitats reals de participacions i accions de les societats 
 

• L’objectiu és agilitar els tràmits administratius en les tasques de recaptació i de 
prevenció i reducció del frau fiscal que realitza l’agència catalana en l’àmbit dels tributs 
propis i cedits  

 
 
La presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i secretària d’Hisenda de la 
Generalitat, Marta Espasa, i el degà del Deganat Autonòmic de Catalunya del Col·legi de 
Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles d'Espanya, Vicente J. García-Hinojal 
López, han formalitzat aquest dimecres un conveni de col·laboració que permetrà millorar 
l’obtenció d’informació.  
 
Gràcies a la signatura d’aquest conveni, l’ATC tindrà accés telemàtic, a través de les diferents 
plataformes digitals de les quals disposa el Col·legi, a la informació mercantil i també a la 
informació registral relativa a béns immobles i mobles, facilitant així el compliment de les 
funcions d’aplicació dels tributs que gestiona l’Agència. Així mateix es podrà accedir al 
Registre Públic Concursal, dependent del Ministeri de Justícia i gestionat pel Col·legi de 
Registradors, per conèixer les societats en què s’hagi declarat el concurs de creditors. 

A més, el conveni preveu una via de comunicació directa entre l’ATC i els Registradors, amb 
l’objectiu d’agilitar els tràmits administratius en les tasques de recaptació –en període voluntari 
o executiu- dels tributs propis i cedits totalment a la Generalitat. D'aquesta manera, el conveni 
regula, per exemple, la presentació telemàtica per part de l’ATC de documents relatius als 
embargaments practicats per impagament de deutes tributaris de contribuents, que s’han 
d’inscriure al Registre de béns immobles. 

En l’àmbit de la prevenció i reducció del frau fiscal que du a terme l’agència catalana, cal 
destacar que a partir de la signatura d’aquest conveni l’ATC tindrà accés a les titularitats reals 
de participacions i accions de les societats, per investigar entramats societaris, estructures 
jurídiques sense personalitat i fideïcomisos, entre d’altres. Aquesta consulta permetrà 
conèixer a qui correspon la titularitat d’una societat a partir del NIF d’aquesta o bé d’una 
persona física. També permetrà conèixer aquelles societats intervinents en la cadena de 
control d'un titular real. Aquesta informació és fonamental en la lluita contra el blanqueig de 
capitals i el frau fiscal. 
 
El conveni signat avui tindrà una vigència de quatre anys, amb una pròrroga de fins a quatre 
anys més.  
 


