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L'oficina de la Hisenda catalana a
Terrassa assumirà els impostos
cedits a partir del setembre
El Govern anul·la el decret que encarrega als registradors de la propietat la
liquidació d'aquests tributs | Des de Terrassa es gestionaran els impostos
territorials en coordinació amb la de Sabadell

L'Agència Tributària de Catalunya, a la Zona Franca de Barcelona | ACN

El Govern ha aprovat aquest dimarts la derogació del Decret 4/2006, de 17 de gener, que atribuïa
als registradors de la propietat les tasques de gestió, liquidació i recaptació dels tributs cedits a la
Generalitat de Catalunya. A partir del propvinent 1 de setembre, doncs, l'Agència Tributària de
Catalunya (ATC) assumirà les funcions d'atenció i informació al contribuent, comprovació, liquidació i
recaptació dels impostos sobre successions i donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. Així, l'oficina de l'ATC a Terrassa començarà a rodar i gestionarà els tributs territorials
de la comarca del Vallès Occidental juntament amb les instal·lacions de Sabadell.
Aquesta decisió s'emmarca en la voluntat del Govern d'assumir totes les funcions tributàries que el
marc autonòmic li atribueix estatutàriament i preparar els fonaments de la futura hisenda catalana.
Amb l'acord d'aquest dimarts, l'executiu assegura que es posen les bases perquè, a partir de l'1
de setembre, finalitzi la relació entre l'ATC i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la
Propietat, els quals, a través de la signatura de diversos convenis de col·laboració entre les dues
administracions, tenien encarregada la liquidació d'aquests tributs.
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El passat 24 d'octubre, el director de l'Agència catalana, Eduard Vilà, ja va notificar la denúncia
del darrer d'aquests convenis ?signat el novembre del 2012 i prorrogat l'octubre del 2015? al degà
del Col?legi de Registradors de Catalunya, Luis Suárez, amb efectes de l'1 de setembre del
2017. Aquests convenis amb els registradors van tenir un cost per a l'administració de la
Generalitat de 27,5 milions d'euros l'any 2016, i es preveia que, per al 2017, aquest cost fos de
30 milions d'euros.
Aquesta decisió s'emmarca en el desplegament territorial de l'ATC, que a primers de setembre
comptarà amb un total de 19 oficines pròpies i 13 de compartides amb les administracions locals
?diputacions, consells comarcals i ajuntaments? distribuïdes arreu de la geografia catalana. La
voluntat del Govern és implantar un nou model territorial de l'Agència catalana, basat en una
xarxa d'oficines pròpies preparades per prestar els mateixos serveis a tots els ciutadans de
Catalunya.
Ubicació de les noves oficines
A banda dels Serveis Centrals de Barcelona (Zona Franca), les tres delegacions ?Girona, Lleida i
Tarragona? i les dues capitals del Vallès Occidental, els municipis que comptaran amb una
d'aquestes 15 noves oficines territorials de l'ATC són: Barcelona (amb l'oficina del Poblenou),
Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma
de Farners, la Bisbal d'Empordà, Figueres, la Seu d'Urgell, Reus, i Tortosa.
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