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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/14/2017, de 21 de febrer, pel qual es crea la seu electrònica derivada de l'Agència Tributària
de Catalunya.

La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, dona un marc
legal a allò que la mateixa Llei anomena “el model català d'Administració electrònica”, construït des de l'any
2001 i que ha anat articulant la progressiva incorporació de mitjans electrònics en les relacions de les
administracions catalanes entre elles i amb la ciutadania. L'article 10 d'aquesta Llei estableix que les entitats
que integren el sector públic han de difondre, per mitjans electrònics, la informació relativa als serveis que
presten i que es concreten en el punt 1 de l'article esmentat. A més, l'article 11 estableix que, en tot cas, els
continguts detallats als apartats a, b i c de l'article 10.1 s'han de difondre mitjançant la seu electrònica
corresponent.
D'acord amb el marc legal esmentat, mitjançant el Decret 232/2013, de 15 d'octubre, es crea la seu
electrònica, amb l'objectiu de posar a disposició de la ciutadania, empreses i entitats un espai electrònic únic
de relació amb l'Administració de la Generalitat que els permeti accedir a la informació, als serveis i els tràmits
més enllà de les limitacions temporals i espacials pròpies de les oficines presencials i, a la vegada, millorar
l'eficiència en la gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
En aquest mateix sentit, l'article 4 del Decret 232/2013, de 15 d'octubre, preveu una seu electrònica única, si
bé l'apartat 4 d'aquest article permet la creació de seus electròniques derivades o subseus per raons
d'autonomia funcional o organitzativa, a les quals s'ha d'accedir a través de la seu electrònica principal. D'acord
amb aquest article, la creació d'una seu electrònica derivada o de les subseus requereix un acord del Govern, a
proposta conjunta del titular del departament competent en matèria d'atenció ciutadana i dels departaments
corresponents.
D'altra banda, l'aprovació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, va implicar un
aprofundiment en la incorporació de les noves tecnologies de la informació en la gestió dels tributs, i aquesta
norma recollia, en el seu article 96, l'exigència, ja formulada a l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de
promoure la utilització de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessaris per al
desenvolupament de la seva activitat i l'exercici de les seves competències. També en aquest sentit, la recent
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que deroga
la Llei 30/1992 ja esmentada, estableix l'obligació i la possibilitat que diversos col·lectius i persones físiques es
relacionin per mitjans electrònics amb les administracions públiques i, pel que fa a les notificacions dels actes i
resolucions dictades per aquestes, l'article 43 de la Llei esmentada preveu que aquestes es puguin practicar
mitjançant compareixença a la seu electrònica de l'Administració o òrgan actuant, a través de l'adreça
electrònica habilitada o mitjançant ambdós sistemes.
En aquest context, l'Administració de la Generalitat de Catalunya ja es va fixar com a objectiu la
implementació efectiva d'aquestes noves tecnologies dins l'àmbit tributari, amb la finalitat de facilitar als
contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries i racionalitzar el cicle tributari, per tal de
simplificar al màxim els tràmits. En aquest sentit, l'article 32 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de
mesures fiscals i administratives de la Generalitat de Catalunya, disposa que el Departament d'Economia i
Finances (actualment, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda) ha de promoure la
presentació telemàtica de declaracions, escriptures públiques i altres documents i, amb aquest objectiu,
desenvolupar els instruments jurídics i tecnològics necessaris en l'àmbit de la seva competència.
Malgrat totes les actuacions en matèria de desenvolupament informàtic que s'han dut a terme fins ara, resulta
evident que el nou marc legal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim
jurídic del sector públic, posen èmfasi en l'obligatorietat de potenciar la possibilitat que els ciutadans utilitzin
mitjans electrònics per relacionar-se amb les administracions públiques i que els diversos tràmits i notificacions
es puguin efectuar a través d'aquests mitjans.
L'Agència Tributària de Catalunya és un ens amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per
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organitzar i exercir les funcions que té encomanades, entre les quals destaquen la gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs, quan la seva aplicació correspon a la Generalitat de Catalunya; facilitar el compliment
voluntari de les obligacions tributàries, l'exercici dels drets tributaris de la ciutadania i prestar els serveis
d'atenció i informació al contribuent i gestionar la recaptació, en període executiu, dels ingressos de dret públic
no tributaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que conformen el sector públic de la
Generalitat.
L'exercici de les funcions esmentades en l'apartat anterior requereix la creació d'una seu electrònica derivada
en la qual es puguin realitzar telemàticament els tràmits de l'àmbit tributari dins d'un context informatiu
homogeni i de suport a l'usuari. Mitjançant una seu derivada, l'Agència Tributària de Catalunya oferirà la
informació i la tramitació telemàtica de cada tribut o procediment d'una manera integrada, facilitant l'ús del
canal telemàtic als contribuents. La seu derivada també facilitarà l'autonomia funcional de l'Agència Tributària
de Catalunya en les tasques d'assistència i suport al ciutadà i de manteniment i actualització dels tràmits, i,
especialment, la connexió d'aquests amb les dades i la resta del backoffice.
De conformitat amb el que preveuen l'article 10 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans
electrònics al sector públic de la Generalitat de Catalunya, i l'article 4 del Decret 232/2013, de 15 d'octubre, pel
qual es crea la seu electrònica;
Vista la proposta del director de l'Agència Tributària de Catalunya;
Per tot això, a proposta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i de la
consellera de la Presidència, el Govern

Acorda:

1. Crear la seu electrònica derivada de l'Agència Tributària de Catalunya per motius d'autonomia funcional, a fi
de facilitar l'accés dels contribuents a tots les tràmits telemàtics de l'àmbit tributari.

2. L'accés a la seu electrònica derivada de l'Agència Tributària de Catalunya es fa a través de l'adreça de la seu
electrònica principal i des del web de l'Agència Tributària de Catalunya.

3. El contingut de la seu electrònica derivada de l'Agència Tributària de Catalunya és el següent:
3.1 Informació sobre els tributs propis i cedits que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya.
3.2 Informació sobre els procediments d'atenció al ciutadà i sobre les gestions que els ciutadans poden
realitzar a l'Agència Tributària de Catalunya.
3.3 Informació corporativa de l'Agència Tributària de Catalunya.
3.4 Accés a la normativa tributària i criteris de l'Administració.
3.5 Tramitació telemàtica de tots els tributs i procediments gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya i
accés a les dades pròpies de cada contribuent.

4. Els certificats electrònics i altres mesures de seguretat identifiquen la seu electrònica derivada amb les
dades de l'Agència Tributària de Catalunya.

5. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de febrer de 2017
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Joan Vidal de Ciurana
Secretari del Govern

(17.052.119)
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