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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 27 d'octubre de 2016, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots en contra del grup municipal C's, 3 vots
en contra del grup municipal PP, 2 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a favor del
regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DE SUPORT DE LES OFICINES LIQUIDADORES

Atès que la gestió i liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de l’impost sobre successions i donacions que realitzen les Oficines
Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat s’empara amb la
normativa pròpia dels tributs, disposició addicional 2a del RD 828/1998 de 29 de maig,
disposició addicional 1a del RD 1629/1991 de 8 de novembre.
Atès que les Oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l’Agència
Tributària de Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils
i de Béns Mobles de Catalunya, signat el 30 d’octubre de 2012, prorrogat el dia 22 d’octubre
de 2015, exerceixen les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels citats impostos,
delegades a la Generalitat de Catalunya en el marc de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per
la qual es regula el nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
de ciutats amb estatus d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, i de la
Llei 16/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de l’Estat a la Generalitat de
Catalunya i de fixació de l’abast i les condicions d’aquesta cessió.
Atès que les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en tres
grans blocs:
En un primer bloc, s’inclourien totes aquelles tasques corresponents a la recepció de
documents, escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol document que es presenti a
les oficines, independentment que, conforme a les regles de comeptència territorial, siguin
incompetents per tramitar-ho. Respecte de tota la tasca de gestió de documentació, també
s’hi podria incloure el seu arxiu, classificació i custòdia d’acord amb les instruccions
emeses per l’Agència Tributària de Catalunya.
En un segon bloc, s’hi pot afegir el que s’entén com l’atenció al constribuent, tot allò
que defineix la relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a dir, informar els
contribuents sobre tots els aspectes de la gestió dels impostos que tenen encomanats, així
com assistir-los per tal de facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.
Finalment, en un tercer bloc, s’integrarien totes aquelles actuacions que tenen a veure
amb la tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei General Tributària, l’
aplicació dels tributs, respecte a l’import sobre successions i donacions i a l’impost sobre
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transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En aquest sentit es qualificquen i
revisen tots els documents i autoliquidacions, determinant si s’ha autoliquidat correctament
els fets imposables que continguin i s’emeten les propostes de liquidació i les liquidacions
provisionals per valors declarats o comprovats que s’escaiguin. Totes aquelles actuacions
que en relació amb els citats impostos es preveuen en relació a la revisió en via
administrativa fins a la seva tramitació a la via econòmic administrativa, és a dir,
procediments de devolució d’ingressos indeguts, acords de suspensió, recursos de
reposició i tramitació de procediments especials de revisió i econòmic administratius. Així
mateix, la qualificació de les infraccions tributàries, la seva incoació i tramitació d’acord
amb la normativa vigent. I també la tramitació de sol·licituds d’ajornaments i
fraccionaments que presentin els contribuents.
Atès que les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que una
àmblia distribució geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans desplaçaments i al
mateix temps al tractar-se d’Oficines de reduïda dimensió permet un acostament en el tracte
envers el ciutadà. S’ha de tenir en compte, a més que actualment hi ha molts interessats que,
tot i no tenir coneixements fiscals, es fan els tràmits pel seu compte amb la finalitat d’
estalviar-se les despeses del gestor i això implica un major nombre de persones ateses i una
dosi molt alta de paciència.
Atès que ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models d’autoliquidació)
tant de l’impost sobre TP i AJD com de l’ISD i també duen a terme actuacions de
col·laboració en les campanyes de renda i patrimoni, mitjançant punts d’atenció
personalitzada per a la confessió de les autoliquidacions dels impostos citats.
Atès que aquesta proximitat es veu reflectiva en el fet que diàriament molts ciutadans i
professionals es personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes relacionats amb
els procediments d’aplicació dels tributs tramitats a les mateixes, també diàriament s’atenen
un nombre elevat de consultes telefòniques.
Atès que una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l’eficàcia en la gestió, prova d’
això és el fet que comproba expedient a expedient donant lloc a un major control del
compliment de les obligacions tributàries dels contribuents. Aquesta comprovació exhaustiva
de tots els expedients presentats fa que el ciutadà confiï en el sistema tributari i prengui
consciència que tots hem de contribuir, pagant el què és juts per aquests tributs ben
gestionats, per generar ingressos pel país.
Atès que els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb una
bona formació professional que s’han convertit en autèntics especialistes en l’àmbit de la
gestió d’aquests impostos complexos. Hi ha una actualització constant tant en l’àmbit de
formació jurídica com de pràctica en la gestió dels procediments.
Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota una sèrie d’
informacions en el sentit que dins del marc legal autonòmic vigent i en el desplegament d’una
hisenda amb més competència el govern pretén reforçar l’Agència Tributària de Catalunya en
el sentit que liquidi tots els impostos cedits a partir de l’any que ve, entre ells l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’impost sobre successions i
donacions, que és una tasca que actualment realitzen les Oficines Liquidadores de districte
hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat.
Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines Liquidadores, així com
amb els serveis que presten, és elevat entre els ciutadans.
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Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels expedients presentats dóna una
seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es fan comprovacions aleatòries i de mostreig i
per tant estem davant d’una actuació tributària justa, qualitat indispensable pel bon
funcionament i confiança per part dels ciutadans en el sistema tributari.
Atès que davant d’un hipotètic desmantellament de la xarxa d’Oficines Liquidadores,
actualment 53 oficines distribuïdes pel territori català, es perdrien precisament els fets
diferencials que caracteritzen a les oficines liquidadores, en concret la proximitat al ciutadà, l’
eficàcia en la gestió i el personal qualificat, pel fet que es tracta d’oficines petites amb uns
mètodes de treball i organitzatius propis, que permeten un tracte personalitzat amb els
ciutadans.
El Ple ACORDA
Primer.- DONAR suport a la continuïtat de les Oficines Liquidadores, a partir de la seva
estructura i distribució territorial i el seu personal, com a administració propera a la
ciutadania en la seva funció de servei públic.
Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a que tingui en compte el paper de
les Oficines Liquidadores en la definició del desplegament territorial de l’Agència Tributària
de Catalunya, davant la voluntat d’aquest consistori de mantenir serveis púiblics de
proximitat eficients per a la ciutadania de Cerdanyola del Vallès."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

