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Assumpte: Sobre la moció relativa a l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament del 
Masnou.

Antecedents

- Els  grups  municipals  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya  (ERC-AM-MES)  i 
Convergència i Unió (CiU) han presentat el dia 8 de setembre de 2015 una moció 
relativa a la sobirania fiscal de Catalunya per a la seva inclusió al Ple ordinari del 
dia 24 de setembre de 2015.

- En la mateixa data de 8 de setembre es va convocar la Comissió Informativa de 
Serveis Generals on s’inclou en l’ordre del dia aquesta moció. 

- En concret la moció proposa acordar el següent:

“Primer.- Manifestar la voluntat del municipi del Masnou d’exercir la seva sobirania 
fiscal.

Segon.-  Iniciar  els mecanismes necessaris  per tal  de procedir  al  pagament de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA) d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), en els 
propers mesos.

Tercer.- Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya,  al  Parlament  de  Catalunya,  a  la  delegació  del  govern  espanyol  a 
Catalunya,  a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  i  a  l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques.”

Normativa d’aplicació

- Constitució Espanyola (CE). 

- Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC).

- Llei  7/2007,  de  17  de  juliol,  de  creació  i  regulació  de  l’Agencia  Tributària  de 
Catalunya (ATC).

- Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les persones 
Físiques (LIRPF).

- Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l’Impost de l’IVA (LIVA)
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- La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Consideracions jurídiques

Primera.- Pagament de l’IRPF i de l’IVA: 

La Llei sobre l’IRPF disposa al seu article 99.4) que “En todo caso, los sujetos obligados 
a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro,  
sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta.”

En relació a les liquidacions positives de l’IVA, tant la Llei de l’IVA, com el seu Reglament 
disposen que els corresponents ingressos han de fer-se també a l’AEAT.

Segona.- L’ordenació de pagaments:

L’ordenació de pagaments d’una entitat local correspon al President o Presidenta de la 
mateixa ( article 186.1 TRLRHL).

La Intervenció de l’Ajuntament té, entre d’altres, la funció de fiscalitzar els actes de les 
entitats  locals  que  donin  lloc  a  pagaments,  concretament,  la  intervenció  material  del 
pagament (article 214 TRLRHL).

L’Agència Tributària de Catalunya, a dia d’avui, a la vista de la legislació vigent aplicable, 
no té les atribucions per actuar com a finestreta única pel que fa a la recaptació dels 
impostos. No consta l’existència de cap conveni ni acord entre l’Agència Tributària de 
Catalunya i l’AEAT que reculli aquesta possibilitat.

En el cas que es realitzessin els pagaments davant l’Agència Tributària de Catalunya, 
comportaria informe de disconformitat de la Intervenció per no ajustar-se a la legalitat 
vigent aplicable amb l’aplicació de la tramitació establerta en l’article 217 del TRLRHL. A 
més no es podria garantir  que s’acomplís amb l’obligació d’aquest Ajuntament enfront 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, i en cas de no compliment la repercussió o 
perjudici recauria sobre aquest Ajuntament.

Conclusions

Vistos els antecedents i fonaments de Dret, els qui subscriuen consideren que la moció 
presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM-MES) i 
Convergència  i  Unió  (CiU)  no  s’ajusta  a  Dret,  per  la  qual  cosa  s’informa 
desfavorablement. 

Aquesta és l’opinió dels sotasignants que sotmeten a qualsevol altre de millor fonament 
en dret. No obstant això, l’òrgan competent, resoldrà el que consideri oportú.

El Masnou,
[Firma01-01] [Firma02-01]
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