
MOCIÓ DE SUPORT DE LES OFICINES LIQUIDADORES 

El Sr. Miguel Angel Perín Tienda, com a portaveu del grup municipal del PSC de Calafell, 
exposa, 

Ates 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 carrec deis Registradors de la Propietat s'empara 
amb la normativa propia deis tributs, disposició addicional 2a del RD 828/1998 de 29 de 
maig, disposició addicional 1 a del RD 1629/1991 de 8 de novembre. 

Ates que les Oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre !'Agencia 
Tributaria de Catalunya i el Deganat Autonomic deis Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, signat el 30 d'octubre de 2012, prorrogat el 
día 22 d'octubre de 2015, exerceixen les funcions de gestió, liquidació i recaptació deis 
citats impostas, 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 finan�ament de les comunitats 
autonomes de regim comú i de ciutats amb estatus d'autonomia i es modifiquen 
determinades normes tributaries, i de la Llei 16/201 O, de 16 de julio!, de regim de cessió 
de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions 
d' aquesta cessió. 

Ates que les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en tres 
grans blocs: 

En un primer bloc, s'inclourien tates aquelles tasques corresponents a la recepció 
de documents, escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol document que es 
presentí a les oficines, independentment que, conforme a les regles de 
competencia territorial, siguin incompetents per tramitar-ha. Respecte de tata la 
tasca de gestió de documentació, també s'hi podría incloure el seu arxiu, 
classificació i custodia d'acord amb les instruccions emeses per I' Agencia Tributaria 
de Catalunya. 

En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot 
alió que defineix la relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a dir, 
informar els contribuents sobre tots els aspectes de la gestió deis impostas que 
tenen encomanats, així com assistir-los per tal de facilitar el compliment de les 
seves obligacions tributaries. 

Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien tates aquelles actuacions que tenen a 
veure amb la tramitació deis procediments previstos al Títol 111 de la Llei General 
Tributaria, l'aplicació deis tributs, respecte a l'import sobre successions i donacions 
i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En 
aquest sentit es qualifiquen 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. Tates aquelles actuacions que en relació 
amb els citats impostas es preveuen en relació a la revisió en vía administrativa fins 








