
2.6. Adhesió al nou Conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació 
tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les EELL, amb sol·licitud d’inclusió de  
les mancomunitats 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta es va adherir al Conveni entre l’Agència Estatal 
d’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria 
d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitat 
locals, de l’any 2003. 
 
2. Este conveni va instituir un sistema estable de col·laboració mútua en els àmbits de gestió 
tributària, recaptació en via executiva dels tributs propis de les entitats locals, subministrament 
e intercanvi d’informació. 
 
3. Es planteja per les parts firmants del Conveni la necessitat d’establir un nou marc que regule 
l’intercanvi estable d’informació tributaria per part de l’Agència Tributaria a les Entitats Locals, 
així com convindre alguns aspectes relacionats amb la gestió recaptatòria de les esmentades 
entitats. 
 
4. Es considera convenient per als fins de la Mancomunitat l’adhesió a este nou Conveni 
 
Fonaments de dret 
1. Normativa aplicable: 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Público. 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. 
 
2. Correspon respoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
Per tot això, es formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’adhesió al Conveni subscrit 
entre l’Agència Estatal d’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria 
amb les entitats locals. 
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni 
aprovat. 
 
Segon. Acceptar la totalitat de les clàusules del Conveni en quan siguen d’aplicació a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
Tercer. Reiterar la sol·licitud a la FEMP i a l’ Agencia Estatal de l’Administració Tributaria de 
inclusió de les Mancomunitats com a entitat local en el Conveni subscrit entre la AEAT i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la recaptació en via executiva dels 
ingressos de dret públic de les Corporacions Locals de data 12 d'abril de 2019. A estos efectes, 
es proposa la següent modificació del conveni: 
 
On diu: 



Decimotercera. Corporaciones Locales que pueden solicitar su adhesión al Convenio. 
Podrán adherirse al este Convenio: 
– Los Municipios capital de provincia, así como los Municipios cuya población sea superior a 20.000 habitantes según 
los datos publicados por el INE para cada año y que para 2019 serán los que figuran en el Anexo VIII, en ambos casos 
respecto de sus propios recursos de derecho público. 
– Las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares y Cabildos respecto de sus propios recursos de derecho público 
definidos en la Cláusula Primera de este Convenio y de los que gestionen por delegación de los Municipios que se 
incluyan en su respectivo territorio. 
 

Hauria de dir: 
Decimotercera. Corporaciones Locales que pueden solicitar su adhesión al Convenio. 
Podrán adherirse al este Convenio: 
– Los Municipios capital de provincia, así como los Municipios cuya población sea superior a 20.000 habitantes según 
los datos publicados por el INE para cada año y que para 2019 serán los que figuran en el Anexo VIII, en ambos casos 
respecto de sus propios recursos de derecho público. 
– Las Diputaciones Provinciales, Mancomunidades, Consejos Insulares y Cabildos respecto de sus propios recursos de 
derecho público definidos en la Cláusula Primera de este Convenio y de los que gestionen por delegación de los 
Municipios que se incluyan en su respectivo territorio. 
 

Quart. Facultar al President per a la firma del conveni per les gestions que siguen oportunes a 
tal fi. 
 
Cinquè. Notificar este acord a la Federació Espanyola de Municipis i Provincies i a l’ AEAT.  
 
 
 


