DOCUMENT D’ADHESIÓ (1-PERSONES FÍSIQUES) AL CONTINGUT DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 18 DE FEBRER DE 2010, SUBSCRIT ENTRE
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI
D’ADVOCATS DE BARCELONA, PER A LA PRESENTACIÓ I EL PAGAMENT DE
DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS PER VIA TELEMÀTICA EN NOM DE
TERCERES PERSONES.

1. Aquest document d’adhesió se signa en compliment i de conformitat amb el previst
en l’article 92 de la Llei general tributària i en la normativa de desenvolupament
d’aquesta disposició.
2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència Tributària de
Catalunya, amb la finalitat de facilitar el compliment de les obligacions tributàries i
millorar la gestió dels tributs que li és encomanada, autoritza als professionals
col·legiats de L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb la titulació oficial
requerida i que s’adhereixin al conveni mitjançant la signatura d’aquest document, així
com obtenint l’autorització prèvia de l’Agència Tributària de Catalunya, per tal
d’efectuar la presentació i el pagament telemàtic en nom de terceres persones de les
declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris corresponents als tributs i
conceptes ressenyats en l’annex I del conveni al qual s’adhereixen.
3. El signant d’aquest document s’adhereix al conveni de col·laboració abans
ressenyat i es compromet a ajustar la presentació telemàtica en nom de terceres
persones de les declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris, i del
pagament telemàtic dels tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya, als terminis
i les condicions establerts en aquest document d’adhesió, en el conveni de
col·laboració signat, i en la normativa aplicable al cas.
4. El signant d’aquest document manifesta que té instal·lats els certificats i que disposa
dels mitjans informàtics requerits a l’apartat tercer de la clàusula tercera del conveni.
La vigència dels esmentats certificats és condició per a poder continuar utilitzant el
sistema de presentació i pagament per via telemàtica que estableix el conveni.
5. El signant d’aquest document ha d’ostentar la representació suficient dels
contribuents en nom dels quals presenti les declaracions, autoliquidacions i altres
documents tributaris, en els termes establerts en l’article 46 de la Llei general tributària
i en l’article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’Agència Tributària
de Catalunya li podrà instar, en qualsevol moment, l’acreditació de l’esmentada
representació.

SO-IT-P-SAC-02/11
Ed.1

6. El signant d’aquest document ha de vetllar per la protecció de les dades de caràcter
personal dels contribuents en nom dels quals porti a terme presentacions i pagaments
per via telemàtica, amb plena subjecció a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa vigent
en relació amb la protecció de l’honor i la intimitat personal i familiar.
7. Aquest document d’adhesió tindrà efectes a partir del dia següent de la seva
signatura, i tindrà la mateixa durada que el conveni de col·laboració. Els seus efectes
resten condicionats a l’obtenció de l’autorització a què fa referència l’apartat segon de
la clàusula tercera del conveni, expedida per l’Agència Tributària de Catalunya. La
seva vigència queda subordinada al manteniment de la condició de professional
col·legiat de l’entitat signant del conveni, així com al compliment de les condicions
generals establertes a la normativa que regula la presentació i el pagament per via
telemàtica en nom de terceres persones.
8. L’incompliment de les exigències establertes en el conveni, en aquest document, i
en la normativa aplicable al cas, així com la transgressió per part del signant del
principi de bona fe en les relacions amb la Generalitat de Catalunya, suposarà, previ
incoació del corresponent expedient administratiu, la revocació de l’autorització per a
efectuar presentacions i pagaments per via telemàtica en nom de terceres persones, i
l’exclusió del conveni de col·laboració.
9. A mesura que s’ampliï a altres conceptes l’àmbit objectiu de presentació i pagament
de declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris per mitjans telemàtics, i
es prevegi la possibilitat de la seva presentació en representació de terceres persones,
es considerarà, en virtut d’aquest document individualitzat d’adhesió, al seu signant
com a presentador autoritzat, en els supòsits i amb les condicions que s’estableixin.
Lloc i data:
Signatura:

Signat:
...................................................

Dades identificatives
NIF:

Núm. de col·legiació:

Cognoms i nom:
Domicili: carrer/plaça/avinguda/...

Núm.

Municipi:

Província

SO-IT-P-SAC-02/11
Ed.1

Esc

Pis

Porta

Codi Postal

