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Assumpte: Declarar, pagar i comunicar el pagament de l'IRPF mensual dels professionals i lloguers de 
l'Ajuntament de Vic. Any 2021.  
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DECRET 
  
Per decret d’Alcaldia de data 11 de març de 2021 es va aprovar el que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Vic mensualment declara i realitza el pagament a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, amb NIF Q2811002A, els imports de les retencions efectuades en 
concepte d’IRPF derivades dels pagaments realitzats mensualment, d’acord amb el que 
disposa l’Ordre Ministerial de 8 de novembre de 2020 (B.O.E del 16) per la qual s’estableix la 
presentació per via telemàtica de l’IRPF. 
 
L’Alcaldessa i l’equip de govern manifesta la voluntat de l’Ajuntament de Vic d’exercir la seva 
sobirania fiscal, i iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques a l’Agència Tributària Catalana, amb NIF 
Q0801480E, a partir del mes de febrer de 2021 en endavant. 
 
Tenint en compte també el decret d’aprovació de la nòmina de febrer de 2021 del 
departament de Recursos Humans d’aquest Ajuntament, en el qual es comunica als 
departaments d’Intervenció i Tresoreria les dades relatives als rendiments del treball del 
personal de l’Ajuntament de Vic. 
 
I vist l’informe conjunt del departament d’Intervenció i Tresoreria, en el qual es considera que 
no hi ha cobertura legal suficient per realitzar els pagaments dels tributs de l’IRPF davant 
l’Agència Tributària Catalana, en relació a les ordenacions de pagament de l’IRPF que es 
realitzaran amb periodicitat mensual a partir de la declaració d’aquest mes de febrer de 
2021 en endavant. 
 
I vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Declarar i presentar a la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTÀRIA, amb 
NIF Q2811002A, els següents imports de les retencions efectuades en concepte d’IRPF 
derivades dels pagaments realitzats durant el mes de febrer de 2021. 
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MODEL 111 

Concepte no 
pressupostari 

Descripció Núm. 
Perceptors 

Base Imposable IRPF 

20001 Personal 358 884.962,10€ 154.182,72€ 

20006 Professionals 5 2.294,20€ 344,12€ 

 TOTAL 364 891.145,28€ 154.526,84€ 

 
MODEL 115 

Concepte no 
pressupostari 

Descripció Núm. 
Perceptors 

Base Imposable IRPF 

20003 Lloguers 2 2.753,12€ 496,63€ 

 TOTAL 2 2.753,12€ 496,63€ 

 
SEGON. Pagar a l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA, amb NIF Q0801480E, els següents 
imports de les retencions efectuades en concepte d’IRPF derivades dels pagaments realitzats 
durant el mes de febrer de 2021. 
 
MODEL 111 

Concepte no 
pressupostari 

Descripció Núm. 
Perceptors 

Base Imposable IRPF 

20001 Personal 358 884.962,10€ 154.182,72€ 

20006 Professionals 5 2.294,20€ 344,12€ 

 TOTAL 364 891.145,28€ 154.526,84€ 

 
MODEL 115 

Concepte no 
pressupostari 

Descripció Núm. 
Perceptors 

Base Imposable IRPF 

20003 Lloguers 2 2.753,12€ 496,63€ 

 TOTAL 2 2.753,12€ 496,63€ 

 
 
TERCER. Comunicar als departaments de tresoreria a efectes d’elaborar els models 111 i 115 
sobre l’IRPF a efectes de la presentació d’aquests models per via telemàtica”. 
 
Atès que s’ha observat l’existència d’un error material en el text de l’esmentat decret quan, 
en la part dispositiva, en el quart paràgraf consta que l’informe conjunt és del departament 
d’Intervenció i Tresoreria, quan en realitat hauria de constar que l’informe conjunt és de 
Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 
 
Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques podran 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 
fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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I vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Rectificar l’error material detectat en el quart paràgraf on hi consta que l’informe 
conjunt és del departament d’Intervenció i Tresoreria, quan en realitat hauria de constar que 
l’informe conjunt és de Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 
 
SEGON. Mantenir íntegrament la resta de pronunciaments de l’esmentat decret d’Alcaldia 
de data 11 de març de 2021, respecte la resolució de declarar i presentar a la AGENCIA 
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, amb NIF Q2811002A els imports de les 
retencions efectuades en concepte d’IRPF derivades dels pagaments realitzats durant el mes 
de febrer de 2021, i pagar a l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA, amb NIF Q0801480E els 
imports de les retencions efectuades en concepte d’IRPF derivades dels pagaments realitzats 
durant el mes de febrer de 2021. 
    
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la 
secretària. 
 

F_GRPFIRMA_ALCALDE F_FIRMA_2 
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