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IL·LTRE. COL·LEGI OFICIAL 
DE  GRADUATS   SOCIALS 

                    DE TARRAGONA 

SESSIÓ INFORMATIVA sobre 
NOVETATS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

13 GENER 2021 (via on-line) 

 
El proper dia 13 de gener, a les 10:00 hores, tindrà lloc via on-line 
una Sessió Informativa sobre NOVETATS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA. 
 
L’Agència Tributària realitza una convocatòria als graduats socials de 
les comarques de Tarragona, per donar a conèixer tota una sèrie de 
novetats de l’Agència Tributària. 
 
CAMPANYA DECLARACIONS INFORMATIVES 2020 
 
PRIMERA PART: NOVETATS NORMATIVES 
1. Novetats Model 198. 
2. Novetats models 180, 182, 187, 189. 
3. Novetats models 231 i 289. 
4. Models 190 i 233. Especialitats i novetats de la campanya. 
5. Nou model 179. 
6. Model 349. Efectes BREXIT. 
7. Altres qüestions d’interès. 
 
PRIMERA PART: NOVETATS TÈCNIQUES 
1. Presentació i qualitat de les DD. II. 
2. Eines i ajudes informatives. 
3. Nous tràmits per via electrònica. 
4. Sistemes d’identificació i representació. 
 
El format d’aquesta Sessió Informativa enguany serà per 
videoconferència (Seminari Web), via Zoom. 
 
- No és necessari tenir una compte Zoom per accedir al seminari. És 
possible simplement usant un navegador directament connectat a 
Internet. 
- ÚNICAMENT es pot inscriure una persona per despatx/empresa. 
L’aforament del seminari està limitat. 
- Durant el seminari es podran realitzar preguntes interactives per 
escrit, que en la mida del possible s’intentaran respondre. Si nos fos 
possible, es respondran a través de l’e-mail de l’assistent indicat en 
la inscripció. 
- Durant el seminari es prega NO utilitzar el xat, a menys que li 
sigui requerit. 
- Amb antelació a la data del seminari es remetrà, a l’e-mail de 
l’assistent indicat en la inscripció, la presentació que s’utilitzarà. 
 
Si estàs interessat/da en assistir, efectua la teva inscripció en la 
Secretaria del Col·legi, a través del mail (colegio@graduados-
sociales-tarragona.com), indicant: 

- Nom i cognoms de la persona assistent al seminari web (i nom del 
col.legiat/ada, en representació de qui assisteixen, en cas de no ser 
el propi col.legiat/ada) 

- E-mail de contacte de la persona assistent 
 
Tarragona, 4 gener 2021 
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