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Punt 1 | Elaboració del Dictamen

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

El present document s’estructura en dues parts:
La primera part inclou la relació ordenada de les esmenes.
La segona part inclou l’informe de la Ponència.

I. RELACIÓ ORDENADA DE LES ESMENES

Proposició de llei del Codi Tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya

Esmenes presentades
Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot (20)
De modificació al títol i al cos de la llei

Substituir a tot el contingut de la Proposició de llei «Codi tributari de Catalunya» 
per «Llei tributària de Catalunya».

Esmena 2
GP Socialista (92)
De modificació del títol de la llei

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres pri-
mer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya

Proposició de llei de la Llei tributària de Catalunya

Article 1. Objecte
Aquesta llei te per objecte establir l’estructura general del Codi Tributari de Ca-

talunya i aprovar-ne el seus llibres primer, segon i tercer.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2. Estructura del Codi
1. El Codi Tributari de Catalunya s’estructura en llibres, relatius a les disposi-

cions generals del sistema tributari, l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya i els impostos, les taxes i els altres tributs aplicats per la Generalitat 
de Catalunya.

2. Els llibres es divideixen en títols, i els títols en capítols. Opcionalment, els ar-
ticles dins de cada capítol es poden agrupar en seccions i subseccions.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Article 3. Numeració
Els articles de cada llibre es numeren de forma consecutiva. El número de cada 

article va precedit pel número del llibre del que en forma part, separat per un guió 
mig.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 4. Tramitació
1. El Codi Tributari de Catalunya s’elabora en forma de codi obert, mitjançant 

l’aprovació per llei dels diversos llibres que l’integren.
2. Els projectes de llei que aprovin o modifiquin normes tributàries de Catalunya 

han d’integrar-se en algun dels llibres del Codi tributari de Catalunya, o, si escau, 
crear-ne de nous, amb la finalitat de mantenir codificada i actualitzada la legislació 
fiscal i tributària de Catalunya.

3. Els projectes de llei que afectin disposicions del codi han d’introduir-hi de 
manera expressa les modificacions d’addició, supressió o nova redacció que suposin.

4. Els projectes de llei que modifiquin disposicions del codi han de contenir una 
disposició final per la que s’autoritzi al Govern la refosa del text mitjançant decret 
legislatiu.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 5. Aprovació dels llibres primer, segon i tercer del Codi tributari 
de Catalunya
S’aproven el Llibres primer, segon i tercer del Codi tributari de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Disposició derogatòria
1. Es deroga la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.
2. Es deroga el Decret 158/2007, de 24 de juliol, de regulació de la Junta de Fi-

nances de la Generalitat de Catalunya
3. Es deroga la disposició addicional Primera de la Llei 3/2015, d’11 de març de 

mesures fiscals, financeres i administratives, i el decret 162/2010 de 9 de novembre, 
pel qual es regula l’Oficina del contribuent.

4. Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que sigui 
contrària o resulti incompatible amb el que disposa aquesta llei.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.



CEH 19
14 de juny de 2017

5 Dossier

Disposicions finals

Primera. Desplegament normatiu
1. El Govern dictarà les disposicions que siguin necessàries pel desenvolupament 

i aplicació d’aquesta Llei.
2. Es faculta al president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya per dictar 

les normes de desenvolupament organitzatiu i estructural relatives al funcionament 
i compliment de les funcions corresponents al Consell Fiscal de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Segona. Modificacions i habilitacions pressupostàries
1. El Departament competent en matèria pressupostària ha de fer les modifi-

cacions pressupostàries que corresponguin per donar compliment al que estableix 
aquesta Llei.

2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Codi tributari de Catalunya. Llibres primer, segon i tercer

Llibre primer. Disposicions generals del sistema tributari de Catalunya

Títol I. Disposicions preliminars i generals del Codi tributari de 
Catalunya

Capítol únic. Disposicions preliminars i generals

Article 1-1. Objecte i àmbit d’aplicació del codi
El Codi tributari de Catalunya estableix els principis generals del sistema tribu-

tari de Catalunya, regula de forma ordenada i coherent els organismes i ens que con-
formen l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i el règim aplica-
ble en les relacions jurídiques entre aquesta administració i els contribuents i altres 
subjectes sotmesos a obligacions tributàries emanades del codi, així com els tributs 
aplicats per la Generalitat de Catalunya.

Queden fora de l’objecte d’aquest codi els tributs locals i les administracions en-
carregades d’aplicar-los, sense perjudici de la col·laboració de les administracions 
locals amb l’Administració tributària de la Generalitat.
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Esmenes presentades
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació de l’article 1-1 del Codi

Article 1-1 Objecte i àmbit d’aplicació del codi
El Codi tributari de Catalunya estableix els principis generals del sistema tribu-

tari de Catalunya i regula:
a) els organismes i ens que conformen l’Administració tributària de la Genera-

litat de Catalunya
b) les relacions jurídiques entre l’Administració tributària de la Generalitat de 

Catalunya i els subjectes titulars de drets i obligacions que emanen d’aquest Codi.
c) El règim jurídic dels tributs de la Generalitat de Catalunya.
Queden fora de l’objecte d’aquest codi els tributs locals i les administracions en-

carregades d’aplicar-los, sense perjudici de la col·laboració de les administracions 
locals amb l’Administració tributària de la Generalitat.

Addició de nous articles
Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició d’un nou article 1.1 bis

Article 1.1 bis. Principis generals del sistema tributari català
El sistema tributari català es basa en els principis de: Justícia, Igualtat, Progres-

sivitat, No confiscatorietat, Solidaritat i Estabilitat.

Article 1-2. Àmbit subjectiu
El Codi Tributari de Catalunya és aplicable a les persones físiques i jurídiques i 

a les entitats sense personalitat jurídica a les quals la normativa tributària aprovada 
pel Parlament de Catalunya i desplegada pel govern de la Generalitat exigeix el com-
pliment d’obligacions tributàries o reconeix l’exercici de drets en l’àmbit tributari.

Esmenes presentades
Esmena 5
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició a l’article 1-2 del Codi

Article 1-2 Àmbit subjectiu
El Codi Tributari de Catalunya és aplicable a les persones físiques i jurídiques 

i a les entitats sense personalitat jurídica a les quals la normativa tributària aprova-
da pel Parlament de Catalunya i desplegada pel govern de la Generalitat exigeix el 
compliment d’obligacions tributàries o reconeix l’exercici de drets en l’àmbit tribu-
tari, així com a aquelles a les quals l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya dirigeix el procediment de recaptació en període executiu regulat per la 
normativa tributària amb la finalitat de fer efectiu el pagament de qualsevol recurs 
de dret públic.

Esmena 6
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou article 1-2 bis, amb la redacció següent:

Principis generals del sistema tributari de Catalunya
El sistema tributari de Catalunya resta subjecte als principis de generalitat, jus-

tícia, igualtat, equitat, progressivitat i de no confiscatorietat.
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Article 1-3. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari el bloc de constitucionalitat, els tractats i convenis in-

ternacionals que continguin clàusules de naturalesa tributària, les normes que dicti 
la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals als quals s’atri-
bueixi l’exercici de competències en matèria tributària, el Codi tributari, les lleis 
que continguin disposicions en matèria tributària, els reglaments dictats en desple-
gament de les normes anteriors i les ordenances fiscals corresponents a l’àmbit tri-
butari local.

Esmenes presentades
Esmena 7
GP de Junts pel Sí (5)
De supressió a l’article 1-3 del Codi

Article 1-3 Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari el bloc de constitucionalitat, els tractats i convenis in-

ternacionals que continguin clàusules de naturalesa tributària, les normes que dicti 
la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals als quals s’atri-
bueixi l’exercici de competències en matèria tributària, el Codi Tributari, les lleis 
que continguin disposicions en matèria tributària, els reglaments dictats en desple-
gament de les normes anteriors i les ordenances fiscals corresponents a l’àmbit tri-
butari local.

Esmena 8
GP Socialista (2)
D’addició de diversos incisos a l’article 1-3

Article 1-3. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, la resta de normes en matèria tributària del bloc de constitucionalitat, 
els tractats i convenis internacionals que continguin clàusules de naturalesa tribu-
tària, les normes que dicti la Unió Europea i altres organismes internacionals o su-
pranacionals als quals s’atribueixi l’exercici de competències en matèria tributària, 
el Codi tributari, les lleis que continguin disposicions en matèria tributària, els re-
glaments dictats en desplegament de les normes anteriors i les ordenances fiscals 
corresponents a l’àmbit tributari local.

Article 1-4. Reserva de llei
1. Els tributs són establerts per llei.
2. S’han de predeterminar o delimitar per llei els elements essencials dels tributs, 

entesos com els elements que els identifiquen i els relatius a la seva quantificació.
3. La llei estableix l’obligació tributària i en fixa el seu contingut, que ha d’ajus-

tar-se als principis materials de justícia tributària.
4. Es regulen per llei els procediments tributaris, el procediment sancionador tri-

butari i els procediments de revisió administrativa d’actes tributaris, sense perjudici 
del seu desenvolupament per via reglamentària. També es regulen per llei els proce-
diments per prevenir o resoldre els conflictes o controvèrsies tributàries sorgits en el 
desenvolupament d’un procediment d’aplicació dels tributs o sancionador i abans de 
la finalització d’aquests, en el marc del respecte al principi de no disponibilitat del 
crèdit tributari i a la resta de principis del Dret tributari.

5. S’estableixen per llei les decisions sobre el repartiment de la càrrega tributària.
6. El contribuent ha de poder conèixer amb suficient precisió, a través de la llei, 

l’abast de les seves obligacions fiscals.
7. S’estableix per llei la creació dels ens amb personalitat jurídica pròpia que 

conformin l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
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Esmenes presentades
Esmena 9
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació a l’apartat 1 de l’article 1-4 del Codi

Article 1-4 Reserva de llei
1. Els tributs de la Generalitat de Catalunya es creen per llei.
2. S’han de predeterminar o delimitar per llei els elements essencials dels tributs, 

entesos com els elements que els identifiquen i els relatius a la seva quantificació.
3. La llei estableix l’obligació tributària i en fixa el seu contingut, que ha d’ajus-

tar-se als principis materials de justícia tributària.
4. Es regulen per llei els procediments tributaris, el procediment sancionador tri-

butari i els procediments de revisió administrativa d’actes tributaris, sense perjudici 
del seu desenvolupament per via reglamentària. També es regulen per llei els proce-
diments per prevenir o resoldre els conflictes o controvèrsies tributàries sorgits en el 
desenvolupament d’un procediment d’aplicació dels tributs o sancionador i abans de 
la finalització d’aquests, en el marc del respecte al principi de no disponibilitat del 
crèdit tributari i a la resta de principis del Dret tributari.

5. S’estableixen per llei les decisions sobre el repartiment de la càrrega tributària.
6. El contribuent ha de poder conèixer amb suficient precisió, a través de la llei, 

l’abast de les seves obligacions fiscals.
7. S’estableix per llei la creació dels ens amb personalitat jurídica pròpia que 

conformin l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 10
GP Socialista (3)
De supressió de l’apartat cinquè de l’article 1-4

Article 1-4. Reserva de llei
[...]
5. S’estableixen per llei les decisions sobre el repartiment de la càrrega tributària.
[...]

Article 1-5. Capacitat per exigir els tributs
La Generalitat de Catalunya pot exigir tributs d’acord amb allò previst constitu-

cionalment i legalment.

Esmenes presentades
Esmena 11
GP de Junts pel Sí (7)
D’addició a l’article 1-5 del Codi

Article 1-5 Capacitat per exigir els tributs
La Generalitat de Catalunya pot exigir els seus tributs d’acord amb allò previst 

constitucionalment i legalment.

Esmena 12
GP Socialista (4)
De modificació de l’article 1-5

Article 1-5. Capacitat per exigir els tributs
La Generalitat de Catalunya pot exigir tributs d’acord amb allò previst constitu-

cionalment i legalment a la Constitució espanyola, a l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya i a les lleis corresponents.
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Article 1-6. Terminis i còmput dels terminis
1. Sense perjudici del que estableixin les lleis dels procediments tributaris i de 

l’aplicació supletòria de les que regulen el procediment administratiu, el Codi tribu-
tari de Catalunya estableix:

a) El principi d’unificació de terminis dels procediments tributaris.
b) Els terminis de prescripció, caducitat, les causes d’interrupció del còmput de 

terminis de prescripció i els de suspensió i caducitat dels procediments tributaris.
2. L’Administració tributària publicarà en la seva seu electrònica la relació dels 

procediments tributaris amb indicació dels terminis màxims de duració d’aquests 
així com dels efectes que produeixi el silenci administratiu.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 1-7. Àmbit temporal de les normes tributàries
1. Les normes tributàries entren en vigor al cap de vint dies naturals de la seva 

publicació oficial, si no s’hi disposa un termini diferent, i s’apliquen per un termini 
indefinit, llevat que es fixi un període determinat de vigència.

2. Les normes tributàries s’apliquen als tributs sense període impositiu deter-
minat que es meritin a partir de la seva entrada en vigor. Respecte dels tributs amb 
període impositiu determinat, s’apliquen a partir del primer període impositiu que 
s’iniciï a partir d’aquell moment.

3. Les normes tributàries no tenen efecte retroactiu, llevat que es disposi el con-
trari. Això no obstant, les normes que regulen les infraccions i sancions tributàries 
i els recàrrecs tenen efectes retroactius respecte dels actes que no siguin ferms quan 
la seva aplicació resulta més favorable per a l’interessat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 1-8. Interpretació
1. Les normes tributàries s’interpreten segons el sentit propi de les seves parau-

les, en relació amb el context, l’evolució legislativa i la realitat social i econòmica 
del temps en què han de ser aplicades, atenent principalment al seu esperit i la seva 
finalitat.

2. Es prohibeix l’ús de la analogia per estendre més enllà dels seus termes estric-
tes l’àmbit del fet imposable dels tributs i els de les exempcions i els altres beneficis 
fiscals.

3. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya aplicarà les normes 
tributàries d’acord amb la doctrina establerta per la Junta de Tributs de Catalunya i 
la jurisprudència dels tribunals.

Les disposicions interpretatives vinculen tots els òrgans de l’Administració tribu-
tària de la Generalitat de Catalunya encarregats de l’aplicació dels tributs.

En cas de modificació, el nou criteri interpretatiu no és d’aplicació a les situa-
cions produïdes durant la vigència de l’anterior, llevat de previsió expressa i justifi-
cada en sentit contrari.
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Esmenes presentades
Apartat 3
Esmena 13
GP Socialista (5)
D’addició de diversos incisos a l’apartat tercer de l’article 1-8

Article 1-8. Interpretació
[...]
3. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya aplicarà les normes 

tributàries d’acord amb la doctrina establerta per la Junta de Tributs de Catalunya, 
sobre els tributs propis de Catalunya, d’acord amb les disposicions interpretatives i 
aclaratòries, que l’Administració de l’Estat pugui emetre respecte de normes tribu-
tàries estatals d’abast general i la jurisprudència dels tribunals.

[...]

Article 1-9. Codificació i consolidació de la legislació tributària
1. Les lleis i, en el seu cas, els reglaments que modifiquin les disposicions con-

tingudes en aquest codi, han d’indicar-ho expressament en el seu títol o rúbrica, i 
han d’introduir-hi de manera expressa les modificacions d’addició, supressió o nova 
redacció que suposen.

2. El Govern, mitjançant decret legislatiu, manté una versió actualitzada anual 
d’aquest Codi.

Esmenes presentades
Esmena 14
GP Socialista (6)
De supressió de l’article 1-9

Article 1-9. Codificació i consolidació de la legislació tributària
1. Les lleis i, en el seu cas, els reglaments que modifiquin les disposicions con-

tingudes en aquest codi, han d’indicar-ho expressament en el seu títol o rúbrica, i 
han d’introduir-hi de manera expressa les modificacions d’addició, supressió o nova 
redacció que suposen.

2. El Govern, mitjançant decret legislatiu, manté una versió actualitzada anual 
d’aquest Codi.

Article 1-10. Identificació expressa de les modificacions de les normes 
tributàries
Les lleis i els reglaments que aprovin o modifiquin normes tributàries han d’indi-

car-ho expressament en el seu títol o rúbrica, i han de contenir una relació completa 
de les normes derogades i la nova redacció de les que s’han modificat.

Esmenes presentades
Esmena 15
GP Socialista (7)
De supressió de l’article 1-10

«Article 1-10. Identificació expressa de les modificacions de les normes tribu-
tàries

Les lleis i els reglaments que aprovin o modifiquin normes tributàries han d’indi-
car-ho expressament en el seu títol o rúbrica, i han de contenir una relació completa 
de les normes derogades i la nova redacció de les que s’han modificat.»
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Títol II. Disposicions generals sobre l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya

Capítol I. Objecte, àmbit i estructura

Article 1-11. Objecte
Aquest Títol estableix els objectius, l’estructura, i els principis i disposicions ge-

nerals de l’actuació dels organismes que conformen l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 1-12. Àmbit
Als efectes d’aquest codi, l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-

nya està integrada pels òrgans i les entitats de dret públic de la Generalitat de Cata-
lunya que realitzen funcions tributàries o relacionades amb la matèria tributària, en 
els diferents àmbits de l’aplicació dels tributs, de l’exercici de la potestat sanciona-
dora tributària, de la revisió dels actes administratius tributaris o de recaptació, de la 
interpretació de la normativa tributària, de la consultoria tributària, de l’avaluació i 
supervisió de les actuacions tributàries, i de la recerca i estudi en matèria d’hisenda 
pública, dret tributari i gestió dels sistemes fiscals.

L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i les administracions 
locals de Catalunya mantindran unes adequades relacions de col·laboració per fer 
plenament efectives les seves missions respectives, amb ple respecte de l’autono-
mia local.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 1-13. Exercici de competències tributàries
1. La Generalitat de Catalunya exerceix les competències en matèria tributària 

amb l’abast i en els termes que prevegi la normativa que resulti aplicable segons el 
seu sistema de fonts.

2. La Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, per al cobrament dels tri-
buts que gestioni, d’un sistema propi de recaptació en el qual participen les entitats 
de crèdit que hagin estat reconegudes com a col·laboradores en la recaptació de tri-
buts. Els òrgans competents de la Generalitat han d’autoritzar l’obertura de comptes 
restringits a nom del Tresor en aquestes entitats.

3. Els organismes de la Generalitat amb competències en matèria tributària po-
den subscriure acords i establir fórmules de col·laboració amb altres Administra-
cions públiques amb la finalitat de millorar el servei públic i el compliment de les 
seves respectives funcions tributàries.

Esmenes presentades
Esmena 16
GP de Junts pel Sí (8)
De modificació i supressió de l’article 1-13 del Codi

1-13 Exercici de les competències tributàries i de les actuacions de recaptació de 
recursos de dret públic

1. La Generalitat de Catalunya exerceix les competències en matèria tributària i 
les funcions de recaptació de recursos de dret públic amb l’abast i en els termes que 
prevegi la normativa que resulti aplicable segons el seu sistema de fonts.
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Mitjançant disposició de caràcter general s’ha de regular quin és l’òrgan de la 
respectiva administració tributària de la Generalitat que exerceix la competència 
territorial en cada cas.

2. La Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, per al cobrament dels tri-
buts i dels recursos de dret públic, d’un sistema propi de recaptació en el qual par-
ticipen les entitats de crèdit i les de provisió de serveis de pagament que han estat 
reconegudes com a col·laboradores en la recaptació. Els òrgans competents de la 
Generalitat han d’autoritzar l’obertura de comptes restringits a nom del Tresor en 
aquestes entitats.

3. Els organismes de la Generalitat amb competències en matèria tributària po-
den subscriure acords i establir fórmules de col·laboració amb altres Administra-
cions públiques amb la finalitat de millorar el servei públic i el compliment de les 
seves respectives funcions tributàries.

Article 1-14. Objectius de l’Administració tributària
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya és una administració al 

servei dels ciutadans que té com a objectius fonamentals:
a) promoure una major cultura fiscal entre els ciutadans, fent palesa la necessitat 

dels tributs per a cobrir el finançament de la despesa de la Generalitat i la conscièn-
cia ciutadana per complir adequadament les responsabilitats fiscals

b) oferir un servei de qualitat que permeti augmentar el nivell de compliment vo-
luntari de les obligacions fiscals, facilitant als ciutadans i a les entitats públiques i pri-
vades aquest compliment i l’ingrés dels tributs amb el mínim cost de gestió possible.

c) recaptar, segons les competències conferides per les lleis, els recursos de Dret 
públic que han de permetre finançar les despeses de la Generalitat, utilitzant, quan 
sigui necessari, els mitjans coercitius que estableixi la llei contra aquells subjectes 
que evadeixin o eludeixin les seves obligacions fiscals

d) aconseguir que la contribució del conjunt dels subjectes tributaris de la comu-
nitat es correspongui amb la proposta de contribució que estableix la política fiscal 
referendada a través del procés democràtic de decisió política, lluitant, en conse-
qüència, contra l’evasió fiscal i aconseguint que allò que s’ha definit en la política 
tributària i s’ha establert a través dels criteris d’atribució d’obligacions fiscals sigui, 
efectivament, el que finalment es compleix per part dels subjectes tributaris.

Esmenes presentades
Esmena 17
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició a la lletra d de l’article 1.14

d) Aconseguir que la contribució del conjunt dels subjectes tributaris de la comu-
nitat es correspongui amb la proposta de contribució que estableix la política fiscal 
referendada a través del procés democràtic de decisió política, establint un Pla con-
tra el frau i els nínxols de l’economia submergida i lluitant, en conseqüència, contra 
l’evasió i l’elusió fiscal i aconseguint que allò que s’ha definit en la política tributària 
i s’ha establert a través dels criteris d’atribució d’obligacions fiscals sigui, efectiva-
ment, el que finalment es compleix per part dels subjectes tributaris.

Article 1-15. Estructura de l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya està integrada per:
a) L’Agència Tributària de Catalunya
b) La Direcció General de Tributs
c) La Junta de Tributs de Catalunya
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d) El Consell Fiscal de Catalunya
e) L’Institut de Recerca Fiscal i d’Estudis Tributaris de Catalunya
f) Aquells altres organismes o entitats determinats per la Llei.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol II. Actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents:

1) La vocació de servei envers els ciutadans, garantint l’aplicació del sistema tri-
butari de forma inclusiva i emfatitzant la importància de la professionalitat, la qua-
litat, el rigor, l’equitat, l’ètica i la solidaritat en el compliment fiscal

2) La facilitació i foment del compliment voluntari de les obligacions tributàri-
es per part dels contribuents, disposant a aquest efecte d’uns serveis d’informació 
i assistència als ciutadans adequats i d’una normativa fiscal clara i el més simple 
possible.

3) L’esforç permanent per assolir el compliment general de l’ordenament tributari 
i, per tant, la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, fent ús d’un sistema d’inspecció i 
control just i eficient i d’un sistema sancionador que desincentivi els comportaments 
fraudulents i evasius.

4) El respecte dels drets i garanties del contribuents i l’assegurament d’una ac-
tuació respectuosa amb el contribuent i un tracte just, que promogui la confiança de 
la ciutadania envers el sistema fiscal.

5) La garantia dels principis de seguretat jurídica, bona fe i confiança legítima en 
l’Administració, especialment davant dels canvis de criteris interpretatius en l’apli-
cació dels tributs.

6) La garantia d’una atenció i resolució adequada i àgil de les consultes, queixes, 
recursos i reclamacions dels usuaris del sistema fiscal.

7) La conscienciació al conjunt de la societat de la importància de pagar els im-
postos amb el propòsit de millorar la cultura i la moral fiscal del conjunt de la ciu-
tadania i de les empreses.

8) La promoció de bones pràctiques en la relació entre l’Administració tributària, 
els contribuents i els intermediaris fiscals.

9) L’assumpció en la prestació del servei públic de la cultura de la qualitat i de 
la innovació.

10) La transparència i el retiment de comptes al conjunt de la societat, facilitant 
la màxima informació de la gestió efectuada mitjançant una política de transparèn-
cia eficaç.

Esmenes presentades
Esmena 18
GP Socialista (8)
D’addició d’un incís a l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i, a més 
dels principis constitucionals inspiradors del sistema financer, s’inspira es basen en 
els principis de l’article 1-2 bis, i en els principis següents:

[...]
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Apartat 1
Esmena 19
GP Socialista (9)
D’addició d’uns incisos al número 1 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents:

1) La vocació de servei envers els ciutadans es concreta amb la informació, as-
sistència i assessorament adient pel compliment de les obligacions, garantint l’apli-
cació del sistema tributari de forma inclusiva i emfatitzant la importància de la pro-
fessionalitat, la qualitat, la transparència, el rigor, l’equitat, l’ètica i la solidaritat en 
el compliment fiscal

[...]

Apartat 2
Esmena 20
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 1.16

2) La facilitació i foment del compliment voluntari de les obligacions tributàries 
per part dels contribuents, disposant a aquest efecte d’uns serveis d’informació i as-
sistència als ciutadans adequats de la funció social de la fiscalitat per a fer possible 
la igualtat d’oportunitats, corregir les desigualtats en la distribució de la renda, i 
d’una normativa fiscal clara i el més simple possible.

Esmena 21
GP Socialista (10)
De modificació del número 2 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents:

[...]
2) La facilitació i El foment del compliment voluntari de la consciència fiscal 

de les obligacions tributàries per part dels contribuents, en la ciutadania, que té 
per objecte que aquests contribueixin a sufragar la despesa i inversió pública, se-
gons la seva capacitat contributiva, i que l’administració pública faci ús del què 
recapta de manera eficaç. disposant a aquest efecte d’uns serveis d’informació i 
assistència als ciutadans adequats i d’una normativa fiscal clara i el més simple 
possible.

[...]

Apartat 3
Esmena 22
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 1.16

3) L’esforç permanent per assolir el compliment general de l’ordenament tributari 
i, per tant, la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, fent ús d’un sistema d’inspecció i 
control just i eficient i d’un sistema sancionador que desincentivi els comportaments 
fraudulents i, evasius i elusius.
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Esmena 23
GP Socialista (11)
De modificació del número 3 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents:

[...]
3) La tolerància zero contra el frau i l’evasió fiscal a través de diversos instru-

ments com: la consciència fiscal, el compliment de l’ordenament tributari, un sis-
tema d’inspecció i control just i eficient, i un règim sancionador estricte i dur que 
desincentivi els comportaments fraudulents i evasius.[...]

Apartat 7
Esmena 24
GP Socialista (12)
De supressió del número 7 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents:

[...]
7) La conscienciació al conjunt de la societat de la importància de pagar els im-

postos amb el propòsit de millorar la cultura i la moral fiscal del conjunt de la ciu-
tadania i de les empreses.

[...]

Apartat 8
Esmena 25
GP Socialista (13)
De modificació del número 8 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents:

[...]
8) La promoció de bones pràctiques en la relació entre l’Administració tributària, 

i els contribuents i els intermediaris fiscals.
[...]

Apartat 10
Esmena 26
GP Socialista (14)
De modificació del número 10 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents:

[...]
10) La transparència i el retiment de comptes al conjunt de la societat, facilitant 

la màxima informació de la gestió efectuada mitjançant una política de transparèn-
cia eficaç.
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10) La transparència i el retiment de comptes al conjunt de la societat, en relació 
a la recaptació, gestió i ús públic dels recursos aconseguits a través de la contribu-
ció fiscal. La transparència en la traçabilitat de l’impost és essencial per assolir un 
sistema tributari més transparent i sòlid.

Addició de nous apartats
Esmena 27
GP Socialista (15)
D’addició d’un número 11 a l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents:

[...]
11. La no confiscatorietat del sistema que té com a objectiu sufragar els serveis pú-

blics de qualitat i d’accés universal amb el límit de la suficiència dels serveis 
públics.

Esmena 28
GP Socialista (16)
D’addició d’un número 12 a l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents:

[...]
12. La progressivitat del sistema fiscal per tal que el ciutadà pagui en funció de 

la seva capacitat contributiva.

Article 1-17. Deures i obligacions
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya està subjecta als deures 

i obligacions específiques següents:
1. Realitzar les seves actuacions de la manera menys costosa possible per al ciu-

tadà, d’acord amb les disposicions legals i reglamentaries que corresponguin.
2. Informar a les persones i entitats sobre els seus drets i les seves obligacions 

tributàries a Catalunya, i facilitar-ne el seu exercici i compliment.
3. Facilitar el desenvolupament dels procediments tributaris, en especial el trà-

mit d’audiència i la presentació d’al·legacions i recursos.
4. Complir amb diligència les obligacions de contingut econòmic establertes en 

la llei. Tenen aquesta naturalesa l’obligació de realitzar les devolucions derivades 
de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts, els reembossa-
ments dels costos de les garanties, i la de satisfer els interessos de demora corres-
ponents.

5. Resoldre expressament totes les qüestions que es plantegin en els procedi-
ments tributaris, i motivar els actes administratius que dicti, incloent-hi una referèn-
cia suficient i clara als fets i els fonaments de dret.

6. Resoldre els procediments tributaris en els terminis establerts i assumir les 
conseqüències derivades de l’incompliment dels referits terminis, d’acord amb el 
que prevegi la normativa tributària.

7. Reembossar, amb l’acreditació prèvia del seu import, el cost de les garanties 
aportades per suspendre l’execució d’un acte o per ajornar o fraccionar el pagament 
d’un deute si l’acte o el deute esmentat és declarat improcedent per resolució admi-
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nistrativa o sentència ferma. Quan l’acte o el deute es declari parcialment improce-
dent, el reembossament ha d’assolir la part corresponent del cost de les garan-
ties. Amb el reembossament dels costos de les garanties, l’Administració tributària de 
la Generalitat ha d’abonar l’interès legal vigent al llarg del període en què es meriti 
sense necessitat que l’obligat tributari ho sol·liciti.

8. Informar a aquelles persones i entitats que ho demanin sobre l’estat de trami-
tació dels procediments en els quals siguin part.

9. Certificar i lliurar còpia de les declaracions presentades per persones i enti-
tats, i lliurar còpia segellada dels documents que li siguin presentats, sempre que 
s’aportin junt amb els originals per a la seva confrontació. També ha de retornar els 
originals dels documents esmentats, en el cas que no hagin de constar a l’expedient 
administratiu.

10. No exigir l’aportació de documents ja presentats per persones i entitats i que 
estiguin en poder de l’òrgan o entitat de dret públic actuant. No obstant, per facilitar 
la tramitació, l’òrgan administratiu pot demanar a l’interessat que indiqui la data i el 
procediment en què els va presentar.

11. Guardar reserva, en els termes legalment previstos, de les dades, informes o 
antecedents que hagi obtingut, que només poden ser utilitzats per a l’aplicació dels 
tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de san-
cions, sense que puguin ser lliurats o comunicats a tercers, excepte en els supòsits 
que preveuen les lleis.

12. Contestar, en els termes especificats en les lleis, les consultes que siguin 
formulades per les persones i entitats i que compleixin els requisits legalment esta-
blerts. La llei determinarà quines són les consultes que han de contestar-se per es-
crit, i les conseqüències de la falta de resposta en el termini establert.

13. Aplicar els criteris continguts a les respostes a consultes tributàries escrites 
emeses pels òrgans o organismes que tinguin atribuïda la competència interpreta-
tiva, sempre que el supòsit de fet sigui assimilable.

14. Informar, a sol·licitud de l’interessat i en relació amb els tributs la gestió dels 
quals li correspongui, sobre el valor a efectes fiscals dels béns immobles que, situats 
en el territori de Catalunya, hagin de ser objecte d’adquisició o transmissió.

15. Habilitar al contribuent, amb les degudes cauteles de confidencialitat, l’accés 
a les dades fiscals pròpies actualitzades de què disposi.

Esmenes presentades
Esmena 29
GP Socialista (17)
D’addició d’un incís a l’article 1-17

Article 1-17. Deures i obligacions
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya està subjecta als deu-

res i obligacions, establertes en la normativa vigent i en les específiques següents:
[...]

Addició de nous apartats
Esmena 30
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició d’un nou punt 2 bis a l’article 1.17

Article 1.17
2 bis. Garantir a totes les persones contribuents l’assessorament i liquidació dels 

tributs a través dels propis mecanismes.



CEH 19
14 de juny de 2017

Dossier 18

Article 1-18. Potestats
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit dels tributs 

que gestiona i d’acord amb la normativa aplicable i amb subjecció als procediments 
tributaris establerts, du a terme les actuacions següents:

1. Comprovar i investigar tots els elements o circumstàncies determinants de 
l’obligació tributària per garantir el correcte compliment de les normes que li són 
aplicables.

2. Realitzar les actuacions del procediment de constrenyiment dirigides a la re-
captació de recursos de dret públic que li corresponguin, incloses les d’embarga-
ment de crèdits de la Generalitat i, si li ha estat atribuïda aquesta funció, de les altres 
Administracions públiques catalanes.

3. Realitzar les actuacions de col·laboració en virtut de les normes sobre assistèn-
cia mútua internacional que siguin d’aplicació.

4. Exercir la potestat sancionadora en matèria tributària.
5. Efectuar la revisió en via administrativa, mitjançant els procediments previs-

tos legalment, dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs, de recaptació d’ingres-
sos de dret públic i d’imposició de sancions tributàries.

Esmenes presentades
Esmena 31
GP de Junts pel Sí (9)
De modificació i addició a l’article 1-18 del Codi

Article 1-18 Potestats
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit dels tri-

buts que gestiona i dels recursos de dret públic que recapta, d’acord amb la norma-
tiva aplicable i amb subjecció als procediments tributaris establerts, pot dur a terme 
les actuacions següents:

a. Comprovar i investigar tots els elements o circumstàncies determinants de 
l’obligació tributària per garantir el correcte compliment de les normes que li són 
aplicables.

b. Realitzar la gestió recaptatòria en període executiu dels recursos de dret pú-
blic de titularitat de la Generalitat de Catalunya i, si li ha estat atribuïda aquesta 
funció, dels de titularitat d’altres Administracions públiques catalanes.

c. Realitzar les actuacions de col·laboració en virtut de les normes sobre assistèn-
cia mútua que siguin d’aplicació.

d. Exercir la potestat sancionadora en matèria tributària.
e. Efectuar la revisió en via administrativa, mitjançant els procediments previs-

tos legalment, dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs, de recaptació d’ingres-
sos de dret públic i d’imposició de sancions tributàries.

2. L’Administració tributària de la Generalitat pot fer ús de totes les facultats 
i prerrogatives per al cobrament dels tributs qui li atorga la normativa tributària 
quan realitza, a l’empara de la corresponent habilitació legal o en virtut de delega-
ció de competències o sol·licitud de col·laboració, les actuacions del procediment de 
recaptació dirigides al cobrament dels ingressos de dret públic no tributaris.

Als efectes de l’abast de la col·laboració d’altres administracions amb l’admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya tendent a la satisfacció dels re-
cursos de dret públic, el compliment de les obligacions derivades de l’exacció dels 
recursos de dret públic no tributaris s’equipara al compliment de les obligacions 
tributàries.

Article 1-19. Facultat de qualificació
1. En el desenvolupament de les funcions de comprovació o investigació, l’Ad-

ministració tributària ha de qualificar els fets, actes o negocis realitzats per l’obli-
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gat tributari d’acord amb la naturalesa jurídica del fet, acte o negoci realitzat amb 
independència de la forma o denominació utilitzades per les parts per qualificar-lo.

2. L’exercici de la facultat de qualificació ha de respectar:
a) La presumpció de bona fe dels contribuents i obligats tributaris.
b) La deguda necessitat de prova i de motivació per part de l’Administració tri-

butària.
c) Els procediments que pertoquin per a determinar les normes, actes o negocis 

que s’hagin intentat evitar o amagar.
d) Les qualificacions de les altres administracions i jurisdiccions rellevants en 

la matèria.
e) La resta de criteris que determini la normativa i la jurisprudència.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 1-20. Facultats per interpretar
1. En l’àmbit de les competències de la Generalitat, la persona titular del depar-

tament competent en matèria d’hisenda pública, la Direcció General de Tributs i el 
Consell Fiscal de Catalunya estan facultats, en els termes que estableix aquest Codi 
respecte de cadascun d’aquests òrgans, per dictar disposicions interpretatives i ex-
plicatives de les normes en matèria tributària i emetre dictàmens.

2. Les disposicions interpretatives i explicatives i els dictàmens es publiquen al 
diari oficial de la Generalitat.

3. Les disposicions interpretatives tenen els efectes previstos a l’article 1-8 d’a-
quest Codi.

Esmenes presentades
Esmena 32
GP de Junts pel Sí (10)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 1-20 del Codi

Article 1-20 Facultats per interpretar
1. En l’àmbit de les competències de la Generalitat, la persona titular del de-

partament competent en matèria d’hisenda pública, la Direcció General de Tributs 
i el Consell Fiscal de Catalunya estan facultats, en els termes que estableix aquest 
Codi respecte de cadascun d’aquests òrgans, per dictar disposicions interpretatives, 
clarificadores i explicatives de les normes en matèria tributària i emetre dictàmens.

2. Les disposicions interpretatives i explicatives i els dictàmens es publiquen al 
diari oficial de la Generalitat.

3. Les disposicions interpretatives tenen els efectes previstos a l’article 1-8 d’a– 
quest Codi.

Article 1-21. Obtenció i comunicació de dades amb transcendència 
tributària
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot obtenir de ter-

cers dades amb transcendència tributària per procediments de captació d’informació 
de caràcter general o periòdic, o de caràcter individual, d’acord amb el que establei-
xi aquest Codi, quan la informació pugui ser d’utilitat per el compliment de les fun-
cions d’aplicació dels tributs o de recaptació en període executiu que té atribuïdes 
per llei.2. Les dades amb transcendència tributària obtingudes per l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya només poden ser comunicades a tercers en 
els casos legalment establerts.
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Esmenes presentades
Esmena 33
GP de Junts pel Sí (11)
De modificació i de supressió de l’article 1-21 del Codi

Article 1-21 Obtenció i comunicació de dades amb transcendència tributària
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot obtenir de ter-

cers dades amb transcendència tributària per procediments de captació d’informa-
ció de caràcter general o periòdic, o de caràcter individual, d’acord amb el que esta-
bleixi aquest Codi, amb la finalitat d’utilitzar-les en l’exercici de les seves funcions 
d’aplicació dels tributs o de recaptació en període executiu que té atribuïdes per llei.

Esmena 34
GP Socialista (18)
De modificació de l’article 1-21, amb la redacció següent:

Article 1-21. Obtenció i comunicació de dades amb transcendència tributària
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot obtenir de ter-

cers dades amb transcendència tributària per procediments de captació d’informa-
ció de caràcter general o periòdic, o de caràcter individual, d’acord amb el que esta-
bleixi aquest Codi, quan la informació pugui ser d’utilitat sigui d’estricta necessitat 
per el compliment de les funcions d’aplicació dels tributs o de recaptació en període 
executiu que té atribuïdes per llei.2. Les dades amb transcendència tributària obtin-
gudes per l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya només poden ser 
comunicades a tercers en els casos legalment establerts.

Article 1-22. Caràcter reglat i impugnabilitat dels actes
Els actes d’aplicació dels tributs, d’imposició de sancions tributàries i de revisió 

administrativa dictats pels òrgans de l’Administració tributària de la Generalitat te-
nen caràcter reglat i són impugnables en via administrativa i jurisdiccional en els 
termes que estableixen les lleis, sense perjudici dels sistemes alternatius de resolució 
de conflictes regulats per la normativa tributària.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 1-23. Utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de promoure la 

utilització de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessa-
ris per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències.

2. Els procediments i les actuacions en què s’utilitzin tècniques i mitjans electrò-
nics han de garantir la identificació de l’Administració tributària actuant i l’exercici 
de la seva competència.

3. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot produir actes de 
tràmit o que resolguin procediments de forma automatitzada, quan aquesta forma 
d’actuació administrativa estigui prevista reglamentàriament i es compleixin les ga-
ranties establertes per la llei.

4. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de posar a l’abast 
de les persones i les entitats els canals electrònics, informàtics i telemàtics per a que 
aquestes s’hi puguin relacionar per exercir els seus drets i complir les seves obli-
gacions amb agilitat i comoditat, amb les garanties i els requisits previstos en cada 
procediment i amb les limitacions establertes per la legislació sobre l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic.
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Esmenes presentades
Apartat 1
Esmena 35
GP Socialista (19)
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 1-23

1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de promoure la 
utilització de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessa-
ris per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències, 
amb les limitacions que la Constitució i les lleis estableixen.

[...]

Article 1-24. Col·laboració interadministrativa
1. Les relacions dels ens i organismes de l’Administració tributària de la Gene-

ralitat amb altres administracions públiques es regeixen pel que disposa aquesta llei 
i la legislació sobre règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

2. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya poden establir les relacions interadministratives per a l’acompliment dels objec-
tius d’interès comú per mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu admès 
per l’ordenament que considerin adequat.

3. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya poden constituir consorcis, o bé adherir-se a d’altres ja existents, amb altres ad-
ministracions, organismes o entitats públiques, o amb entitats privades sense ànim 
de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic concurrents.

4. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o 
entitats en els termes que estableixin les lleis.

5. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya poden encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis a altres administracions, organismes i entitats públiques o privades.

6. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya col·laboren, mitjançant els acords corresponents, i a través de les fórmules pre-
vistes per la normativa, en la gestió, inspecció i recaptació dels tributs locals i en la 
recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals.

Així mateix, els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya i les entitats locals es presten recíprocament l’assistència necessària 
per a una major eficiència en el compliment de les seves respectives comeses, i po-
den realitzar plans d’inspecció conjunts.

7. Els òrgans de la Generalitat competents poden realitzar, amb la sol·licitud prè-
via del president de la corporació local, les actuacions pròpies dels procediments 
d’inspecció i recaptació executiva fora del territori de la respectiva entitat local en 
relació amb els ingressos del dret públic propis d’aquesta.

Esmenes presentades
Esmena 36
GP de Junts pel Sí (12)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 1-24 del Codi

Article 1.24 Col·laboració interadministrativa
1. Les relacions dels ens i organismes de l’Administració tributària de la Gene-

ralitat amb altres administracions públiques es regeixen pel que disposa aquesta llei 
i la legislació sobre règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
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2. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya 
poden, per mitjà d’acords, convenis, fórmules de col·laboració o qualsevol instrument 
jurídic o organitzatiu admès per l’ordenament que es consideri adequat, establir rela-
cions amb altres administracions públiques amb la finalitat de millorar el servei públic 
i d’acomplir els objectius d’interès comú i les seves respectives funcions tributàries.

3. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya poden constituir consorcis, o bé adherir-se a d’altres ja existents, amb altres ad-
ministracions, organismes o entitats públiques, o amb entitats privades sense ànim 
de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic concurrents.

4. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o 
entitats en els termes que estableixin les lleis.

5. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya poden encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis a altres administracions, organismes i entitats públiques o privades.

6. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya col·laboren, mitjançant els acords corresponents, i a través de les fórmules pre-
vistes per la normativa, en la gestió, inspecció i recaptació dels tributs locals i en la 
recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals.

Així mateix, els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya i les entitats locals es presten recíprocament l’assistència necessària 
per a una major eficiència en el compliment de les seves respectives comeses, i po-
den realitzar plans d’inspecció conjunts.

7. Els òrgans de la Generalitat competents poden realitzar, amb la sol·licitud prè-
via del president de la corporació local, les actuacions pròpies dels procediments 
d’inspecció i recaptació executiva fora del territori de la respectiva entitat local en 
relació amb els ingressos del dret públic propis d’aquesta.

Addició de nous apartats
Esmena 37
GP Socialista (20)
D’addició d’un nou apartat 7 bis a l’article 1-24, amb la redacció següent:

Article 1-24 Col·laboració interadministrativa
[...]
7. bis. Tanmateix la col·laboració interadministrativa també s’haurà de fer efec-

tiva, per assolir l’eficiència objecte d’aquesta llei, entre l’Administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya amb altres administracions tributàries, com són l’esta-
tal, les d’altres autonomies i les locals.

Article 1-25. Col·laboració amb els agents del sistema tributari
1. Els agents dels sistema tributari, de forma voluntària i mitjançant acords o 

convenis, poden col·laborar amb l’Administració tributària de la Generalitat de Ca-
talunya per facilitar el compliment de les obligacions tributàries i prevenir i evitar 
el frau fiscal, en els termes i les condicions que es determini en la normativa tribu-
tària. Aquesta col·laboració pot instrumentar-se també a través d’acords o convenis 
de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya amb altres administra-
cions públiques.

S’entén per agent del sistema tributari, als efectes d’aquest apartat, tota entitat 
privada o institució o associació representativa de sectors o interessos socials, la-
borals, empresarials o professionals, susceptible de participar, a través de la col·la-
boració amb l’Administració tributària, en la gestió i recaptació dels tributs, en la 
informació i assistència als contribuents i, en general, en el correcte funcionament 
del sistema tributari.
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2. Es regula per llei la intermediació tributària. Aquesta regulació ha d’inclou-
re el procés de registre oficial dels intermediaris tributaris i de publicació d’aquest 
registre, i la creació del codi de conducta i de bones pràctiques dels intermediaris, 
basat en el principi de la responsabilitat social.

3. L’Administració tributària de la Generalitat ha de posar a disposició de l’inter-
mediari tributari registrat les eines adequades per a que contribueixi a incrementar 
el nivell de compliment voluntari de les obligacions fiscals.

4. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de promoure sis-
temes de col·laboració amb les entitats públiques i privades a fi de maximitzar l’efi-
càcia i l’eficiència en la gestió recaptatòria i de facilitar als ciutadans la satisfacció 
dels seus deutes tributaris.

5. En els termes que indiqui el Consell Fiscal, l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya pot arribar a una entesa amb els contribuents que perme-
ti determinar drets i obligacions tributàries que es desprenen de l’activitat exercida 
o d’un determinat tipus de transaccions o d’operacions el règim fiscal de les quals 
susciti controvèrsies doctrinals. El contribuent ha de complir les seves obligacions 
fiscals en consonància amb el que s’hagi estipulat en l’entesa.

Esmenes presentades
Apartat 1
Esmena 38
GP Socialista (21)
De supressió d’un incís del paràgraf segon de l’article 1-25

Article 1-25 Col·laboració amb els agents del sistema tributari
[...]
S’entén per agent del sistema tributari, als efectes d’aquest apartat, tota entitat 

privada o institució o associació representativa de sectors o interessos socials, la-
borals, empresarials o professionals, susceptible de participar, a través de la col·la-
boració amb l’Administració tributària, en la gestió i recaptació dels tributs, en la 
informació i assistència als contribuents i, en general, en el correcte funcionament 
del sistema tributari.

[...]

Apartat 2
Esmena 39
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De modificació del punt 2 de l’article 1.25

Article 1.25
2. Es regula per llei la intermediació tributària. Aquesta regulació ha d’inclou-

re el procés de registre oficial dels intermediaris tributaris i de publicació d’aquest 
registre, i la creació del codi de conducta i de bones pràctiques dels intermediaris, 
basat en el principi de la responsabilitat social i de coresponsabilitat en el compli-
ment de les obligacions fiscals. La intermediació tributària no va en detriment del 
correcte funcionament, dotació i desplegament de l’Agència Tributària de Catalu-
nya per tal de facilitar als contribuents la comprensió, la gestió i la liquidació de les 
seves obligacions fiscals.

Esmena 40
GP Socialista (22)
D’addició de diversos incisos a l’apartat segon de l’article 1-25

Article 1-25 Col·laboració amb els agents del sistema tributari
[...]
2. Es regula per llei la intermediació tributària. Aquesta regulació ha d’incloure 

els requisits d’accés, el procés de registre oficial dels intermediaris tributaris i de 
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publicació d’aquest registre, i la creació del codi de conducta i de bones pràctiques 
dels intermediaris, basat en el principi de la responsabilitat social, així com el règim 
sancionador pel no compliment de les obligacions.

[...]

Apartat 3
Esmena 41
GP Socialista (23)
De supressió de l’apartat tercer de l’article 1-25

Article 1-25 Col·laboració amb els agents del sistema tributari
[...]
3. L’Administració tributària de la Generalitat ha de posar a disposició de l’inter-

mediari tributari registrat les eines adequades per a que contribueixi a incrementar 
el nivell de compliment voluntari de les obligacions fiscals.

[...]

Apartat 4
Esmena 42
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació del punt 4 de l’article 1.25

Article 1.25
4. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de promoure 

sistemes de col·laboració amb les entitats públiques a fi de maximitzar l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió recaptatòria i de facilitar als ciutadans la satisfacció dels 
seus deutes tributaris. En els casos on la gestió de l’administració tributària no sigui 
suficient per l’abast necessari o el desplegament territorial, es podran promoure sis-
tema de col·laboració amb les entitats privades, previ acord de la Junta de Govern 
de l’Agència Tributària de Catalunya.

Apartat 5
Esmena 43
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació del punt 5 de l’article 1.25

Article 1.25
5. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot arribar a una 

entesa amb els contribuents que permeti determinar drets i obligacions tributàries 
que es desprenen de l’activitat exercida o d’un determinat tipus de transaccions o 
d’operacions el règim fiscal de les quals susciti controvèrsies doctrinals. El contri-
buent ha de complir les seves obligacions fiscals en consonància amb el que s’hagi 
estipulat en l’entesa.

Esmena 44
GP Socialista (24)
De supressió de l’apartat cinquè de l’article 1-25

Article 1-25 Col·laboració amb els agents del sistema tributari
[...]
5. En els termes que indiqui el Consell Fiscal, l’Administració tributària de la 

Generalitat de Catalunya pot arribar a una entesa amb els contribuents que perme-
ti determinar drets i obligacions tributàries que es desprenen de l’activitat exercida 
o d’un determinat tipus de transaccions o d’operacions el règim fiscal de les quals 
susciti controvèrsies doctrinals. El contribuent ha de complir les seves obligacions 
fiscals en consonància amb el que s’hagi estipulat en l’entesa.
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Llibre segon. L’Agència Tributària de Catalunya i la Junta de Tributs de 
Catalunya

Títol I. L’Agència Tributària de Catalunya

Capítol I. Disposicions generals

Article 2-1. L’Agència Tributària de Catalunya
1. L’Agència Tributària de Catalunya és un ens amb personalitat jurídica pròpia, 

plena capacitat i atribucions per a organitzar i exercir les funcions que té encoma-
nades.

2. L’Agència actua ajustada al dret públic i es regeix per aquesta llei, per les seves 
normatives de desenvolupament, pel seu reglament de règim interior i, en tot allò 
que no es prevegi en les disposicions esmentades i que no sigui incompatible amb la 
present llei, per les disposicions reguladores de les entitats que conformen el sector 
públic de la Generalitat.

3. Sens perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior, l’Agència Tributària de 
Catalunya es regeix, pel que fa a les seves actuacions de gestió, liquidació recapta-
ció, inspecció i altres funcions tributàries, pel que prevegi la normativa tributària i 
la de procediment administratiu aplicables a Catalunya, així com per les seves nor-
mes de desenvolupament.

4. L’Agència té autonomia funcional, financera i de gestió i s’adscriu al departa-
ment competent en matèria d’hisenda.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-2. Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents:
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs, quan la seva aplicació 

correspongui a la Generalitat de Catalunya.
b) Facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, l’exercici dels 

drets tributaris de la ciutadania i prestar els serveis d’atenció i informació al con-
tribuent.

c) Gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic no 
tributaris de l’Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector pú-
blic de la Generalitat.

d) Elaborar estudis en els àmbits d’actuació de l’Agència i, en concret, respecte a 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs.

e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei, delegació de competències, en-
càrrec de gestió, conveni de col·laboració o per qualsevol altre instrument jurídic 
legalment establert.

2. L’Agència Tributària de Catalunya pot realitzar funcions d’aplicació dels tri-
buts locals i gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic 
de les administracions locals de Catalunya, quan aquestes funcions li siguin assig-
nades mitjançant delegació, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o altres fór-
mules de col·laboració previstes a l’ordenament.

3. L’Agència Tributària de Catalunya pot relacionar-se amb d’altres administra-
cions públiques tributàries, integrar-se en consorcis i signar acords i convenis de 
col·laboració en matèria tributària.

4. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència Tributària de Catalunya pot ob-
tenir informació amb transcendència tributària en els termes establerts a article 1-21 
del Codi Tributari de Catalunya i la disposició addicional tercera d’aquest Llibre.
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Esmenes presentades
Lletra a
Esmena 45
GP Socialista (25)
De modificació de la lletra a de l’apartat primer de l’article 2-2

Article 2-2. Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents:
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs, quan la seva aplicació 

correspongui a la Generalitat de Catalunya.
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generali-

tat i els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, d’acord amb el que disposa 
l’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

[...]

Lletra b
Esmena 46
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addició a la lletra b de l’apartat 1 de l’article 2.2

b) Facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, l’exercici dels 
drets tributaris de la ciutadania i prestar els serveis d’atenció i informació al contri-
buent de manera que tota persona física o jurídica pugui liquidar amb tranquil·litat, 
amb temps i amb facilitat, les seves obligacions tributàries, sense veure’s obligat a 
passar, per la intermediació dels assessors fiscals privats.

Lletra b
Esmena 47
GP Socialista (26)
De modificació de la lletra b de l’apartat primer de l’article 2-2

Article 2-2. Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents:
[...]
b) Facilitar el compliment voluntari de les obligacions, l’exercici dels drets tri-

butaris de la ciutadania i prestar els serveis d’atenció i informació i assessorament 
al contribuent.

[...]

Lletra c
Esmena 48
GP Socialista (27)
D’addició d’una nova lletra c bis de l’apartat primer de l’article 2-2

Article 2-2. Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents:
[...]
c.bis) Portar a terme la relació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

i els òrgans amb funcions equivalents d’altres administracions públiques, respecte a 
la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació dels tributs estatals cedits total-
ment o parcialment a la Generalitat, incloent-hi l’obtenció de dades i informació, i 
també la relació amb els òrgans economicoadministratius, sens perjudici dels infor-
mes previs que escaiguin que hagin d’ésser elaborats per la direcció general compe-
tent en matèria de tributs.

[...]
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Lletra d
Esmena 49
GP de Junts pel Sí (13)
D’addició d’una lletra d) bis a l’article 2-2

Article 2-2 Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents:
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs, quan la seva aplicació 

correspongui a la Generalitat de Catalunya.
b) Facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, l’exercici dels 

drets tributaris de la ciutadania i prestar els serveis d’atenció i informació al contribuent.
c) Gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic no 

tributaris de l’Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector pú-
blic de la Generalitat.

d) Elaborar estudis en els àmbits d’actuació de l’Agència i, en concret, respecte a 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs.

d) bis Actuar davant l’administració tributària competent en representació dels 
departaments, ens i entitats que conformen el sector públic de la Generalitat quan 
tinguin la condició d’obligats tributaris respecte dels tributs gestionats per aquella, 
en els termes acordats en conveni o l’instrument jurídic que correspongui.

e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei, delegació de competències, 
en-càrrec de gestió, conveni de col·laboració o per qualsevol altre instrument jurídic 
legalment establert.

2. L’Agència Tributària de Catalunya pot realitzar funcions d’aplicació dels tri-
buts locals i gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic 
de les administracions locals de Catalunya, quan aquestes funcions li siguin assig-
nades mitjançant delegació, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o altres fór-
mules de col·laboració previstes a l’ordenament.

3. L’Agència Tributària de Catalunya pot relacionar-se amb d’altres administra-
cions públiques tributàries, integrar-se en consorcis i signar acords i convenis de 
col·laboració en matèria tributària.

4. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència Tributària de Catalunya pot ob-
tenir informació amb transcendència tributària en els termes establerts a article 1-21 
del Codi Tributari de Catalunya i la disposició addicional tercera d’aquest Llibre.

Article 2-3. Principis generals d’actuació
1. L’Agència Tributària de Catalunya actua amb autonomia de gestió, basada en 

una política adequada de recursos humans, en l’àmbit economicofinancer.
2. En el marc dels principis generals aplicables a l’Administració tributària de la 

Generalitat de Catalunya establerts en aquest Codi, l’activitat de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya es regeix pels principis i regles següents:

a) Legalitat, objectivitat, eficàcia i generalitat en l’aplicació dels tributs, amb ple 
respecte als drets i les garanties dels ciutadans.

b) Desconcentració d’actuacions.
c) Lluita contra les diferents formes de frau fiscal.
d) Eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació, per a la qual cosa ha 

de comptar amb el suport de la infraestructura tecnològica que garanteixi sempre la 
seguretat i la confidencialitat de les dades.

e) Servei als ciutadans, amb una atenció especial a les tasques d’assistència als 
contribuents, per a reduir al mínim els costos de tramitació i per a facilitar el com-
pliment voluntari de les obligacions tributàries.

f) Coordinació i cooperació amb la resta d’administracions tributàries.
g) Col·laboració social i institucional amb els col·legis professionals, altres cor-

poracions de dret públic i associacions professionals de l’àmbit tributari a fi de 
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facilitar al màxim als contribuents el compliment de llurs obligacions i deures tri-
butaris.

h) Adaptació de manera continuada als canvis de l’entorn econòmic i social i 
atenció a les noves necessitats dels ciutadans.

i) Transparència pel que fa a la fixació de criteris i objectius en els seus àmbits 
d’activitat, en particular en matèria de lluita contra el frau.

Esmenes presentades
Apartat 2
Lletra c
Esmena 50
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació del punt 2 lletra c de l’article 2.3

Article 2.3. Principis generals d’actuació
2.c. Lluita contra les diferents formes de frau i elusió fiscal.

Lletra d
Esmena 51
GP Socialista (28)
D’addició d’un incís a la lletra d de l’apartat 2 de l’article 2-3

Article 2-3. Principis generals d’actuació
[...]
2. En el marc dels principis generals aplicables a l’Administració tributària de la 

Generalitat de Catalunya establerts en aquest Codi, l’activitat de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya es regeix pels principis i regles següents:

[...]
d) Eficiència, transparència i responsabilitat en la gestió de la informació, per a 

la qual cosa ha de comptar amb el suport de la infraestructura tecnològica que ga-
ranteixi sempre la seguretat i la confidencialitat de les dades.

[...]

Lletra g
Esmena 52
GP de Junts pel Sí (14)
De modificació de l’apartat g) de l’article 2-3

Article 2-3 Principis generals d’actuació
1. L’Agència Tributària de Catalunya actua amb autonomia de gestió, basada en 

una política adequada de recursos humans, en l’àmbit economicofinancer.
2. En el marc dels principis generals aplicables a l’Administració tributària de la 

Generalitat de Catalunya establerts en aquest Codi, l’activitat de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya es regeix pels principis i regles següents:

a) Legalitat, objectivitat, eficàcia i generalitat en l’aplicació dels tributs, amb ple 
respecte als drets i les garanties dels ciutadans.

b) Desconcentració d’actuacions.
c) Lluita contra les diferents formes de frau fiscal.
d) Eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació, per a la qual cosa ha 

de comptar amb el suport de la infraestructura tecnològica que garanteixi sempre la 
seguretat i la confidencialitat de les dades.

e) Servei als ciutadans, amb una atenció especial a les tasques d’assistència als 
contribuents, per a reduir al mínim els costos de tramitació i per a facilitar el com-
pliment voluntari de les obligacions tributàries.

f) Coordinació i cooperació amb la resta d’administracions tributàries.
g) Col·laboració social i institucional amb els col·legis professionals, altres cor-

poracions de dret públic, cambres de comerç, associacions professionals de l’àmbit 
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tributari, institucions o organitzacions representatives de sectors socials, laborals, 
empresarials o professionals i entitats privades a fi de detectar el frau fiscal, millorar 
l’aplicació dels tributs i facilitar al màxim als contribuents el compliment de llurs 
obligacions i deures tributaris.

h) Adaptació de manera continuada als canvis de l’entorn econòmic i social i 
atenció a les noves necessitats dels ciutadans.

i) Transparència pel que fa a la fixació de criteris i objectius en els seus àmbits 
d’activitat, en particular en matèria de lluita contra el frau.

Addició de noves lletres
Esmena 53
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
D’addició d’una nova lletra m del punt 2 de l’article 2.7

Article 2.7. La Junta de Govern
2.m. Avaluar els resultats obtinguts del Pla de Control de l’Agència Tributària 

de Catalunya.

Addició de nous apartats
Esmena 54
GP Socialista (29)
D’addició d’un nou article 2.3.bis, amb la redacció següent:

Art. 2.3. bis Les relacions amb el Departament d’Economia i Finances
Les relacions entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Departament d’Eco-

nomia i Finances s’articulen per mitjà del contracte programa i el programa anual 
d’actuació, els quals han d’incloure, amb referència al termini de vigència correspo-
nent, almenys, la definició dels objectius que s’han d’assolir, tant en l’àmbit tributari 
de control com en l’atenció ciutadana, la previsió dels resultats a obtenir a partir de 
la gestió duta a terme i els instruments de seguiment, control i avaluació a què ha de 
sotmetre l’Agència la seva activitat.

Article 2-4. Règim jurídic dels actes dictats pels òrgans de l’Agència
1. Els actes de l’Agència Tributària de Catalunya dictats en l’exercici de les seves 

funcions com a poder públic són actes administratius.
2. Les funcions d’aplicació dels tributs i la potestat sancionadora atribuïdes a 

l’Agència es regeixen per la normativa tributària i de procediment administratiu 
aplicables a Catalunya i per la normativa de desplegament.

3. L’Agència, pel que fa a les funcions que impliquen exercir potestats públiques, 
es regeix per la normativa reguladora del procediment administratiu en l’àmbit de 
la Generalitat.

4. Els actes que dictin els òrgans de l’Agència en l’exercici de la potestat tributà-
ria, i també els de recaptació per la via executiva dels ingressos públics no tributaris, 
són susceptibles de reclamació economicoadministrativa davant els òrgans econo-
micoadministratius competents sens perjudici de la interposició prèvia i potestativa 
del recurs de reposició en els termes que estableix la normativa tributària i les nor-
mes de desplegament.

5. La resta d’actes dictats en l’àmbit de l’Agència esgoten la via administrativa i 
són susceptibles de recurs contenciós administratiu amb el potestatiu recurs de re-
posició previ.

6. La revisió d’actes nuls o anul·lables de naturalesa tributària en via administra-
tiva correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’hisenda 
i s’ha d’efectuar d’acord amb els motius, els terminis i la tramitació establerts per la 
normativa tributària.
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7. El règim de responsabilitat patrimonial de l’Agència i de les autoritats, dels 
funcionaris i del personal adscrit és el que s’estableix amb caràcter general per a 
l’Administració de la Generalitat. Correspon resoldre al director o directora, en els 
termes que determina la normativa aplicable a Catalunya en aquesta matèria.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol II. Organització

Article 2-5. Òrgans de govern
Els òrgans de govern de l’Agència Tributària de Catalunya són:
a) El president o presidenta.
b) La Junta de Govern.
c) El director o directora.
d) El Comitè Executiu.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-6. El president o presidenta
1. La presidència de l’Agència Tributària de Catalunya correspon a la persona ti-

tular de l’òrgan mitjançant el qual l’Agència s’adscriu al departament competent en 
matèria d’hisenda.

2. Correspon al president o presidenta:
a) Exercir la representació institucional.
b) Aprovar la relació de llocs de treball.
c) Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació.
d) Aprovar el programa d’actuació de l’Agència.
e) Nomenar i fer cessar el personal directiu.
f) Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions 

que corresponen al director o directora.
3. El president o presidenta pot delegar en el director o directora la funció esta-

blerta per l’apartat 2.a.

Esmenes presentades
Lletres d i g
Esmena 55
GP de Junts pel Sí (15)
D’addició a l’aparat d) l’article 2-6 del Codi i una nova lletra g)

Article 2-6 El president o presidenta
1. La presidència de l’Agència Tributària de Catalunya correspon a la persona ti-

tular de l’òrgan mitjançant el qual l’Agència s’adscriu al departament competent en 
matèria d’hisenda.

2. Correspon al president o presidenta:
a) Exercir la representació institucional.
b) Aprovar la relació de llocs de treball.
c) Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació.
d) Aprovar el programa d’actuació i el programa de control tributari de l’Agència.
e) Nomenar i fer cessar el personal directiu.
f) Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions 

que corresponen al director o directora.
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g) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei o per reglament
3. El president o presidenta pot delegar en el director o directora la funció esta-

blerta per l’apartat 2.a.

Esmena 56
GP Socialista (30)
De supressió de les lletres b, c, d i e de l’apartat segon de l’article 2-6

Article 2-6. El president o presidenta
[...]
2. Correspon al president o presidenta:
a) Exercir la representació institucional.
b) Aprovar la relació de llocs de treball.
c) Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació.
d) Aprovar el programa d’actuació de l’Agència.
e) Nomenar i fer cessar el personal directiu.
f) Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions 

que corresponen al director o directora.
[...]

Esmena 57
GP Socialista (31)
D’addició d’una nova lletra f bis a l’apartat segon de l’article 2-6

Article 2-6. El president o presidenta
[...]
2. Correspon al president o presidenta:
f.bis) Presidir la Junta de Govern.
[...]

Article 2-7. La Junta de Govern
1. Componen la Junta de Govern:
a) El president o presidenta.
b) Els vocals nats del Departament competent en matèria d’Hisenda, que són: el 

director o directora de l’Agència; el director o directora general de Tributs; el di-
rector o directora general de Pressupostos; l’interventor o interventora general, i el 
director o directora de l’Assessoria Jurídica.

c) El director de l’Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris de Catalunya.
d) Fins a quatre vocals nomenats per la persona titular del departament en ma-

tèria d’hisenda.
e) El secretari o secretària, que ha d’ésser el vocal o la vocal que designi el presi-

dent o presidenta.
2. La Junta de Govern té les funcions següents:
a) Exercir la direcció superior de l’Agència.
b) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Elevar el programa d’actuació de l’Agència a l’aprovació del president o presi-

denta.
d) Aprovar les línies generals de la política de recursos humans, inclosa la polí-

tica de retribucions i en especial, les retribucions variables.
e) Informar preceptivament els avantprojectes de llei i de decret legislatiu que 

afectin directament o indirectament, els àmbits competencials de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya.

f) Conèixer els projectes normatius, incloent-hi els que regulen els procediments 
tributaris, i emetre’n un informe, sens perjudici que pugui delegar-ho en el director 
o directora o en el Comitè Executiu.
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g) Deliberar sobre la política de comunicació i sobre les relacions institucionals 
de l’Agència.

h) Aprovar els comptes.
i) Aprovar el Reglament de règim interior de l’Agència.
j) Aprovar l’oferta pública d’ocupació.
k) Aprovar, amb caràcter previ al seu sotmetiment a la persona titular del depar-

tament competent en matèria d’hisenda, els projectes normatius pels que s’aprova 
l’estructura organitzativa de l’Agència.

l) Complir les altres funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.
3. La presidència de la Junta de Govern correspon a la persona que ocupi la 

presidència de l’Agència Tributària de Catalunya i exercirà el càrrec d’acord amb 
les funcions i aplicant els requisits de funcionament que s’estableixin per als òr-
gans col·legiats en la normativa de procediment administratiu aplicable a Cata-
lunya.

Esmenes presentades
Apartat 2, lletra b
Esmena 58
GP Socialista (33)
De modificació de la lletra b de l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents:
[...]
b) Aprovar l’avantprojecte de el pressupost.
[...]

Apartat 2, lletra c
Esmena 59
GP Socialista (34)
De supressió de la lletra c de l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents:
[...]
c) Elevar el programa d’actuació de l’Agència a l’aprovació del president o presi-

denta.
[...]

Addició de noves lletres
Esmena 60
GP Socialista (32)
D’addició d’una nova lletra e bis a l’apartat primer de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
1. Componen la Junta de Govern:
[...]
e.bis) Un representant dels treballadors i treballadores de l’ATC
[...]
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Esmena 61
GP Socialista (35)
D’addició d’una lletra l bis a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents:
[...]
l. bis) Aprovar la relació de llocs de treball.
[...]

Esmena 62
GP Socialista (36)
D’addició d’una nova lletra l ter a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents:
[...]
l. ter) Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació.
[...]

Esmena 63
GP Socialista (37)
D’addició d’una nova lletra l quarter a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents:
[...]
l. quarter) Aprovar el programa d’actuació de l’Agència.
[...]

Esmena 64
GP Socialista (38)
D’addició d’una nova lletra l quinquies a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents:
[...]
l. quinquies) Nomenar i fer cessar el personal directiu.
[...]

Esmena 65
GP Socialista (39)
D’addició d’una nova lletra l sexies a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents:
[...]
l. sexies) Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades.
[...]
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Esmena 66
GP Socialista (40)
D’addició d’una nova lletra l septies a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents:
[...]
l. septies) Contractar personal laboral.
[...]

Article 2-8. El director o directora
1. El càrrec de director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya és as-

similat al rang orgànic de secretari o secretària general i és nomenat i separat lliu-
rement pel Govern, a proposta de la persona titular del Departament competent en 
matèria d’Hisenda.

2. Correspon al director o directora:
a) Exercir la direcció ordinària de l’Agència, que inclou donar les instruccions 

sobre tots els temes relacionats amb els serveis i funcions de l’Agència i dictar les 
instruccions de caràcter tributari dins les seves competències.

b) Exercir la representació ordinària en l’ordre judicial i en l’extrajudicial.
c) Dirigir i coordinar l’actuació del Comitè Executiu.
d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l a la Junta de Govern.
e) Executar el programa d’actuació de l’Agència.
f) Exercir el comandament del personal, i específicament exercir la potestat dis-

ciplinària i nomenar i fer cessar el personal que no tingui la consideració de perso-
nal directiu.

g) Contractar personal laboral.
h) Signar convenis amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el 

president o presidenta avoqui la competència.
i) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
j) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
k) Complir les funcions que li delegui el president o presidenta o la Junta de Go-

vern.
l) Complir les funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Esmenes presentades
Addició de noves lletres
Esmena 67
GP de Junts pel Sí (16)
D’addició d’una nova lletra m) a l’article 2-8 del Codi

Article 2-8 El director o directora
1. El càrrec de director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya és as-

similat al rang orgànic de secretari o secretària general i és nomenat i separat lliu-
rement pel Govern, a proposta de la persona titular del Departament competent en 
matèria d’Hisenda.

2. Correspon al director o directora:
a) Exercir la direcció ordinària de l’Agència, que inclou donar les instruccions 

sobre tots els temes relacionats amb els serveis i funcions de l’Agència i dictar les 
instruccions de caràcter tributari dins les seves competències.

b) Exercir la representació ordinària en l’ordre judicial i en l’extrajudicial.
c) Dirigir i coordinar l’actuació del Comitè Executiu.
d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l a la Junta de Govern.
e) Executar el programa d’actuació de l’Agència.
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f) Exercir el comandament del personal, i específicament exercir la potestat dis-
ciplinària i nomenar i fer cessar el personal que no tingui la consideració de perso-
nal directiu.

g) Contractar personal laboral.
h) Signar convenis amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el 

president o presidenta avoqui la competència.
i) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
j) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
k) Complir les funcions que li delegui el president o presidenta o la Junta de Govern.
l) Complir les funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei o per reglament.

Apartat 1
Esmena 68
GP Socialista (41)
De modificació de l’apartat primer de l’article 2-8, amb la redacció següent:

Article 2-8. El director o directora
1. El càrrec de director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya és assi-

milat al rang orgànic de secretari o secretària director o directora general i és nome-
nat i separat lliurement pel Govern, a proposta de la persona titular del Departament 
competent en matèria d’Hisenda 3/5 parts del Parlament de Catalunya.

[...]

Apartat 2, lletra g
Esmena 69
GP Socialista (42)
De supressió de la lletra g de l’apartat segon de l’article 2-8

Article 2-8. El director o directora
[...]
2. Correspon al director o directora:
[...]
g) Contractar personal laboral.
[...]

Apartat 2, lletra h
Esmena 70
GP Socialista (43)
De modificació de la lletra h de l’apartat segon de l’article 2-8

Article 2-8. El director o directora
[...]
2. Correspon al director o directora:
[...]
h) Signar, prèvia aprovació de la Junta de Govern, convenis amb altres entitats 

públiques o privades., sens perjudici que el president o presidenta avoqui la compe-
tència.

[...]

Article 2-9. El Comitè Executiu
1. El Comitè Executiu de l’Agència és presidit pel director o directora de l’Agèn-

cia, i és integrat per les persones titulars dels seus òrgans que es determinin regla-
mentàriament d’entre els que formen la seva estructura central i territorial. Actua 
com a secretari o secretària el membre del Comitè o el funcionari o funcionària que 
determini el director o directora, si bé en aquest darrer cas no té dret a vot.
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El president o presidenta del Comitè Executiu pot decidir sobre l’assistència a les 
sessions del Comitè, amb veu però sense vot, de persones que estiguin relacionades 
amb els temes objecte de debat.

2. Les funcions del Comitè Executiu són:
a) Elaborar l’avantprojecte del programa d’actuació.
b) Aprovar i efectuar el seguiment de les línies de treball fixades en el programa 

d’actuació, que inclou els principals objectius de l’Agència, els quals es fonamenten 
en la millora de l’eficàcia i l’eficiència en el funcionament, tant pel que fa al control 
tributari com a l’atenció ciutadana.

c) Proposar els programes de contractació i d’inversions.
d) Proposar mesures que afectin l’organització dels serveis centrals i territorials, 

i fer-ne el seguiment de l’execució.
e) Executar els acords de la Junta de Govern, excepte els que corresponen al di-

rector o directora.
f) Assessorar sobre els projectes i les decisions que determini el president o 

presidenta, la Junta de Govern o el director o directora.
g) Complir les que li delegui la Junta de Govern.
h) Complir les que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-10. Estructura organitzativa
1. L’Agència Tributària de Catalunya tindrà l’estructura organitzativa que es de-

termini reglamentàriament.
2. S’han de determinar, per ordre de la persona responsable del departament 

competent en matèria d’hisenda, a proposta del president o presidenta de l’Agència, 
la seva estructura i organització, amb l’objectiu d’atendre les funcions que li atribu-
eix aquesta llei.

3. L’Agència Tributària de Catalunya disposa de serveis jurídics propis, integrats 
per advocats de la Generalitat, a qui correspon assessorar l’Agència i, conjuntament 
amb els advocats de la Generalitat, la seva representació i defensa, en els termes es-
tablerts per la normativa vigent.

En els recursos contenciosos administratius interposats contra les resolucions 
dictades pels òrgans economicoadministratius competents, pot encarregar-se als ad-
vocats de la Generalitat la representació i defensa de l’Agència Tributària de Cata-
lunya.

Esmenes presentades
Esmena 71
GP Socialista (44)
De modificació de l’apartat primer de l’article 2-10, amb la redacció següent:

Article 2-10. Estructura organitzativa
1. L’Agència Tributària de Catalunya tindrà l’estructura organitzativa que es de-

termini reglamentàriament.
1. L’Agència Tributària de Catalunya s’estructura en serveis centrals i en serveis 

territorials. Els serveis centrals es divideixen en àrees en funció dels diferents àmbits 
d’actuació. Al capdavant de cada àrea hi ha un cap o una cap amb el rang que es 
determini per reglament. Al capdavant dels serveis territorials hi ha delegats terri-
torials, amb la categoria que es determini per reglament.

[...]
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Capítol III. Personal de l’Agència Tributària de Catalunya

Article 2-11. Personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya
1. L’Agència Tributària de Catalunya compta amb personal funcionari, integrat 

en cossos generals o en cossos específics adscrits a l’Agència Tributària de Catalu-
nya i personal laboral per a l’exercici de les funcions que té atribuïdes. Es reserven 
al personal funcionari, en salvaguarda dels interessos generals de l’Administració, 
els llocs de treball de l’Agència que comportin l’exercici de potestats públiques.

2. El personal funcionari resta sotmès a les disposicions legals aplicables en ma-
tèria de funció pública i la seva normativa de desenvolupament, sens perjudici de les 
regulacions específiques contingudes en aquesta llei.

3. El president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya estableix, a pro-
posta del director o directora, el règim de prestació de serveis i les altres condicions 
laborals del personal al servei de l’Agència.

4. Les retribucions del personal funcionari l del personal laboral de l’Agència 
Tributària de Catalunya s’ajusten al que disposin les lleis de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya.

5. Els funcionaris dels cossos tributaris d’adscripció a l’Agència Tributària de 
Catalunya tenen la consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de les funcions 
respectives, en els termes que estableix la normativa tributària. Quan actuen com a 
agents de l’autoritat fora de les oficines públiques, davant de terceres persones, els 
funcionaris han d’acreditar aquesta condició, i poden sol·licitar el suport, l’empara i 
la protecció de les autoritats públiques, que estan obligades a prestar-los-hi.

6. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya 
d’aprovar la relació de llocs de treball, a proposta del director o directora d’acord 
amb la normativa general de funció pública de l’Administració de la Generalitat. La 
relació dels llocs de treball ha de definir la naturalesa, contingut i característiques 
de desenvolupament i la seva retribució, que s’ha d’ajustar al que disposin les lleis 
anuals de pressupostos per al personal al servei de les entitats públiques, amb un 
règim específic de percepció de retribucions variables que correspon de regular al 
Govern.

Esmenes presentades
Esmena 72
GP Socialista (45)
De supressió d’un incís de l’apartat sisè de l’article 2-11

Article 2-11. Personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya
[...]
6. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya 

d’aprovar la relació de llocs de treball, a proposta del director o directora d’acord 
amb la normativa general de funció pública de l’Administració de la Generalitat. La 
relació dels llocs de treball ha de definir la naturalesa, contingut i característiques 
de desenvolupament i la seva retribució, que s’ha d’ajustar al que disposin les lleis 
anuals de pressupostos per al personal al servei de les entitats públiques, amb un 
règim específic de percepció de retribucions variables que correspon de regular al 
Govern.

Esmena 73
GP Socialista (46)
D’addició d’un nou apartat 6 bis a l’article 2-11, amb la redacció següent:

Article 2-11. Personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya
[...]
6 bis. El departament competent en matèria de funció pública ha d’informar amb 

caràcter previ i no vinculant de les previsions màximes de plantilla, els recursos 
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personals i el marc d’actuació en matèria de recursos humans i d’altres qüestions 
relatives a la política de recursos humans de l’Agència Tributària de Catalunya, que 
s’han d’incorporar al contracte programa.

Article 2-12. Principis d’actuació
Els membres dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya han 

d’ajustar en tot moment llur actuació al codi de conducta següent:
a) Han d’actuar d’acord amb els principis de legalitat, objectivitat i generalitat en 

l’aplicació de la normativa tributària, amb ple respecte a l’ordenament jurídic.
b) Han d’actuar amb professionalitat, imparcialitat i responsabilitat en el com-

pliment de llurs funcions i han de gestionar amb sigil la informació i guardar re-
serva rigorosa respecte a les dades de què tinguin coneixement en l’exercici de llur 
activitat.

c) Han de sotmetre llur gestió als principis d’avaluació i de transparència i al 
principi de garantia de la seguretat jurídica dels obligats tributaris.

d) Han d’atenir-se al principi de jerarquia i han d’obeir les instruccions profes-
sionals dels superiors, llevat que puguin constituir una infracció de l’ordenament 
jurídic.

e) Han de prestar el màxim servei als ciutadans, amb una atenció especial a les 
tasques d’assistència tècnica als contribuents i de promoció de la consciència fiscal.

f) Han d’actuar amb la màxima celeritat i amb la màxima proporcionalitat en la 
gestió dels assumptes que els hi siguin encomanats.

g) Han de subjectar-se al principi de coordinació i cooperació amb el personal de 
les altres administracions públiques i de les entitats que actuen en l’àmbit tributari.

h) Han d’adaptar llur gestió de manera continuada als canvis de l’entorn econò-
mic i social i han d’actualitzar permanentment llurs coneixements tributaris.

i) Han d’actuar d’acord amb la resta de principis a què resten subjectes en virtut 
de llur condició d’empleats públics.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-13. Oferta pública d’ocupació
El director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya ha de sotmetre a 

l’aprovació de la Junta de Govern i a proposta del seu president o presidenta l’oferta 
pública d’ocupació en relació amb els llocs de treball reservats a funcionaris dels 
cossos tributaris que té adscrits, a fi de sotmetre-la a aprovació del Govern.

Esmenes presentades
Esmena 74
GP Socialista (47)
De modificació de l’article 2-13, amb la redacció següent:

Article 2-13. Oferta pública d’ocupació
L’Agència Tributària de Catalunya ha de sotmetre a l’aprovació del Govern, amb 

l’informe previ no vinculant del departament competent en matèria de funció públi-
ca, l’oferta pública d’ocupació en relació amb els llocs de treball reservats a funcio-
naris dels cossos tributaris que té adscrits.
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Article 2-14. Processos selectius, provisió de llocs de treball i 
condicions de treball
1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya la convocatòria i la resolució 

dels processos de selecció i provisió dels llocs de treball reservats a personal funcio-
nari dels cossos tributaris que té adscrits.

2. Els òrgans competents de l’Agència Tributària de Catalunya dissenyen el pla 
anual de formació del personal que hi és adscrit, i poden signar convenis amb aquest 
objecte amb altres entitats i, en especial, amb els òrgans competents en matèria de 
formació en l’àmbit tributari.

Esmenes presentades
Esmena 75
GP de Junts pel Sí (17)
De modificació del títol i l’apartat 2 de l’article 2-14 del Codi

Article 2.14. Processos de selecció i provisió de llocs de treball i formació
1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya la convocatòria i la resolució 

dels processos de selecció i provisió dels llocs de treball reservats a personal funcio-
nari dels cossos tributaris que té adscrits.

2. L’Agència Tributària de Catalunya dissenya, en col·laboració amb els òrgans 
amb atribucions en matèria de formació del departament al que s’adscrigui, el pla 
anual de formació del seu personal i pot signar convenis amb aquest objecte amb 
altres entitats.

Esmena 76
GP Socialista (48)
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 2.14

Article 2-14. Processos selectius, provisió de llocs de treball i condicions de treball
[...]
2. Els òrgans competents de l’Agència Tributària de Catalunya dissenyen el pla 

anual de formació del personal que hi és adscrit, amb la participació dels represen-
tants dels treballadors i treballadores, i poden signar convenis amb aquest objecte 
amb altres entitats i, en especial, amb els òrgans competents en matèria de formació 
en l’àmbit tributari.

Capítol IV. Règim econòmic, de contractació i patrimonial

Article 2-15. Recursos econòmics
1 Els recursos de l’Agència Tributària de Catalunya són:
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Un percentatge de la recaptació que derivi dels seus actes de liquidació i de 

gestió recaptatòria o de qualsevol altre acte administratiu dictat en l’àmbit de gestió 
tributària amb la finalitat de cobrir les despeses de funcionament i inversions que 
siguin necessàries per a la seva activitat.

c) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tingui adscrits.
d) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, en els termes i les condicions 

que fixa la normativa aplicable.
e) La recaptació de taxes, preus públics i altres ingressos vinculats als serveis 

que presta.
f) Qualsevol altres recursos que legalment li corresponguin.
2. La base del càlcul i el percentatge als que fa esment l’apartat b) de l’apartat 

anterior es fixen cada any en la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
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Esmenes presentades
Apartat 1
Esmena 77
GP Socialista (49)
De supressió de la lletra b de l’apartat primer de l’article 2-15

Article 2-15. Recursos econòmics
1 Els recursos de l’Agència Tributària de Catalunya són:
[...]
b) Un percentatge de la recaptació que derivi dels seus actes de liquidació i de 

gestió recaptatòria o de qualsevol altre acte administratiu dictat en l’àmbit de gestió 
tributària amb la finalitat de cobrir les despeses de funcionament i inversions que 
siguin necessàries per a la seva activitat.

[...]

Apartat 2
Esmena 78
GP Socialista (50)
De supressió de l’apartat segon de l’article 2-15

Article 2-15. Recursos econòmics
[...]
2. La base del càlcul i el percentatge als que fa esment l’apartat b) de l’apartat 

anterior es fixen cada any en la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Article 2-16. Pressupost
1. El pressupost de l’Agència Tributària de Catalunya es regeix pel que disposa 

la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Genera-
litat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les successives lleis 
de pressupostos.

2. Correspon al director o directora de l’Agència elaborar l’avantprojecte de pres-
supost per a la seva aprovació per la Junta de Govern, el qual ha de contenir el que 
determini la normativa vigent relativa a l’elaboració dels pressupostos i que, en tot 
cas, ha de reflectir els costos necessaris per a la consecució dels seus objectius.

3. Les variacions en la quantia global del pressupost i les que afectin a despeses 
de personal poden ser autoritzades per la persona titular del departament competent 
en matèria d’hisenda a proposta del president o presidenta de l’Agència i les variaci-
ons internes poden ser acordades pel seu director o directora.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-17. Patrimoni
1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència Tributària de Catalunya els béns i els 

drets que li són adscrits i els béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que ad-
quireixi per qualsevol títol.

2. Els béns adscrits es regeixen per la normativa patrimonial aplicable als ma-
teixos, i conserven la qualificació jurídica originària i l’adscripció no implica cap 
transmissió del domini públic ni desafectació.

3. L’Agència Tributària gaudeix d’autonomia per formalitzar qualsevol negoci 
jurídic en relació als béns i drets propis, sense sotmetiment a informe o autorització 
prèvia, si bé ha d’emprar els procediments previstos a la normativa patrimonial de 
la Generalitat de Catalunya. Mitjançant decret es determinarà els òrgans competents 
per l’autorització, tramitació i formalització dels referits negocis.
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4. L’Agència gaudeix de sistemes d’informació propis, sens perjudici de les fór-
mules de col·laboració que es puguin establir amb l’Administració de la Generalitat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-18. Règim comptable i fiscal
1. L’Agència Tributària de Catalunya ha d’aplicar el Pla de comptabilitat pública 

de la Generalitat de Catalunya.
2. Pertoca als òrgans de l’Agència que amb aquest objectiu es determinin, d’acord 

amb l’estructura orgànica corresponent, portar la comptabilitat de l’Agència, d’acord 
amb les instruccions que a aquest efecte dicti la Intervenció General.

3. La comptabilitat de la liquidació i de la recaptació dels tributs i altres recursos 
de dret públic s’ha de portar d’acord amb els criteris que a aquest efecte estableixi 
la Intervenció General, i s’ha de garantir la interconnexió informàtica per mitjà de 
sistemes d’informació corporatius.

4. L’Agència gaudeix del tractament fiscal aplicable a l’Administració de la Ge-
neralitat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-19. Règim contractual
1. La contractació de l’Agència Tributària de Catalunya es regeix per la normati-

va vigent en matèria de contractes de les administracions públiques.
2. L’òrgan de contractació de l’Agència és el director o directora.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol V. Control financer i d’eficàcia

Article 2-20. Règim de control
1. Correspon a la Inspecció de Serveis de l’Agència Tributària de Catalunya la 

supervisió del funcionament intern de l’Agència en els termes que es determinin re-
glamentàriament.

2. Correspon a la Intervenció General de la Generalitat efectuar el control finan-
cer, d’acord amb el pla anual aprovat per la persona titular del departament compe-
tent en matèria d’hisenda, tant pel que fa al pressupost de l’Agència com pel que fa 
a l’aplicació dels tributs.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol VI. Col·laboració amb tercers en matèria tributària

Article 2-21. Convenis
1. L’Agència Tributària de Catalunya pot signar, en els termes i les condicions 

establerts per la normativa aplicable a l’Administració de la Generalitat, convenis 
de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administracions en els 

Fascicle segon
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àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis. Així mateix, pot 
subscriure convenis amb entitats privades amb la mateixa finalitat.

2. Si els convenis a què fa referència l’apartat 1 imposen a l’Agència l’execució de 
tasques a acomplir per mitjà dels seus recursos humans o materials, es pot establir 
una contraprestació econòmica que, en qualsevol cas, cobreixi o compensi el cost 
dels mitjans esmerçats en l’execució del conveni.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-22. Col·laboració en matèria tributària i en l’aplicació dels 
tributs
1. La col·laboració de l’Agència Tributària de Catalunya amb d’altres administra-

cions públiques pot revestir qualsevol fórmula jurídica admesa en dret, incloent-hi 
la constitució o la participació en entitats amb personalitat jurídica pròpia i diferen-
ciades.

2. L’Agència Tributària de Catalunya ha de col·laborar, pels mitjans que consideri 
pertinents, amb d’altres administracions tributàries als efectes del compliment de les 
obligacions fiscals en l’àmbit de la seva competència.

3. L’Agència Tributària de Catalunya ha de col·laborar amb l’Administració de 
justícia, amb els òrgans del Ministeri Fiscal i amb altres òrgans de la resta de l’orde-
nament jurídic d’acord amb el que prevegi la normativa d’aplicació.

4. Els interessats, entitats socials, entitats privades o institucions o organitza-
cions representatives d’interessos socials, laborals, empresarials o professionals po-
dran col·laborar amb l’Agència Tributària de Catalunya en totes aquelles actuacions 
d’interès comú que es determinin per reglament. Aquesta col·laboració s’instrumenta 
mitjançant acords de col·laboració.

5. La col·laboració en matèria tributària i en l’aplicació dels tributs es fa d’acord 
amb la normativa tributària i de procediment administratiu aplicables i respectant, 
en tot cas, la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter personal.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol VII. Cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya

Article 2-23. Cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya
Són cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya:
a) El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
b) El Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
c) El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-24. Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya
1. El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el 

grup de classificació A, subgrup A1, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, 
de la qual depèn orgànicament i funcionalment.
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2. Les funcions pròpies del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generali-
tat de Catalunya són les següents:

a) Planificar i dirigir les tasques pròpies dels procediments d’aplicació dels tri-
buts adreçades a regularitzar les conductes defraudadores i els incompliments fis-
cals, i controlar-ne l’execució.

b) Acomplir les tasques d’investigació i comprovació tributàries i les tasques 
pròpies del procediment de constrenyiment que tinguin una major complexitat i que 
comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàri-
es, complexitat que s’ha de valorar en funció de la dificultat tècnica de les tasques i 
l’especificitat de la qualificació i la quantificació dels fets, els actes, les activitats, els 
valors i els altres elements determinants de l’obligació tributària.

c) Practicar les liquidacions tributàries que regularitzin la situació tributària dels 
obligats tributaris i imposar sancions tributàries.

d) Controlar i supervisar les actuacions pròpies dels procediments de revisió en 
via administrativa.

e) Informar els obligats tributaris sobre llurs drets i obligacions de naturalesa tri-
butària amb motiu de les actuacions inspectores i sobre el procediment per a satisfer 
els deutes tributaris que en puguin derivar.

f) Elaborar informes i emetre dictàmens en matèria tributària adreçats a les ad-
ministracions públiques, i prestar-los l’assistència i l’ajuda necessàries.

g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

Esmenes presentades
Esmena 79
GP de Junts pel Sí (18)
De modificació i addició a l’apartat 2 lletra b) de l’article 2-24 del Codi

Article 2-24 Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
1. El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el 

grup de classificació A, subgrup A1, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, 
de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

2. Les funcions pròpies del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generali– 
tat de Catalunya són les següents:

a) Planificar i dirigir les tasques pròpies dels procediments d’aplicació dels tri-
buts adreçades a regularitzar les conductes defraudadores i els incompliments fis-
cals, i controlar-ne l’execució.

b) Acomplir les tasques d’investigació i comprovació tributàries i les tasques prò-
pies del procediment de constrenyiment i del procediment front als responsables i 
successors dels deutes que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici 
de les facultats més àmplies de la inspecció i recaptació tributàries, complexitat que 
s’ha de valorar en funció de la dificultat tècnica de les tasques i l’especificitat de la 
qualificació i la quantificació dels fets, els actes, les activitats, els valors i els altres 
elements determinants de l’obligació tributària.

c) Practicar les liquidacions tributàries que regularitzin la situació tributària dels 
obligats tributaris i imposar sancions tributàries.

d) Controlar i supervisar les actuacions pròpies dels procediments de revisió en 
via administrativa.

e) Informar els obligats tributaris sobre llurs drets i obligacions de naturalesa tri-
butària amb motiu de les actuacions inspectores i sobre el procediment per a satisfer 
els deutes tributaris que en puguin derivar.

f) Elaborar informes i emetre dictàmens en matèria tributària adreçats a les ad-
ministracions públiques, i prestar-los l’assistència i l’ajuda necessàries.

g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.
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Article 2-25. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya
1. Per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Ca-

talunya cal posseir el títol universitari de doctor o doctora, de grau, de llicenciat o 
llicenciada, d’enginyer o enginyera o d’arquitecte o arquitecta.

2. L’ingrés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya 
es fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure 
i de promoció interna.

3. Les convocatòries d’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Gene-
ralitat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places 
convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar:

a) Els funcionaris del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya.

b) Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya i del Cos d’Advocacia de 
la Generalitat de Catalunya que compleixin els requisits i les condicions establerts 
per la normativa general en matèria de promoció interna.

c) Els funcionaris del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya.

d) Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions 
públiques del subgrup A2 que tinguin assignades funcions tributàries substan-
cialment coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria 
respectiva.

Esmenes presentades
Esmena 80
GP de Junts pel Sí (19)
D’addició d’una nova lletra c) bis a l’article 2-25 del Codi

Article 2-25 Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris
de la Generalitat de Catalunya
1. Per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Ca-

talunya cal posseir el títol universitari de doctor o doctora, de grau, de llicenciat o 
llicenciada, d’enginyer o enginyera o d’arquitecte o arquitecta.

2. L’ingrés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya 
es fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure 
i de promoció interna.

3. Les convocatòries d’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Gene-
ralitat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places 
convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar:

a) Els funcionaris del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya.

b) Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya i del Cos d’Advocacia de 
la Generalitat de Catalunya que compleixin els requisits i les condicions establerts 
per la normativa general en matèria de promoció interna.

c) Els funcionaris del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya.

c) bis Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions 
públiques del subgrup A1 que tinguin assignades funcions tributàries, d’acord amb 
el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.

d) Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions 
públiques del subgrup A2 que tinguin assignades funcions tributàries substancial-
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ment coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.

Article 2-26. Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya
1. Les funcions pròpies del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat 

de Catalunya són les següents:
a) Informar i assistir els contribuents amb relació a llurs drets i obligacions de 

naturalesa tributària.
b) Efectuar el control del compliment de l’obligació de presentar declaracions 

tributàries i altres obligacions formals.
c) Efectuar el reconeixement i la comprovació de la procedència de beneficis 

fiscals.
d) Acomplir tràmits i executar les devolucions determinades per la normativa 

tributària.
e) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades de procedi-

ments iniciats per mitjà de declaració.
f) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades de procedi-

ments de verificació de dades de les declaracions i autoliquidacions.
g) Acomplir les actuacions corresponents a procediments de comprovació limi-

tada i la pràctica de les liquidacions que en derivin.
h) Efectuar la comprovació de valors mobiliaris.
i) Acomplir amb les actuacions de recaptació dels deutes tributaris.
j) Assessorar, assistir i informar en matèria tributària els òrgans de l’Adminis-

tració pública.
k) Acomplir la resta de tasques d’aplicació dels tributs que no estiguin integrades 

en les funcions d’inspecció i li siguin atribuïdes per la normativa o li siguin assig-
nades pels òrgans competents.

2. La plantilla del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Cata-
lunya es fixa per llei.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-27. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya
1. Per accedir al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalu-

nya cal posseir el títol universitari de doctor o doctora, de grau, de llicenciat o lli-
cenciada, d’enginyer o enginyera o d’arquitecte o arquitecta.

2. L’ingrés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya 
es fa mitjançant oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure o de promo-
ció interna.

3. Los convocatòries d’accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Genera-
litat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim, el 50% de les places 
convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar:

a) Els funcionaris de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys en qualse-
vol dels cossos i escales del Grup A, subgrup A1

b) Els funcionaris de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys en qual-
sevol dels cossos o escales del grup A, subgrup A2 que, en tot cas, han d’acomplir 
amb els requisits de titulació per accedir al grup A, subgrup A1.
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c) Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions 
públiques del subgrup A2 que tinguin assignades funcions tributàries substan-
cialment coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria 
respectiva.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-28. Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya
1. El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el 

grup de classificació A, subgrup A2, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, 
de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

2. Les funcions pròpies del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya, en el marc dels procediments tributaris existents, són les següents:

a) Efectuar les actuacions de detecció de l’incompliment d’obligacions tributà-
ries formals, inclosa la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, i 
impulsar i supervisar les tasques de formació i conservació dels censos tributaris.

b) Efectuar les actuacions pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs, dels 
procediments sancionadors en matèria tributària i dels procediments de revisió en 
via administrativa.

c) Dur a terme tasques de suport a les actuacions pròpies dels procediments 
d’inspecció i constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin 
l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries.

d) Proposar la pràctica de liquidacions derivades dels procediments tributaris i 
la imposició de sancions tributàries.

e) Efectuar les actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació 
dels tributs que li han estat assignades.

f) Prestar assistència tributària als contribuents i informar-los de llurs obligaci-
ons i drets.

g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-29. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya
1. Per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalu-

nya cal posseir el títol universitari de diplomat o diplomada de primer cicle, d’engi-
nyer tècnic o enginyera tècnica o d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica o un grau 
equivalent.

2. L’ingrés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya es 
fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure i 
de promoció interna.

3. Les convocatòries d’accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Genera-
litat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places 
convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar:

a) Els funcionaris de la Generalitat que pertanyin al Cos de Gestió d’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i compleixin els requisits i les condicions esta-
blerts per la normativa general en matèria de promoció interna.
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b) Els funcionaris del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya que ocu-
pin amb caràcter definitiu llocs de treball amb funcions de suport directe a l’àmbit 
tributari, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol VIII. Disposicions comunes per als cossos tributaris de l’Agència 
Tributària de Catalunya

Article 2-30. Organització i funcionament dels cossos tributaris de 
l’Agència Tributària de Catalunya
Correspon al director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya concretar 

els aspectes d’organització i de funcionament de les actuacions que duguin a terme 
en els àmbits d’actuació respectius els membres dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-31. Règim d’incompatibilitats dels membres dels cossos 
tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya
Els membres del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de 

Catalunya, del Cos Superior de Tècnics Tributaris i del Cos Tècnic de Gestors 
Tributaris de la Generalitat de Catalunya compleixen llurs funcions en règim 
de dedicació exclusiva, incompatible amb qualsevol altra activitat professional. 
S’exceptuen d’aquest règim d’incompatibilitats les activitats que estableix com a 
compatibles el capítol II de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibi-
litats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. També se n’ex-
ceptuen l’exercici de la docència com a professors universitaris associats a temps 
parcial i les activitats de preparació per a l’accés a la funció pública, sempre que 
no impedeixin el compliment del règim de dedicació horària que sigui establert 
per l’Agència.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-32. Accés als cossos tributaris de l’Agència Tributària de 
Catalunya
El contingut general de les proves per a l’accés als cossos tributaris de l’Agència 

Tributària de Catalunya i les altres característiques principals dels sistemes d’accés 
s’estableix reglamentàriament. Correspon al president o presidenta de l’Agència 
Tributària de Catalunya d’aprovar, per mitjà de resolució, els temaris i la durada 
de les proves selectives, i també el contingut i la durada dels cursos selectius de 
formació.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Títol II. La Junta de Tributs de Catalunya

Capítol I. Disposicions generals

Article 2-33. La Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya és un òrgan col·legiat, que resol les reclama-

cions economicoadministratives i altres recursos en matèria tributària i de recap-
tació d’ingressos de dret públic, que s’interposin contra actuacions realitzades per 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic, 
vinculades a aquesta o que en depenguin. També són susceptibles de reclamació de-
terminades actuacions dels particulars en matèria tributària.

2. La Junta de Tributs de Catalunya dóna suport jurídic en matèria economico-
administrativa als ens locals de Catalunya, quan així ho demanin, en els termes que 
la normativa de règim local estableixi.

3. La Junta de Tributs resol conforme a dret i exerceix les seves competències 
basant-se en els principis d’independència funcional, celeritat i gratuïtat.

4. Els criteris que de forma reiterada estableixi la Junta de Tributs vincularan als 
òrgans de l’administració tributària i de recaptació d’ingressos de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic, vinculades a aquesta o que en 
depenguin.

A aquest efectes en les resolucions corresponents es farà constar que es tracta de 
doctrina reiterada.

5. Es publicaran les resolucions de la Junta de Tributs que es considerin de més 
transcendència i repercussió.

Esmenes presentades
Esmena 81
GP de Junts pel Sí (20)
De addició a l’apartat 2 de l’article 2-33 del Codi

Article 2-33 La Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya és un òrgan col·legiat, que resol les reclama-

cions economicoadministratives i altres recursos en matèria tributària i de recap-
tació d’ingressos de dret públic, que s’interposin contra actuacions realitzades per 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic, 
vinculades a aquesta o que en depenguin. També són susceptibles de reclamació de-
terminades actuacions dels particulars en matèria tributària.

2. La Junta de Tributs de Catalunya promou que s’estableixin mecanismes de co-
ordinació i col·laboració amb altres tribunals economicoadministratius amb seu a 
Catalunya i dóna suport jurídic en matèria economico-administrativa als ens locals 
de Catalunya, quan així ho demanin, en els termes que la normativa de règim local 
estableixi.

3. La Junta de Tributs resol conforme a dret i exerceix les seves competències 
basant-se en els principis d’independència funcional, celeritat i gratuïtat.

4. Els criteris que de forma reiterada estableixi la Junta de Tributs vincularan als 
òrgans de l’administració tributària i de recaptació d’ingressos de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic, vinculades a aquesta o que en 
depenguin.

A aquest efectes en les resolucions corresponents es farà constar que es tracta de 
doctrina reiterada.

5. Es publicaran les resolucions de la Junta de Tributs que es considerin de més 
transcendència i repercussió.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Article 2-34. Funcions de la Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya té coneixement, en única instància:
1.1 De les reclamacions economicoadministratives, tant si s’hi susciten qüestions 

de fet com de dret, en relació amb els actes que provisionalment o definitivament 
reconeguin o deneguin un dret o declarin una obligació o un deure, així com els de 
tràmit que decideixin, directament o indirectament el fons de l’assumpte o posin 
terme al procediment, corresponents a les següents matèries:

a) L’aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries.
b) La recaptació, en general, de tots els ingressos de dret públic.
c) Les actuacions dels particulars en matèria tributària susceptibles de reclama-

ció economicoadministrativa.
d) El reconeixement o la liquidació d’obligacions del Tresor de la Generalitat 

pels òrgans competents i les qüestions relacionades amb les operacions de pagament 
amb càrrec al Tresor.

e) El reconeixement i el pagament de tota classe de pensions i drets passius que 
siguin de la competència de la Generalitat.

f) Qualsevol altra respecte a la qual així ho declari expressament un precepte 
legal.

1.2. Dels recursos d’anul·lació que s’interposin contra les seves pròpies resolu-
cions economicoadministratives.

1.3. Dels recursos contra els actes d’execució de les reclamacions economicoad-
ministratives.

1.4. Dels recursos extraordinaris de revisió que s’interposin contra els actes ad-
ministratius ferms i les resolucions fermes de la Junta en les matèries esmentades.

1.5. De la rectificació d’errors en què incorrin les seves pròpies resolucions.
1.6. Del recurs extraordinari per a la unificació de criteri.
2. No s’admetran reclamacions economicoadministratives respecte als actes que 

exhaureixin la via administrativa, els dictats en procediments en què estigui reser-
vada al conseller o al secretari del departament competent en matèria d’hisenda la 
resolució que ultimi la via administrativa o els dictats en virtut d’una llei que els 
exclogui de reclamació economicoadministrativa.

Esmenes presentades
Apartat 1
Esmena 82
GP Socialista (51)
De supressió d’un incís de l’apartat primer de l’article 2-34:

Article 2-34. Funcions de la Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya té coneixement, en única instància:
[...]

Apartat 1.1
Esmena 83
GP Socialista (52)
D’addició d’un incís a la lletra a de l’apartat 1.1 de l’article 2-34:

Article 2-34. Funcions de la Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya té coneixement, en única instància:
1.1 De les reclamacions economicoadministratives, tant si s’hi susciten qüestions 

de fet com de dret, en relació amb els actes que provisionalment o definitivament 
reconeguin o deneguin un dret o declarin una obligació o un deure, així com els de 
tràmit que decideixin, directament o indirectament el fons de l’assumpte o posin 
terme al procediment, corresponents a les següents matèries:
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a) L’aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries, amb exclusió ex-
pressa dels tributs cedits per l’Estat a la Generalitat de Catalunya o dels recàrrecs 
establerts per aquesta sobre els tributs de l’Estat, i la imposició de sancions que 
derivin dels uns i els altres.

[...]

Apartat 1.5
Esmena 84
GP Socialista (53)
D’addició d’un incís a l’apartat 1.5 de l’article 2-34:

Article 2-34. Funcions de la Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya té coneixement, en única instància:
[...]
1.5. De la rectificació d’errors en què incorrin les seves pròpies resolucions. 

Aquestes rectificacions, en tot cas, han de ser conformes amb el què estableix la le-
gislació general tributària.

[...]

Capítol II. Composició, organització i funcionament de la Junta de 
Tributs

Article 2-35. Composició de la Junta de Tributs
1. La Junta de Tributs està constituïda pel president o la presidenta, el vicepresi-

dent o la vicepresidenta, els presidents o les presidentes de sala, els i les vocals, i el 
secretari o la secretària, tots ells amb veu i vot.

Mitjançant Decret s’establirà el nombre de presidents o presidentes de sala i de 
vocals que formaran part de la Junta.

2. La persona titular de la presidència serà nomenada i separada per Acord del 
Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament compe-
tent en matèria d’hisenda, entre funcionaris del grup A (subgrup A1) de l’Adminis-
tració de la Generalitat, d’altres administracions públiques i assimilats, així com 
personal acadèmic de les universitats, de reconeguda competència tècnica en matè-
ria tributària, d’acord amb el que s’indiqui en la relació de llocs de treball, ocuparà 
el lloc corresponent amb dedicació exclusiva i tindrà categoria de director o direc-
tora general.

3. La resta de membres de la Junta de Tributs seran nomenats i separats per ordre 
de la persona titular del departament competent en matèria d’hisenda entre funcio-
naris del grup A (subgrup A1) de l’Administració de la Generalitat, d’altres admi-
nistracions públiques i assimilats, així com personal acadèmic de les universitats, 
que ocupin, o hagin ocupat, places corresponents a cossos les funcions dels quals 
tinguin relació directa amb la matèria que li és pròpia, d’acord amb el que s’indiqui 
en la relació de llocs de treball, ocuparan el lloc corresponent amb dedicació exclu-
siva i tindran categoria de subdirector o subdirectora general.

4. El secretari o la secretària de la Junta, ha de pertànyer al cos d’Advocacia de 
la Generalitat.

5. Els membres de la Junta de Tributs no poden haver exercit, per ells mateixos 
o mitjançant substitució, activitats privades, durant els dos anys anteriors al seu 
nomenament, incloses les de caràcter professional, per compte pròpia o sota la de-
pendència o servei d’entitats o de particulars que es relacionin directament amb les 
que desenvolupa la Junta. Queden excloses d’aquesta prohibició, les activitats par-
ticulars que, en l’exercici d’un dret reconegut, realitzin per si mateixes les persones 
interessades.
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A l’efecte de valorar possibles incompatibilitats, les persones interessades en 
accedir a la condició de membres de la Junta estaran obligades a declarar, abans 
del seu nomenament, les activitats remunerades que hagin exercit durant els dos 
exercicis anteriors. En el mateix sentit, una vegada nomenades membres de la Jun-
ta hauran de presentar una nova declaració quan es produeixi una alteració de les 
activitats ja declarades. L’incompliment d’aquesta condició pot ser motiu de ces-
sament.

6. El president o la presidenta resta subjecte a la normativa que regula el règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs, tant pel que fa a la prohibició d’intervenir en 
activitats privades després del seu cessament, com a l’obligació de formular la decla-
ració d’activitats o de béns patrimonials i interessos en els registres corresponents.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-36. Organització de la Junta de Tributs
1. La Junta de Tributs funcionarà en Ple, en sales de resolució de reclamacions, 

una sala de resolució de suspensions i de forma unipersonal.
2. El Ple està format pel president o la presidenta, el vicepresident o la vicepresi-

denta, els presidents o les presidentes de Sala, el secretari o la secretària i tots els 
vocals i les vocals.

3. Les sales estan formades pel president o la presidenta de Sala i, com a mínim, 
per un o una vocal i el secretari o la secretària. Correspon al vicepresident o a la vi-
cepresidenta de la Junta la presidència d’una de les Sales.

4. La Junta de Tributs pot actuar de forma unipersonal a través del vicepresident 
o la vicepresidenta, dels presidents o les presidentes de Sala, qualssevol dels i les 
vocals i el secretari o la secretària, en la resolució d’inadmissibilitats o qüestions in-
cidentals o en l’arxivament d’actuacions en cas de caducitat, renúncia, desistiment o 
satisfacció extra processal. La resta de resolucions s’acorden per Sala o Ple.

5. Al president o la presidenta de la Junta de Tributs, a més d’exercir les funcions 
de direcció orgànica i funcional de la Junta, li correspon fixar mitjançant acord la 
creació, la composició i la supressió de les sales i el repartiment d’atribucions i la 
distribució d’assumptes entre les sales, el ple i els membres de la Junta que resolguin 
de forma unipersonal.

6. Als presidents o a les presidentes de Sala els hi correspon distribuir els expe-
dients en fase de resolució entre els o les vocals que estiguin adscrits a la Sala que 
tinguin assignada i impulsar-ne la finalització, així com les restants tasques que els 
siguin encomanades pel president o la presidenta de la Junta.

7. En la redacció de les propostes de resolució col·laboraran els ponents, funcio-
naris especialistes en l’àmbit tributari i de recaptació d’ingressos de dret públic, sota 
la direcció dels vocals.

8. Correspon al secretari o la secretària de la Junta de Tributs, la direcció i la 
coordinació de la tramitació de les reclamacions economicoadministratives i altres 
recursos, dictar els actes de tràmit i de notificació i impulsar d’ofici el procediment, 
així com les restants tasques que l’hi siguin expressament atribuïdes pel president o 
la presidenta de la Junta.

El secretari o la secretària de la Junta podrà ser assistit o assistida en l’exercici 
de les seves funcions per funcionaris o funcionàries que pertanyin al mateix cos.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Article 2-37. Funcionament del Ple i de les sales de la Junta de Tributs
1. El president o la presidenta de la Junta de Tributs proposa la convocatòria i 

l’ordre del dia i presideix i dirigeix les sessions del Ple.
2. El president o la presidenta de la Sala proposa la convocatòria i l’ordre del dia 

i presideix i dirigeix les sessions de la Sala que li hagi estat encomanada, a excepció 
que hi assisteixi el president o la presidenta de la Junta, que assumirà les esmenta-
des funcions.

3. Als presidents o a les presidentes de Sala i als vocals i a les vocals de la Junta 
els hi correspon redactar la proposta de resolució i la resolució definitiva dels expe-
dients que, en el seu cas, els hi hagin estat atribuïts, d’acord amb allò aprovat en la 
sessió de la Junta corresponent i sotmetre-la a la signatura dels qui van aprovar-la, 
així com altres tasques que els hi siguin expressament assignades pel president o la 
presidenta de la Junta o, en el seu cas, pel president o la presidenta de Sala.

4. Tots els membres del Ple de la Junta de Tributs o de les sales tenen el deure 
d’assistir a les sessions corresponents i a participar en les deliberacions necessàries 
per adoptar els acords o resolucions. Els acords s’adoptaran per majoria entre els as-
sistents i amb vot de qualitat del president o la presidenta en cas d’empat. Ningú pot 
abstenir-se de votar i qui dissenteixi de la majoria podrà formular un vot particular 
per escrit en el termini de quaranta-vuit hores. El vot s’incorporarà a l’expedient i 
s’esmentarà en la resolució de la reclamació.

5. Tots els membres de la Junta de Tributs exerciran les seves funcions amb inde-
pendència i sense estar sotmesos a instruccions. Ara bé, en la resolució dels assump-
tes que els hi hagin estat atribuïts, els criteris establerts pel Ple vinculen les sales i 
els de tots dos els membres que actuïn de forma unipersonal.

6. El secretari o la secretària de la Junta de Tributs en cada sessió aixecarà acta 
que contindrà els assistents, el lloc i el temps de la reunió, els expedients que s’hagin 
estudiat, el resultat de les votacions i el sentit dels acords.

Les actes es firmaran pel secretari o la secretària de la Junta amb el vistiplau del 
president o la presidenta corresponent i es conservaran a la Secretaria de la Junta.

7. En els casos de vacant, absència, malaltia o alguna altra causa legal, el presi-
dent o la presidenta de la Junta de Tributs serà substituït o substituïda pel vicepre-
sident o la vicepresidenta; els presidents i les presidentes de Sala pel membre de la 
Junta que designi el president o la presidenta de la Junta; el secretari o la secretària 
pel vocal més jove i, quan sigui necessari per assolir el quòrum corresponent, els i 
les vocals pels vocals o les vocals d’altra Sala que designi el president o la presiden-
ta de la Junta.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-38. Dictamen de pèrits
1. Excepcionalment, la Junta de Tributs podrà sol·licitar, d’ofici o a instància de 

les persones interessades que hagin comparegut en la reclamació, la pràctica de pro-
va pericial sobre qüestions tècniques no jurídiques que siguin rellevants i hagin estat 
plantejades, si els actes de prova anteriors no haguessin resultats concloents a causa 
de circumstàncies independents de la voluntat i la diligència de les parts i, sempre 
i quan, existeixin motius fonamentats per a creure que les noves actuacions perme-
tran adquirir certesa sobre aquests fets.

2. La sol·licitud d’aquest dictamen s’haurà d’acordar per majoria dels membres de 
la Sala o Ple que tingui coneixement de la resolució que s’hagi d’adoptar i, en aquest 
acord, s’hi hauran d’expressar detalladament aquestes circumstàncies i motius, així 
com els extrems sobre els quals haurà de versar el dictamen.
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3. El pèrit serà escollit per raó de la matèria que hagi de tractar el dictamen i, per 
ordre correlatiu, d’entre la llista de col·legiats o associats disposats a actuar com a 
pèrits tercers que estigui a disposició de l’Agència Tributària de Catalunya.

Quan en aquesta llista no existeixi cap perit competent per raó de la naturalesa 
del dictamen, es sol·licitarà a la universitat, col·legi o associació professional com-
petent que designi un professional que estigui disposat a actuar com a perit tercer.

Els honoraris del pèrit seran satisfets pel departament competent en matèria d’hi-
senda al qual estigui adscrita orgànicament la Junta de Tributs, cas que hagi estat 
sol·licitat d’ofici, o per la persona interessada, cas que el dictamen s’hagi sol·licitat a 
instància seva.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 2-39. Us de mitjans electrònics
La Junta de Tributs utilitzarà preferentment els mitjans electrònics tant en les 

relacions amb les persones interessades com en les relacions amb l’administració, 
sens perjudici del dret de la ciutadania a utilitzar altres mitjans i a ésser-hi atesa. Per 
reglament s’establirà les persones que estan obligades a comunicar-se amb la Junta a 
través de mitjans electrònics, la forma d’interposició de les reclamacions i recursos 
per via electrònica, els requisits de la notificació electrònica i el contingut de l’expe-
dient electrònic als efectes de la seva posada de manifest.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol III. Unificació de criteri

Article 2-40. Recurs extraordinari per a la unificació de criteri
1. Les resolucions dictades per la Junta de Tributs poden ser impugnades mitjan-

çant el recurs extraordinari per a la unificació de criteri pels òrgans de direcció dels 
departaments, i de les entitats de dret públic vinculades a aquests o que, en depen-
guin, competents per raó de la matèria, quan les considerin greument danyoses i er-
rònies o quan entre les Sales i/o els òrgans unipersonals s’apliquin criteris diferents 
als utilitzats pels altres òrgans de la Junta.

2. És competent per resoldre aquest recurs el Ple de la Junta de Tributs, al que hi 
seran convocats el president o la presidenta del Consell Fiscal Tributari i el director 
o la directora de la Direcció General de Tributs.

3. El termini per a la interposició del recurs és de tres mesos comptats des de 
l’endemà de la notificació de la resolució.

4. La resolució s’ha de dictar en el termini de sis mesos i ha de respectar la situa-
ció jurídica particular derivada de la resolució objecte de recurs, i unificar el criteri 
aplicable.

5. Els criteris establerts en les resolucions d’aquests recursos són vinculants per a 
la Junta de Tributs i per a l’administració tributària i de recaptació de la Generalitat 
de Catalunya i s’hauran de publicar.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Article 2-41. Resolució de fixació de criteri
1. Quan s’hagin produït resolucions d’una Sala de la Junta de Tributs o d’un Òr-

gan unipersonal que no s’adeqüin als criteris sostinguts per una altra Sala o Òrgan 
unipersonal, o que tinguin especial transcendència, el president o la presidenta de la 
Junta pot promoure la adopció d’una resolució per a la unificació de criteri, que ha 
de resoldre el Ple de la Junta.

2. Amb caràcter previ a la resolució de fixació de criteri es donarà tràmit d’al·le-
gacions per el termini d’un més als òrgans de direcció dels departaments, o de les 
entitats de dret públic vinculades a aquests o que, en depenguin, competents per raó 
de la matèria

3. Els criteris que es fixin seran vinculants per la resta d’òrgans de la Junta i per a 
l’administració tributària i de recaptació de la Generalitat de Catalunya, per la qual 
cosa s’hauran de publicar i, en qualsevol cas, s’haurà de respectar la situació jurídica 
particular derivada de les resolucions prèvies.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol IV. Recurs contenciós administratiu

Article 2-42. Recursos contra les resolucions de la Junta de Tributs
Les resolucions de la Junta de Tributs posen fi a la via administrativa i contra 

aquestes es pot interposar recurs contenciós administratiu d’acord amb el que dispo-
sa la normativa reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Disposicions addicionals

Primera. Règim normatiu supletori
En tot allò que no regula aquest títol, és aplicable a l’Agència Tributària de Cata-

lunya el que disposa la normativa reguladora dels ens que integren el sector públic 
de la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i el règim 
pressupostari regulat per als ens determinats per l’apartat b.1 de l’article 1 del text 
refós de la Llei de l’estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2002, del 24 de desembre.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Segona. Actuació tributària dels departaments de la Generalitat
Sens perjudici de les funcions de l’Agència Tributària de Catalunya, determinats 

actes d’aplicació dels tributs i de la potestat sancionadora poden ésser executats, sota 
la coordinació de l’Agència, d’acord amb la llei de creació dels mateixos tributs, pels 
departaments de la Generalitat o els ens que en depenen.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Tercera. Obtenció d’informació per part de l’Agència Tributària de 
Catalunya
1. Les dades amb transcendència tributària que hagin estat obtingudes per una 

administració pública per a l’exercici de les seves funcions en matèria de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs com a conseqüència de delegacions 
de competències o encàrrecs de gestió efectuats per ajuntaments catalans, po-
den ser comunicades per aquella directament a l’Agència Tributària de Catalu-
nya quan aquesta, d’acord amb el que preveu la legislació tributària, les sol·liciti 
a efectes del control del compliment d’obligacions fiscals en l’àmbit de les seves 
competències.

2. Les persones físiques o jurídiques que celebren subhastes de béns han de tra-
metre a l’Agència Tributària de Catalunya informació sobre les transmissions de 
béns en què han intervingut en qualitat d’intermediaris per compte d’altri, quan el 
transmitent no actuï en l’exercici d’una activitat econòmica. S’haurà d’informar tant 
sobre les operacions en què els béns s’hagin adjudicat mitjançant subhasta com mit-
jançant qualsevol altre tipus d’operació, incloent l’adjudicació directa.

3. Les persones físiques o jurídiques dedicades professionalment a la revenda de 
béns mobles, han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, informació so-
bre les prèvies adquisicions de béns que siguin susceptibles de tributar per l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics en què han intervingut, tant per 
compte pròpia com en qualitat d’intermediaris per compte d’altri.

4. Les entitats asseguradores han de remetre a l’Agència Tributària de Catalunya 
informació sobre les indemnitzacions pagades com a conseqüència de les pòlisses 
de les assegurances de vida contractades amb assegurats residents a Catalunya.

5. Les entitats o empreses autoritzades per a la gestió dels sistemes de bingo elec-
trònic han de comunicar a l’Agència Tributària de Catalunya la informació relativa 
a les partides efectuades.

6. La Direcció General de la Policia del Departament d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya ha de subministrar a l’Agència Tributària de Catalunya, per 
mitjans electrònics, i en els formats i terminis que es determinin per conveni, les 
dades contingudes en el registre de persones allotjades als establiments d’hostalat-
ge ubicats a Catalunya estrictament necessàries per a la comprovació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. Es consideren dades estrictament ne-
cessàries les següents:

a) La identificació de l’establiment o equipament turístic situat a Catalunya.
b) La identificació del titular de l’explotació de l’establiment o equipament tu-

rístic.
c) El tipus de document d’identitat de la persona que s’allotja a l’establiment o 

equipament turístic, i la seva data de naixement.
d) La data d’entrada a l’establiment o equipament turístic de cada persona que 

s’hi allotja i el nombre de dies previstos de l’estada.
7. Les autoritats portuàries de Catalunya han de subministrar l’Agència Tributà-

ria de Catalunya la relació d’embarcacions de creuer turístic que amarrin, en els ter-
mes de la llei de l’impost sobre estades en establiments turístics, en el port del qual 
tenen encarregada la gestió.

8. Les obligacions d’informació regulades en els apartats anteriors d’aquesta dis-
posició addicional s’estableixen sense perjudici de la resta d’obligacions de lliura-
ment d’informació que puguin resultar d’altres disposicions normatives o convenis 
de col·laboració.
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Esmenes presentades
Esmena 85
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició d’un nou apartat 9 a la disposició addicional tercera del llibre segon

9. Qualsevol transferència d’informació, producte d’aquesta llei o d’altres dispo-
sicions normatives o convenis col·laboració, hauran d’esser realitzats amb respecte 
de la llei de protecció de dades i hauran de ser notificats degudament als contri-
buents directament afectats.

Quarta. Cessió de dades a la Direcció General de Tributs i Joc
Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Agència Tributària de Catalu-

nya podran ser cedits a la Direcció general de Tributs i Joc per a l’anàlisi i disseny 
de la política tributària, l’elaboració de la normativa tributària general, de les figures 
tributàries pròpies i dels tributs cedits, en el marc de les competències normatives 
de la Generalitat de Catalunya. La comunicació de la informació s’ha de fer de ma-
nera anonimitzada o, si la finalitat perseguida ho requereix, mitjançant l’aplicació 
de tècniques de pseudonimització que no permetin la identificació de les persones 
afectades per terceres persones diferents a l’entitat cedent.

La cessió de dades de caràcter personal que s’hagi d’efectuar a la Direcció gene-
ral de Tributs i Joc conforme a allò disposat en l’apartat anterior, no requerirà con-
sentiment de l’afectat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Cinquena. Creació del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya
1. Es crea el Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya 

amb, amb les funcions definides a l’article 2-26 del Codi Tributari de Catalunya, i 
amb subjecció a les prescripcions dels Capítols VII i VII d’aquest Títol.

2. Els membres de la suprimida escala tècnica tributària del Cos Superior d’Ins-
pecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya s’integren de manera di-
recta al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

3. La plantilla del Cos Superior de Tècnics Tributaris es fixa en cinquanta llocs 
de treball.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya
L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 

caràcter excepcional, fins a tres processos selectius per a l’accés al Cos Superior 
d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar 
exclusivament els membres del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya i els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació 
temporal, les funcions que estableix l’article 2-24 del Codi Tributari de Catalunya.
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Esmenes presentades
Esmena 86
GP Socialista (54)
De supressió de la disposició addicional sisena del Llibre segon

Sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius per a l’accés al Cos Superior 
d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar 
exclusivament els membres del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya i els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació 
temporal, les funcions que estableix l’article 2-24 del Codi Tributari de Catalunya.

Setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya
1. L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 

caràcter excepcional, fins a dos processos selectius per a l’accés al Cos Superior 
de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya en els quals poden participar 
exclusivament els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit, a la data de publicació de la convocatòria, durant un 
mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que estableix l’ar-
ticle 2-24 d’aquest Codi.

Esmenes presentades
Esmena 87
GP Socialista (55)
De supressió de la disposició addicional setena del Llibre segon

Setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Cata-
lunya

1. L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a dos processos selectius per a l’accés al Cos Superior 
de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya en els quals poden participar 
exclusivament els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit, a la data de publicació de la convocatòria, durant un 
mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que estableix l’ar-
ticle 2-24 d’aquest Codi.

Vuitena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya
L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 

caràcter excepcional, fins a tres processos selectius per a l’accés al Cos Tècnic de 
Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar ex-
clusivament els membres del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació 
temporal, les funcions que té atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat i els funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la 
Generalitat de Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions 
de suport directe en l’àmbit tributari, d’acord amb el que sigui determinat per les 
bases de la convocatòria.
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Esmenes presentades
Esmena 88
GP Socialista (56)
De supressió de la disposició addicional vuitena del Llibre segon

Vuitena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Cata-
lunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb ca-
ràcter excepcional, fins a tres processos selectius per a l’accés al Cos Tècnic de Ges-
tors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar exclusiva-
ment els membres del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya 
que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les 
funcions que té atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat i els 
funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de Ca-
talunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions de suport directe en 
l’àmbit tributari, d’acord amb el que sigui determinat per les bases de la convocatòria.

Novena. Escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica 
Tributària de la Generalitat de Catalunya
1. Se suprimeix l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica 

Tributària de la Generalitat de Catalunya.
2. Els membres de la suprimida escala tècnica tributària del Cos Superior d’Ins-

pecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya s’integraran en un termi-
ni màxim de dos mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei al Cos Superior 
de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Desena. Adaptació de la relació de llocs de treball
El president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya ha d’adaptar la 

relació de llocs de treball a la nova estructura corporativa de l’Agència, per mitjà 
d’una resolució en què han de constar els llocs de treball que tenen assignats l’exer-
cici de funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i l’exercici de la potestat 
sancionadora en matèria tributària i que són reservats a funcionaris dels cossos tri-
butaris de l’Agència.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Onzena. Adequació de la composició de la Junta de Govern de 
l’Agència Tributària de Catalunya
La modificació de la denominació, competències, estructura o adscripció dels òr-

gans dels que són titulars les persones a les que es refereix l’article 2-7.1.b) del Codi 
Tributari de Catalunya, no comportarà la seva substitució com a membres de la Junta 
de Govern. No obstant, quan la totalitat o la part principal de les competències dels 
referits òrgans siguin assumides per un altre òrgan o un de nova creació, les perso-
nes titulars d’aquests passaran a formar part de la Junta de Govern en substitució 
dels titulars dels òrgans que fins al moment ostentaven les referides competències.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Dotzena. Estructures de valoració d’immobles
El Govern de la Generalitat, en el marc del desenvolupament de l’Administració 

tributària de la Generalitat de Catalunya, ha de valorar la necessitat i la viabilitat de 
crear les estructures corporatives necessàries en l’àmbit de valoració dels immobles. 
Administració tributària de la Generalitat de Catalunya

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Disposicions transitòries

Primera. Compliment de funcions de cossos tributaris per part de 
membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres 
administracions públiques
1. Amb caràcter transitori, i fins que no hagi finalitzat el període de dos me-

sos per a la integració al Cos Superior de Tècnics Tributaris, les funcions que 
té atribuïdes la suprimida escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció 
i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya poden ésser exercides, amb 
plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos Superior d’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i per funcionaris de cossos i escales del subgrup A1 
d’altres administracions públiques que hagin estat habilitats, en entrar en vigor 
aquesta disposició, per resolució del director o directora de l’Agència Tributària 
de Catalunya.

2. Amb caràcter transitori, fins que no hagi finalitzat, en publicar-se el nome-
nament de funcionaris corresponent, el darrer dels processos selectius a què fa re-
ferència la disposició addicional vuitena del llibre segon, les funcions que té atri-
buïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya poden 
ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos de Gestió 
d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per funcionaris de cossos i escales 
del subgrup A2 d’altres administracions públiques, per mitjà d’habilitació emesa a 
aquest efecte pel director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb procediments objectius que garanteixin els principis de mèrit, de capacitat i 
d’igualtat.

3. Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels cos-
sos i les escales d’altres administracions públiques que exerceixin funcions pròpies 
dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de l’habilitació 
temporal que regulen els apartats 1 i 2 han de complir llurs funcions en règim de 
dedicació exclusiva i resten subjectes al mateix règim d’incompatibilitats que el que 
s’aplica als membres dels dits cossos tributaris.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Segona. Composició transitòria de la Junta de Tributs de Catalunya
Mentre no es procedeixi a l’adaptació dels llocs de treball actuals de la Junta 

de Finances al que estableix el títol II del llibre segon del Codi tributari de Catalu-
nya, el president o presidenta de la Junta de Finances passarà a exercir les funcions 
de president o presidenta de la Junta de Tributs i de president o presidenta de la 
Sala 1; el vicepresident o vicepresidenta de la Junta de Finances passarà a exercir 
les funcions de vicepresident o vicepresidenta de la Junta de Tributs i president o 
presidenta de la Sala 2 de la Junta de Tributs; els i les vocals de la Junta de Finan-
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ces ocuparan els llocs equivalents de vocals de la Junta de Tributs; i el secretari o 
la secretària de la Junta de Finances passarà a exercir les funcions de secretari o 
secretària de la Junta de Tributs.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Disposicions finals

Primera. Processos selectius d’accés als cossos d’adscripció a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Els processos selectius d’accés als cossos d’adscripció a l’Agència Tributària de 

Catalunya iniciats en el moment d’entrar en vigor aquesta llei continuen regint-se, 
fins que finalitzin, per la seva normativa aplicable en el moment de la convocatòria.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Segona. Règim d’accés als cossos tributaris de l’Agència
Els processos selectius per a l’accés als cossos tributaris d’adscripció a l’Agència 

Tributària de Catalunya que es convoquin abans de l’entrada en vigor del Reglament 
a què fa referència l’article 2-32 del Codi Tributari de Catalunya s’han de dur a ter-
me d’acord amb el que estableix el Decret 222/2016, del 15 de març, del règim de 
personal i del processos de selecció i provisió en l’àmbit de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Tercera. Desenvolupament reglamentari
Mentre no es dicti el desenvolupament reglamentari del títol I del llibre segon 

del Codi tributari de Catalunya, resta vigent, en tot allò que no contradigui el lli-
bre present, el Decret 279/2007, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el reglament 
de l’Agència Tributària de Catalunya així com les ordres de desenvolupament dic-
tades.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Quarta. Règim transitori de la normativa aplicable en matèria de revisió 
en via administrativa dels actes i actuacions en matèria tributària
Mentre no es modifiqui la legislació en matèria de revisió en via administrativa 

dels actes i actuacions esmentats en l’article 2-34 del Codi tributari de Catalunya i 
entrin en vigor les normes reglamentàries que es puguin dictar en el desenvolupa-
ment d’aquest títol, continua essent d’aplicació el marc legislatiu vigent.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Cinquena. Règim aplicable a la resolució de reclamacions i recursos en 
matèria de tributs cedits
L’exercici de la competència relativa a la resolució de les reclamacions economi-

coadministratives en matèria de tributs cedits es realitzarà quan es transfereixin els 
serveis i les funcions adscrits a aquesta competència.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Sisena. Presidència de la Junta de Tributs de Catalunya
Les previsions contingudes als apartats segon i sisè de l’article 2-35 del Codi tri-

butari de Catalunya, entraran en vigor a partir del moment que es compleixi el que 
s’estableix en la disposició transitòria segona del llibre II. Mentrestant, la persona 
titular de la presidència serà nomenada i separada d’acord amb el que preveu l’apar-
tat tercer de l’article esmentat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Setena. Manteniment dels mecanismes de subministrament d’informació 
a l’Agència Tributària de Catalunya
Mentre no es regulin reglamentàriament els nous formats, continguts, terminis, 

periodicitats i condicions del subministrament d’informació amb transcendència tri-
butària a l’Agència Tributària de Catalunya a les que fa referència la disposició addi-
cional tercera d’aquest Llibre, es mantenen vigents els existents a la data de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Llibre Tercer. El Consell Fiscal de Catalunya. L’Institut de Recerca Fiscal 
i d’Estudis Tributaris de Catalunya.

Títol primer. El Consell Fiscal de Catalunya

Capítol I. Objecte, naturalesa i funcions

Article 3-1. Objecte
Aquest Títol té per objecte la creació del Consell Fiscal de Catalunya i la deter-

minació de la seva composició, organització i funcions

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-2. Naturalesa
1. Es crea el Consell Fiscal de Catalunya com a alt organisme consultiu i d’asses-

sorament, del conjunt d’organismes i entitats públiques que integren l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya.

2.El Consell Fiscal de Catalunya és també l’òrgan de participació dels professio-
nals de l’assessorament fiscal en la definició i el desplegament de les bases del sis-
tema fiscal de Catalunya.
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3. El Consell Fiscal de Catalunya es configura com un ens de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia, adscrit al Departament del Govern de la Generalitat de 
Catalunya competent en matèria d’hisenda pública.

4. En l’exercici de les seves competències, el Consell Fiscal de Catalunya actua 
amb plena capacitat jurídica i autonomia orgànica, pressupostària i funcional.

Esmenes presentades
Apartat 2
Esmena 89
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
De supressió de l’apartat 2 de l’article 3.2

2. El Consell Fiscal de Catalunya és també l’òrgan de participació dels profes-
sionals de l’assessorament fiscal en la definició i el desplegament de les bases del 
sistema fiscal de Catalunya.

Esmena 90
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De modificació del punt 2 de l’article 3.2

Article 3.2
2. El Consell Fiscal de Catalunya és també l’òrgan de participació dels profes-

sionals de l’assessorament fiscal i dels contribuents en el desplegament de les bases 
del sistema fiscal de Catalunya.

Apartat 2
Esmena 91
GP Socialista (57)
De supressió de l’apartat segon de l’article 3-2

Article 3-2. Naturalesa
[...]
2.El Consell Fiscal de Catalunya és també l’òrgan de participació dels professio-

nals de l’assessorament fiscal en la definició i el desplegament de les bases del sis-
tema fiscal de Catalunya.

[...]

Article 3-3. Règim jurídic
El Consell Fiscal de Catalunya es regeix per aquest llibre i per les altres disposi-

cions que el despleguen, pel seu estatut de règim intern,, per la legislació reguladora 
de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat de Catalunya, i per 
les normes generals del dret públic.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-4. Composició
El Consell Fiscal de Catalunya està integrat:
a) Pels organismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de 

la Generalitat de Catalunya en la forma prevista a l’article 3-8. 2.
b) Per una representació dels col·legis professionals, entitats, organismes o asso-

ciacions més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves funcions 
a Catalunya, segons els criteris que es determinin reglamentàriament.

c) Per una representació d’experts de reconegut prestigi acadèmic o professional, 
designats en la forma prevista a l’article 3-8.2.
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Esmenes presentades
Esmena 92
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
De modificació de l’article 3.4 que queda redactat de la manera següent

Article 3.4. Composició
El Consell Fiscal de Catalunya està integrat:
a) Pels organismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de 

la Generalitat de Catalunya en la forma prevista a l’article 3-8. 2.
b) Per una representació de les organitzacions sindicals i empresarials més re-

presentatives de Catalunya, en funció de llur representativitat.
c) Per una representació de les organitzacions professionals representatives dels 

Inspectors d’Hisenda i dels Tècnics Tributaris.
d) Per una representació dels col·legis professionals, entitats, organismes o asso-

ciacions
e) Per una representació d’experts de reconegut prestigi acadèmic i professional, 

designats en la forma prevista a l’article 3-8.2.
f) Per una representació d’entitats socials de reconeguda trajectòria en l’àmbit de 

la conscienciació social sobre la funció de la política Tributària.

Lletra b
Esmena 93
GP Socialista (58)
De modificació de la lletra b de l’article 3-4

Article 3-4. Composició
El Consell Fiscal de Catalunya està integrat:
[...]
b) Per una representació de les organitzacions sindicals i patronals més repre-

sentatives, dels col·legis professionals, d’entitats i organitzacions dedicades a l’àmbit 
fiscal i tributari que exerceixin les seves funcions a Catalunya, segons els criteris 
que es determinin reglamentàriament.

[...]

Apartat 4
Addició de noves lletres
Esmena 94
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
D’addició d’una nova lletra d de l’article 3.4

Article 3.4
d) Per una representació d’organitzacions o institucions defensores dels contri-

buents.

Article 3-5. Funcions
1. Són funcions del Consell Fiscal de Catalunya:
a) Proposar estratègies d’actuació a mig i llarg termini per millorar l’eficiència 

del sistema fiscal de Catalunya, promoure el compliment voluntari de les obligaci-
ons tributàries i evitar el frau fiscal.

b) Informar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat sobre els 
resultats assolits pel conjunt d’organismes i entitats públiques que integren l’admi-
nistració tributària de la Generalitat Catalunya.

c) Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya.
d) Informar preceptivament sobre les propostes normatives en matèria tributària 

que han de ser aprovades pels òrgans de govern de l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya o trameses al Parlament de Catalunya.
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e) Fer propostes de millora de les normes tributàries.
f) Assessorar i formular recomanacions per a millorar les bones pràctiques de les 

administracions tributàries de Catalunya, i promoure la col·laboració amb els asses-
sors fiscals i la transparència en l’exercici de les competències tributàries.

g) Avaluar els resultats obtinguts del Pla de Control de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

h) Atendre, i resoldre en el seu cas, mitjançat la Comissió de de protecció dels 
drets del contribuent, els suggeriments i les queixes presentades pels contribuents 
en relació al funcionament dels organismes i entitats públiques que integren l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya.

i) Emetre els informes que li pugui sol·licitar el Parlament de Catalunya, els òr-
gans de govern de les administracions tributàries de Catalunya, o el conseller o con-
sellera amb competències en matèria d’hisenda, sempre que l’emissió dels mateixos 
no correspongui a altres òrgans o ens

j) Informar preceptivament i amb caràcter vinculant, mitjançant la Comissió tèc-
nica consultiva, en aquells supòsits en què l’Agència Tributària de Catalunya estimi 
que poden concórrer les circumstàncies determinants de conflicte en l’aplicació de 
la norma tributaria.

k) Emetre, a petició dels òrgans de la Generalitat competents per interpretar la 
normativa tributària, dictàmens sobre la interpretació de les normes tributàries.

l) Instar a la direcció general de tributs a emetre pronunciaments interpretatius 
de la normativa de la Generalitat en els supòsits de disparitat de criteris en l’aplica-
ció dels tributs i sobre el significat que cal atribuir als conceptes jurídics indetermi-
nats que pugui contenir la normativa tributària pròpia.

m) Proposar la revisió dels criteris fixats als òrgans de la Generalitat competents 
per interpretar o esclarir la normativa tributària pròpia.

n) Elaborar propostes i informes per pròpia iniciativa en l’àmbit de les funcions 
que li atribueix aquesta llei.

o) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per una disposició legal o re-
glamentària.

2. El Consell Fiscal de Catalunya exercirà les seves funcions en relació als orga-
nismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya, amb respecte a les seves respectives competències, i d’acord amb els 
principis d’autonomia, lleialtat i col·laboració institucionals.

Esmenes presentades
Apartat 1
Lletra a
Esmena 95
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3.5

a) Proposar estratègies d’actuació a mig i llarg termini per millorar l’eficiència 
del sistema fiscal de Catalunya, promoure el compliment voluntari de les obligaci-
ons tributàries i evitar el frau fiscal la consciència fiscal, el compliment responsa-
ble i voluntari de les obligacions tributàries i evitar l’elusió, l’evasió i el frau fiscal.

Lletra c
Esmena 96
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De modificació de la lletra c del punt 1 de l’article 3.5

Article 3.5
1.c. Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya per tal de garantir el 

compliment del codi de conducta.
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Esmena 97
GP Socialista (59)
De supressió de la lletra c de l’apartat primer de l’article 3-5

Article 3-5. Funcions
1. Són funcions del Consell Fiscal de Catalunya:
[...]
c) Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya.
[...]

Lletra f
Esmena 98
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
De modificació de la lletra f del punt 1 de l’article 3.5

Article 3.5
1.f. Assessorar i formular recomanacions per millorar les bones pràctiques de les 

administracions tributàries de Catalunya, i promoure la transparència en l’exercici 
de les competències tributàries.

Lletra g
Esmena 99
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
De supressió de la lletra g del punt 1 de l’article 3.5

Article 3.5
1.g. Avaluar els resultats obtinguts del Pla de Control de l’Agència Tributària de 

Catalunya.

Lletres k i l
Esmena 100
GP de Junts pel Sí (21)
De modificació dels apartats k) i l) de l’article 3-5 del Codi

Article 3-5. Funcions
1. Són funcions del Consell Fiscal de Catalunya:
a) Proposar estratègies d’actuació a mig i llarg termini per millorar l’eficiència 

del sistema fiscal de Catalunya, promoure el compliment voluntari de les obligaci-
ons tributàries i evitar el frau fiscal.

b) Informar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat sobre els 
resultats assolits pel conjunt d’organismes i entitats públiques que integren l’admi-
nistració tributària de la Generalitat Catalunya.

c) Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya.
d) Informar preceptivament sobre les propostes normatives en matèria tributària 

que han de ser aprovades pels òrgans de govern de l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya o trameses al Parlament de Catalunya.

e) Fer propostes de millora de les normes tributàries.
f) Assessorar i formular recomanacions per a millorar les bones pràctiques de les 

administracions tributàries de Catalunya, i promoure la col·laboració amb els asses-
sors fiscals i la transparència en l’exercici de les competències tributàries.

g) Avaluar els resultats obtinguts del Pla de Control de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

h) Atendre, i resoldre en el seu cas, mitjançat la Comissió de de protecció dels 
drets del contribuent, els suggeriments i les queixes presentades pels contribuents 
en relació al funcionament dels organismes i entitats públiques que integren l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya.

i) Emetre els informes que li pugui sol·licitar el Parlament de Catalunya, els òr-
gans de govern de les administracions tributàries de Catalunya, o el conseller o con-
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sellera amb competències en matèria d’hisenda, sempre que l’emissió dels mateixos 
no correspongui a altres òrgans o ens

j) Informar preceptivament i amb caràcter vinculant, mitjançant la Comissió tèc-
nica consultiva, en aquells supòsits en què l’Agència Tributària de Catalunya estimi 
que poden concórrer les circumstàncies determinants de conflicte en l’aplicació de 
la norma tributaria.

k) Emetre, a petició de la persona titular del departament competent en matèria 
d’hisenda pública o de la Direcció General de Tributs, dictàmens que tinguin per ob-
jecte la interpretació, explicació o clarificació de les normes tributàries.

l) Instar a la Direcció General de Tributs a emetre pronunciaments interpretatius 
de la normativa de la Generalitat en els supòsits de disparitat de criteris en l’aplica-
ció dels tributs i sobre el significat que cal atribuir als conceptes jurídics indetermi-
nats que pugui contenir la normativa tributària pròpia.

m) Proposar la revisió dels criteris $xats als òrgans de la Generalitat competents 
per interpretar o esclarir la normativa tributària pròpia.

n) Elaborar propostes i informes per pròpia iniciativa en l’àmbit de les funcions 
que li atribueix aquesta llei.

o) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per una disposició legal o re-
glamentària.

2. El Consell Fiscal de Catalunya exercirà les seves funcions en relació als orga-
nismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya, amb respecte a les seves respectives competències, i d’acord amb els 
principis d’autonomia, lleialtat i col·laboració institucionals.

Addició de noves lletres
Esmena 101
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
D’addició d’una nova lletra p a l’apartat 1 de l’article 3.5

p) Valorar i advertir al Parlament i a l’Administració de l’impacte del sistema fis-
cal en l’equitat, l’increment de les desigualtats entre decils de renda i entre territoris, 
així com el seu biaix de gènere.

Capítol II. Estructura orgànica

Article 3-6. Òrgans de govern i direcció
Els òrgans de govern i direcció del Consell Fiscal de Catalunya són:
a) El president o presidenta del Consell
b) El Ple
c) La Comissió de protecció dels drets del contribuent
d) La Comissió tècnica consultiva
h) El director o directora
i) El comitè de direcció

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-7. El president o presidenta
1. El president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya és designat o desig-

nada pel Parlament de Catalunya, per una majoria de tres cinquenes parts, per un 
període de sis anys, entre persones amb amplia experiència professional o acadèmi-
ca en l’àmbit tributari i reconeguda honorabilitat, prèvia acreditació de la seva tra-
jectòria professional i capacitat en la comissió parlamentària corresponent.
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També correspon al Parlament acordar la seva separació del càrrec per alguna 
de les circumstàncies previstes a les lletres g), i), j) i k) de l’article 3-10.1, així com 
acceptar-ne la dimissió.

2. Correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya proposar la persona can-
didata a presidir el Consell Fiscal de Catalunya, previ informe del conseller o con-
sellera del Departament competent en matèria d’hisenda.

Si un candidat o candidata no obté la confiança del Parlament de Catalunya, el 
Govern farà una nova proposta en el termini d’un mes.

3. Correspon al president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya les fun-
cions següents:

a) Exercir la més alta representació institucional del Consell, que podrà delegar 
en el director o directora.

b) Presentar al Parlament de Catalunya l’informe anual de les activitats del Consell.
c) Exercir la direcció superior del Consell i el comandament superior del seu per-

sonal, sens perjudici de les funcions que corresponen al director o directora.
d) Nomenar i cessar el personal funcionari al servei del Consell i contractar el 

personal laboral.
e) Presidir el Ple, convocar-ne les sessions, fixar l’ordre del dia, dirigir les reu-

nions i, si s’escau, dirimir els empats amb el vot de qualitat.
f) Supervisar les actes i els certificats dels acords del Ple, així com vetllat pel 

compliment dels seus acords.
El president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya té dedicació exclusi-

va i la condició d’alt càrrec de la Generalitat de Catalunya, assimilat al de secretari 
general.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-8. El Ple
1. El Ple és l’òrgan col·legiat competent per exercir les funcions corresponents al 

Consell Fiscal.
2. Integren el Ple del Consell Fiscal de Catalunya:

a) El president o presidenta del Consell.
b) Sis vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i entitats 

públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya que, 
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de membres 
del Consell.

c) Quatre vocals en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Sis vocals en representació dels col·legis professionals, entitats, associacions 
o col·lectius, designats per aquells que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentà-
riament, siguin més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves 
funcions a Catalunya.

e) Quatre vocals amb dedicació exclusiva a l’àmbit acadèmic, que són designats 
pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

3. En l’exercici de les funcions que els corresponen, les persones que integren el 
Ple del Consell actuen amb plena independència de criteri.

4. A les reunions del Ple hi assisteixen el director o directora i també el secretari 
o secretària del Consell, que actuen amb veu però sense vot.

5. Els membres del Consell Fiscal de Catalunya resten sotmesos al règim d’abs-
tenció i recusació establert en la normativa general de procediment administratiu.
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Esmenes presentades
Apartat 2
Esmena 102
GP Socialista (60)
De modificació de l’apartat segon de l’article 3-8, amb la redacció següent:

Article 3-8. El Ple
[...]
2. Integren el Ple del Consell Fiscal de Catalunya:
a) El president o presidenta del Consell.
b) Sis vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i entitats 

públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya 
que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de mem-
bres del Consell.

c) Quatre vocals en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Quatre vocals en representació dels agents socials i econòmics
e) Dos vocals en representació d’entitats i organitzacions en l’àmbit de la fiscalitat
f) Dos vocals en representació de col·legis professionals
g) Dos vocals en representació d’entitats socials que treballin en l’àmbit de la 

fiscalitat
[...]

Esmena 103
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 3.8 que queda redactat de la manera 
següent

2. Integren el Ple del Consell Fiscal de Catalunya:
a) El president o presidenta del Consell.
b) Quatre vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i enti-

tats públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de 
membres del Consell.

c) Quatre vocals, en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Quatre vocals en representació de les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya.

e) Dos vocals en representació de les Organitzacions professionals que agrupen 
als Inspectors d’Hisenda i els Tècnics Tributaris

f) Dos vocals en representació dels Col·legis Professionals, entitats, associacions 
o col·lectius, designats per aquells que, d’acord amb el que s’estableixi reglamen-
tàriament, siguin més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves 
funcions a Catalunya.

g) Quatre Vocals amb dedicació exclusiva a l’àmbit acadèmic, que són designats 
pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

h) Dos vocals en representació d’entitats de naturalesa social, de reconeguda tra-
jectòria, designats pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

Lletra b
Esmena 104
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
De modificació de la lletra b del punt 2 de l’article 3.8

Article 3.8
2.b. Vuit vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i enti-

tats públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalu-



CEH 19
14 de juny de 2017

69 Dossier

nya que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de 
membres del Consell.

Lletra e
Esmena 105
GP de Junts pel Sí (22)
D’addició a la lletra e) de l’article 3-8 del Codi

Article 3-8 El Ple
1. El Ple és l’òrgan col·legiat competent per exercir les funcions corresponents al 

Consell Fiscal.
2. Integren el Ple del Consell Fiscal de Catalunya:
a) El president o presidenta del Consell.
b) Sis vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i entitats 

públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya que, 
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de membres 
del Consell.

c) Quatre vocals en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Sis vocals en representació dels col·legis professionals, entitats, associacions 
o col·lectius, designats per aquells que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentà-
riament, siguin més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves 
funcions a Catalunya.

e) Quatre vocals amb dedicació exclusiva a l’àmbit acadèmic, que són designats 
pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts en funció de la seva 
contrastada vàlua en l’àmbit de la fiscalitat tant en la vessant jurídica com econòmi-
ca i que no podran ser càrrecs institucionals, electes ni orgànics en organitzacions 
polítiques.

3. En l’exercici de les funcions que els corresponen, les persones que integren el 
Ple del Consell actuen amb plena independència de criteri.

4. A les reunions del Ple hi assisteixen el director o directora i també el secretari 
o secretària del Consell, que actuen amb veu però sense vot.

5. Els membres del Consell Fiscal de Catalunya resten sotmesos al règim d’abs-
tenció i recusació establert en la normativa general de procediment administratiu.

Addició de noves lletres
Esmena 106
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
D’addició d’una nova lletra f del punt 2 de l’article 3.8

Article 3.8
2.f. Un vocal en representació del Síndic de Greuges.

Esmena 107
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
D’addició d’una nova lletra g del punt 2 de l’article 3.8

Article 3.8
2.g. Un vocal en representació d’organitzacions ciutadanes que serà designat 

d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

Article 3-9. Nomenament dels vocals
1. Correspon al Govern de la Generalitat nomenar i cessar els vocals del Consell 

Fiscal de Catalunya.
2. Llevat dels vocals previstos a la lletra e) de l’article 3-8.2, seran nomenades 

les següents persones:
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a) Com a vocals per raó del càrrec, les que, en cada moment, ostentin la repre-
sentació institucional dels organismes i entitats públiques que integren l’adminis-
tració tributària de la Generalitat de Catalunya que, d’acord amb el que s’estableix 
reglamentàriament, tinguin la condició de membres del Consell.

b) Com a vocals en representació dels assessors fiscals, les que proposin les enti-
tats amb representació al Consell, previ informe del president o presidenta

Esmenes presentades
Esmena 108
GP Socialista (61)
De supressió de la lletra b de l’apartat segon de l’article 3-9

Article 3-9. Nomenament dels vocals
[...]
2. Llevat dels vocals previstos a la lletra e) de l’article 3-8.2, seran nomenades 

les següents persones:
[...]
b) Com a vocals en representació dels assessors fiscals, les que proposin les enti-

tats amb representació al Consell, previ informe del president o presidenta.

Article 3-10. Cessament dels vocals
1. Els vocals del Ple del Consell Fiscal de Catalunya en perden la condició per 

alguna de les causes següents:
a) Per expiració del termini de llur mandat.
b) A proposta motivada de les entitats que promogueren el nomenament, quan es 

tracti dels vocals previstos a la lletra d) de l’article 3-8.2.
c) Per cessament o renúncia al càrrec, quan es tracti dels vocals previstos a la 

lletra b) de l’article 3-8.2.
d) Per renúncia a la condició de vocal, presentada per escrit i comunicada al Go-

vern de la Generalitat.
e) Per condemna per delicte dolós en virtut de sentència ferma.
f) Per defunció.
g) Per incapacitat o inhabilitació per a exercir un càrrec públic declarades per 

sentència ferma.
h) Per incompatibilitat sobrevinguda.
i) Per negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures 

del càrrec, estimada pel Ple del Consell per majoria absoluta dels vocals.
2. Llevat dels indicats a les lletres b) i c) de l’article 3-8.2, els vocals del Consell 

Fiscal de Catalunya són nomenats per un període de sis anys.
3. Tret dels supòsits previstos a les lletres e), g), h) i i) de l’apartat anterior, les 

persones que integren el Ple del Consell, inclosa la que n’ocupa la presidència, han 
de continuar en l’exercici de llurs funcions fins a la presa de possessió del nou presi-
dent i dels nous vocals.

4. Qualsevol vacant anticipada en un lloc de vocal ha d’ésser coberta d’acord 
amb el procediment de nomenament establert en aquest article. En aquest cas, el 
mandat de la persona nomenada per ocupar la vacant s’estén al mateix període que 
li restava a la persona substituïda per acabar el seu mandat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Article 3-11. Règim retributiu
1. Els vocals del Ple del Consell Fiscal de Catalunya no perceben cap retribució 

pel desenvolupament de les seves funcions, llevat de les compensacions econòmi-
ques que es fixin en el pressupost, d’acord amb els criteris que s’estableixin a l’esta-
tut de règim intern i amb la normativa que sigui d’aplicació.

2. El president o presidenta que té dedicació exclusiva, percebrà la retribució que 
es fixi en el pressupost, d’acord amb el que disposi l’estatut de règim intern.

3. Els vocals indicats a les lletres b) i c) de l’article 3-8.2 no reben cap retribució 
ni compensació econòmica per l’exercici de les seves funcions.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-12. Règim d’incompatibilitats
1. La condició de president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya, i la de 

vocal del Ple és incompatible amb la de:
a) Membre del Parlament de Catalunya
b) Membre del Govern de la Generalitat de Catalunya
c) Membre electe de corporacions locals
d) L’exercici de la carrera judicial o fiscal
e) L’exercici de càrrecs en òrgans de rellevància constitucional o estatutària.
f) La condició d’alt càrrec al servei de la Generalitat, de l’Estat o de l’Adminis-

tració local o personal de nomenament eventual, amb l’excepció de les persones 
representants d’entitats públiques que integren l’administració tributària de la Ge-
neralitat.

g) La condició de diputat al Congrés o al Parlament europeu o senador.
h) L’exercici de càrrecs directius en empreses concessionàries o arrendatàries 

d’obres o serveis de les administracions públiques de Catalunya.
i) El compliment de funcions directives en partits polítics, associacions empre-

sarials o sindicats.
j) Director de l’Oficina antifrau.
2. A més del que disposa l’apartat anterior, al president o presidenta i al director 

o directora, els és d’aplicació el règim establert per la normativa vigent en matèria 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol III. Règim de funcionament

Article 3-13. Funcions del Ple
Les funcions del Ple del Consell Fiscal de Catalunya són les següents:
a) Aprovar la memòria anual d’actuacions.
b) Aprovar l’informe a presentar al Parlament de Catalunya previst a l’article 

3-5.1.b).
c) Fixar els objectius del Consell i aprovar-ne el pla anual d’actuacions.
d) Conèixer, debatre i aprovar el projecte de pressupost.
e) Informar sobre les propostes de disposicions normatives que afectin a les com-

petències, funcions, estructura orgànica i règim de funcionament del Consell.
f) Debatre i aprovar les propostes d’actuació i els informes que s’elevin al Parla-

ment de Catalunya o al Govern de la Generalitat.
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g) Aprovar les propostes de subscripció de convenis del Consell amb altres enti-
tats públiques o privades, i altres fórmules de col·laboració en què hi participi.

h) Rebre informació del nomenament i la separació del director o directora del 
Consell, i exercir el control de la funció de direcció.

i) Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta del Con-
sell sotmeti a la seva consideració.

j) La resta de funcions que li atribueixi la normativa de desplegament d’aquesta 
llei i la normativa vigent que regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-14. Funcionament del Ple
1. El Consell Fiscal de Catalunya funciona en Ple, integrat pel president o presi-

denta i la totalitat dels vocals.
2. El Consell Fiscal de Catalunya es reunirà en Ple una vegada al mes en sessió 

ordinària i, en sessions extraordinàries, per decisió del seu president o presidenta, o 
quan ho sol·licitin la meitat més un dels seus vocals.

3. El funcionament del Consell Fiscal de Catalunya en Ple es regeix, en tot allò 
no previst en la present llei i el seu estatut de règim intern, pel que disposa la Llei de 
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-15. El secretari o secretària de Consell
1. Correspon al president o presidenta acordar el nomenament del secretari o se-

cretària del Consell Fiscal de Catalunya, que serà designat o designada entre perso-
nal funcionari pertanyent a algun dels cossos del grup A1 de la Generalitat de Cata-
lunya, amb experiència en el funcionament d’òrgans col·legiats.

2. El secretari o secretària del Consell Fiscal de Catalunya té les funcions se-
güents:

a) L’organització dels serveis i el suport tècnic i administratiu del Ple.
b) Vetllar perquè els òrgans del Consell Fiscal de Catalunya actuïn d’acord amb 

els principis d’economia, celeritat i eficàcia.
c) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple i de les comissions.
d) La recopilació d’informes i de la documentació necessària per al desenvolu-

pament de l’ordre del dia prevista en les sessions del Ple.
e) Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i amb 

el vistiplau del President.
f) Tramitar i executar, si correspon, els acords adoptats pel Ple.
g) Custodiar la documentació del Consell.
h) Expedir les certificacions dels acords adoptats pel Ple.
i) Qualsevol altra que li correspongui d’acord amb la normativa vigent que regu-

la el règim jurídic dels òrgans col·legiats i la normativa de desenvolupament d’aques-
ta llei.

3. Al secretari o secretària del Consell li serà d’aplicació el règim general d’in-
compatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Article 3-16. Suplència
1. D’acord amb allò previst a l’estatut de règim intern, en cas d’absència o malal-

tia del president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya, qualsevol dels vocals 
previstos a la lletra e) de l’article 3-8.2 podrà assumir provisionalment les seves fun-
cions, per designació temporal del president o presidenta.

2. En el supòsit d’absència o malaltia del secretari o secretària del Consell, el 
president o presidenta designarà un suplent entre el personal funcionari que presta 
serveis al Consell.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-17. La Comissió de protecció dels drets del contribuent
1. Per a l’exercici de les funcions establertes a la lletra h) de l’article 3-5 el Con-

sell ha de constituir la Comissió de protecció dels drets del contribuent.
2. La Comissió de protecció dels drets del contribuent està formada pel president 

del Consell, que n’exerceix la presidència, i per tres vocals del Consell, un en repre-
sentació de cadascú dels grups previstos a les lletres b) i d) de l’article 3-8.2, i un 
dels vocals dels previstos a la lletra e) d’aquest article.

3. La Comissió de protecció dels drets del contribuent té com funció atendre, i 
resoldre en el seu cas, les queixes i suggeriments que presentin els contribuents so-
bre el conjunt de l’activitat tributària de l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya.

4. En l’àmbit de la funció de resolució de queixes, la Comissió pot sotmetre a la 
consideració del Ple propostes de sol·licitud d’inici del procediment de revocació i 
altres procediments de revisió d’ofici dels actes administratius.

5. La Comissió de protecció dels drets del contribuent pot elevar al Ple propostes 
e informes en relació amb la funció de defensa dels drets del contribuent.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-18. La Comissió tècnica consultiva
1. Per a l’exercici de les funcions establertes a la lletra j) de l’article 3-5, el Con-

sell ha de constituir la Comissió tècnica consultiva.
2. La Comissió tècnica consultiva està formada pel president o presidenta del 

Consell, que n’exerceix la presidència, i per tres vocals del Consell designats pel 
president o presidenta, dos en representació del grup previst a la lletra b) de l’article 
3-8.2 i un del grup previst a la lletra e) del mateix precepte. A les sessions de la co-
missió han de participar, amb veu però sense vot, dos representants de la Inspecció 
tributària de l’Agència Tributària de Catalunya designats pel director o directora 
d’aquest organisme.

3. La Comissió tècnica consultiva té com funció emetre informe preceptiu i vin-
culant en aquells supòsits en què l’Agència Tributària de Catalunya estimi que po-
den concórrer les circumstàncies determinants de conflicte en l’aplicació de la nor-
ma tributària.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Article 3-19. Comissions especialitzades de caràcter temporal
1. El president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya pot constituir co-

missions especialitzades de caràcter temporal per a la consulta i estudi d’assumptes 
concrets.

Aquestes comissions tenen la consideració de grups de treball i són presidides 
per un dels membres del Consell, designat pel seu president o presidenta.

2. Les propostes adoptades per les comissions previstes al punt anterior s’han de 
trametre al Ple per al seu coneixement i, si s’escau, per la seva aprovació i, en cap 
cas, tenen caràcter vinculant.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-20. Assistència a les sessions del Ple i comissions del Consell
1. A les reunions del Ple del Consell Fiscal de Catalunya, prèvia convocatòria del 

seu president o presidenta, hi poden participar, amb veu i sense vot, i d’acord amb 
la matèria que sigui objecte de debat:

a) Les persones responsable dels diferents organismes o entitats públiques que 
integren les administracions tributàries de Catalunya que no siguin membres del 
Consell.

b) Els responsables d’altres organismes de la Generalitat de Catalunya amb àm-
bits d’actuació relacionats amb la gestió econòmica o financera.

2. A les reunions de les comissions hi poden assistir, per informar i fer suggeri-
ments, els membres d’Universitats, institucions acadèmiques o altres entitats espe-
cialitzades en l’estudi de la fiscalitat o de l’Administració tributària, i també perso-
nes expertes en les matèries que constitueixen el seu objecte.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-21. Deure de reserva
Totes les dades, informes o antecedents de qualsevol naturalesa, obtinguts pel Con-

sell Fiscal de Catalunya en l’exercici de les seves funcions tenen caràcter reservat i úni-
cament poden ser utilitzats en els termes establerts per la normativa vigent en matèria 
d’ús de les dades amb transcendència tributària i en matèria de protecció de dades.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-22. El director o directora
1. El director o directora serà nomenat i separat per ordre de la persona titular 

del departament competent en matèria d’hisenda pública entre funcionaris o perso-
nal laboral, del grup A (subgrup A1), de les administracions públiques, que ocupin 
o hagin ocupat, places corresponents a cossos les funcions dels quals tinguin relació 
directa amb la matèria que li es pròpia, d’acord amb el que s’indiqui a la relació de 
llocs de treball, ocuparà el lloc corresponent amb dedicació exclusiva i tindrà cate-
goria de subdirector o subdirectora general.

2. Correspon al director o directora del Consell Fiscal de Catalunya les funcions 
següents:

a) Tramitar i executar, si correspon, els acords adoptats pel Ple.
b) Exercir la direcció ordinària del Consell.
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c) Organitzar i coordinar els serveis i funcions del Consell.
d) Exercir la representació ordinària en l’ordre judicial i en l’extrajudicial.
e) Dirigir i coordinar l’actuació de les comissions.
f) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l al Ple.
g) Executar el programa anual d’actuació del Consell.
h) Exercir el comandament ordinari del personal, així com la potestat discipli-

nària.
i) Actuar com a òrgan de contractació del Consell.
j) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
k) Vetllar perquè els òrgans del Consell Fiscal de Catalunya actuïn d’acord amb 

els principis d’economia, celeritat i eficàcia
l) Totes aquelles altres que li delegui el president o presidenta.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-23. El comitè de direcció
1. El comitè de direcció, integrat pel president o presidenta, el director o directo-

ra i un vocal dels previstos a l’article 3-8.2.b), designat pel president del Consell, és 
l’òrgan col·legiat de gestió ordinària del Consell Fiscal de Catalunya.

2. A l’estatut de règim intern es fixa el seu règim de funcionament i la periodici-
tat de les reunions. En tot cas, ha de reunir-se per preparar els assumptes a incloure 
a l’ordre del dia de cada sessió del Ple del Consell.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol I. Règim jurídic i econòmic

Article 3-24. Recursos econòmics
Els recursos del Consell Fiscal de Catalunya estan constituïts per:
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
b) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tinguin adscrits.
c) Qualsevol altre recurs que li correspongui legalment.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-25. Pressupost
1. El pressupost del Consell Fiscal de Catalunya es regeix per la normativa regu-

ladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, la normativa 
reguladora de les seves finances públiques i les lleis de pressupostos successives.

2. Correspon al director o directora del Consell elaborar l’avantprojecte de pres-
supost, que ha de contenir el que determini la normativa anual d’elaboració dels 
pressupostos.

3. L’avantprojecte de pressupost del Consell s’ha de sotmetre a l’anàlisi i el debat 
del Ple abans de la seva aprovació.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Article 3-26. Patrimoni
1. El patrimoni del Consell Fiscal de Catalunya està constituït pels béns i els 

drets que li són adscrits i pels béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que 
adquireixi per qualsevol títol.

2. Els béns adscrits al Consell conserven la qualificació jurídica originària i 
l’adscripció no implica la transmissió del domini públic ni la desafectació.

3. El règim patrimonial del Consell resta subjecte a la normativa reguladora de 
les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i a la normativa regula-
dora del patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-27. Règim comptable i fiscalització
El Consell Fiscal de Catalunya resta sotmès al règim de comptabilitat pública i 

de fiscalització que la legislació reguladora de les finances públiques estableix per a 
les entitats autònomes de caràcter administratiu dependents de la Generalitat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-28. Contractació
1. El règim jurídic de la contractació del Consell Fiscal de Catalunya és el que 

estableix la normativa vigent sobre contractes del sector públic.
2. L’òrgan de contractació del Consell és el director o directora.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-29. Personal
1. Per a l’exercici de les seves funcions, el Consell Fiscal de Catalunya pot comp-

tar amb personal funcionari i personal laboral.
2. A proposta del president o presidenta, el Ple del Consell Fiscal de Catalunya 

aprova la relació de llocs de treball, elaborada d’acord amb les disposicions de la 
legislació sobre la funció pública de l’Administració de la Generalitat i d’altres nor-
mes d’aplicació.

3. Per al desenvolupament de treballs o estudis específics, es podran contractar 
els serveis professionals d’experts d’acord amb les regles generals de la contracta-
ció pública de la Generalitat de Catalunya. En cas que aquests experts participin en 
les reunions del Ple del Consell o de les comissions, queden subjectes a les matei-
xes obligacions de reserva i confidencialitat que la resta del personal i membres del 
Consell.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-30. Actes dictats pels òrgans del Consell Fiscal de Catalunya
1. Els actes administratius que provenen dels òrgans de govern del Consell Fiscal 

de Catalunya poden ésser objecte d’un recurs d’alçada davant el conseller o conse-
llera del departament competent en matèria d’hisenda pública, excepte els actes del 
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president o presidenta, que esgoten la via administrativa, contra els quals es pot in-
terposar un recurs potestatiu de reposició.

2. Les contestacions a les queixes i suggeriments no constitueixen ni reconeixen 
drets subjectius o situacions jurídiques individualitzades per la qual cosa no són sus-
ceptibles recurs administratiu o jurisdiccional.

3. L’informe vinculant emès per la Comissió tècnica consultiva no és susceptible 
de recurs o reclamació, sens perjudici que en els recursos procedents contra l’acte de 
liquidació es plantegi la procedència de la declaració de conflicte en l’aplicació de la 
norma.

4. El recurs extraordinari de revisió s’ha d’interposar davant l’òrgan que ha dictat 
l’acte que s’impugna en els supòsits regulats per la legislació de procediment admi-
nistratiu, que també és el competent per resoldre’l.

5. La interposició del recurs contenciós administratiu és procedent d’acord amb 
el que estableix la llei d’aquest ordre jurisdiccional.

6. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que regulen 
aquestes matèries. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han de presentar 
davant el conseller o consellera competent per raó de la matèria. Les reclamacions 
prèvies a la via judicial laboral s’han de presentar davant el secretari o secretària 
general del departament competent per raó de la matèria.

7. Correspon al director o directora del Consell garantir el compliment de les 
obligacions de publicitat activa i resoldre les sol·licituds d’accés a la informació que 
formulin les persones directament relacionades amb l’organització, el funcionament 
o l’activitat del Consell. Contra les resolucions dictades en aquest àmbit es pot inter-
posar el recurs potestatiu de reposició, així com la reclamació prevista per la legis-
lació de transparència i els altres recursos que s’hi preveuen.

Esmenes presentades
Apartat 6
Esmena 109
GP Socialista (62)
De supressió de l’apartat sisè de l’article 3-30

Article 3-30. Actes dictats pels òrgans del Consell Fiscal de Catalunya
[...]
6. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que regulen 

aquestes matèries. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han de presentar 
davant el conseller o consellera competent per raó de la matèria. Les reclamacions 
prèvies a la via judicial laboral s’han de presentar davant el secretari o secretària 
general del departament competent per raó de la matèria.

[...]

Esmena 110
GP de Junts pel Sí (23)
De supressió de l’apartat 6 i modificació de l’article 3-30

Article 3-30 Actes dictats pels òrgans del Consell Fiscal de Catalunya
1. Els actes administratius que provenen dels òrgans de govern del Consell Fiscal 

de Catalunya poden ésser objecte d’un recurs d’alçada davant el conseller o conse-
llera del departament competent en matèria d’hisenda pública, excepte els actes del 
president o presidenta, que esgoten la via administrativa, contra els quals es pot in-
terposar un recurs potestatiu de reposició.

2. Les contestacions a les queixes i suggeriments no constitueixen ni reconeixen 
drets subjectius o situacions jurídiques individualitzades per la qual cosa no són sus-
ceptibles recurs administratiu o jurisdiccional.

3. L’informe vinculant emès per la Comissió tècnica consultiva no és susceptible 
de recurs o reclamació, sens perjudici que en els recursos procedents contra l’acte 
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de liquidació es plantegi la procedència de la declaració de conflicte en l’aplicació 
de la norma.

4. El recurs extraordinari de revisió s’ha d’interposar davant l’òrgan que ha dictat 
l’acte que s’impugna en els supòsits regulats per la legislació de procediment admi-
nistratiu, que també és el competent per resoldre’l.

5. La interposició del recurs contenciós administratiu és procedent d’acord amb 
el que estableix la llei d’aquest ordre jurisdiccional.

6. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que regulen 
aquestes matèries. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han de presentar 
davant el conseller o consellera competent per raó de la matèria. Les reclamacions 
prèvies a la via judicial laboral s’han de presentar davant el secretari o secretària 
general del departament competent per raó de la matèria.

6. Correspon al director o directora del Consell garantir el compliment de les 
obligacions de publicitat activa i resoldre les sol·licituds d’accés a la informació que 
formulin les persones directament relacionades amb l’organització, el funcionament 
o l’activitat del Consell. Contra les resolucions dictades en aquest àmbit es pot inter-
posar el recurs potestatiu de reposició, així com la reclamació prevista per la legis-
lació de transparència i els altres recursos que s’hi preveuen.

Article 3-31. Memòria anual
1. El Consell Fiscal de Catalunya elabora una memòria anual de les seves acti-

vitats i de les conclusions de les consultes, els informes, els estudis i els dictàmens 
que ha tramitat.

2. Dins el primer trimestre de cada any natural el Ple del Consell aprovarà la 
memòria anual que eleva al Govern de la Generalitat i constituirà el fonament de 
l’informe que es presenta al Parlament de Catalunya dins del primer semestre de 
cada any.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-32. Accés a la informació
1. El Consell Fiscal de Catalunya ha de garantir la confidencialitat de les con-

sultes, els informes, els estudis i els dictàmens que elabori i ho requereixen, sens 
perjudici del dret d’accés a la informació i a la documentació de les persones inte-
ressades.

2. La Comissió de protecció dels drets del contribuent i la Comissió tècnica con-
sultiva estan facultades per accedir a les dades dels expedients dels procediments 
tributaris relacionats amb la qüestió que es sotmet a la seva consideració que siguin 
estrictament necessàries per a emetre el seu pronunciament. A aquests efectes, els 
òrgans administratius afectats per les actuacions tenen l’obligació de facilitar la in-
formació que les Comissions sol·licitin.

3. Les consultes, els informes, els estudis i els dictàmens del Consell Fiscal de 
Catalunya es fan públics, un cop notificats a les persones, ens i institucions interes-
sades, amb l’anonimització prèvia de les dades de caràcter personal.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Capítol V. Relacions institucionals

Article 3-33. Col·laboració institucional
1. El Consell Fiscal de Catalunya presta assistència tècnica als ens i organismes 

públics de la Generalitat de Catalunya responsables de la gestió, la recaptació, la li-
quidació i la inspecció dels impostos.

2. En l’àmbit de les funcions establertes a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Cata-
lunya col·labora amb les administracions fiscals dels estats membres de la Unió Eu-
ropea, amb els organismes internacionals amb competències en matèria de fiscalitat, 
i amb les autoritats fiscals de la resta d’Estats.

3. Quan la seva intervenció sigui expressament requerida, i d’acord amb les fun-
cions enumerades a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Catalunya cooperarà amb l’admi-
nistració de justícia, els òrgans del Ministeri Fiscal i l’Oficina Antifrau de Catalunya.

4. Tots els organismes i institucions públiques dependents de la Generalitat de 
Catalunya que, directa o indirectament, gestionin, liquidin o recaptin ingressos de 
caràcter tributari col·laboraran amb el Consell Fiscal i li facilitaran qualsevol dada 
o documentació que sigui necessària per al desenvolupament de les seves funcions, 
així com l’accés a la informació continguda a les bases de dades que puguin utilitzar 
per dur a terme les tasques de la seva competència, sens perjudici del compliment 
de la normativa de protecció de dades.

Esmenes presentades
Apartat 2
Esmena 111
GP Socialista (63)
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 3-33:

Article 3-33. Col·laboració institucional
[...]
2. En l’àmbit de les funcions establertes a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Ca-

talunya col·labora amb les administracions fiscals de l’Estat i de les administracions 
dels estats membres de la Unió Europea, amb els organismes internacionals amb 
competències en matèria de fiscalitat, i amb les autoritats fiscals de la resta d’Estats.

[...]

Apartat 4
Esmena 112
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
De modificació del punt 4 de l’article 3.33

Article 3.33
4. Tots els organismes i institucions públiques dependents de la Generalitat de 

Catalunya que, directa o indirectament, gestionin, liquidin o recaptin ingressos de 
caràcter tributari col·laboraran amb el Consell Fiscal i li facilitaran qualsevol dada 
o documentació que sigui necessària per al desenvolupament de les seves funcions, 
sens prejudici del compliment de la normativa de protecció de dades.

Addició de nous apartats
Esmena 113
GP Socialista (64)
D’addició d’un nou apartat 4 bis a l’article 3-33, amb la redacció següent:

Article 3-33. Col·laboració institucional
[...]
4. bis. Per tal de garantir l’efectiva col·laboració establerta en els apartats ante-

riors el Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 
convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades pertanyents a altres ad-
ministracions en els àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis.
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Esmena 114
GP Socialista (65)
D’addició d’un nou apartat 4 ter a l’article 3-33, amb la redacció següent:

Article 3-33. Col·laboració institucional
[...]
4.ter. La col·laboració del Consell Fiscal de Catalunya amb organismes i entitats 

d’altres administracions públiques es pot formalitzar mitjançant qualsevol fórmula 
jurídica admesa en dret, inclosa la constitució o la participació en entitats amb per-
sonalitat jurídica pròpia i diferenciada.

Article 3-34. Convenis de col·laboració
1. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 

convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administra-
cions en els àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis. També 
ho pot fer amb entitats privades que persegueixin la mateixa finalitat.

2. En el supòsit que els convenis esmentats anteriorment impliquin una despesa 
o obligació econòmica per al Consell Fiscal de Catalunya, s’ha d’establir una con-
traprestació econòmica que, en qualsevol cas, ha de compensar el cost dels mitjans 
esmerçats en l’execució del conveni.

Esmenes presentades
Esmena 115
GP Socialista (66)
De supressió de l’article 3-34

Article 3-34. Convenis de col·laboració
1. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 

convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administra-
cions en els àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis. També 
ho pot fer amb entitats privades que persegueixin la mateixa finalitat.

2. En el supòsit que els convenis esmentats anteriorment impliquin una despesa 
o obligació econòmica per al Consell Fiscal de Catalunya, s’ha d’establir una con-
traprestació econòmica que, en qualsevol cas, ha de compensar el cost dels mitjans 
esmerçats en l’execució del conveni.

Article 3-35. Formes de col·laboració
La col·laboració del Consell Fiscal de Catalunya amb organismes i entitats d’al-

tres administracions públiques es pot formalitzar mitjançant qualsevol fórmula ju-
rídica admesa en dret, inclosa la constitució o la participació en entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia i diferenciada.

Esmenes presentades
Esmena 116
GP Socialista (67)
De supressió de l’article 3-35

Article 3-35. Formes de col·laboració
La col·laboració del Consell Fiscal de Catalunya amb organismes i entitats d’al-

tres administracions públiques es pot formalitzar mitjançant qualsevol fórmula ju-
rídica admesa en dret, inclosa la constitució o la participació en entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia i diferenciada.
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Títol II. Institut de Recerca Fiscal i d’Estudis Tributaris de Catalunya

Capítol I. Disposicions generals

Article 3-36. Naturalesa
1. Es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya, com a or-

ganisme autònom administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’actuar per al compliment de les seves funcions.

2. L’institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya s’adscriu al depar-
tament del govern de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’hisenda i, 
en l’exercici de llurs funcions, disposa d’autonomia funcional, financera i de gestió.

3. L’institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya es regeix per aques-
ta llei i per les altres disposicions que la despleguen, pel seu estatut de règim intern,, 
per la legislació reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Ge-
neralitat de Catalunya, i per les normes generals del dret públic.

Esmenes presentades
Apartat 1
Esmena 117
GP de Catalunya Sí que es Pot (15)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 3.36

1. Depenent del Consell Fiscal de Catalunya, al que organitzativament queda 
adscrit, es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya, com a 
organisme autònom administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’actuar per al compliment de les seves funcions.

Esmena 118
GP Socialista (68)
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 3-36

Article 3-36. Naturalesa
1. Es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya, depenent 

del Consell Fiscal de Catalunya i com a organisme autònom administratiu amb per-
sonalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar per al compliment de les seves 
funcions.

[...]

Apartat 2
Esmena 119
GP de Catalunya Sí que es Pot (16)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 3.36

2. L’institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya s’adscriu política-
ment al departament del govern de la Generalitat de Catalunya competent en matè-
ria d’hisenda i, en l’exercici de llurs funcions, disposa d’autonomia funcional, finan-
cera i de gestió.

Article 3-37. Finalitats
Les finalitats de l’Institut de recerca i estudis tributaris de Catalunya són les se-

güents:
a) L’estudi i la recerca en matèria d’hisenda pública, dret tributari i gestió dels 

sistemes fiscals.
b) Impulsar la reflexió, el debat social i la divulgació científica en l’àmbit de la 

fiscalitat.
c) La creació, gestió, difusió i aplicació del coneixement tècnic necessari per al 

perfeccionament del sistema fiscal de Catalunya.
Fascicle tercer
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d) Garantir la qualitat tècnica i la formació permanent del personal al servei dels 
diferents organismes que integren l’administració tributària de la Generalitat Cata-
lunya.

e) Identificar, analitzar i fomentar la implementació a Catalunya de les millors 
pràctiques de gestió dels sistemes fiscals d’arreu del món.

f) Col·laborar amb les universitats i centres de recerca establerts a Catalunya per 
a promoure la producció científica en l’àmbit de la fiscalitat.

g) Col·laborar amb institucions acadèmiques i organitzacions internacionals que 
fomentin l’estudi de la fiscalitat.

h) Ser un centre de referència en el coneixement de la fiscalitat internacional i 
eina bàsica per al desenvolupament econòmic de Catalunya i del seu teixit empre-
sarial.

Esmenes presentades
Lletra b
Esmena 120
GP de Catalunya Sí que es Pot (17)
D’addició a la lletra b de l’article 3.37

b) Impulsar la reflexió, el debat social i la divulgació científica en l’àmbit de la 
fiscalitat. En especial en els principis d’equitat fiscal horitzontal i vertical, el seu 
impacte de gènere, l’evolució dels principals índex de desigualtat i el foment de la 
igualtat d’oportunitats.

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents:
a) Assessorar tècnicament al Parlament de Catalunya i al govern de la Generali-

tat en el desenvolupament de la política fiscal.
b) Obtenir, gestionar, seleccionar i difondre el coneixement científic en l’àmbit 

de la fiscalitat.
c) Desenvolupar i promoure la recerca jurídica i econòmica en l’àmbit de la hi-

senda pública i de la gestió dels sistemes tributaris.
d) Elaborar o impulsar la publicació de treballs científics o tècnics relacionats 

amb la fiscalitat.
e) Organitzar activitats de debat, reflexió i divulgació sobre la fiscalitat.
f) Detectar, analitzar i proposar la implementació de les millors pràctiques de 

gestió als organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya.

g) Promoure l’accés dels ciutadans al coneixement de la fiscalitat, impulsant 
programes de formació i educació en les compliment de les obligacions tributàries.

h) Estudiar, identificar i definir els programes, els continguts i l’estructura dels 
processos selectius del personal assignat a les funcions d’aplicació dels tributs, així 
com les competències, els perfils professionals exigibles i els mètodes de selecció i 
avaluació més adequats per aquest personal en els termes fixats per l’autoritat com-
petent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent.

i) Participar en els òrgans i els processos de selecció del personal assignat a les 
funcions d’aplicació dels tributs en els termes fixats per l’autoritat competent o en 
els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent.

j) Executar, gestionar i donar suport als processos selectius en els termes fixats 
per l’autoritat competent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent 
i participar, si escau, en la selecció d’altres tipus de personal, en allò relatiu als co-
neixements tributaris que es puguin exigir.
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k) Establir i desenvolupar les polítiques generals de formació en l’àmbit tributari, 
i programar, organitzar i desenvolupar les accions de formació de caràcter selectiu, 
inicial o bàsic, d’especialització i d’actualització permanent.

l) Promoure la col·laboració amb institucions i centres nacionals, estatals i inter-
nacionals anàlegs i mantenir-hi relacions d’intercanvi de coneixements i de profes-
sionals en les matèries pròpies de la seva competència.

m) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a la internacionalització de 
l’economia de catalana i de les seves empreses i operadors econòmics.

n) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 
instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.

o) Assessorar a les autoritats tributàries de Catalunya en fiscalitat internacional.
p) Les que li atribueixin les lleis i altres disposicions i les que li encomani el 

Govern.
2. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya exerceix les seves 

funcions en relació amb totes les administracions tributàries de Catalunya i amb 
llurs ens i òrgans comuns, d’acord amb els principis d’autonomia, lleia

Esmenes presentades
Apartat 1
Lletra a
Esmena 121
GP Socialista (69)
De supressió de la lletra a de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents:
a) Assessorar tècnicament al Parlament de Catalunya i al govern de la Generali-

tat en el desenvolupament de la política fiscal.
[...]

Lletra j
Esmena 122
GP Socialista (70)
De supressió de la lletra j de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents:
[...]
j) Executar, gestionar i donar suport als processos selectius en els termes fixats 

per l’autoritat competent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent 
i participar, si escau, en la selecció d’altres tipus de personal, en allò relatiu als co-
neixements tributaris que es puguin exigir.

[...]

Lletres m i n
Esmena 123
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
De supressió de les lletres m i n del punt 1 de l’article 3.38

Article 3.38
m. Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a la internacionalització de 

l’economia catalana i de les seves empreses i operadors econòmics.
n. Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 

instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.
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Lletra m
Esmena 124
GP Socialista (71)
De supressió de la lletra m de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents:
[...]
m) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a la internacionalització de 

l’economia de catalana i de les seves empreses i operadors econòmics.
[...]

Lletra n
Esmena 125
GP de Catalunya Sí que es Pot (18)
De supressió de la lletra n de l’apartat 1 de l’article 3.38

n) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 
instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.

Esmena 126
GP Socialista (72)
De supressió de la lletra n de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents:
[...]
n) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 

instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.
[...]

Lletra o
Esmena 127
GP Socialista (73)
De supressió de la lletra o de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents:
[...]
o) Assessorar a les autoritats tributàries de Catalunya en fiscalitat internacional.
[...]

Lletres m, o i p
Esmena 128
GP de Junts pel Sí (24)
De modificació i supressió als apartats m), o) i p) i punt 2 de l’article 3-38 del 
Codi

Article 3-38 Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les
funcions següents:
a) Assessorar tècnicament al Parlament de Catalunya i al govern de la Generali-

tat en el desenvolupament de la política fiscal.
b) Obtenir, gestionar, seleccionar i difondre el coneixement científic en l’àmbit 

de la fiscalitat.
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c) Desenvolupar i promoure la recerca jurídica i econòmica en l’àmbit de la hi-
senda pública i de la gestió dels sistemes tributaris.

d) Elaborar o impulsar la publicació de treballs científics o tècnics relacionats 
amb la fiscalitat.

e) Organitzar activitats de debat, reflexió i divulgació sobre la fiscalitat.
f) Detectar, analitzar i proposar la implementació de les millors pràctiques de 

gestió als organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya.

g) Promoure l’accés dels ciutadans al coneixement de la fiscalitat, impulsant 
programes de formació i educació en les compliment de les obligacions tributàries.

h) Estudiar, identificar i definir els programes, els continguts i l’estructura dels 
processos selectius del personal assignat a les funcions d’aplicació dels tributs, així 
com les competències, els perfils professionals exigibles i els mètodes de selecció i 
avaluació més adequats per aquest personal en els termes fixats per l’autoritat com-
petent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent.

i) Participar en els òrgans i els processos de selecció del personal assignat a les 
funcions d’aplicació dels tributs en els termes fixats per l’autoritat competent o en 
els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent.

j) Executar, gestionar i donar suport als processos selectius en els termes fixats 
per l’autoritat competent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent 
i participar, si escau, en la selecció d’altres tipus de personal, en allò relatiu als co-
neixements tributaris que es puguin exigir.

k) Establir i desenvolupar les polítiques generals de formació en l’àmbit tributari, 
i programar, organitzar i desenvolupar les accions de formació de caràcter selectiu, 
inicial o bàsic, d’especialització i d’actualització permanent.

l) Promoure la col·laboració amb institucions i centres nacionals, estatals i inter-
nacionals anàlegs i mantenir-hi relacions d’intercanvi de coneixements i de profes-
sionals en les matèries pròpies de la seva competència.

m) Donar suport al govern de la Generalitat de Catalunya i als òrgans de les ad-
ministracions tributàries de Catalunya en matèria de fiscalitat internacional.

n) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 
instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.

o) Assessorar a les autoritats tributàries de Catalunya en fiscalitat internacional.
n) Les que li atribueixin les lleis i altres disposicions i les que li encomani el 

Govern.
2. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya exerceix les seves 

funcions en relació amb totes les administracions tributàries de Catalunya i amb 
llurs ens i òrgans comuns, d’acord amb els principis d’autonomia, lleialtat i col·la-
boració institucional.

Addició de noves lletres
Esmena 129
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
D’addició d’un nova lletra q del punt 1 de l’article 3.38

Article 3.38
q. Realitzar estudis i informes per tal d’aprofundir en les possibilitats i limita-

cions que en matèria fiscal existeixen en un món global, analitzant experiències en 
altres països per tal de millorar en l’eficiència de la redistribució.
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Esmena 130
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
D’addició d’un nova lletra r del punt 1 de l’article 3.38

Article 3.38
r. Elaborar estudis sobre els efectes de la definició del marc normatiu en matèria 

fiscal i de l’abús que se’n fa en l’encaix i relació amb la resta de legislacions tribu-
tàries de les zones veïnes.

Esmena 131
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
D’addició d’un nova lletra s del punt 1 de l’article 3.38

Article 3.38
s. Calcular, anualment, la bretxa fiscal a Catalunya.

Capítol II Organització

Article 3-39. Estructura orgànica
1. Els òrgans de govern de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Ca-

talunya són:
a) El Consell Rector
b) El director o directora
2. També forma part de l’estructura orgànica de l’Institut el Comitè Científic.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-40. El Consell Rector
1. El Consell Rector és l’òrgan de participació, deliberació, consulta, seguiment 

i aprovació de les activitats i els projectes de l’Institut de recerca fiscal i estudis tri-
butaris de Catalunya.

2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
a) President o presidenta: La persona titular del departament del Govern de la 

Generalitat que sigui competent en matèria d’hisenda
b) Vicepresident o vicepresidenta: La persona titular de la secretaria d’Hisenda.
c) Vocals:
c.1) La persona titular de la presidència del Consell Fiscal de Catalunya.
c.2) La persona titular de la direcció de l’Agència Tributària de Catalunya
c.3) La persona titular de la presidència de la Junta de Tributs.
c.4) Quatre vocals designats per la persona titular del departament del govern 

competent en matèria d’hisenda, dues de les quals entre les persones titulars unitats 
directives competents en matèria pressupostària.

c.5) La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya.

c.6) La persona titular de la secretaria d’Administració i Funció Pública.
c.7) Quatre persones designades per la persona titular de la presidència del Con-

sell Rector de l’Institut entre persones expertes en fiscalitat i reconegut prestigi en 
el mon acadèmic, vinculades a les Universitats de Catalunya.

c.8) La persona titular de la direcció de l’Institut, amb veu i sense vot.
3. Llevat del director o directora, els membres del Consell Rector no tindran 

dedicació exclusiva ni percebran cap retribució pel desenvolupament de les seves 
funcions, llevat de les compensacions econòmiques que es fixin en el pressupost 
d’acord amb el que disposi el seu reglament de funcionament intern. Els membres 
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del Consell Rector que formin part del sector públic i els que percebin retribucions 
amb càrrec a pressupostos públics de forma directa o indirecta, no reben cap retri-
bució ni compensació per l’exercici de les seves funcions a l’Institut.

Esmenes presentades
Apartat 2
Esmena 132
GP de Catalunya Sí que es Pot (19)
De modificació de l’apartat 2 l’article 3.40 que queda redactat de la manera 
següent

2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
a) La persona titular de la Presidència del Consell Fiscal de Catalunya, que os-

tentarà la Presidència del Consell.
b) La persona titular de l’Agència Tributària.
c) La persona titular de la Junta de Tributs.
d) Quatre persones, designades per tres cinquenes parts pel Ple del Consell Fis-

cal de Catalunya, de entre els seus membres, que no ho siguin en representació de 
les administracions públiques.

e) Quatre persones de reconegut prestigi, experts en matèria tributaria i amb de-
dicació exclusiva en l’àmbit acadèmic, elegides per tres cinquenes parts pel Ple del 
Consell Fiscal de Catalunya.

Esmena 133
GP de Junts pel Sí (25)
De modificació i supressió a l’apartat 2 de l’article 3-40

Article 3-40 El Consell Rector
1. El Consell Rector és l’òrgan de participació, deliberació, consulta, seguiment 

i aprovació de les activitats i els projectes de l’Institut de recerca fiscal i estudis tri-
butaris de Catalunya.

2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
a) President o presidenta: La persona titular de la Secretaria que sigui competent 

en matèria d’hisenda
b) Vicepresident o vicepresidenta: La persona titular de la secretaria d’Hisenda.
c) Vocals:
c.1) La persona titular de la presidència del Consell Fiscal de Catalunya.
c.2) La persona titular de la direcció de l’Agència Tributària de Catalunya
c.3) La persona titular de la presidència de la Junta de Tributs.
c.3) Tres vocals designats per la persona titular del departament del govern com-

petent en matèria d’hisenda, una de les quals entre les persones titulars unitats di-
rectives competents en matèria pressupostària.

c.5) La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya.

c.6) La persona titular de la secretaria d’Administració i Funció Pública.
c.4) Dos persones designades per la persona titular de la presidència del Consell 

Rector de l’Institut entre persones expertes en fiscalitat i reconegut prestigi en el 
mon acadèmic, vinculades a les Universitats de Catalunya.

c.5) La persona titular de la direcció de l’Institut, amb veu i sense vot.
3. Llevat del director o directora, els membres del Consell Rector no tindran 

dedicació exclusiva ni percebran cap retribució pel desenvolupament de les seves 
funcions, llevat de les compensacions econòmiques que es $xin en el pressupost 
d’acord amb el que disposi el seu reglament de funcionament intern. Els membres 
del Consell Rector que formin part del sector públic i els que percebin retribucions 
amb càrrec a pressupostos públics de forma directa o indirecta, no reben cap retri-
bució ni compensació per l’exercici de les seves funcions a l’Institut.
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Apartat 2, lletra a
Esmena 134
GP Socialista (74)
De modificació de la lletra a de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
a) president o presidenta: La persona titular de la presidència del Consell Fiscal 

de Catalunya.
[...]

Apartat 2, lletra b
Esmena 135
GP Socialista (75)
De supressió de la lletra b de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
[...]
b) Vicepresident o vicepresidenta: La persona titular de la secretaria d’Hisenda.
[...]

Apartat c.1
Esmena 136
GP Socialista (76)
De supressió de la lletra C.c1 de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
[...]
c) Vocals:
c.1) La persona titular de la presidència del Consell Fiscal de Catalunya.
[...]

Apartat c.4
Esmena 137
GP Socialista (77)
De supressió de la lletra C.c4 de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
[...]
c) Vocals:
[...]
c.4) Quatre vocals designats per la persona titular del departament del govern 

competent en matèria d’hisenda, dues de les quals entre les persones titulars unitats 
directives competents en matèria pressupostària.

[...]

Apartat c.5
Esmena 138
GP Socialista (78)
De supressió de la lletra C.c5 de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
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2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
[...]
c) Vocals:
[...]
c.5) La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Ca-

talunya.
[...]

Apartat c.5
Esmena 139
GP Socialista (79)
De supressió de la lletra C.c5 de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
[...]
c) Vocals:
[...]
c.6) La persona titular de la secretaria d’Administració i Funció Pública.
[...]

Apartat c.7
Esmena 140
GP Socialista (80)
De modificació de la lletra C.c7 de l’apartat segon de l’article 3-40, amb la 
redacció següent:

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
[...]
c) Vocals:
[...]
c7) Quatre persones designades per la persona titular de la presidència per 3/5 

del Ple del Consell Fiscal del consell rector de l’institut entre persones expertes en 
fiscalitat i reconegut prestigi en el mon acadèmic, vinculades a les Universitats de 
Catalunya.

[...]

Apartat c.8
Esmena 141
GP Socialista (81)
De modificació de la lletra C.c8 de l’apartat segon de l’article 3-40, amb la 
redacció següent:

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents:
[...]
c) Vocals:
[...]
c8) Quatre persones designades per 3/5 del Ple del Consell Fiscal d’entre els 

membres que en formen part.
[...]
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Article 3-41. Funcions del Consell Rector
Correspon al Consell Rector de l’Institut de recerca i estudis tributaris de Cata-

lunya les funcions següents:
a) Aprovar el pla estratègic, els plans d’actuació anuals, els programes de recer-

ca, formació i selecció i la carta de serveis.
b) Conèixer i debatre l’avantprojecte de pressupost i aprovar la memòria anual 

de l’Institut.
c) Informar sobre les disposicions de caràcter general relatives a l’estructura or-

gànica i el regim interior de l’Institut.
d) Impulsar, debatre i examinar les propostes que l’Institut elevi a la persona ti-

tular del departament competent en matèria d’hisenda pública.
e) Proposar al govern els barems reguladors de les remuneracions de les activi-

tats de recerca, formació i selecció impulsades per l’Institut.
f) Proposar al govern els criteris per fixar els drets d’inscripció o matrícula en 

les activitats de l’Institut.
g) Aprovar les propostes de subscripció de convenis que l’Institut subscrigui amb 

altres entitats públiques o privades i sobre les altres fórmules de col·laboració en què 
participi l’Institut.

h) Rebre informació del nomenament i la separació del director o directora de 
l’institut i exercir el control de la funció de direcció.

i) Acordar la creació d’òrgans temporals d’assessorament o consulta de l’Institut i 
ésser informat sobre els òrgans d’aquesta naturalesa creats a iniciativa del president 
o presidenta de l’Institut.

j) Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta de l’Ins-
titut sotmeti a la seva consideració.

k) Les que li atribueixin les lleis i altres disposicions i les que li encomani el 
Govern.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-42. Funcionament del Consell Rector
1. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària dues vegades l’any, convo-

cat pel president o presidenta, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el 
president o presidenta, a iniciativa pròpia o a instància d’una tercera part dels seus 
membre.

2. El President pot convidar a assistir a les reunions del Consell Rector amb veu 
però sense vot:

a) Les persones responsables dels diferents organismes o entitats públiques que 
integren l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya que no siguin vo-
cals per raó del càrrec.

b) Els responsables d’altres organismes de la Generalitat de Catalunya amb àm-
bits d’actuació relacionats amb la gestió econòmica o financera.

c) Persones expertes en les matèries que, d’acord amb l’article 3-37, constitueixen 
alguna de les seves finalitats.

3. Els acords del Consell rector són adoptats per majoria dels membres presents 
a la sessió en què es voten. El president o presidenta dirimeix els empats, si es pro-
dueixen, per mitjà del vot de qualitat.

4. D’acord amb el que disposa la normativa vigent sobre l’ús de la informació 
tributària i en matèria de protecció de dades personals, les persones que participin 
en una reunió del Consell Rector de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de 
Catalunya guardaran la reserva pròpia de llur funció i no podran fer ús en cap cas 



CEH 19
14 de juny de 2017

91 Dossier

de la seva condició per als assumptes que, per la seva activitat professional i/o aca-
dèmica, poguessin tenir relació amb els que coneguin per raó del càrrec.

5. El Consell Rector, en tot allò que no estableix aquesta llei ni la normativa de 
desplegament es regeix, supletòriament, per la legislació vigent aplicable als òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-43. El director o directora
1. El Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera del departa-

ment competent en matèria d’hisenda, nomena i separa de llurs funcions al director 
o directora de l’Institut de recerca i estudis tributaris de Catalunya.

2. El candidat o candidata a dirigir l’Institut serà escollit entre persones expertes 
en fiscalitat, de competència i prestigi reconeguts i acreditada experiència.

3. El director o directora tindrà dedicació exclusiva i la condició d’alt càrrec del 
govern de la Generalitat de Catalunya, assimilat, a tots els efectes, a un director o 
directora general, i li serà d’aplicació el règim establert per la normativa vigent en 
matèria d’incompatibilitats dels alts càrrecs.

4. Corresponen al director o directora les funcions de:
a) Representació ordinària, direcció, administració i coordinació de les actua-

cions de l’Institut.
b) Exercir el comandament i nomenar i cessar al personal funcionari al servei de 

l’Institut, i contractar i acomiadar al personal laboral.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-44. El Comitè Científic
1. El Comitè Científic és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per un 

màxim de deu experts acadèmics de reconegut prestigi nacional i internacional en 
matèria fiscal i tributària, que té com a finalitats proporcionar orientació estratègi-
ca a l’Institut en l’àmbit de la recerca i establir criteris per garantir la qualitat de les 
seves activitats formatives i de recerca.

2. Els membres del Comitè Científic son designats pel Consell Rector per un pe-
ríode de cinc anys, en funció del seu bagatge investigador, acreditat per la partici-
pació i el lideratge en grups i projectes de recerca competitius, i la publicació de la 
seva recerca en revistes acadèmiques especialitzades i de referència internacional o 
en editorials de primer nivell.

3. El president del Comitè Científic serà designat pel Consell Rector entre el seus 
membres per un període de cinc anys.

4. Les funcions del Comitè Científic són:
a) Revisar i proposar les línies de recerca.
b) Revisar i proposar els plans i programes de formació
c) Proposar programes d’actuació en matèria científica per a la posada en marxa 

de projectes de recerca i formació
d) Proposar programes de recerca i formació en matèria de fiscalitat internacional.
5. El Comitè Científic es reuneix en sessió ordinària una vegada a l’any, convo-

cat pel president o presidenta, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el 
president o presidenta, a iniciativa pròpia o a instància d’una tercera part dels mem-
bres del Consell Rector.
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6. Els membres del Comitè Científic no percebran cap retribució pel desenvolu-
pament de les seves funcions, llevat de les compensacions econòmiques que es fixin 
en el pressupost d’acord amb els criteris que estableixi el reglament de funcionament 
intern.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-45. Comissions i grups de treball
1. D’acord amb el que estableixi el seu reglament de funcionament intern, per 

acord del president o presidenta, o el Consell Rector, es podran constituir comis-
sions de caràcter temporal, per a l’estudi de matèries concretes en l’àmbit de compe-
tències de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya.

2. Aquestes comissions tenen la consideració de grups de treball i estaran presi-
dides per un dels membres del Consell Rector, que serà designat pel seu president 
o presidenta.

3. Les conclusions a què arribin les comissions s’han de trametre al Consell Rec-
tor i, en cap cas, tenen caràcter vinculant.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol III. Règim de funcionament

Article 3-46. Recursos econòmics
Els recursos de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya estan 

constituïts per:
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tinguin adscrits.
c) Els rendiments derivats de la recaptació de les taxes i preus públics i, en gene-

ral, de la prestació de serveis.
d) Qualsevol altre recurs que li correspongui legalment.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-47. Pressupost
1. El pressupost de l’Institut de Recerca i Estudis Tributaris de Catalunya es re-

geix per la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de 
la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les lleis de 
pressupostos successives.

2. Correspon al director o directora elaborar l’avantprojecte de pressupost, que 
ha de contenir:

a) Un estat de recursos, amb les estimacions corresponents.
b) Un estat de dotacions, amb les avaluacions dels mitjans que siguin necessaris.
c) El que determini la normativa anual d’elaboració dels pressupostos.
3. La proposta d’avantprojecte de pressupost s’ha de sotmetre a l’anàlisi i el debat 

del Consell Rector abans de la seva aprovació.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.
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Article 3-48. Patrimoni
1. El patrimoni de l’institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya està 

constituït pels béns i els drets que li són adscrits i pels béns i els drets propis, de 
qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.

2. Els béns adscrits a l’institut conserven la qualificació originària i l’adscripció 
no implica la transmissió del domini públic ni la desafectació.

3. El règim patrimonial de l’institut resta subjecte a la normativa reguladora de 
les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i a la normativa regula-
dora del patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-49. Règim comptable i fiscalització
L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya resta sotmès al règim 

de comptabilitat pública i de fiscalització que la legislació reguladora de les finan-
ces públiques estableix per a les entitats autònomes de caràcter administratiu depen-
dents de la Generalitat.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-50. Règim de contractació
1. El règim jurídic de la contractació de l’Institut de recerca fiscal i estudis tribu-

taris de Catalunya és el que estableix la legislació sobre contractes del sector públic.
2. L’òrgan de contractació és el director o directora.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-51. Personal
1. Els llocs de treball de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Cata-

lunya poden ésser ocupats per personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, 
de qualsevol universitat pública catalana, o altres organismes o entitats públiques, 
d’acord amb la normativa de funció pública de l’administració de la Generalitat i les 
especificacions de la relació de llocs de treball corresponents.

2. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya podrà contractar, 
en els termes que estableix la legislació general de la funció pública, el personal la-
boral necessari per a ocupar els llocs de treball i complir les funcions que no s’hagin 
de reservar a funcionaris.

3. El Consell Rector aprovarà una relació de llocs de treball a proposta del presi-
dent o presidenta del Consell. La relació de llocs de treball s’ha d’elaborar d’acord 
amb les disposicions de la legislació sobre la funció pública de l’Administració de 
la Generalitat.

4. Per al desenvolupament de treballs o estudis específics, es podran contractar 
els serveis professionals d’experts d’acord amb les regles generals de la contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya.

5. Per a participar en els processos selectius de personal, es podrà atribuir als 
membres dels cossos especials amb funcions amb l’àmbit de la hisenda pública 
l’exercici temporal de funcions d’avaluació i formació, que s’han de complir en rè-



CEH 19
14 de juny de 2017

Dossier 94

gim de comissió de serveis o d’acord amb la situació administrativa que els corres-
pongui segons la seva normativa reguladora.

6. L’Institut pot rebre en estades d’estudi o formació personal investigador i altres 
membres qualificats de la comunitat acadèmica i experts relacionats amb l’estudi i la 
recerca en l’àmbit tributari. Aquest personal es regeix pels acords subscrits en cada 
cas amb la institució corresponent. En els mateixos termes, l’Institut pot destinar 
temporalment personal propi en altres centres de formació o recerca en matèries 
coincidents o anàlogues a les de l’Institut.

7. L’Institut ha de prestar una atenció especial a les persones que desenvolupin la 
seva formació universitària en els àmbits de la seva competència. Amb aquesta fi-
nalitat o recerca i ha d’estimular l’interès per les sortides professionals relacionades 
amb les seves competències.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Article 3-52. Règim de recursos i reclamacions
1. Els actes administratius que provenen dels òrgans de govern de l’Institut de 

recerca fiscals i estudis tributaris de Catalunya podran ésser objecte d’un recurs 
d’alçada davant el conseller o consellera del departament competent en matèria d’hi-
senda pública, excepte els actes del president o presidenta, que esgoten la via admi-
nistrativa, contra els quals es pot interposar un recurs potestatiu de reposició.

2. El recurs extraordinari de revisió s’ha d’interposar davant l’òrgan que ha dictat 
l’acte que s’impugna en els supòsits regulats per la legislació de procediment admi-
nistratiu, que també és el competent per resoldre’l.

3. La interposició del recurs contenciós administratiu és procedent d’acord amb 
el que estableix la llei d’aquest ordre jurisdiccional.

4. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que regulen 
aquestes matèries. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han de presentar 
davant el conseller o consellera competent per raó de la matèria, que les resolt. Les 
reclamacions prèvies a la via judicial laboral s’han de presentar davant el secretari 
o secretària general del departament competent per raó de la matèria, que les resol.

5. Correspon al director o directora resoldre les sol·licituds d’accés a la informa-
ció que formulin les persones directament relacionades amb l’organització, el fun-
cionament o l’activitat de l’Institut. Contra les resolucions dictades en aquest àmbit 
es pot interposar el recurs potestatiu de reposició davant el conseller o consellera 
competent en matèria d’hisenda pública, així com la reclamació prevista per la le-
gislació de transparència i els altres recursos que s’hi preveuen.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Capítol IV. Col·laboració i relacions institucionals

Article 3-53. Col·laboració amb altres administracions tributàries i 
organismes anàlegs
1. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya col·laborarà amb els 

organismes anàlegs d’altres administracions tributàries, així com amb les universi-
tats, amb l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, el Centre d’Estudis d’Opinió i l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya i amb altres centres públics i privats de recer-
ca, formació i selecció de personal.
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2. Aquesta col·laboració es pot articular per mitjà de qualsevol fórmula jurídica 
admesa en dret, inclosa la constitució o participació en entitats amb personalitat ju-
rídica pròpia i diferenciada, sempre que tinguin per objecte alguna de les finalitats 
indicades a l’article 3-37.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Disposicions addicionals

Primera. Creació del Registre d’assessors fiscals de Catalunya
1. El Registre d’assessors fiscals de Catalunya té per finalitat constituir un cens 

únic on figurin, degudament relacionades, les persones físiques que presten serveis 
d’assistència, assessorament, defensa jurídica, auditoria, consultoria o altres ser-
veis que, directa o indirectament, estiguin relacionats amb el compliment de les 
obligacions tributàries que recauen sobre els contribuents amb obligacions tributà-
ries a Catalunya.

2. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i requereix presentar una sol·li-
citud en la que s’acrediti reunir les condicions mínimes necessàries per a la presta-
ció dels serveis professionals en matèria tributària i s’accepti seguir el codi de bones 
pràctiques.

3. El Consell Fiscal promourà socialment la figura de l’assessor fiscal registrat, i 
proposarà als organismes i entitats públiques integrants de les administracions tri-
butàries de Catalunya, mesures per a impulsar protocols d’actuació conjunta amb els 
col·legis, entitats o associacions professionals amb representació al Ple.

4. Els organismes i entitats públiques integrants de l’administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya han de reconèixer la condició d’assessor fiscal a tota 
persona que acrediti la seva inscripció al registre sense necessitat d’exigir cap altra 
mena de documentació o justificació.

5. L’assessor fiscal registrat té la condició d’interlocutor vàlid de l’administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya als efectes d’establir els instruments de co-
operació i gestió que tinguin per finalitat reduir i simplificar els tràmits administra-
tius necessaris per a complir amb les obligacions tributàries.

6. Als efectes del que disposa l’article 3-8.2 del Codi Tributari de Catalunya, la 
representativitat al Consell Fiscal de Catalunya dels diferents col·lectius i associa-
cions professionals d’assessors fiscals s’ha de fixar d’acord amb el que es determini 
reglamentàriament.

7. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi de 
bones pràctiques en la relació de servei amb el client i en la interlocució amb els di-
ferents organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya, pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el Registre d’asses-
sors fiscals o, si l’incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció.

8. El procediment de tramitació de les denúncies i d’investigació ha d’ésser dut a 
terme pels responsables del Registre i ha de garantir l’audiència de l’afectat.

9. La determinació de les persones que s’han d’inscriure en el Registre d’asses-
sors fiscals de Catalunya, la informació requerida als declarants, el contingut del 
codi de conducta i el procediment d’investigació i tramitació de les denúncies ha 
d’ésser regulat per reglament.
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Esmenes presentades
Esmena 142
GP de Junts pel Sí (26)
De modificació de la Disposició Addicional Primera del Llibre Tercer

Primera. Creació del Registre d’assessors fiscals de Catalunya
1. El Registre d’assessors fiscals de Catalunya té per finalitat constituir i gestio-

nar un cens únic on figurin, degudament relacionades, les persones físiques o jurídi-
ques que prestin de manera específica i professionalitzada, en relació a actuacions 
realitzades per l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya, serveis 
d’assessorament o consultoria fiscal, d’assistència al contribuent en la interpretació 
i aplicació de les normes tributàries i de defensa de la seva posició jurídica en qual-
sevol tipus de procediment tributari o reclamació.

2. El Registre d’assessors fiscals de Catalunya també té per finalitat vetllar pel 
compliment del codi de bones pràctiques i determinar les mesures aplicables en cas 
d’incompliment de les normes d’aquest codi.

3. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i requereix presentar una sol·li-
citud en la que s’acrediti reunir les condicions mínimes necessàries per a la presta-
ció dels serveis professionals en matèria tributària que es determinin reglamentària-
ment i acceptar, en tots els casos, seguir el codi de bones pràctiques. Addicionalment 
i pel manteniment de l’adscripció al Registre, tots els seus membres hauran d’acre-
ditar, en els termes que s’estableixin per reglament, el compliment continuat de les 
condicions mínimes necessàries i una formació professional continuada en matèria 
tributària.

En el cas que el professional pertanyi a un dels col·legis o associacions profes-
sionals als que es refereix l’article 3-4, es presumiran acreditades automàticament 
les condicions mínimes necessàries per a la seva admissió. Pel que fa a la formació 
continuada, aquesta es podrà acreditar amb un certificat emès als efectes per les 
referides entitats.

4. Els membres d’aquest Registre podran anomenar-se assessor fiscal registrat 
al Consell Fiscal de Catalunya. El Consell Fiscal promourà socialment la figura de 
l’assessor fiscal registrat, i proposarà als organismes i entitats públiques integrants 
de les administracions tributàries de Catalunya mesures per a impulsar protocols 
d’actuació conjunta amb els col·legis o associacions professionals amb representa-
ció al Ple.

5. L’assessor fiscal registrat té la condició d’interlocutor vàlid de l’administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya als efectes d’establir els instruments de 
cooperació i gestió que tinguin per finalitat reduir i simplificar els tràmits adminis-
tratius necessaris per a complir amb les obligacions tributàries.

6. El procediment de tramitació de les denúncies i d’investigació ha de ser dut a 
terme pels responsables del Registre i ha de garantir l’audiència a l’afectat

7. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi de 
bones pràctiques en la relació de servei amb el client i en la interlocució amb els 
diferents organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció de l’assessor fis-
cal en el Registre d’assessors fiscals o, si l’incompliment és greu, a la cancel·lació 
de la inscripció.

Esmena 143
GP Socialista (82)
De supressió de la disposició addicional primera del llibre tercer

Disposicions addicionals
Primera. Creació del Registre d’assessors fiscals de Catalunya
1. El Registre d’assessors fiscals de Catalunya té per finalitat constituir un cens 

únic on figurin, degudament relacionades, les persones físiques que presten serveis 
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d’assistència, assessorament, defensa jurídica, auditoria, consultoria o altres serveis 
que, directa o indirectament, estiguin relacionats amb el compliment de les obliga-
cions tributàries que recauen sobre els contribuents amb obligacions tributàries a 
Catalunya.

2. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i requereix presentar una sol·li-
citud en la que s’acrediti reunir les condicions mínimes necessàries per a la presta-
ció dels serveis professionals en matèria tributària i s’accepti seguir el codi de bones 
pràctiques.

3. El Consell Fiscal promourà socialment la figura de l’assessor fiscal registrat, i 
proposarà als organismes i entitats públiques integrants de les administracions tri-
butàries de Catalunya, mesures per a impulsar protocols d’actuació conjunta amb els 
col·legis, entitats o associacions professionals amb representació al Ple.

4. Els organismes i entitats públiques integrants de l’administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya han de reconèixer la condició d’assessor fiscal a tota 
persona que acrediti la seva inscripció al registre sense necessitat d’exigir cap altra 
mena de documentació o justificació.

5. L’assessor fiscal registrat té la condició d’interlocutor vàlid de l’administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya als efectes d’establir els instruments de co-
operació i gestió que tinguin per finalitat reduir i simplificar els tràmits administra-
tius necessaris per a complir amb les obligacions tributàries.

6. Als efectes del que disposa l’article 3-8.2 del Codi Tributari de Catalunya, la 
representativitat al Consell Fiscal de Catalunya dels diferents col·lectius i associa-
cions professionals d’assessors fiscals s’ha de fixar d’acord amb el que es determini 
reglamentàriament.

7. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi de 
bones pràctiques en la relació de servei amb el client i en la interlocució amb els di-
ferents organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya, pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el Registre d’asses-
sors fiscals o, si l’incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció.

8. El procediment de tramitació de les denúncies i d’investigació ha d’ésser dut a 
terme pels responsables del Registre i ha de garantir l’audiència de l’afectat.

9. La determinació de les persones que s’han d’inscriure en el Registre d’asses-
sors fiscals de Catalunya, la informació requerida als declarants, el contingut del 
codi de conducta i el procediment d’investigació i tramitació de les denúncies ha 
d’ésser regulat per reglament.

Segona. Estatut de règim intern del Consell Fiscal de Catalunya
Un cop constituït, el Ple del Consell Fiscal de Catalunya ha d’elevar, en el ter-

mini de sis mesos, al Govern de la Generalitat, per a la seva aprovació per mitjà de 
Decret, una proposta d’estatut de règim intern on, entre altres qüestions, es regularà:

a) Les regles sobre convocatòria, periodicitat de les reunions i criteris de votació 
del Ple del Consell Fiscal.

b) Els organismes i entitats públiques integrants de l’administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya que, en condició de membres permanents del Consell 
Fiscal, ha de designar els vocals previstos a la lletra b) de l’article 3-8.2 del Codi 
Tributari de Catalunya.

c) El funcionament de les Comissions del protecció dels drets del contribuent 
prevista a l’article 3-17 i de la Comissió tècnica consultiva prevista a l’article 3-18 
del Codi Tributari de Catalunya.

d) El funcionament del comitè de direcció.
e) La retribució del president o presidenta.
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f) El reglament d’organització i funcionament del Registre d’assessors fiscals de 
Catalunya, els criteris d’admissió i exclusió dels sol·licitants i el codi de bones pràc-
tiques.

g) Els criteris de representativitat dels col·legis, entitats, associacions o col·lectius 
professionals que permeti designar els vocals regulats a la lletra d) de l’article 3-8.2 
del Codi Tributari de Catalunya.

h) Els criteris de representativitat de les administracions tributàries locals que 
permetin designar els vocals regulats a la lletra c de l’article 3-8.2 del Codi Tribu-
tari de Catalunya.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Disposicions finals

Primera. Inici d’activitats del Consell Fiscal de Catalunya
1. La creació efectiva del Consell Fiscal de Catalunya, en els termes previstos en 

el Títol I del llibre tercer es produirà en el moment en que, previ el nomenament del 
seu president o presidenta pel Parlament de Catalunya, entri en vigor el Decret pel 
qual el Govern nomena, d’acord amb el que disposa la present disposició, la resta de 
membres que han de constituir el Ple del seu Consell

2. Mentre no estigui constituït el Registre d’assessors fiscals de Catalunya, els 
vocals previstos a la lletra d) de l’article 3-8.2 del Codi Tributari de Catalunya són 
provisionalment designats pel president o presidenta del Consell, entre professionals 
de reconeguda experiència vinculats als col·lectius i associacions professionals esta-
blerts a Catalunya.

3. Mentre no estigui aprovat l’estatut de règim intern, tenen la condició de mem-
bres del Consell Fiscal de Catalunya i podran designar els vocals que els representin 
al Ple, els organismes següents:

a) L’Agència Tributària de Catalunya
b) La Direcció General de Tributs de Catalunya
c) La Junta de Finances de Catalunya
4. Mentre no estigui aprovat l’estatut de règim intern, tenen la condició de mem-

bres del Consell Fiscal de Catalunya i podran designar els vocals que els representin 
al Ple, els òrgans corresponents de les diputacions de Catalunya.

5. Mentre no sigui d’aplicació l’estatut de règim intern, continuaran vigents el 
decret 162/2010 de 9 de novembre, pel qual es regula l’Oficina del contribuent i la 
disposició addicional Primera de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, 
financeres i administratives.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Segona. Inici d’activitats de l’Institut de Recerca Fiscal i Estudis 
Tributaris
La creació efectiva de l’Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris en els ter-

mes previstos en el títol II del llibre tercer, es produirà en el moment en que es pu-
bliqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució per la qual la 
persona titular del departament competent en matèria d’hisenda constitueixi el seu 
Consell Rector.
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En el primer ple del Consell Rector, el president o presidenta presentarà una 
proposta de reglament de funcionament intern i una relació de llocs de treball que, 
un cop aprovades, serà elevades al govern de la Generalitat per a la seva aprovació.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

Exposició de motius

I. La codificació del dret tributari de Catalunya
La legislació tributària, formada per multitud de normes d’origen i rang diversos, 

ha adquirit en els temps actuals una extraordinària extensió i complexitat, que difi-
culta no sols el seu coneixement i la seva comprensió per part de la ciutadania, sinó 
fins i tot el seu maneig per part dels operadors jurídics. Per evitar els riscos per a la 
seguretat jurídica i la coherència normativa que comporta aquesta situació i atorgar 
la claredat necessària i la màxima simplicitat possible, resulta aconsellable realitzar 
una rigorosa ordenació i sistematització del conjunt de les principals normes que in-
tegren el nostre dret tributari. Amb aquest objectiu, la llei preveu l’elaboració d’un 
Codi Tributari de Catalunya, que agrupi, per llibres, títols i capítols, les normes de 
rang legal que formen el nostre dret tributari.

Com ja es va fer en el Codi Civil de Catalunya, aquest Codi es planteja amb ca-
ràcter obert i flexible i amb vocació omnicomprensiva. El caràcter obert ve deter-
minat per la necessitat d’anar incorporant progressivament els diversos continguts 
normatius que, amb rang de llei, han de formar el dret tributari de Catalunya. En 
aquest sentit, la llei preveu que el Codi comprengui les disposicions generals del 
sistema tributari, l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i els im-
postos, les taxes i els altres tributs aplicats per la Generalitat de Catalunya. Aquest 
caràcter obert queda reflectit en una estructura formal flexible del Codi, que està 
integrat per llibres, que es divideixen a la seva vegada en títols i capítols. La nume-
ració dels articles comprèn dos números, separats per un guió mig, el primer dels 
quals es refereix al llibre i el segon es correspon amb la posició correlativa que te 
dins del Llibre. Amb aquesta estructura es facilita que es vagin incorporant en el 
futur els continguts que siguin necessaris per a completar el Codi en el seu conjunt 
i anar-lo adequant, també en extensió i àmbits normatius, a les circumstàncies, sem-
pre canviants, que es produeixi en el terreny tributari.

La vocació omnicomprensiva del Codi es manifesta en l’objectiu que persegueix, 
consistent en sistematitzar, ordenar i incloure en un text legal unitari i coherent les 
normes de rang legal que integren el dret tributari de Catalunya. Els beneficis que 
per a la seguretat jurídica, la simplicitat, la coherència i la transparència comporta 
aquesta codificació, resulten evidents. També ho són les dificultats que es presenten 
per assolir-lo de manera eficaç. D’entrada, cal tenir en compte que el dret tributari 
en moltes ocasions, per les seves pròpies característiques, ha de recórrer a normes 
de caràcter reglamentari per concretar, complementar i fer operatives les previsions 
de la llei. Per això cal establir un equilibri adequat entre les previsions que han d’es-
tar contingudes en una llei, perquè existeix una reserva de llei o perquè l’entitat de 
la matèria així ho aconsella, i aquelles que no només poden estar contingudes en un 
reglament sinó que en moltes ocasions resulta més adequat que estiguin contingu-
des en aquest tipus de normes, més fàcil d’adaptar i canviar. El Codi te la vocació 
d’ordenar i sistematitzar les normes de rang legal, però ha de tenir en compte la ne-
cessitat del desplegament reglamentari que és necessari i convenient, especialment 
en una matèria com la tributària, que requereix adaptacions constants i concrecions 
que van més enllà del que la llei raonablement ha de fer i pot fer. Per aquest motiu, 
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el Codi conté les remissions al reglament que són necessàries per complementar i 
concretar les previsions legals establertes.

Per aconseguir l’objectiu que persegueix el Codi, cal també assegurar-ne la com-
pletud i l’actualització permanent. El dret tributari està sotmès a canvis constants, 
essent precisament aquest un dels factors que més influeix en la seva complexitat. 
Per mantenir ordenat i sistematitzat el dret fiscal, cal que el Codi sigui complet i 
estigui permanentment actualitzat. Complet, en el sentit que abraci tota la normati-
va, al menys de rang legal, en l’àmbit tributari. I actualitzat de manera permanent, 
en el sentit que hi siguin incorporades formalment totes les normes que modifiquin 
les vigents del propi Codi, fins i tot si aquesta modificació en pot fer mitjançant de-
cret en virtut de la clàusula de deslegalització. Amb aquesta finalitat el Codi conté 
la previsió de que totes les lleis i, en el seu cas, els reglaments que modifiquin les 
disposicions contingudes en el Codi, han d’indicar-ho expressament en el seu títol o 
rúbrica, i han d’introduir-hi de manera expressa les modificacions d’addició, supres-
sió o nova redacció que suposen. Igualment, es preveu la identificació expressa de 
les modificacions de les normes tributàries, de manera que les lleis i els reglaments 
que aprovin o modifiquin normes tributàries han d’indicar-ho expressament en el 
seu títol o rúbrica, i han de contenir una relació completa de les normes derogades 
i la nova redacció de les que s’han modificat. Per mantenir el Codi actualitzat, s’es-
tableix que el Govern, mitjançant decret legislatiu, ha de mantenir una versió actu-
alitzada anual del Codi.

Un sistema fiscal és el resultat de l’acció combinada dels diferents tributs que 
el configuren i de les diferents unitats que integren l’Administració Tributària. El 
Parlament és qui, en representació del conjunt de la ciutadania, aprova les lleis amb 
les que es construeix l’estructura tributària, entesa com el conjunt d’impostos, ta-
xes i altres prestacions que impliquen obligacions de pagament per part dels con-
tribuents.

El Govern i l’administració tributària són els responsables de regular els procedi-
ments jurídics i establir els instruments tecnològics que permetin fer complir aques-
tes lleis i, al mateix temps, de gestionar de manera transparent, responsable i eficient 
els ingressos que es recapten. I, finalment, el cercle es completa quan els ciutadans 
i ciutadanes, en complir les lleis fiscals aprovades pel Parlament i d’acord amb els 
procediments habilitats pel seu Govern, satisfan les seves obligacions tributàries, 
contribuint al finançament de l’Estat.

El principal repte dels sistemes fiscals dels països avançats és assolir l’eficiència 
en la recaptació impositiva i, en aquest sentit, les experiències dels països del nostre 
entorn mostren que, a banda de les mesures que es puguin implementar per identi-
ficar els comportaments insolidaris i, en el seu cas, sancionar a aquells que incom-
pleixin el seu deure de contribuir, el rendiment d’un sistema fiscal només pot excel-
lir per mitjà d’incentivar el compliment voluntari.

En aquest sentit, l’administració tributària ha de tenir un paper actiu a l’hora de 
facilitar el compliment de les obligacions tributàries, proporcionant als contribuents 
bons serveis d’informació, assistència i assessorament.

Aconseguir aquests objectius exigeix que l’ordenament tributari s’articuli al vol-
tant d’uns principis essencials que garanteixin la certesa del dret, per tal de fer efec-
tiu el principi de seguretat jurídica i l’observança dels drets dels contribuents tant en 
la vessant normativa com en la vessant d’aplicació de les normes tributàries.

Amb aquestes finalitats, el títol I del llibre primer del codi estableix unes normes 
comunes relatives a les fonts, amb especial referència a la reserva de llei en matèria 
tributaria, i a l’aplicació de les normes tributàries. Aquestes disposicions concreten 
l’ordre de fonts normatives, l’àmbit d’aplicació de les normes del codi en els aspec-
tes subjectius i temporals, alhora que estableixen els criteris d’interpretació de les 
normes tributàries i l’abast de la interpretació duta a terme pels òrgans administra-
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tius competents, sens perjudici de la concreta atribució de competències en matèria 
interpretativa als diversos òrgans administratius en altres llibres del codi.

La seguretat jurídica també es veu enfortida mitjançant l’establiment del principi 
d’unificació dels terminis dels procediments i els terminis de prescripció i caducitat.

Esmenes presentades
Paràgraf 5
Esmena 144
GP Socialista (83)
De modificació del paràgraf cinquè de l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius, amb la redacció següent:

[...] Un sistema fiscal és el resultat de l’acció combinada dels diferents tributs que 
el configuren i de les diferents unitats que integren l’Administració Tributària. El 
Parlament és qui, en representació del conjunt de la ciutadania, aprova les lleis per 
les que té competència la Generalitat de Catalunya, amb les que es construeix l’es-
tructura tributària, i així es construeix l’estructura tributària corresponent, entesa 
com el conjunt d’impostos, taxes i altres prestacions que impliquen obligacions de 
pagament per part dels contribuents [...].

Paràgraf 6
Esmena 145
GP Socialista (84)
De modificació del paràgraf sisè de l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius, amb la redacció següent:

[...] El Govern i l’administració tributària són els responsables de regular els pro-
cediments jurídics i establir els instruments tecnològics que permetin fer complir 
aquestes lleis i, al mateix temps, de gestionar de manera transparent, responsable 
i eficient els ingressos que es recapten. I, finalment, el cercle es completa quan els 
ciutadans i ciutadanes, en complir les lleis fiscals aprovades pel Parlament en allò 
que aquest té competències i d’acord amb els procediments habilitats pel seu Go-
vern, satisfan les seves obligacions tributàries, contribuint al finançament de l’Estat 
de les institucions i dels serveis públics de qualitat i amb igualtat d’oportunitats. [...]

Esmena 146
GP Socialista (85)
D’addició d’un paràgraf sisè bis a l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius:

[...] I, finalment, el cercle es completa quan els ciutadans i ciutadanes, en complir 
les lleis fiscals aprovades pel Parlament i d’acord amb els procediments habilitats 
pel seu Govern, satisfan les seves obligacions tributàries, contribuint al finançament 
de l’Estat.

Per a garantir uns serveis públics de qualitat i un Estat del Benestar sòlid, sol-
vent i d’accés universal cal comptar amb un sistema fiscal just, progressiu i que 
garanteixi que pagui més qui més té. Necessitem un sistema tributari proporcional 
i redistributiu que asseguri tant la justícia fiscal com la impossibilitat d’escapar a 
l’aplicació del sistema tributari per mitjà del frau i l’evasió fiscal. [...]

Paràgraf 7
Esmena 147
GP Socialista (86)
De modificació del paràgraf setè de l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius:

[...] El principal repte dels sistemes fiscals dels països avançats és assolir l’efi-
ciència en la recaptació impositiva i, en aquest sentit, les experiències dels països 
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del nostre entorn mostren que, a banda de les mesures que es puguin implementar 
per identificar els comportaments insolidaris i, en el seu cas, sancionar a aquells 
que incompleixin el seu deure de contribuir, el rendiment d’un sistema fiscal només 
pot excel·lir per mitjà d’incentivar el compliment voluntari la consciència fiscal de 
la ciutadania [...]

Esmena 148
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De supressió i addició al paràgraf setè de l’apartat I de l’Exposició de motius

El principal repte dels sistemes fiscals dels països avançats és assolir l’eficièn-
cia en la recaptació impositiva i, en aquest sentit, les experiències dels països del 
nostre entorn mostren que, a banda de les mesures que es puguin implementar per 
identificar els comportaments insolidaris i, en el seu cas, sancionar a aquells que 
incompleixin el seu deure de contribuir, el rendiment d’un sistema fiscal només pot 
excel·lir per mitjà d’incentivar el compliment voluntari. amb el convenciment dels 
contribuents de què els impostos estan ben utilitzats. És a dir, que no hi ha corrup-
ció, que no hi ha captació de rendes il·lícita, que no hi ha malbaratament de recur-
sos, que hi ha equitat horitzontal i vertical en el seu disseny ja d’entrada, que no hi 
ha un alt frau fiscal ni tolerància de l’administració cap al mateix i transparència en 
gestió i pagament, i que hi ha un retorn adequat a la ciutadania en termes de serveis 
i prestacions socials.

Esmena 149
GP Socialista (87)
D’addició d’un paràgraf setè bis de l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius:

[...] Així doncs, per tal de generar una consciència fiscal entre els ciutadans i les 
ciutadanes, cal establir les bases del nostre sistema fiscal a través de principis que 
permetin reforçar-lo i assolir un compliment més responsable i conseqüent. [...]

Paràgraf 8
Esmena 150
GP Socialista (88)
De supressió de tot el paràgraf vuitè de l’apartat I La codificació del dret tributari 
de Catalunya de l’exposició de motius

[...] En aquest sentit, l’administració tributària ha de tenir un paper actiu a l’hora 
de facilitar el compliment de les obligacions tributàries, proporcionant als contri-
buents bons serveis d’informació, assistència i assessorament. [...]

II. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
El títol II del llibre primer es dedica a les disposicions generals sobre l’Admi-

nistració tributària de la Generalitat de Catalunya, i conté dos capítols. El capítol 
primer estableix l’àmbit, els objectius i l’estructura de l’actuació de l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya, que, als efectes del codi, està integrada 
pels òrgans i les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya que realitzen 
funcions tributàries o relacionades amb la matèria tributària, en els seus diversos 
àmbits. L’estructura general de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya està integrada així per l’Agència Tributària de Catalunya, la Junta de Tributs 
de Catalunya, el Consell Fiscal de Catalunya, l’Institut de recerca fiscal i d’estudis 
tributaris de Catalunya, la Direcció General de Tributs i aquells altres organismes i 
entitats que determini la llei. Les administracions tributàries locals i l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya, d’altra banda, i amb ple respecte de l’auto-
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nomia local, han de mantenir les relacions de col·laboració adequades per a l’acom-
pliment de les seves funcions respectives.

El temps present demana una nova administració tributària, moderna, eficaç 
i eficient, amb vocació de servei a la ciutadania i amb capacitat de subministrar 
els serveis tributaris que requereix el país. En aquest sentit, el capítol segon del 
Títol II regula els principis generals d’actuació de l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya, que s’ha de basar en la confiança i la cooperació amb el 
conjunt de la ciutadania i les entitats del país. Regula també els deures i les obliga-
cions a les que està sotmesa, que són l’altra cara dels drets que tenen les persones 
enfront d’aquest sector específic de l’Administració. El mateix capítol estableix les 
potestats de què disposa l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya 
per a poder complir les seves funcions, el règim general dels seus actes i, finalment, 
la col·laboració que ha d’establir-se en l’àmbit tributari tant amb les administracions 
locals de Catalunya i les altres administracions públiques com amb els agents del 
sistema tributari, que en constitueixen un element fonamental.

III. L’Agència Tributària de Catalunya
El llibre segon del codi regula l’Agència Tributària de Catalunya i la Junta de 

Tributs de Catalunya, com els dos organismes actius principals de l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya, en els seus títols I i II, respectivament.

La creació i regulació de l’Agència Tributària de Catalunya va realitzar-se mit-
jançant la Llei 7/2007, de 17 de juliol, en ús de la competència exclusiva de la Ge-
neralitat, reconeguda per l’article 150 de l’Estatut, per organitzar la seva adminis-
tració i dotar-se de les modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació 
administrativa que consideri adients, i va respondre a la voluntat d’agrupar en un sol 
organisme els àmbits d’actuació que, directa o indirectament, es referien a la gestió 
tributària en el seu sentit més ampli, i també a la funció de recaptació en període 
executiu dels ingressos de dret públic no tributaris de la Generalitat, i sotmetre’ls a 
un criteri d’unitat de gestió sota diversos principis, com el d’eficàcia en l’aplicació 
dels tributs, el ple respecte als drets i les garanties dels ciutadans, l’eficiència i res-
ponsabilitat en la gestió de la informació, el servei als ciutadans, la cooperació amb 
la resta d’administracions tributàries i la col·laboració social i institucional amb els 
col·legis professionals, altres corporacions de dret públic i associacions professio-
nals de l’àmbit tributari, entre altres. També es va habilitar l’Agència per exercir, per 
mitjà de delegació o per encàrrec de gestió, funcions d’aplicació dels tributs locals.

Amb la finalitat de dotar de major eficàcia el funcionament de l’ens, la llei de 
l’Agència ha patit diverses modificacions. Així, mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es va incor-
porar la disposició addicional quinzena, per a crear el Cos Tècnic de Gestors Tribu-
taris de la Generalitat de Catalunya; es va modificar la disposició addicional quarta, 
en relació a l’accés a l’escala d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i 
Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya; es va afegir la disposició transi-
tòria sisena, per a establir un sistema d’habilitació temporal perquè funcionaris d’al-
tres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques 
poguessin exercir transitòriament funcions pròpies dels cossos tributaris.

La Llei 2/2014 també va afegir la disposició addicional setzena, que imposava al 
Govern el deure de presentar al Parlament, en el termini de sis mesos, un projecte 
de llei sobre l’ordenació dels cossos i les escales d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya, amb la finalitat d’adequar les estructures corporatives a 
les diferents funcions i competències que té assignades i a les que hagi d’assumir. 
Aquest mandat va tenir lloc amb la publicació de la Llei 9/2015, de 12 de juny, de 
modificació de la Llei 7/2007, de l’Agència Tributària de Catalunya, per a l’ordena-
ció dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència.
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Els nou anys d’existència de l’Agència Tributària de Catalunya no han vingut 
acompanyats, però, de la plena assumpció de les competències tributàries, i l’evolu-
ció de l’ens ha anat posant de manifest la necessitat d’atorgar-li una major autonomia 
per poder realitzar les seves funcions amb la màxima eficàcia i eficiència, qüestió 
especialment sensible i de gran transcendència pel país, atès el paper fonamental 
que ha de tenir l’Agència en l’àmbit de la recaptació dels ingressos públics.

La voluntat del país de tenir unes estructures tributàries sòlides, d’ampliar la 
capacitat d’actuació en l’àmbit tributari, i la reclamació de millors serveis i d’admi-
nistracions més àgils i que aportin major valor social, fa que sigui convenient sot-
metre l’Agència a un procés de transformació profund que l’ajudi a afrontar els nous 
reptes, un procés que va més enllà dels aspectes purament lligats a l’increment dels 
recursos i mitjans posats a disposició de l’Agència. Aquest procés afecta a elements 
vertebradors de l’activitat de l’ens: persones, recursos, solucions tecnològiques, pro-
cessos de gestió, però també a maneres de fer i de relacionar-se amb el contribuent. 
I per fer-lo possible es necessita una organització més moderna, més productiva, 
més proactiva, més adaptada al món dels nostres dies, més àgil a l’hora de proveir-se 
d’eines de gestió tributària i de dotar-se de recursos humans, més capaç d’enfor-
tir-se tecnològicament sense retards, d’adoptar les millors pràctiques internacionals 
en matèria tributària, i d’oferir serveis de qualitat a la ciutadania, i que creï un marc 
de confiança i transparència en la seva relació amb els contribuents. Alhora, l’Agèn-
cia ha de ser una administració oberta a les altres administracions tributàries, i ha 
d’estendre tan com sigui possible la cooperació en matèria tributària amb les admi-
nistracions locals el país, i conformar, juntament amb aquestes, una veritable gestió 
tributària integral, en benefici de la ciutadania i del compliment general de les obli-
gacions tributàries.

Per assolir aquests nous reptes, d’acord amb els principis que han de presidir 
l’actuació de l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
definits en el Codi Tributari de Catalunya, l’Agència Tributària de Catalunya s’ha de 
dotar de més autonomia econòmica, financera, patrimonial, contractual i de perso-
nal, fet que li permetrà una major eficàcia en les funcions que té assignades i actuar 
amb plena independència.

L’Agència Tributària de Catalunya es regula al Codi tributari en el títol I del lli-
bre segon, que s’articula en vuit capítols, més les disposicions addicionals i finals 
que s’inclouen al final del llibre segon.

El capítol I, de disposicions generals, defineix l’Agència, estableix el règim jurí-
dic, en concreta les funcions i delimita els principis generals d’actuació d’acord amb 
els termes definits en el Codi tributari de Catalunya.

El capítol II regula l’organització de l’Agència, que s’articula en la presidència, la 
Junta de Govern i el Comitè Executiu, i la seva estructura orgànica. Dins d’aquesta 
organització, es potencia la Junta de Govern com a òrgan superior de l’Agència de-
finint noves funcions i ampliant la seva composició

Del capítol III, sobre el personal, defineix el personal que està al servei de 
l’Agència i els principis d’actuació, i destaca l’atribució d’autonomia a l’Agència per 
a aprovar la seva oferta pública d’ocupació i també per a dur a terme i resoldre els 
processos selectius.

Quant al capítol IV, relatiu al règim econòmic de contractació i patrimonial, si 
be segueix l’esquema habitual per aquest tipus d’ens, regula, com a novetat més des-
tacable, la possibilitat que l’Agència pugui assignar-se, com a recurs econòmic, un 
percentatge de la recaptació que derivi dels seus actes de liquidació i de gestió re-
captatòria d’acord amb un càlcul que s’ha de delimitar per reglament.

Amb relació al capítol V, sobre el control financer, es manté l’atribució a la Ins-
pecció de Serveis de l’Agència de la supervisió del funcionament intern, sens per-
judici, quant a l’àmbit financer, de les funcions que corresponguin a la Intervenció 
General.
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Pel que fa al capítol VI, i com a novetat, es regula la col·laboració amb tercers 
en matèria tributària en els termes i condicions establerts en la normativa aplicable 
a l’administració de la Generalitat de Catalunya, així com amb altres administra-
cions públiques, respectant la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter 
personal.

En el capítol VII es regulen els cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya així com els sistemes d’accés a aquests, i en el capítol 
VIII s’inclouen diverses disposicions comunes per al cossos tributaris de l’Agència 
Tributària de Catalunya.

Amb relació a les disposicions addicionals, cal destacar els continguts de la 
tercera, on s’estableixen les obligacions d’informació general a l’Agència a fi que 
aquesta pugui dur a terme les funcions assignades amb més eficàcia, la cinquena, 
mitjançant la qual es crea el Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya i la dotzena, en la que es preveu l’estudi per part del Govern de la Gene-
ralitat, de la creació d’estructures corporatives necessàries en l’àmbit de la valoració 
d’immobles.

La disposició transitòria primera preveu el trànsit de la situació actual a la nova 
que estableix el llibre II, en relació als cossos tributaris.

IV. La Junta de Tributs de Catalunya
La regulació de la Junta de Tributs de Catalunya es conté al títol II del llibre II del 

codi.
La Junta de Tributs de Catalunya substitueix la Junta de Finances, actual tribunal 

economicoadministratiu de la Generalitat de Catalunya, que fou creat a partir del 
Decret 73/2003, de 18 de març, de creació de la Junta de Finances, posteriorment 
substituït pel Decret 158/2007, de 24 de juliol, de regulació de la Junta de Finances.

La seva configuració obeeix a la necessitat d’atribuir a un òrgan especialitzat el 
coneixement i la resolució de les reclamacions i els recursos que s’interposin en re-
lació amb l’aplicació dels tributs, la imposició de sancions tributàries i la recaptació 
d’altres ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de 
dret públic vinculades a aquesta o que en depenguin, com a instrument per facilitar 
la defensa dels drets de la ciutadania de Catalunya, mitjançant un procediment gra-
tuït, accessible i àgil, que permeti revisar la legalitat dels actes en aquesta matèria, 
sense necessitat d’acudir directament a la via judicial, més lenta i costosa.

La composició i funcionament de la Junta ha de garantir la competència tècnica, 
la celeritat, la independència funcional i la imparcialitat, així com la dedicació ex-
clusiva dels seus membres.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, es contempla un òrgan col·legiat, que resol 
conforme a dret, en única instància.

Es tracta d’un òrgan format per empleats públics d’acreditada experiència i for-
mació en la matèria i personal acadèmic de les universitats, de reconeguda solvència 
en l’estudi del dret tributari.

La participació en la seva composició d’especialistes en matèria tributària pro-
vinents d’àmbits diferents al de l’administració tributària incrementarà la indepen-
dència i enfortirà l’organisme.

El text d’aquest títol s’estructura en quatre capítols, mitjançant els quals, de for-
ma sintètica es regulen els aspectes bàsics de l’organisme.

El capítol I conté les disposicions generals, mitjançant les que es regula la natu-
ralesa de la Junta de Tributs, els principis que regeixen la seva actuació, la vincula-
torietat dels criteris que estableixi per a altres òrgans de la Generalitat de Catalunya 
i les funcions que li corresponen.

Es pretén garantir la transparència de l’organisme donant a conèixer, amb caràc-
ter permanent i actualitzat, les resolucions de més transcendència i repercussió, mit-
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jançant la seva publicació, informant a la ciutadania i a l’administració sobre la fi-
xació de criteris, amb la finalitat d’esdevenir una peça clau que contribueixi a reduir 
la litigiositat i, alhora, a afavorir el compliment voluntari de les obligacions fiscals.

La nova regulació d’aquest òrgan constitueix el primer pas cap a la concentra-
ció de tots els procediments de revisió en via administrativa dels actes de contingut 
tributari i de recaptació dictats pels diferents òrgans i organismes que configuren 
les Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya, que en alguns supòsits 
tenen vedada la via economicoadministrativa, la qual cosa ha de beneficiar a la ciu-
tadania econòmicament més desfavorida, ja que els costos que comporta el recurs 
contenciós administratiu, en molts casos, els hi impedeix accedir a aquesta via. Per 
altra banda, permetrà reduir la conflictivitat en via contenciosa administrativa, amb 
el conseqüent alleujament de la carrega del treball a la que estan sotmesos els òrgans 
d’aquesta jurisdicció.

Seguidament, s’enumeren els recursos i reclamacions, la resolució dels quals són 
competència de la Junta, intentant recollir-los de forma més clara, ordenada i simple 
que en l’anterior normativa.

En el capítol II es recull la composició de la Junta de Tributs, així com el règim 
d’incompatibilitats dels seus membres, a fi de garantir la independència, la impar-
cialitat i l’objectivitat en les tasques que tenen encomanades.

S’estableix que la Junta de Tributs pot resoldre en Ple i sales de resolució, en con-
siderar que els òrgans col·legiats són més garantistes, si bé, es contempla la possibi-
litat d’atribuir competències resolutives unipersonals als membres de la Junta en la 
resolució d’inadmissibilitats o qüestions incidentals o en l’arxivament d’actuacions 
en cas de caducitat, renúncia, desistiment o satisfacció extraprocessal, amb la fina-
litat d’agilitzar la resolució de les reclamacions economicoadministratives, prenent 
com a base la normativa reguladora de la Junta de Finances, vigent fins ara.

També es manté, en allò que és fonamental, el règim jurídic vigent, pel que fa al 
funcionament de l’òrgan col·legiat i de les funcions que corresponen al president o a 
la presidenta, al vicepresident o a la vicepresidenta, als presidents o a les presidentes 
de Sala, als vocals o a les vocals i al secretari o a la secretària.

S’introdueix la possibilitat que la Junta de Tributs, com a mitja excepcional de 
prova, pugui demanar dictamen de pèrits especialitzats, que li subministrin els co-
neixements científics o tècnics en matèries no jurídiques, necessaris per valorar fets 
o circumstàncies relatius a assumptes rellevants en la resolució que hagi d’adoptar.

La independència d’aquests perits, que hauran de procedir dels col·legis o asso-
ciacions professionals competents o, en el seu cas, de la universitat, en funció de la 
matèria que hagi de tractar el dictamen, permetrà a la Junta de Tributs obtenir els 
elements de judici imprescindibles, a partir d’un informe imparcial.

Mitjançant el foment d’una major i millor utilització dels mitjans electrònics en 
totes les fases dels procediments, la Junta de Tributs persegueix donar facilitats a la 
ciutadania per tramitar les reclamacions i els recursos.

El capítol III, manté el recurs extraordinari per a la unificació de criteri, que 
poden interposar els òrgans de direcció dels departaments i de les entitats de dret 
públic vinculades a aquests o que en depenguin, competents per raó de la matèria, 
contra les resolucions dictades pels diferents òrgans de la Junta de Tributs, del qual 
coneix el Ple de la Junta, mitjançant resolucions en les que s’estableixen els criteris 
a aplicar de forma vinculant, tant per a la mateixa Junta com per a la resta de l’Ad-
ministració i que s’hauran de publicar.

S’amplia el sistema d’unificació de criteri, potenciant la seguretat jurídica, a 
l’atribuir-se al Ple la competència per dictar resolucions en unificació de criteri, en 
el supòsit que les resolucions dictades per determinat òrgan de la Junta continguin 
criteris diferents a les dictades per un altre òrgan o que tinguin especial transcen-
dència, amb efectes vinculants per la resta d’òrgans de la Junta i per a l’administra-
ció tributària i de recaptació de la Generalitat de Catalunya.
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Amb aquesta regulació, en definitiva, es pretén potenciar la via economicoadmi-
nistrativa com a procediment de revisió de la legalitat dels actes de l’administració 
tributària quan aquesta és posada en dubte per la ciutadania de Catalunya en fase 
prèvia a la via jurisdiccional, agilitzar la tramitació dels recursos i reclamacions, re-
duir la litigiositat tributària i afavorir el compliment voluntari de les obligacions fis-
cals, tot possibilitant la eventual unificació de la revisió de l’actuació dels diferents 
òrgans i organismes que configuren l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya.

La disposició transitòria segona preveu el trànsit de la situació actual a la nova 
que estableix el llibre II, en relació a la composició de la Junta de Tributs de Cata-
lunya.

Esmenes presentades
Paràgraf 3
Esmena 151
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
D’addició al paràgraf tercer de l’apartat IV de l’Exposició de motius

La seva configuració obeeix a la necessitat d’atribuir a un òrgan especialitzat el 
coneixement i la resolució de les reclamacions i els recursos que s’interposin en re-
lació amb l’aplicació dels tributs, la imposició de sancions tributàries i la recaptació 
d’altres ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de 
dret públic vinculades a aquesta o que en depenguin, com a instrument per facilitar 
la defensa dels drets de la ciutadania de Catalunya, mitjançant un procediment gra-
tuït, accessible i àgil, que permeti revisar la legalitat dels actes en aquesta matèria, 
sense necessitat d’acudir directament a la via judicial, més lenta i costosa. Essent 
preferible la incorporació de mecanismes de mediació i arbitratge previs a la via 
econòmica administrativa i a la via contenciosa.

Paràgraf 11
Esmena 152
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del paràgraf onzè de l’apartat IV del preàmbul

No podem oblidar que amb la nova regulació d’aquest òrgan es pretén poten-
ciar la via economicoadministrativa que, al cap i a la fi, afavoreix fonamentalment 
a la ciutadania econòmicament més desfavorida, ja que els costos que comporta el 
recurs contenciós administratiu, en molts casos, els dissuadeix d’accedir a aquesta 
via. Per altra banda, ha de permetre reduir la conflictivitat en via contenciosa ad-
ministrativa, amb el conseqüent alleujament de la carrega del treball a la que estan 
sotmesos els òrgans d’aquesta jurisdicció.

Paràgraf 21
Esmena 153
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del paràgraf vint-i-unè de l’apartat IV del preàmbul

Amb aquesta regulació, en definitiva, es pretén reforçar la via economicoadmi-
nistrativa com a procediment de revisió de la legalitat dels actes de l’administració 
tributària quan aquesta és posada en dubte per la ciutadania de Catalunya en fase 
prèvia a la via jurisdiccional, agilitzar la tramitació dels recursos i reclamacions, 
reduir la litigiositat tributària i afavorir el compliment voluntari de les obligacions 
fiscals.
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V. El Consell Fiscal de Catalunya
A l’estructura institucional del sistema fiscal de Catalunya cal preveure la pre-

sència d’un ens supervisor, com és el Consell Fiscal de Catalunya regulat al títol 
primer del llibre tercer del codi.

Aquest ens ha de desenvolupar un paper d’interlocució permanent entre els orga-
nismes i entitats públiques que integren el sector públic de la fiscalitat i les entitats i 
col·lectius que, en la mesura en que representen tots aquells professionals que, amb 
els seus serveis, ajuden als contribuents a comprendre i a complir les normes en les 
que es regula el deure de contribuir, integren el sector privat de la fiscalitat.

La complexitat tècnica de les lleis i dels reglaments que articulen la fiscalitat 
en un sistema fiscal modern, la dificultat de definir en categories jurídiques els fets 
d’una realitat social i econòmica en constant transformació, i el desconeixement 
general dels procediments i criteris d’actuació que apliquen els organismes que in-
tegren l’administració tributària, fan de l’assessor fiscal el punt de connexió més ha-
bitual entre els contribuents i les autoritats fiscals.

Per això, els col·legis professionals, associacions i altres col·lectius que els repre-
senten constitueixen els interlocutors més adients per trobar l’equilibri necessari en-
tre la defensa de l’interès general i el respecte als interessos particulars que, llevat de 
situacions molt marginals, ha de permetre aconseguir un nivell elevat de confiança 
recíproca que ajudi a crear la consciència fiscal indispensable per assolir una taxa 
òptima d’eficiència recaptatòria.

D’acord amb les tendències internacionals més avançades, i les recomanacions 
de l’OCDE i la Comissió Europea, els fonaments del que es coneix com el «com-
pliment cooperatiu» són l’establiment d’instruments i procediments d’interlocució 
efectiva entre el sector públic i el sector privat amb l’objectiu de reduir la conflicti-
vitat en les relacions entre l’administració tributària i el contribuent. Aquestes mesu-
res encaixen perfectament amb el concepte de govern obert entès com l’establiment 
d’una relació i un diàleg permanent i bidireccional entre els ciutadans i les autoritats 
públiques a l’hora d’establir i aplicar les polítiques en un entorn de transparència, 
que permeti introduir i desenvolupar instruments de participació efectiva en la pres-
sa de decisions.

De l’assoliment d’aquests objectius depèn aconseguir una millora significativa de 
la percepció social i de la confiança de la ciutadania en l’administració tributària, 
i al mateix temps la consolidació de la seguretat jurídica en l’àmbit de la fiscalitat. 
La concurrència d’aquests dos factors és indispensable per promoure la consciència 
fiscal dels contribuents catalans i, per tant, per maximitzar la taxa de compliment 
voluntari de les obligacions tributàries que permeti assolir l’eficiència del sistema 
fiscal i reduir la diferència entre la recaptació real i la recaptació potencial.

D’acord amb aquestes finalitats, es crea el Consell Fiscal de Catalunya, amb ca-
ràcter d’organisme amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat per actuar en as-
pectes tan fonamentals com són: contribuir a la millora de la qualitat de les normes 
que han de regular la fiscalitat a Catalunya, avaluar i difondre els resultats obtinguts 
per part dels diferents organismes que integren l’administració tributària de la Ge-
neralitat de Catalunya, i participar activament en la definició de les estratègies que 
cal aplicar per reduir el frau fiscal i promoure les bones pràctiques, tant per part dels 
contribuents i col·laboradors socials com per part de les administracions tributàries.

Aquest títol s’estructura en quatre capítols.
El capítol I està format per cinc articles per mitjà dels quals es crea i s’atorga per-

sonalitat jurídica pròpia al Consell Fiscal de Catalunya, i li són atribuïdes les seves 
competències i funcions principals.

Cal destacar la pluralitat de funcions del Consell Fiscal de Catalunya que, si bé 
actua com el més alt òrgan consultiu i d’assessorament en matèria de fiscalitat, tam-
bé li són atribuïdes competències per l’avaluació i supervisió dels resultats obtinguts 
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pels diferents organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya, i les funcions pròpies de l’organisme públic de participació dels pro-
fessionals en la orientació del sistema fiscal, així com la recepció, i resolució en el 
seu cas, de les queixes i suggeriments dels contribuents, mitjançant la Comissió de 
protecció dels drets del contribuent, i el pronunciament en els cassos en que s’hagi 
pogut produir un abús del dret per a obtenir avantatges fiscals, mitjançant la Comis-
sió tècnica consultiva.

Aquesta configuració respon a la voluntat d’introduir a Catalunya el model d’es-
tructura institucional característic dels sistemes fiscals més avançats, en els que es 
busca un equilibri entre les decisions a curt termini que han de prendre les admi-
nistracions tributàries responsables de la gestió del sistema, particularment les que 
exerceixen les funcions d’aplicació dels tributs, i l’establiment d’una estratègia a mig 
i llarg termini que permeti aconseguir un funcionament fluid del sistema fiscal, on 
els professionals de l’assessorament fiscal puguin participar en la definició i el des-
plegament de les bases del sistema fiscal de Catalunya.

El capítol II es dedica a l’estructura orgànica i a la composició del Consell Fiscal 
de Catalunya i, respecte al seu contingut, cal destacar que la condició de membre del 
Consell no s’atribueix a una persona sinó que correspon exclusivament a les entitats 
(públiques o privades) que, en cada moment, configuren el que podríem anomenar 
«l’àmbit fiscal» de Catalunya.

En aquest sentit, el Consell Fiscal ha de ser el punt de trobada entre les entitats 
i organismes que integrin l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i 
les entitats, organismes o associacions que representin els diferents col·lectius pro-
fessionals que es dediquen a l’assessorament fiscal a Catalunya.

El capítol III, regula el règim de funcionament i els òrgans del Consell, que són 
el director o directora, el comitè de direcció, la Comissió de protecció dels drets del 
contribuent i la Comissió tècnica consultiva.

El capítol IV, determina els recursos econòmics, el pressupost, el patrimoni i el 
règim comptable i fiscalització del Consell. D’igual manera, regula el règim con-
tractual i de personal que prestarà serveis, per finalitzar establint el règim jurídic 
dels actes dictats pels òrgans del Consell, així com l’obligació d’elaborar una memò-
ria anual i, en virtut del principi de transparència que ha d’imperar en tota l’adminis-
tració catalana, facilitar als ciutadans el coneixement de les consultes, els informes, 
els estudis i els dictàmens elaborats pel Consell, tot respectant la protecció de les 
dades dels contribuents.

Finalment, el capítol V desenvolupa el règim de relacions institucionals del Con-
sell i la seva capacitat per signar convenis de col·laboració utilitzant qualsevol fór-
mula jurídica admesa en dret, fins i tot, la constitució o la participació en entitats 
amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada.

En relació a aquest títol, el llibre tercer incorpora dues disposicions addicionals. 
La primera crea i estableix els elements principals del Registre d’assessors fiscals 
que ha gestionar el Consell Fiscal de Catalunya. La segona s’encarrega de fixar el 
contingut essencial de l’estatut de règim intern del Consell Fiscal de Catalunya.

Esmenes presentades
Paràgrafs 1, 2, 3, 4
Esmena 154
GP Socialista (89)
De modificació dels paràgrafs primer, segon, tercer i quart de l’apartat V El 
Consell Fiscal de Catalunya, de l’exposició de motius.

[...] A l’estructura institucional del sistema fiscal de Catalunya cal preveure la 
presència d’un ens supervisor, com és el Consell Fiscal de Catalunya regulat al títol 
primer del llibre tercer del codi.
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Aquest ens ha de desenvolupar un paper d’interlocució permanent entre els orga-
nismes i entitats públiques que integren el sector públic de la fiscalitat i les entitats i 
col·lectius que, en la mesura en que representen tots aquells professionals que, amb 
els seus serveis, ajuden als contribuents a comprendre i a complir les normes en les 
que es regula el deure de contribuir, integren el sector privat de la fiscalitat.

La complexitat tècnica de les lleis i dels reglaments que articulen la fiscalitat 
en un sistema fiscal modern, la dificultat de definir en categories jurídiques els fets 
d’una realitat social i econòmica en constant transformació, i el desconeixement 
general dels procediments i criteris d’actuació que apliquen els organismes que in-
tegren l’administració tributària, fan de l’assessor fiscal el punt de connexió més ha-
bitual entre els contribuents i les autoritats fiscals.

Per això, els col·legis professionals, associacions i altres col·lectius que els repre-
senten constitueixen els interlocutors més adients per trobar l’equilibri necessari en-
tre la defensa de l’interès general i el respecte als interessos particulars que, llevat de 
situacions molt marginals, ha de permetre aconseguir un nivell elevat de confiança 
recíproca que ajudi a crear la consciència fiscal indispensable per assolir una taxa 
òptima d’eficiència recaptatòria.

A l’estructura institucional del sistema fiscal de Catalunya cal preveure la crea-
ció del Consell Fiscal de Catalunya com a ens consultiu i d’assessorament del con-
junt d’institucions i organismes públics que integren l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya regulat al Títol Primer del Llibre Tercer del Codi.

Aquest ens ha de permetre la participació d’entitats, col·lectius, col·legis i acadè-
mics experts en matèria tributària per tal que facilitin el seu coneixement i la seva 
expertesa als organismes i entitats públiques que integren el sector de la fiscalitat 
en el desenvolupament de les seves funcions tributàries. D’aquesta manera, poden 
transmetre a l’administració tributària elements de millora contínua en la interpre-
tació i aplicació de la llei, en els processos tributaris, en la relació amb els contri-
buents o en l’àmbit de la consciència fiscal de la ciutadania. [...]

Paràgraf 2
Esmena 155
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació del paràgraf segon de l’apartat V de l’Exposició de motius que 
queda redactat de la manera següent

Aquest ens ha de desenvolupar un paper d’interlocució entre els organismes i en-
titats públiques que integren el sector públic de la fiscalitat i les entitats i col·lectius 
que, amb els seus serveis, funció i informes, ajuden als contribuents a comprendre 
la funció social de la fiscalitat i a complir les normes en les que es regula el deure 
de contribuir.

Paràgraf 4
Esmena 156
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De modificació del paràgraf quart de l’apartat V de l’Exposició de motius que 
queda redactat de la manera següent

Per això, els col·legis professionals, associacions i altres col·lectius com la Pla-
taforma per una Fiscalitat Justa, Intermón-Oxfam o la Taula del Tercer Sector, jun-
tament amb els professionals de l’Agència Tributària, han de constituir un Consell 
Fiscal que en cap moment pugui interpretar-se com un instrument dels lobbies pri-
vats de l’assessorament fiscal privat i si estigui format, en canvi, pels interlocutors 
més adients per trobar l’equilibri necessari entre la defensa de l’interès general i el 
respecte als interessos particulars, i el compliment de l’equitat fiscal.



CEH 19
14 de juny de 2017

111 Dossier

Paràgraf 5
Esmena 157
GP Socialista (90)
De modificació del paràgraf cinquè de l’apartat V El Consell Fiscal de Catalunya, 
de l’exposició de motius.

[...] D’acord amb les tendències internacionals més avançades, i les recomanacions 
de l’OCDE i la Comissió Europea, els fonaments del que es coneix com el «compli-
ment cooperatiu» són l’establiment d’instruments i procediments d’interlocució efec-
tiva entre el sector públic i el sector privat i la ciutadania amb l’objectiu de reduir 
la conflictivitat en les relacions entre l’administració tributària i el contribuent. [...]

VI. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya
La constatació de la complexitat de l’estudi de la hisenda pública ha portat a la 

majoria dels països capdavanters del món a crear centres de coneixement on, junta-
ment amb la recerca en cadascuna de les disciplines científiques que investiguen les 
diferents vessants de l’activitat financera pública, s’encarreguen de la formació i la 
qualificació professional dels recursos humans al servei de l’administració que du a 
terme d’aquestes funcions.

Amb aquest finalitat es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Ca-
talunya, regulat al títol II del llibre III del codi.

Des de la perspectiva de la recerca científica en l’àmbit de la fiscalitat, l’Institut 
té per objectiu estratègic convertir-se en el punt de trobada i debat entre les admi-
nistracions tributàries i els centres de coneixement i recerca jurídica i econòmica 
de Catalunya, promovent la realització d’estudis en matèria fiscal, publicant les es-
tadístiques de resultats i objectius, establint programes de col·laboració amb les ad-
ministracions d’altres països i, el que és més important, generant el coneixement i 
promovent la innovació tècnica que permeti la millora constant del sistema fiscal de 
Catalunya. Així mateix, l’Institut ha de constituir-se com a centre de referència en 
el coneixement de la fiscalitat internacional, per tal de facilitar el creixement i la in-
ternacionalització de la economia catalana.

L’estudi i la recerca en matèria d’Hisenda Pública, com a una de les finalitats fo-
namentals de l’Institut, determina que l’activitat d’aquest centre es projecti també en 
l’estudi dels aspectes econòmics i jurídics de la despesa pública.

Des d’un altra perspectiva, l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Ca-
talunya està cridat a ser l’organisme públic responsable de la formació tècnica es-
pecialitzada i l’actualització dels coneixements del personal assignat a les funcions 
d’aplicació dels tributs. D’aquesta manera, es garantirà un nivell formatiu similar a 
tots els organismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest àmbit, cal destacar també les funcions de l’Ins-
titut mitjançant la participació en els corresponents processos de selecció de perso-
nal destinat a exercir aquestes funcions.

Per últim, seguint les corrents més innovadores en l’àmbit del coneixement cien-
tífic i la recerca acadèmica a nivell internacional, correspon a l’Institut l’estudi dels 
models de gestió i proposar la implementació de les millors pràctiques de gestió de 
sistemes fiscals.

En el Capítol I, dedicat a les disposicions generals, s’estableix la naturalesa ju-
rídica i les finalitats essencials de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de 
Catalunya i es defineixen les seves funcions principals.

En el Capítol II, dedicat a l’organització, es regula l’estructura orgànica de l’Ins-
titut i el règim jurídic aplicable a les persones que en formen part. En aquest sentit, 
destaca la composició plural del Consell Rector, amb representació dels diferents 
sectors que integren el mon de la fiscalitat: administració tributaria, professionals i 
acadèmics, que ha de permetre una interlocució permanent entre l’àmbit acadèmic, 
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les autoritats fiscals i els professionals. L’estructura de l’Institut es completa amb el 
Comitè Científic, configurat com un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, integrat 
per experts acadèmics de reconegut prestigi i que té com a finalitats proporcionar 
orientació estratègica a l’Institut i establir criteris per garantir la qualitat de les acti-
vitats formatives i de recerca.

En el Capítol III, dedica al règim de funcionament, es regulen els aspectes ope-
ratius de l’Institut i, finalment, en el Capítol IV, dedicat a la col·laboració i relacions 
institucionals, es detallen els instruments a disposició de l’Institut per aconseguir la 
màxima projecció dels resultats obtinguts en la gestió del coneixement acumulat en 
cadascuna de les matèries en les que se li atorguen competències.

Esmenes presentades
Paràgraf 2
Esmena 158
GP Socialista (91)
D’addició d’un incís al paràgraf segon de l’apartat VI L’Institut de recerca fiscal i 
estudis tributaris de Catalunya de l’exposició de motius

[...] Amb aquest finalitat es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de 
Catalunya, regulat al títol II del llibre III del codi, depenent del Consell Fiscal de 
Catalunya. [...]

VII. Disposició derogatòria i finals
La Llei es tanca amb una disposició derogatòria i tres disposicions finals que 

preveuen el desplegament normatiu, les modificacions pressupostàries i l’entrada en 
vigor de la Llei.

Esmenes presentades
No hi ha cap esmena presentada.

II. INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

La Ponència de la Comissió d’Economia i Hisenda, constituïda el dia 14 de de-
sembre de 2016 i integrada pels diputats i diputades Antonio Espinosa Cerrato, del 
GP de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del GP Socialista; Àngels Martínez Cas-
tells, del GP de Catalunya Sí que es Pot, Eulàlia Reguant i Cura, del GP de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Maria Senserrich i Guitart, del GP 
de Junts pel Sí que n’ha estat designada ponent relatora, de conformitat amb el que 
estableix l’article 118.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parla-
ment els dies 24 de febrer, 3 i 13 de març, i 15, 23 i 30 de maig de 2017. Han asses-
sorat la Ponència el lletrat Ferran Domínguez Garcia i l’assessor lingüístic Agustí 
Espallargas Majó, i l’ha assistida el gestor parlamentari Àngel Zardoya i Regidor.

Després d’estudiar la proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’apro-
vació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya, i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa 
l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència, sobre la base de l’or-
denació d’esmenes anterior, ha establert l’Informe següent:

1. Esmenes recomanades
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 31, 32, 33, 

36, 49, 51, 52, 74, 75, 79, 80, 81, 98, 100, 105, 109, 110, 112, 130, 131, 133, 135, 138, 
139, 147, 149, 151, 152, 153 i 157.
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2. Esmenes transaccionades:
La ponència recomana l’adopció de l’esmena tècnica presentada l’assessor jurídic 

per a substituir l’expressió Els projectes de llei per l’expressió Les lleis a l’article 4.

La ponència recomana un text transaccional a les esmenes 4 i 6, per a crear un 
nou article després de l’article 1-2, amb la redacció següent:

«Article 1-2 bis. Principis fonamentals del sistema impositiu català
Els principis fonamentals del sistema impositiu català són els de generalitat, su-

ficiència, justícia, igualtat, capacitat contributiva, progressivitat, equitat, no confis-
catorietat i simplicitat»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 14 consistent en la su-
pressió del punt 2 de l’article 1-9.

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 17 amb la redacció se-
güent:

«d) Aconseguir que la contribució del conjunt dels subjectes tributaris de la co-
munitat es correspongui amb la proposta de contribució que estableix la política fis-
cal referendada a través del procés democràtic de decisió política, lluitant, en conse-
qüència, contra l’evasió i l’elusió fiscal i aconseguint que allò que s’ha definit en la 
política tributària i s’ha establert a través dels criteris d’atribució d’obligacions fiscals 
sigui, efectivament, el que finalment es compleix per part dels subjectes tributaris.»

La ponència recomana l’adopció de l’esmena tècnica presentada l’assessor jurídic 
i el lingüista amb relació a l’article 1-15 que passaria a tenir el text següent:

«Article 1-15. Estructura de l’Administració tributària de la Generalitat
1. L’Administració tributària de la Generalitat és integrada per:
a) L’Agència Tributària de Catalunya.
b) La Junta de Tributs de Catalunya.
c) El Consell Fiscal de Catalunya.
d) L’Institut de Recerca Fiscal i d’Estudis Tributaris de Catalunya.
2. També forma part de l’estructura de l’Administració tributària de la Generali-

tat l’òrgan competent en matèria de tributs integrat en l’estructura orgànica del de-
partament competent en matèria d’hisenda.

3. Es poden determinar per llei altres organismes o entitats que s’integrin a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 19 amb la redacció se-
güent:

«La vocació de servei envers la ciutadania es concreta en la informació, assistèn-
cia i facilitació de la comprensió i compliment de les obligacions fiscals, garantint 
l’aplicació del sistema tributari de forma inclusiva i emfatitzant la importància de la 
professionalitat, la qualitat, la transparència, el rigor, l’equitat, l’ètica i la solidaritat 
en el compliment fiscal»

La ponència recomana un text transaccional a les esmenes 20, 21 i 24 amb la 
redacció següent:

«2) La millora de la cultura i la consciència fiscal del conjunt de la ciutadania i de 
les empreses, del finançament de la despesa i la inversió públiques segons les capaci-
tats econòmiques, la correcció de les desigualtats en la distribució de la renda i un ús 
adequat, per part de l’administració pública, dels ingressos tributaris que recapta, així 
com la facilitació i el foment del compliment voluntari de les obligacions tributàries.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 22 i 23 amb la redacció 
següent:

«3) L’esforç permanent per complir el deure d’assolir l’observança estricta i gene-
ral de l’ordenament tributari i, per tant, la lluita contra l’evasió i l’elusió fiscal, fent 
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ús d’un sistema d’inspecció i control tributari just i eficient i d’un sistema sanciona-
dor que desincentivi els comportaments fraudulents.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 25 amb la redacció se-
güent:

«8) La promoció de bones pràctiques en la relació entre l’Administració tributà-
ria, els contribuents i el conjunt d’operadors del sistema tributari.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 26 amb la redacció se-
güent:

«10) La transparència i el retiment de comptes al conjunt de la societat en rela-
ció a l’aplicació dels tributs i a l’ús públic dels recursos aconseguits a través de la 
contribució fiscal.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 30 amb la redacció se-
güent:

«2) Informar a les persones i entitats sobre els seus drets i les seves obligacions 
tributàries a Catalunya i facilitar-ne el seu exercici i compliment mitjançant una 
adequada atenció i assistència a través dels mitjans i mecanismes propis que siguin 
adients.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 38 amb la redacció se-
güent:

«S’entén per agent del sistema tributari, als efectes d’aquest apartat, tota entitat 
privada o institució o associació representativa de sectors o interessos socials, la-
borals, empresarials o professionals, susceptible de participar, a través de la col·la-
boració amb l’Administració tributària, en la gestió dels tributs, en la informació i 
assistència als contribuents i, en general, en el correcte funcionament del sistema 
tributari.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 39 amb la redacció se-
güent:

«2. Es regula per reglament la intermediació tributària. Aquesta regulació ha 
d’incloure els requisits i el procés de registre oficial d’assessors fiscals de Catalunya 
i de publicació d’aquest registre, així com la creació del codi de conducta i de bones 
pràctiques dels intermediaris, basat en el principi de la responsabilitat social i de 
coresponsabilitat en el compliment de les obligacions fiscals.

La col·laboració dels intermediaris fiscals en el bon funcionament del sistema 
tributari no va en detriment del desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya 
ni de l’adequada dotació dels seus recursos per fer front a les tasques de facilitació 
de la comprensió, la gestió i la liquidació de les obligacions fiscals.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 42 amb la redacció se-
güent:

«4. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de promoure 
sistemes de col·laboració amb les entitats públiques a fi de maximitzar l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió recaptatòria i de facilitar als ciutadans la satisfacció dels 
seus deutes tributaris. Amb aqueta finalitat, i sempre que quedi justificat per raons 
de manca de capacitat de l’administració tributària, es poden promoure sistemes de 
col·laboració amb entitats privades, previ acord de la Junta de Govern de l’Agència 
Tributària de Catalunya.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 43 i 44 amb la redacció 
següent:

«5. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot arribar a una 
entesa amb els contribuents que permeti determinar drets i obligacions tributàries 
que es desprenen de l’activitat exercida o d’un determinat tipus de transaccions o 
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d’operacions el règim fiscal de les quals susciti controvèrsies doctrinals. El contri-
buent ha de complir les seves obligacions fiscals en consonància amb el que s’hagi 
estipulat en l’entesa.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 47 amb la redacció se-
güent:

«Prestar a les persones contribuents els serveis d’atenció i informació tributària, 
realitzar tasques de facilitació de la comprensió i compliment de les obligacions fis-
cals i facilitar l’exercici dels seus drets, de manera que tota persona física o jurídica 
disposi del màxim suport per part de l’Administració.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 50 amb la redacció se-
güent:

«c) Lluita contra les diferents formes d’evasió i elusió fiscal.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 53 amb la redacció se-
güent:

«2.m Avaluar els resultats obtinguts del programa d’actuació i del pla de control 
de l’Agència.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 
i 67 amb la redacció següent:

«Article 2-5. Òrgans de govern
Els òrgans de govern de l’Agència Tributària de Catalunya són:
a) El president.
b) La Junta de Govern.
c) El director.
d) El Comitè Executiu.

Article 2-6. El president
1. La presidència de l’Agència Tributària de Catalunya correspon a la persona ti-

tular de l’òrgan per mitjà del qual l’Agència s’adscriu al departament competent en 
matèria d’hisenda.

2. Correspon al president:
a) Exercir la representació institucional i signar convenis amb altres entitats pú-

bliques i privades.
b) Presidir la Junta de Govern.
c) Aprovar el pla de control tributari de l’Agència.
d) Nomenar i fer cessar el personal directiu.
e) Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions 

que corresponen al director.
f) Aprovar la relació de llocs de treball
g) Elevar l’oferta pública d’ocupació al Govern
h) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei o per reglament
3. El president pot delegar en el director la funció establerta per l’apartat 2.a.

Article 2-7. La Junta de Govern
1. Componen la Junta de Govern:
a) El president.
b) Els vocals nats del departament competent en matèria d’hisenda, que són: el di-

rector de l’Agència, l’alt càrrec encarregat de l’òrgan del Govern competent en matè-
ria de tributs, el director general de Pressupostos i el director de l’Assessoria Jurídica.

c) Intervenció general té veu, sense dret a vot.
d) El director de l’Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris de Catalunya.
e) Fins a quatre vocals nomenats per la persona titular del departament compe-

tent en matèria d’hisenda.
f) El secretari, que ha d’ésser el vocal que designi el president.
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2. La Junta de Govern té les funcions següents:
a) Exercir la direcció superior de l’Agència.
b) Aprovar el programa d’actuació de l’Agència.
c) Informar preceptivament dels avantprojectes de llei i de decret legislatiu que 

afectin directament o indirectament els àmbits competencials de l’Agència.
d) Conèixer els projectes normatius, inclosos els que regulen els procediments 

tributaris, i emetre’n un informe, sens perjudici que pugui delegar-ho en el director 
o en el Comitè Executiu.

e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència.
f) Aprovar les línies generals de la política de recursos humans, inclosa la polí-

tica de retribucions i, en especial, les retribucions variables.
g) Deliberar sobre la política de comunicació i sobre les relacions institucionals 

de l’Agència.
h) Aprovar els comptes de l’exercici anterior.
i) Aprovar el reglament de règim interior de l’Agència.
j) Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Agència.
k) Aprovar, abans de sotmetre’ls a la persona titular del departament competent 

en matèria d’hisenda, els projectes normatius pels quals s’aprova l’estructura orga-
nitzativa de l’Agència.

l) Complir les altres funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.
3. La presidència de la Junta de Govern correspon a la persona que ocupa la pre-

sidència de l’Agència, que ha d’exercir el càrrec d’acord amb les funcions i els re-
quisits de funcionament que s’estableixin per als òrgans col·legiats en la normativa 
de procediment administratiu aplicable a Catalunya.

Article 2-8. El director
1. El càrrec de director de l’Agència Tributària de Catalunya és assimilat al rang 

orgànic de secretari general i és nomenat i separat lliurement pel Govern, a proposta 
de la persona titular del departament competent en matèria d’hisenda.

2. Correspon al director:
a) Exercir la direcció ordinària de l’Agència, que inclou donar les instruccions 

sobre tots els temes relacionats amb els serveis i les funcions de l’Agència i dictar 
les instruccions de caràcter tributari dins les seves competències.

b) Exercir la representació ordinària en l’ordre judicial i en l’extrajudicial.
c) Dirigir i coordinar l’actuació del Comitè Executiu.
d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l a la Junta de Govern.
e) Confeccionar la relació de llocs de treball.
f) Redactar l’oferta d’ocupació pública de l’Agència.
g) Executar el programa d’actuació de l’Agència.
h) Exercir el comandament del personal, i, específicament, exercir la potestat 

disciplinària i nomenar i fer cessar el personal que no tingui la consideració de per-
sonal directiu.

i) Contractar personal laboral.
j) Signar convenis amb altres entitats públiques i privades, per delegació del 

president.
k) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
l) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
m) Complir les funcions que li delegui el president o la Junta de Govern.
n) Complir les funcions que li atribueixi el reglament de règim interior.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 73 amb l’addició d’un 
nou apartat 7 a l’article 2-11 amb el text següent:

«7. El departament competent en matèria de funció pública ha d’informar amb 
caràcter previ i no vinculant de les previsions màximes de plantilla, els recursos 
personals i el marc d’actuació en matèria de recursos humans i d’altres qüestions 
relatives a la política de recursos humans de l’Agència Tributària de Catalunya.»
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La ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica en el sentit d’afegir a les 
disposicions addicionals sisena, setena i vuitena del Llibre Segon per tal de fer cons-
tar després de processos selectius l’incís «d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit 
i capacitat». Així mateix aquesta transacció implica explicitar en el preàmbul les 
raons que justifiquen el caràcter excepcional dels processos selectius que les dites 
disposicions addicionals preveuen.

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 90 amb la redacció se-
güent:

«2. El Consell Fiscal de Catalunya és també l’òrgan de participació en el des-
plegament de les bases del sistema fiscal de Catalunya de les entitats i personalitats 
següents:

a) Dels col·legis professionals, entitats, organismes o associacions més represen-
tatives dels assessors fiscals, en la seva condició d’interlocutors entre l’Administra-
ció tributària i els ciutadans i les empreses.

b) De les entitats socials de reconeguda trajectòria en l’àmbit del foment de la 
conscienciació fiscal, de la defensa dels contribuents i de la vindicació dels principis 
fonamentals de la imposició,

c) D’experts de reconegut prestigi acadèmic i professional.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 93 i 94 amb la redacció 
següent:

«d) Per una representació d’entitats socials de reconeguda trajectòria en l’àmbit 
del foment de la conscienciació fiscal, de la defensa dels contribuents i de la vindi-
cació dels principis fonamentals de la imposició, designada segons els criteris que 
es determinin reglamentàriament.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 95 amb la redacció se-
güent:

«a) Proposar estratègies d’actuació a mig i llarg termini per millorar l’eficiència 
del sistema fiscal de Catalunya, promoure la consciència fiscal, el compliment de les 
obligacions tributàries i evitar l’evasió i l’elusió fiscal.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 96 i 97 amb la redacció 
següent:

«c) Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya i vetllar pel compli-
ment del codi de conducta i de les condicions d’accés al Registre.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 99 amb la redacció se-
güent:

«1.g Avaluar l’activitat d’aplicació dels tributs de l’Agència Tributària de Cata-
lunya, amb les finalitats, entre d’altres, de detectar aspectes d’aquesta activitat sus-
ceptibles de millora, reforçar la seguretat jurídica i identificar vies per reduir les 
càrregues administratives dels contribuents.»

La ponència recomana un text transaccional a les esmenes 107 amb la redacció 
següent:

«2.f) La persona responsable dels plans i programes de prevenció i reducció del 
frau fiscal de l’Agència Tributària de Catalunya.

2.g) Dos vocals en representació d’entitats socials de reconeguda trajectòria en 
l’àmbit del foment de la conscienciació fiscal, de la defensa dels contribuents i de la 
vindicació dels principis fonamentals de la imposició.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 121, respecte les prime-
res lletres de l’apartat 1 de l’article 3-38, amb la redacció següent:

«1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 
funcions següents:

a) Generar, obtenir i difondre el coneixement científic en l’àmbit de la fiscalitat.
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b) Desenvolupar i promoure la recerca jurídica i econòmica en l’àmbit de la hi-
senda pública i de la gestió dels sistemes tributaris.

c) Elaborar o impulsar la publicació de treballs científics o tècnics relacionats 
amb la fiscalitat.

d) Organitzar activitats de debat, reflexió i divulgació sobre la fiscalitat.
e) Assessorar tècnicament al Parlament de Catalunya i al govern de la Generali-

tat en el desenvolupament de la política fiscal.
f) Detectar, analitzar i proposar la implementació de les millors pràctiques de 

gestió als organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya.»

[...]

La ponència recomana un text transaccional a les esmenes 123, 124, 125, 126, 
127, 128 i 129 amb la redacció següent:

«n) Realitzar estudis i informes sobre l’afectació de la globalització en l’evasió i 
l’elusió fiscal i les mesures correctores necessàries.

o) Analitzar les experiències internacionals de millora en la redistribució de la 
renda i de la riquesa a través de la fiscalitat.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 142 amb la redacció se-
güent:

«Primera. Creació del Registre d’assessors fiscals de Catalunya
1. Es crea, sota la dependència del Consell Fiscal de Catalunya, el Registre d’as-

sessors fiscals de Catalunya que té per finalitat constituir i gestionar un cens únic en 
què figurin, degudament relacionades, les persones físiques o jurídiques que prestin 
de manera específica i professionalitzada, amb relació a actuacions dutes a terme 
per l’Administració tributària de la Generalitat, serveis d’assessorament o consulto-
ria fiscal, d’assistència al contribuent en la interpretació i aplicació de les nor-
mes tributàries i de defensa de la seva posició jurídica en qualsevol tipus de proce-
diment tributari o reclamació.

2. La inscripció al Registre d’assessors fiscals de Catalunya té caràcter voluntari 
i requereix presentar una sol·licitud en què s’acrediti que es reuneixen les condicions 
mínimes necessàries per a prestar els serveis professionals en matèria tributària que 
es determinin reglamentàriament i que s’accepta, en tots els casos, de seguir el codi 
de bones pràctiques.

3. En el cas que el professional a què fa referència l’apartat 2 pertanyi a un dels 
col·legis o associacions professionals a què fa referència l’article 3-4.b, es conside-
ren acreditades automàticament les condicions mínimes necessàries per a admetre’l.

4. La formació continuada es pot acreditar amb un certificat emès a aquest efecte 
per les entitats a què fa referència l’article 3-4.b.

5. Per a mantenir l’adscripció al Registre, tots els membres han d’acreditar, en els 
termes que s’estableixin per reglament, el compliment continuat de les condicions 
mínimes necessàries i una formació professional continuada en matèria tributària.

6. El Consell Fiscal de Catalunya també té per finalitat vetllar pel compliment de 
les condicions d’inscripció i del codi de bones pràctiques i determinar les mesures 
aplicables en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi.

7. Els membres del Registre d’assessors fiscals de Catalunya es poden anomenar 
assessors fiscals registrats. El Consell Fiscal de Catalunya ha de promoure socialment 
la figura de l’assessor fiscal registrat, i ha de proposar als organismes i les entitats 
públiques integrants de les administracions tributàries de Catalunya mesures per a 
impulsar protocols d’actuació conjunta amb els col·legis o associacions professionals.

8. L’assessor fiscal registrat té la condició d’interlocutor vàlid de l’Administració 
tributària de la Generalitat per a establir els instruments de cooperació i gestió que 
tinguin per finalitat reduir i simplificar els tràmits administratius necessaris per a 
complir amb les obligacions tributàries.
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9. El procediment de tramitació de les denúncies i d’investigació l’han de dur a 
terme els responsables del Registre i ha de garantir l’audiència a l’afectat.

10. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi de bo-
nes pràctiques en la relació de servei amb el client i en la interlocució amb els diferents 
organismes integrants de l’Administració tributària de la Generalitat pot donar lloc a 
la suspensió temporal de la inscripció de l’assessor fiscal en el Registre d’assessors fis-
cals o, si l’incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció, sens perjudici de la 
comunicació dels fets a les autoritats o organismes competents.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 145 amb la redacció se-
güent:

«[...] El Govern i l’administració tributària són els responsables de regular els 
procediments jurídics i establir els instruments tecnològics que permetin fer com-
plir aquestes lleis i, al mateix temps, de gestionar de manera transparent, responsa-
ble i eficient els ingressos que es recapten. I, finalment, el cercle es completa quan 
els ciutadans i ciutadanes, en complir les lleis fiscals aprovades pel Parlament en 
allò que aquest té competències i d’acord amb els procediments habilitats pel seu 
Govern, satisfan les seves obligacions tributàries, contribuint al finançament de les 
institucions i dels serveis públics del país.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 146 amb la redacció se-
güent:

«Per a garantir uns serveis públics de qualitat i un Estat del benestar sòlid, sol-
vent i d’accés universal, cal comptar amb un sistema fiscal just, progressiu i que ga-
ranteixi que pagui més qui més té. Catalunya ha de procurar-se un sistema tributari 
proporcional i redistributiu que asseguri tant la justícia fiscal com la impossibilitat 
d’escapar del compliment de les obligacions tributàries per mitjà de l’evasió i l’elu-
sió fiscal. [...]»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 148 amb la redacció se-
güent:

«El principal repte dels sistemes fiscals dels països avançats és assolir l’eficièn-
cia en la recaptació impositiva i, en aquest sentit, les experiències dels països del 
nostre entorn mostren que, a banda de les mesures que es puguin implementar per 
identificar els comportaments insolidaris i, en el seu cas, sancionar a aquells que 
incompleixin el seu deure de contribuir, el rendiment d’un sistema fiscal només pot 
excel·lir si la ciutadania té una alta consciència fiscal, si està convençuda què no hi 
tolerància de l’administració envers els defraudadors i que es fa un bon ús, en ter-
mes de serveis i prestacions socials, dels diners recaptats a través dels impostos.»

La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 156 amb el sentit d’intro-
duir dos nous paràgrafs entre els paràgrafs sisè i setè de la redacció original, amb 
la redacció següent:

«Per altra banda, en un context de necessitat de millora de la cultura i la cons-
ciència fiscal del conjunt de la ciutadania i de les empreses i de promoció de la seva 
adhesió al sistema fiscal català, és convenient que en el Consell Fiscal hi estiguin re-
presentades les entitats socials de reconeguda trajectòria en l’àmbit del foment de la 
conscienciació fiscal, de la defensa dels contribuents i de la vindicació dels principis 
fonamentals de la imposició, entitats que, en els darrers anys, han fet aportacions de 
gran vàlua per a donar a conèixer les deficiències dels sistemes tributaris i la neces-
sitat d’introduir-hi correccions per a la seva millora en defensa de l’interès general.

Finalment, sembla obligat que també integrin el Consell Fiscal experts de reco-
neguda reputació acadèmica i professional, que hi aportin el seu coneixement i el 
dotin del màxim prestigi.»
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La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 112, 115 i 116 amb la 
redacció següent:

«Article 3-33. Col·laboració institucional
1. El Consell Fiscal de Catalunya presta assistència tècnica als ens i organismes 

públics de la Generalitat de Catalunya responsables de la gestió, la recaptació, la li-
quidació i la inspecció dels impostos.

2. En l’àmbit de les funcions establertes a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Cata-
lunya pot col·laborar amb els organismes d’altres països que li siguin homologables 
i amb altres autoritats fiscals.

3. Quan la seva intervenció sigui expressament requerida, i d’acord amb les fun-
cions enumerades a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Catalunya ha de cooperar amb 
l’administració local, l’administració de justícia, els òrgans del Ministeri Fiscal i 
l’Oficina Antifrau de Catalunya.

4. Tots els organismes i institucions públiques dependents de la Generalitat de 
Catalunya que, directa o indirectament, gestionin, liquidin o recaptin ingressos de 
caràcter tributari col·laboren amb el Consell Fiscal i li han de facilitar qualsevol 
dada o documentació que sigui necessària per al desenvolupament de les seves fun-
cions, sens perjudici del compliment de la normativa de protecció de dades.

5. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 
convenis o acordar qualsevol fórmula jurídica admesa en dret per fer efectiva la col-
laboració amb altres administracions o amb els ens i organismes que hi pertanyin 
establerta en els apartats anteriors d’aquest article, en els àmbits d’actuació que di-
rectament o indirectament li són propis.

Article 3-34. Convenis de col·laboració
1. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 

convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administra-
cions en els àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis. També 
ho pot fer amb entitats privades que persegueixin la mateixa finalitat.

2. En el supòsit que els convenis esmentats anteriorment impliquin una despesa 
o obligació econòmica per al Consell Fiscal de Catalunya, s’ha d’establir una con-
traprestació econòmica que, en qualsevol cas, ha de compensar el cost dels mitjans 
esmerçats en l’execució del conveni.

Article 3-35. Formes de col·laboració
La col·laboració del Consell Fiscal de Catalunya amb organismes i entitats d’al-

tres administracions públiques es pot formalitzar mitjançant qualsevol fórmula ju-
rídica admesa en dret, inclosa la constitució o la participació en entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia i diferenciada.»

3. Esmenes no recomanades:
La ponència no fa cap recomanació amb relació a les esmenes 1, 2, 8, 12, 13, 15, 

18, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 40, 41, 45, 46, 48, 54, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 
76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 111, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 122, 132, 134, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 150, 154, 155 i 158.

4. Anunci de retirada d’esmenes
El grup parlamentari socialista anuncia la retirada de les esmenes 113 i 114.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
Maria Senserrich i Guitart, GP JS; Antonio Espinosa Cerrato, GP Cs; Alícia 

Romero Llano, GP SOC; Àngels Martínez Castells, GP CSP; Eulàlia Reguant i 
Cura, GP CUP-CC
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