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El text és fruit de l’exercici de la iniciativa legislativa de dos grups parlamentaris –el 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí i el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent–, que van presentar-lo el 29 de juliol de 2016, i el 20 
d’octubre de 2016 va superar el debat de totalitat en el Ple del Parlament. 

El Codi tributari neix amb la pretensió d’ordenar i sistematitzar les normes 
tributàries, com ja va fer el Codi civil de Catalunya amb les normes civils. No 
obstant, el text que es presenta no conté una enumeració tancada dels llibres que 
componen el Codi tributari, sinó que es preveu que se’n vagin aprovant tants llibres 
com calgui (article 4). Només hi ha una definició genèrica dels grans continguts a 
l’article 2.1: «El Codi tributari de Catalunya s’estructura en llibres, relatius a les 
disposicions 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».  

El text presentat pretén aprovar els tres primers llibres del Codi tributari, amb el 
contingut següent:  

- Llibre primer. Disposicions generals del sistema tributari de Catalunya 
- Llibre segon. L’Agència Tributària de Catalunya. La Junta de Tributs de 

Catalunya 
- Llibre tercer. El Consell Fiscal de Catalunya. L’Institut de Recerca Fiscal i 

d’Estudis Tributaris de Catalunya 

El llibre primer està dividit en dos títols: el primer, dedicat a les disposicions 
preliminars i generals, que tracta assumptes com ara les fonts de l’ordenament 
tributari, la reserva de llei o l’àmbit temporal de les normes tributàries; i el segon, 
circumscrit a les disposicions generals sobre l’Administració tributària de la 
Generalitat. Cal esmentar que l’article 1-15 enumera l’estructura de l’Administració 
tributària de la Generalitat i indica que està integrada per: 
a) L’Agència Tributària de Catalunya. 
b) La Direcció General de Tributs. 
c) La Junta de Tributs de Catalunya. 
d) El Consell Fiscal de Catalunya. 
e) L’Institut de Recerca Fiscal i d’Estudis Tributaris de Catalunya. 
f) Els altres organismes o entitats determinats per la Llei. 

Així doncs, els llibres segon i tercer tenen un caràcter eminentment organitzatiu i 
regulen l’estructura de l’Administració tributària de la Generalitat, excepte la 
Direcció General de Tributs, que, en tractar-se d’un òrgan de l’Administració de la 
Generalitat, ha d’ésser regulada per decret pel mateix Govern, en el moment que 
es fa l’estructura general del Govern i l’Administració.  

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00039/11&ad=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 encomanades 
(article 2-1), entre les quals destaca la de gestionar, liquidar, inspeccionar i 
recaptar els tributs, quan la seva aplicació correspongui a la Generalitat (article 2-
2.1.a), per a la qual cosa compta amb uns cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya (article 2-23 i següents). 

La Junta de Tributs de Catalunya és un òrgan col·legiat, que resol les reclamacions 
economicoadministratives i altres recursos en matèria tributària i de recaptació 
d’ingressos de dret públic que s’interposin contra actuacions fetes per 
l’Administració tributària de la Generalitat i les entitats de dret públic vinculades a 
aquesta o que en depenguin (article 2-33). Els seus membres són nomenats: el 
president, per acord del Govern; i els altres membres, per ordre del conseller 
competent en matèria d’hisenda, entre funcionaris del més alt nivell (article 2-35). 

El Consell Fiscal de Catalunya es crea com a alt organisme consultiu i 
d’assessorament, del conjunt d’organismes i entitats públiques que integren 
l’Administració tributària de la Generalitat, i és també l’òrgan de participació dels 
professionals de l’assessorament fiscal en la definició i el desplegament de les bases 
del sistema fiscal de Catalunya (article 3-2). Per això les seves funcions es 
concentren a proposar estratègies d’actuació, i assessorar i formular recomanacions 
per a millorar les bones pràctiques de les administracions tributàries de Catalunya 
(article 3-5). 

L’Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris de Catalunya es crea com a 
organisme autònom administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’actuar per al compliment de les seves funcions (article 3-36). Té finalitats d’estudi 
i recerca, el mandat de col·laborar amb les universitats i el deure d’assessorar 
tècnicament el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat en el 
desenvolupament de la política fiscal (article 3-38 i següents). 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


