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Resum

Abstract

Organització de la Primera Jornada sobre Problemes
Actuals de Fiscalitat, dedicada a la nova regulació dels
procediments tributaris, és a dir, als procediments de
gestió, inspecció, recaptació, revisió i sancionador. La
Llei general tributària, que és objecte d'un nou desenvolupament reglamentari, dedica una especial atenció als
procediments tributaris, atès que es tracta d'una matèria
molt dinàmica, immersa en un procés continu d'experimentació i transformació, els continguts de la qual són
requerits des de diferents àmbits professionals de dins i
fora de l'Administració.

1st Seminar on current fiscal problems, focusing on
the new regulation of tax procedures, i.e. the procedures governing management, inspection, collection,
revision and sanctions. The General Tax Code, which is
the object of a new regulatory development, places
special emphasis on tax procedures, given that it
involves a highly dynamic subject matter that is
immersed in an ongoing process of experimentation
and transformation and whose contents are required
from various professional ambits both within and
beyond Administration.
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Els procediments tributaris, és a dir, els procediments de gestió, inspecció, recaptació, revisió i sancionador, constitueixen una matèria caracteritzada per la
varietat i la complexitat, que té una evident transcendència pràctica i l'essència de la qual és de caràcter jurídic.
Per això el legislador ha prestat una atenció especial a la
Llei general tributària, com demostra el fet que la majoria
del seu articulat es dedica a la regulació d'aquesta matèria,
que ara és objecte d'un nou desenvolupament reglamentari.
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En efecte, durant els gairebé dos anys de vigència de la
Llei general tributària s'han anat aprovant els nous
reglaments de desenvolupament en l'esfera dels procediments tributaris: el reglament sancionador (octubre
del 2004); el reglament de revisió (maig del 2005) i el
reglament de recaptació (juliol del 2005). I, finalment,
es troba en fase d'informació pública el projecte del
reglament de gestió, inspecció i de normes comunes en
l'aplicació dels tributs.
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Si a això s'hi afegeix el fet que es tracta d'una matèria
molt dinàmica, immersa en un procés continu d'experimentació i transformació, els continguts del qual són
requerits des de diferents àmbits professionals de dins i
de fora de l'Administració, l'oportunitat de l’organització
d'una jornada sobre el tema està justificada.
Per aquest motiu el dia 25 d'abril de 2006 els Estudis de
Dret i Ciència Política van organitzar, en la seu de la Universitat Oberta de Catalunya, la Primera Jornada sobre
Problemes Actuals de Fiscalitat, centrada en la nova
regulació dels procediments tributaris. Aquest acte es va
finançar amb una Acció complementària concedida pel
Ministeri d'Educació i Ciència (SEJ2005-24018-E/
JURI).
Aquesta Jornada, que he tingut l'honor de dirigir, ha estat
coordinada per Rafael Oliver Cuello, Esteban Quintana
Ferrer i Ángel Urquizu Cavallé, professors de Dret financer i tributari de la Universitat Pompeu Fabra, Universitat
de Girona i Universitat Rovira Virgili, respectivament.
Després de la presentació de la Jornada per part de Pere
Fabra, director dels Estudis de Dret i Ciència Política de
la UOC, i després d'una breu introducció que jo mateixa
vaig fer a continuació, es van iniciar dues taules rodones,
una en sessió de matí i una altra en sessió de tarda, en la
qual van participar prestigiosos professionals de l'àmbit
tributari, tant del sector públic com del privat.
La primera va ser moderada per Antoni Monill, cap de
Recursos Humans i Administració Econòmica de Catalunya de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Hi
va participar, en primer lloc, Gonzalo García de Castro,
cap de Gestió Tributària de Catalunya de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària, el qual va analitzar les principals novetats que introdueix el projecte de reglament en
matèria de gestió tributària. El ponent va destacar els
temes següents: les obligacions relatives al cens; les obligacions corresponents al número d'identificació fiscal;
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les obligacions referents al domicili fiscal, en especial, la
de comunicar-ne el canvi; i les obligacions d'informació,
en particular, les competències de gestió en els requeriments d'informació. En segon lloc, Albert Salillas, advocat tributarista (bufet Salillas i associats), va explicar
alguns aspectes problemàtics del règim sancionador tributari i va analitzar el projecte de llei de prevenció del
frau. I, finalment, Iu Pijoan, director general de Tributs
de la Generalitat de Catalunya, va examinar els principis
generals i normes comunes dels procediments tributaris i
va apuntar alguns temes d'interès com la utilització de
les tecnologies de la informació i la comunicació o la
col·laboració entre administracions tributàries (estatal i
autonòmiques).
La segona de les taules rodones, en la sessió de tarda, va
ser moderada per Antònia Agulló, catedràtica de Dret
Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra i presidenta del Consell Tributari de l'Ajuntament de Barcelona. José Rivaya, inspector de l'Oficina Tècnica, es va
centrar en les novetats que introdueix el projecte de
reglament en l'àmbit del procediment inspector, i també
en alguns altres aspectes en aquesta matèria, com les
actes amb acord o la durada de les actuacions inspectores.
A continuació, Juan Cano, delegat especial de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària a Catalunya, va abordar
la nova regulació d'aquesta matèria que fa el reglament
de recaptació. Així, va destacar el tema dels mitjans de
pagament dels deutes tributaris (pagament mitjançant
targeta, pagament mitjançant béns del patrimoni històric
espanyol, etc.), el lloc per al pagament, l'ajornament i
fraccionament dels deutes tributaris o les garanties dels
deutes tributaris.
Finalment, Fernando Frías, director de l'Àrea Contenciosa
dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, va
examinar la revisió en matèria tributària, centrant-se,
bàsicament, en el recurs de reposició en matèria tributària i les reclamacions economicoadministratives.
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El viu debat que van generar totes dues taules rodones és
una mostra de l'interès que van suscitar les intervencions
de tots els ponents, la qual cosa, juntament amb l'elevat
nivell d'assistència de públic, ens anima a treballar en la

Segona Jornada de Problemes Actuals de Fiscalitat, que
se centrarà en la reforma de l'impost sobre la renda de
les persones físiques del 2007.
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