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Resum
Celebració de la III Jornada sobre problemes actuals de fiscalitat, dedicada a analitzar les novetats

principals que ha introduït en els procediments de gestió i inspecció tributàries el Reial decret

1065/2007, de 27 de juliol, i els problemes derivats de l'aplicació pràctica d'aquestes novetats.
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Abstract

3rd Conference on Current Taxation Problems, to analyse the main novelties in tax management procedures

and inspection introduced by the Royal Decree 1065/2007, of 27 July, and the problems arising from its

practical application.
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El 24 d'abril de 2009, els Estudis de Dret i Ciència Política

de la Universitat Oberta de Catalunya van organitzar la III

Jornada sobre Problemes Actuals de Fiscalitat. La Gestió i
la Inspecció Tributàries, dedicada a analitzar les novetats

principals que ha introduït en la regulació dels procedi-

ments de gestió i inspecció tributàries el Reial decret
1065/2007, de 27 de juliol, i els problemes derivats de

l'aplicació pràctica d'aquestes novetats. L'acte que va

tenir el finançament d'una acció complementària conce-
dida pel Ministeri de Ciència i Innovació (DER2008-

04740-E/JURI). La direcció de la Jornada va ser a càrrec

d'Ana M. Delgado García, professora de Dret financer i tri-
butari de la Universitat Oberta de Catalunya, i Rafael Oli-

ver Cuello, professor de Dret financer i tributari de la

Universitat Pompeu Fabra.

El procediment de gestió tributària és encaminat, bàsica-

ment, a determinar el deute tributari. Ara bé, els òrgans de

gestió tributària han assumit funcions noves, de manera
que ja no solament liquiden els deutes sinó que també com-

proven la situació tributària dels obligats. Així, doncs, avui

en dia són una part molt important dins de l'Administració
tributària. Paral∙lelament, els òrgans d'inspecció han assu-

mit funcions liquidadores, a més d'exercir funcions de com-

provació. En conseqüència, en l'actualitat, els cossos de
gestió i inspecció tributàries realitzen les mateixes funci-

ons de control i liquidació, de manera que és important

determinar quan tenen competència els uns i els altres,
tenint present que de vegades les fronteres no són clares.

L'1 de gener de 2008 va entrar en vigor el Reial decret
1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament

general de les actuacions i els procediments de gestió i

inspecció tributàries i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. Es

tracta d'una norma molt esperada, ja que constitueix

l'últim dels reglaments generals de desenvolupament de
l'actual Llei general tributària, aprovada l'any 2003.

Es pot destacar, en primer lloc, la funció que aquesta
norma realitza de codificació i sistematització de diverses

disposicions que fins avui eren contingudes en nombrosos

reglaments, especialment en matèria de gestió (com el
NIF, els censos o les declaracions informatives), i, en

segon lloc, que ha augmentat el nombre de procediments

tributaris, especialment els de gestió.

D'altra banda, s'ha d'esmentar que l'aplicació pràctica

d'aquest reglament té repercussions importants per als

contribuents i els professionals de l'àmbit fiscal, i afecta de

manera important les seves relacions amb l'Administració

tributària. En efecte, la major part de les vegades en què
els ciutadans es relacionen amb l'Administració tributària

es produeix en el si d'un procediment de gestió tributària i,

encara no tant, en un procediment d'inspecció. I a més,
aquestes actuacions són les que generen més conflictivitat.

Atesa la importància de la gestió i inspecció en un sistema
tributari per a l'aplicació correcta dels tributs, i tenint en

compte l'entrada en vigor del reglament de desenvolupa-

ment d'aquesta matèria, es va considerar convenient
dedicar aquesta jornada a analitzar aquestes qüestions,

en l'àmbit estatal, autonòmic i local, tant des del punt de

vista de l'Administració com des de la perspectiva del

contribuent i els professionals de l'assessoria fiscal.

Després de la presentació de la Jornada a càrrec del

director dels Estudis de Dret i Ciència Política, Agustí
Cerrillo, i de la codirectora de la Jornada, Ana M. Delgado

García, hi va haver sis ponències a càrrec de professionals

de l'àmbit tributari de prestigi reconegut del sector públic
i privat, que formen part, majoritàriament, de l'equip

docent del màster de Fiscalitat de la Universitat Oberta

de Catalunya.

El delegat especial de l'Agència Estatal d'Administració Tri-

butària a Catalunya, Juan Cano García, va dedicar la seva
ponència a analitzar les característiques generals del

Reglament, i va abordar la problemàtica de la diversitat de

censos, les notificacions electròniques, la informàtica deci-
sional i l'expedient electrònic. A continuació, Gonzalo

García de Castro, cap de Gestió Tributària de l'Agència

Estatal d'Administració Tributària a Catalunya, es va cen-
trar en els procediments de rectificació de les autoliquida-

cions, verificació de dades i comprovació limitada. Per la

seva part, Iu Pijoan Font, cap de la Unitat Regional d'Ins-
pecció en la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració

Tributària a Catalunya, va examinar la important qüestió

de la durada de les actuacions inspectores.

Silvia Cano Arteseros, cap de l'Àrea d'Aplicació dels Tributs

i Procediments de l'Agència Tributària de Catalunya, va
abordar les actuacions de gestió en l'àmbit especialment

dels tributs cedits a Catalunya. Al seu torn, Rafael Olañeta

Fernández-Grande, director de Relacions amb els Contribu-
ents de l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de

Barcelona, va donar una visió general de la normativa i

aplicació dels nombrosos procediments tributaris de gestió
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en l'àmbit local. I, finalment, Albert Salillas Carné, advocat

tributarista, va analitzar els procediments de gestió i ins-

pecció des de la perspectiva del professional fiscal.

Tant el nivell d'assistència com el debat que es va generar

entorn de les diferents ponències donen compte de l'ele-

vat interès que va suscitar la Jornada.
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