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DECRET
279/2007, de 24 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de l’Agència Tributària
de Catalunya.
Exposició de motius
Cswguv"Fgetgv"vﬁ"rgt"qdlgevg"gn"fgurngicogpv"fg"nc"Nngk"914229."fg"39"fg"lwnkqn."fg"
nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c."fÓceqtf"cod"gn"swg"rtgxgw"nc"ugxc"fkurqukek„"Ýpcn"
ugiqpc"k"gp"cnvtgu"tgokuukqpu"cn"fgurngicogpv"tgincogpvctk"swg"eqpvﬁ"nc"Nngk0
Gn"Fgetgv"uÓguvtwevwtc"gp"vtgu"v vqnu."fkxkfkvu"gp"ecr vqnu."wpc"fkurqukek„"fgtqicv”tkc"
k"wpc"fkurqukek„"Ýpcn0
Gn"v vqn"K"guvcdngkz."gp"wp"rtkogt"ecr vqn."nc"pcvwtcnguc"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"
Ecvcnwp{c."k"gn"tﬂiko"lwt fke"crnkecdng"c"nÓcevkxkvcv"swg"fgugpxqnwrc."lc"swg"ecn"fgÝpkt"
quines normes són les aplicables a l’actuació de l’Agència en actuar en diferents
qtftgu"fg"ecrcekvcv"r¿dnkec"k"rtkxcfc0"Vcodﬁ"gu"tgewnn"gn"eqpvtcevg"rtqitcoc"k"gn"
Programa anual d’actuació, que són els que marcaran els objectius d’actuació de
nÓCiﬂpekc0"Rgt"¿nvko."gu"tgewnn"gn"tﬂiko"fg"eqnáncdqtcek„"cod"ngu"cfokpkuvtcekqpu"
r¿dnkswgu0"Gp"wp"ugiqp"ecr vqn"gu"fgugpxqnwrgp"fg"hqtoc"gpwpekcvkxc"ngu"hwpekqpu"
de gestió, inspecció, recaptació i valoració en relació amb l’aplicació dels tributs, es
preveu l’assumpció de funcions tant de l’Estat, per delegació, com dels ens locals,
per delegació o encàrrec de gestió, i es determina que la direcció, coordinació i
kpurgeek„"fg"ngu"cevwcekqpu"swg"gp"nÓ odkv"vtkdwvctk"tgcnkv¦gp"ngu"qÝekpgu"nkswkfcfqtgu"
de districte hipotecari correspon a l’Agència Tributària de Catalunya. En un tercer
ecr vqn"gu"tgewnn"nc"tgxkuk„"fgnu"cevgu"fkevcvu"rgt"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"gp"
nÓgzgtekek"fg"ngu"ugxgu"hwpekqpu"k"gu"fgÝpgkz"gn"octe"fg"tgurqpucdknkvcv"rcvtkoqpkcn"
de l’Agència Tributària de Catalunya en cas de danys causats pel seu personal en
l’exercici de les seves funcions o danys causats pel funcionament dels serveis.
Gn"v vqn"KK"gu"fgfkec"c"fgugpxqnwrct"gnu"”ticpu"fg"nÓCiﬂpekc<"rtgukfgpv"q"rtgukfgpvc."
Junta de Govern, director o directora i Comitè Executiu. Pel que fa a l’estructura
orgànica, dóna un marc general de divisió en serveis centrals i territorials i remet el
desplegament de l’estructura organitzativa de l’Agència Tributària de Catalunya a una
Qtftg"fgn"eqpugnngt"q"eqpugnngtc"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu0"Rgt"¿nvko."gu"hc"tghgtﬂpekc"
cn"Ugtxgk"Lwt fke"fg"nÓCiﬂpekc."swg"guvct "kpvgitcv"rgnu"cfxqecvu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
swg."fgrgpfgpvu"fgn"Icdkpgv"Lwt fke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."ukiwkp"cfuetkvu"
al esmentat Servei esmentat.
Gn"v vqn"KKK"fgurngic"gnu"tﬂikou"lwt fkeu"fÓcrnkecek„"c"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"
Catalunya pel que fa als recursos econòmics i al seu pressupost, al règim comptable
k"Ýuecn."cn"tﬂiko"fg"eqpvtcevcek„."k"rgt"¿nvko"cn"eqpvtqn"fÓgÝekﬂpekc"k"gÝe ekc."k"cn"
eqpvtqn"Ýpcpegt0
Finalment, s’ha d’indicar que el desenvolupament reglamentari del Consell Asuguuqt."”ticp"eqpuwnvkw"rtgxkuv"c"nc"nngk."gu"rtqfwkt "okvlcp›cpv"wp"fgetgv"gurge Ýe0"
Nc"ugxc"crtqxcek„"gu"rqtvct "c"vgtog"gp"gn"vgtokpk"fg"uku"oguqu"c"eqorvct"fgu"fg"
que l’Agència inicii les seves activitats
Rgt"ckz”."gp"¿u"fg"ngu"hcewnvcvu"swg"vkpe"eqphgtkfgu."fÓceqtf"cod"gn"fkevcogp"fg"
nc"Eqokuuk„"Lwt fkec"Cuuguuqtc."c"rtqrquvc"fgn"eqpugnngt"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu."k"
d’acord amb el Govern,
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DECRETO:
VëVQN I
Disposicions generals
CAPÍTOL 1
Naturalesa i règim jurídic
Article 1
Naturalesa
30" NÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"ﬁu"wp"gpu"cfuetkv"cn"Fgrctvcogpv"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu."cod"rgtuqpcnkvcv"lwt fkec"rt”rkc"k"rngpc"ecrcekvcv"rgt"c"qticpkv¦ct"
k"gzgtekt"ngu"hwpekqpu"swg"vﬁ"gpeqocpcfgu."swg"icwfgkz"fÓcwvqpqokc"hwpekqpcn."
Ýpcpegtc"k"fg"iguvk„0
40" NÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"cevwc"cod"cwvqpqokc"fg"iguvk„."dcucfc"gp"
wpc"rqn vkec"cfgswcfc"fg"tgewtuqu"jwocpu"k"gp"nÓ odkv"geqpqokeqÝpcpegt."k"nc"ugxc"
activitat es fonamenta en els principis i les regles d’actuació que preveu l’article 3
fg"nc"ugxc"Nngk"tgiwncfqtc0
3. El Departament d’Economia i Finances estableix les directrius i exerceix el
eqpvtqn"fÓgÝe ekc"k"gÝekﬂpekc"uqdtg"nÓcevkxkvcv"fg"nÓCiﬂpekc"gp"gnu"vgtogu"swg"rtgxgw"
nc"ugxc"Nngk"tgiwncfqtc"k"cswguv"Tgincogpv0
60" Ngu"tgncekqpu"gpvtg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"k"gn"Fgrctvcogpv"fÓGeqnomia i Finances s’articulen per mitjà del contracte programa i el Programa anual
d’actuació.
Article 2
Règim jurídic
30" NÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"cevwc"clwuvcfc"cn"ftgv"r¿dnke"k"gu"tgigkz"
rgt"nc"Nngk"fg"nc"ugxc"etgcek„"k"rgt"ngu"fkurqukekqpu"swg"gu"fkevkp"gp"fgurngicogpv"k"
gzgewek„"fg"nc"Nngk"fg"nc"ugxc"etgcek„."ckz "eqo"rgt"ngu"fkurqukekqpu"tgiwncfqtgu"fg"
ngu"gpvkvcvu"swg"eqphqtogp"gn"ugevqt"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0
2. Els actes de l’Agència, dictats en l’exercici de les seves funcions com a poder
r¿dnke."u„p"cevgu"cfokpkuvtcvkwu"k"gu"tgigkzgp"rgt"nc"pqtocvkxc"tgiwncfqtc"fgn"rtqcediment administratiu aplicable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
50" Ngu"hwpekqpu"fÓcrnkecek„"fgnu"vtkdwvu"k"nc"rqvguvcv"ucpekqpcfqtc"cvtkdw•fgu"c"
nÓCiﬂpekc"gu"tgigkzgp"rgt"nc"Nngk"igpgtcn"vtkdwv tkc"k"nc"pqtocvkxc"fg"fgurngicogpv."
les normes dictades per la Generalitat en exercici de la seva competència en matèria
tributària i les disposicions en matèria de procediment administratiu aplicables a
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Article 3
Del contracte programa
1. El contracte programa, que haurà de ser presentat pel conseller o consellera
d’Economia i Finances per a l’aprovació del Govern de la Generalitat, a proposta
del president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya, tindrà caràcter
pluriennal i contindrà almenys els apartats següents:
a) Orientació estratègica i criteris d’actuació de l’Agència.
d+" Qdlgevkwu"qrgtcvkwu"fg"nÓCiﬂpekc."qtkgpvcvu"c"nc"eqpugewek„"fg"ngu"ugxgu"Ýpcnkvcvu"
k"fÓceqtf"cod"ngu"fktgevtkwu"fgÝpkfgu"rgn"Fgrctvcogpv"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu0
c) Indicadors de seguiment dels objectius i resultats a obtenir que permetin
avaluar el seu grau de compliment.
f+" Rqn vkec"fg"rgtuqpcn"k"ghgevgu"tgvtkdwvkwu"fgtkxcvu"fgn"itcw"fg"eqornkogpv"fgnu"
objectius establerts, amb l’informe previ del departament competent en matèria de
hwpek„"r¿dnkec0
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g+" Ogecpkuogu"fÓclwuv"q"oqfkÝecek„"fgnu"qdlgevkwu"k"eqortqokuqu"rtgxkuvqu0
h+" Crqtvcekqpu"qtfkp tkgu"fgn"ugevqt"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"k"ngu"
destinades a fer front a crèdits de despeses corrents i d’inversions que estiguin
vinculats i incentivin la consecució dels objectius. En el seu cas, les necessitats del
recurs a l’endeutament o d’autorització dels romanents.
i+" Rnc"geqpqokeqÝpcpegt."qp"gu"fgvcnnct "nc"rtgxkuk„"fgnu"kpitguuqu"k"fgurgugu"
fg"nÓgpvkvcv"fwtcpv"gn"rgt qfg"fg"xkiﬂpekc"fgn"eqpvtcevg"rtqitcoc."swg"kpenqwt ."uk"
s’escau, el pla d’inversions.
j+" Eqokuuk„"fg"ugiwkogpv."gurgekÝecpv"ngu"ugxgu"hwpekqpu"k"eqorqukek„0
2. En el marc del contracte programa, l’Agència Tributària de Catalunya gaudeix
fg"rngpc"cwvqpqokc"fg"iguvk„"rgt"c"nÓcuuqnkogpv"fgnu"qdlgevkwu"Ýzcvu."ugpu"rgtlwfkek"
de les obligacions legals a les quals estigui sotmesa.
Article 4
Del Programa anual d’actuació
30" Gn"Rtqitcoc"cpwcn"fÓcevwcek„"eqortgpft "nc"fgÝpkek„"fgnu"qdlgevkwu"swg"uÓjcp"
d’assolir d’acord amb els principis generals de l’activitat de l’Agència, la previsió
dels resultats a obtenir a partir de la gestió duta a terme en les actuacions ordinàries
i els instruments de seguiment, control i avaluació a què ha de sotmetre l’Agència
la seva activitat.
2. Els objectius anuals es referiran tant al control tributari, amb actuacions
tgncvkxgu"c"nc"rtgxgpek„"k"nnwkvc"eqpvtc"gn"htcw"Ýuecn."eqo"c"nÓcvgpek„"c"nc"ekwvcfcpkc"
okvlcp›cpv"nc"rqvgpekcek„"k"oknnqtc"fg"nÓcuukuvﬂpekc"cn"eqpvtkdwgpv0"Vcodﬁ"uÓkpenqwtcp"
aquelles prioritats que determini la Junta de Govern.
3. El Programa anual d’actuació se situa dins del marc que estableixi el contracte
rtqitcoc"k"nc"fgÝpkek„"fgnu"qdlgevkwu"fg"nÓCiﬂpekc"kpenququ"gp"gn"Rtqitcoc"gu"hct "fÓceqtf"
amb les previsions i els compromisos adquirits en el contracte programa vigent.
60" NÓcrtqxcek„"fgn"Rtqitcoc"eqttgurqp"cn1c"nc"rtgukfgpv1c"fg"nÓCiﬂpekc."c"rtqrquvc"
de la Junta de Govern.
Article 5
Del règim de col·laboració
1. En l’àmbit de les seves competències, l’Agència Tributària de Catalunya pot
ukipct."cod"fÓcnvtgu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"gpvkvcvu"r¿dnkswgu"q"rtkxcfgu."cod"
Ýpcnkvcvu"xkpewncfgu"cod"gnu"qdlgevkwu"igpgtcnu"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c."
convenis de col·laboració sota qualsevol modalitat admesa en dret.
2. D’acord amb el principi de col·laboració interadministrativa, l’Agència Tributària
de Catalunya col·laborarà amb les administracions tributàries d’altres administraekqpu"r¿dnkswgu"gp"eqornkogpv"fg"nc"pqtocvkxc"crnkecdng"gp"ocvﬂtkc"vtkdwv tkc"k"fg"
nc"pqtocvkxc"fgtkxcfc"fg"nc"Nngk"Qti pkec"3713;;;."fg"35"fg"fgugodtg."fg"rtqvgeek„"
de dades de caràcter personal.
50" NÓCiﬂpekc"eqnáncdqtct "cod"ngu"cwvqtkvcvu"lwfkekcnu"k"gn"Okpkuvgtk"Hkuecn"gp"gnu"
termes previstos a la normativa vigent.
Article 6
De la col·laboració amb l’Administració tributària de l’Estat
1. D’acord amb el que preveu l’article 204.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
l’Agència Tributària de Catalunya formarà part del consorci, o ens equivalent de
naturalesa paritària, que es constitueixi amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària per a aplicar els tributs i altres matèries en les quals sigui competent el
Consorci en l’àmbit territorial català. El Consorci es pot transformar en l’Administració tributària a Catalunya.
40" NÓCiﬂpekc"rctvkekrc."gp"nc"hqtoc"swg"gu"fgvgtokpk."gp"tgrtgugpvcek„"fg"nc"
Generalitat de Catalunya en els ens o organismes tributaris de l’Estat responsables
de la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs estatals cedits
parcialment.
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CAPÍTOL 2
Funcions
Article 7
Funcions en relació amb l’aplicació dels tributs
1. D’acord amb el que disposa l’article 204 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, en relació amb els tributs propis
de la Generalitat i els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, les funcions
principals següents:
a) Pel que fa a l’atenció a les persones contribuents, rebre i tramitar declaracions,
autoliquidacions, comunicacions de dades i la resta de documents amb transcendència tributària; assistir la ciutadania en la confecció d’autoliquidacions i atendre les
sol·licituds d’informació tributària formulades per la ciutadania per via telefònica
o telemàtica.
b) Pel que fa a la gestió tributària, tramitar i comprovar els expedients de gestió,
inclosa la tramitació de la taxació pericial contradictòria i, si s’escau, fer les propostes
fg"nkswkfcek„"k"ngu"rtqrquvgu"fgnu"tgewtuqu"swg"uÓkpvgtrqukp="ckz "eqo"crtqxct"gnu"
gzrgfkgpvu"vtcokvcvu"rgt"ngu"qÝekpgu"nkswkfcfqtgu"fg"fkuvtkevg"jkrqvgectk"swg"uÓjcgin de remetre a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb les instruccions
dictades pel seu director o per la seva directora.
e+" Rgn"swg"hc"c"nc"xcnqtcek„."eqortqxct"gn"xcnqt"fgnu"dﬁpu"k"ftgvu"fÓceqtf"cod"ngu"
instruccions dictades pel director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya;
guvwfkct"gnu"equvqu"k"gnu"vgtokpku"fg"nc"iguvk„"wtdcp uvkec."nc"rtqoqek„"kooqdknk tkc"k"ngu"rtqfweekqpu"k"tgpfkdknkvcvu"fg"ngu"rtqoqekqpu"t¿uvkswgu."gogvtg"kphqtogu"
uqdtg"ngu"ectcevgt uvkswgu"fgnu"kooqdngu"wtdcpu"k"t¿uvkeu"k"ceqornkt"cod"ngu"cnvtgu"
vcuswgu"fg"xcnqtcek„"tgeqnnkfgu"gp"nc"pqtocvkxc"crnkecdng"ugiqpu"gn"vkrwu"fg"dﬁ"q"
dret a valorar.
d) Pel que fa a la inspecció tributària, investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin ignorats per l’Administració;
comprovar la veracitat i exactitud de les declaracions i autoliquidacions presentades
per les persones contribuents i practicar les liquidacions tributàries resultants de
les actuacions de comprovació i investigació.
e) Pel que fa a la recaptació, exercir les funcions administratives conduents al
eqdtcogpv"fgnu"fgwvgu."vcpv"gp"rgt qfg"xqnwpvctk"eqo"gzgewvkw="uwrgtxkuct"ngu"gptitats de dipòsit que prestin el servei de caixa a l’Agència i resoldre els expedients
d’ajornament i fraccionament de deutes dins el seu àmbit competencial.
40" C"oﬁu"fg"ngu"hwpekqpu"cpvgtkqtu."nÓCiﬂpekc"tgcnkv¦c"cswgnngu"swg"rtgxgw"nc"Nngk"
general tributària i les seves normes de desplegament relacionades amb l’aplicació
dels tributs i la potestat sancionadora.
Article 8
Assumpció de delegacions de l’Estat
30" NÓCiﬂpekc"rqv"cuuwokt."rgt"fgngicek„."nc"iguvk„."nc"tgecrvcek„."nc"nkswkfcek„"k"nc"
inspecció de tota la resta d’impostos de l’Estat recaptats a Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 203.4 i 204.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
2. Aquesta eventual delegació no afectarà l’exercici de les seves competències
que faci l’ens delegant.
Article 9
Tgncek„"cod"ngu"qÝekpgu"nkswkfcfqtgu
30" NÓCiﬂpekc"jc"fg"eqornkt"ngu"hwpekqpu"fg"fktgeek„."eqqtfkpcek„"k"kpurgeek„"
fg"ngu"cevwcekqpu"fg"pcvwtcnguc"vtkdwv tkc"fg"ngu"qÝekpgu"nkswkfcfqtgu"fg"fkuvtkevg"
hipotecari en els àmbits de la gestió i liquidació dels impostos sobre transmissions
rcvtkoqpkcnu"k"cevgu"lwt fkeu"fqewogpvcvu"k"uqdtg"uweeguukqpu"k"fqpcekqpu0"Cswguvgu"
funcions inclouen garantir la uniformitat de criteris en l’aplicació dels tributs i la
possibilitat d’avocar els expedients que es determinin.
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40" Nc"eqphgeek„"fgnu"jqpqtctku"c"rgtegdtg"rgn"ugtxgk"rtguvcv"rgt"ngu"qÝekpgu"nkswkdadores correspon als serveis centrals de l’Agència Tributària de Catalunya.
CAPÍTOL 3
Revisió dels actes
Article 10
Règim de revisió en via administrativa dels actes dictats pels òrgans de l’Agència
1. Els actes que dictin els òrgans de l’Agència en l’exercici de la potestat tributària,
k"vcodﬁ"gnu"fg"tgecrvcek„"rgt"nc"xkc"gzgewvkxc"fgnu"kpitguuqu"r¿dnkeu"pq"vtkdwvctku."
són susceptibles de reclamació en via economicoadministrativa davant els òrgans
economicoadministratius que siguin competents, d’acord amb les previsions de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sens perjudici de la interposició prèvia i potesvcvkxc"fgn"tgewtu"fg"tgrqukek„."gp"gnu"vgtogu"swg"guvcdngkz"nc"Nngk"igpgtcn"vtkdwv tkc"
i les normes de desplegament.
40" Nc"eqorgvﬂpekc"rgt"c"nc"tguqnwek„"fgnu"rtqegfkogpvu"fg"tgxkuk„"fÓcevgu"pwnu"
o anul·lables de naturalesa tributària en via administrativa correspon al conseller
o consellera d’Economia i Finances i s’ha d’efectuar d’acord amb els motius, els
terminis i la tramitació establerts per la normativa tributària.
3. Els actes no tributaris dictats en l’àmbit d’actuació de l’Agència exhaureixen
la via administrativa i són susceptibles de recurs contenciós administratiu amb el
potestatiu recurs de reposició previ.
Article 11
Responsabilitat patrimonial general i tributària
1. El règim de responsabilitat patrimonial de l’Agència i de les autoritats, del
rgtuqpcn"hwpekqpctk"k"fgn"rgtuqpcn"cfuetkv"ﬁu"gn"swg"uÓguvcdngkz."cod"ect evgt"igpgtcn."
per a l’Administració de la Generalitat.
Pel que fa als rescabalaments de despeses d’avals i altres garanties previstos
c"nÓctvkeng"55"fg"nc"Nngk"7:14225."fg"39"fg"fgugodtg."igpgtcn"vtkdwv tkc."nÓCiﬂpekc"
Tributària de Catalunya tindrà el caràcter d’Administració tributària responsable
d’aquests costos.
40" NÓCiﬂpekc"tgurqp"fgnu"fcp{u"k"gnu"rgtlwfkeku"qecukqpcvu"c"rctvkewnctu"gp"nnwtu"
dﬁpu"k"ftgvu"eqo"c"eqpugs¯ﬂpekc"fgn"hwpekqpcogpv"fgnu"ugwu"ugtxgku."gp"gnu"vgtogu"
swg"fgvgtokpc"nc"pqtocvkxc"tgiwncfqtc"fgn"tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"
r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿0
50" Swcp"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"cevw•"gp"tgncekqpu"fg"ftgv"rtkxcv"tgurqp"
directament dels danys i perjudicis causats pel personal que es trobi al seu servei.
60" Nc"eqorgvﬂpekc"rgt"c"nc"tguqnwek„"fgnu"gzrgfkgpvu"fg"tgurqpucdknkvcv"rcvtkoqpkcn"
correspon al/a la director/a de l’Agència.
VëVQN II
Organització
CAPÍTOL 1
Òrgans de govern
Article 12
Dels òrgans de govern
Els òrgans de govern de l’Agència Tributària de Catalunya són:
a) El president o la presidenta.
d+" Nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp0
c) El director o la directora.
d) El Comitè Executiu.
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CAPÍTOL 2
El president o la presidenta
Article 13
Designació i funcions del president o de la presidenta
30" Gn1nc"rtgukfgpv1c"fg"nÓCiﬂpekc."swg"jq"ﬁu"vcodﬁ"fg"nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"k"fgn"
Eqpugnn"Cuuguuqt."ﬁu"gn1nc"ugetgvctk1 tkc"igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"
ocvﬂtkc"fÓgeqpqokc"k"Ýpcpegu0
2. Correspon al/a la president/a vetllar per l’assoliment dels objectius assignats
a l’Agència, exercir la superior direcció i, en concret:
a) Exercir la representació institucional.
b) Aprovar la relació de llocs de treball.
e+" Crtqxct"nc"rtqrquvc"fÓqhgtvc"r¿dnkec"fÓqewrcek„0
d) Aprovar el Programa d’actuació de l’Agència i, si escau, la proposta de contracte programa.
g+" Pqogpct"k"eguuct"gn"rgtuqpcn"fktgevkw0
h+" Rtqrquct"cn1c"nc"fktgevqt1c"fgn"Icdkpgv"Lwt fke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."
gn"pqogpcogpv"k"eguucogpv"fgn1fg"nc"ecr"fgn"Ugtxgk"Lwt fke"fg"nÓCiﬂpekc0
g) Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions
que corresponen al/a la director/a.
h) Establir el règim de prestació de serveis i altres condicions de treball del
personal de l’Agència, a proposta del seu director o de la seva directora.
i) Convocar i resoldre els concursos que es facin en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya.
3. El/la president/a pot delegar en el/la director/a les funcions establertes per les
lletres a) i i) de l’apartat 2.
60" NÓgzgtekek"fg"ngu"eqorgvﬂpekgu"c"ngu"swg"hcp"tghgtﬂpekc"ngu"nngvtgu"d+."e+"k"k+"fg"
l’apartat 2 d’aquest article requereix l’informe previ del departament competent en
ocvﬂtkc"fg"hwpek„"r¿dnkec0
CAPÍTOL 3
La Junta de Govern
Article 14
Composició de la Junta de Govern
Componen la Junta de Govern:
a) El/la president/a.
b) Els/les vocals nats pertanyents al Departament d’Economia i Finances següents:
NÓkpvgtxgpvqt"q"nc"kpvgtxgpvqtc"igpgtcn
El/la director/a de l’Agència Tributària de Catalunya;
El/la director/a general de Tributs;
El/la director/a general de Pressupostos i
Gn1nc"ecr"fg"nÓCuuguuqtkc"Lwt fkec0
c) Fins a quatre vocals nomenats pel conseller o consellera d’Economia i Finances.
d) El/la secretari/ària, que ha de ser el/la vocal que designi el/la president/a.
Article 15
Funcions de la Junta de Govern
Nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"vﬁ"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
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/la president/a i,
si escau, la proposta de contracte programa.
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f+" Fgnkdgtct"uqdtg"ngu"n pkgu"igpgtcnu"fg"nc"rqn vkec"fg"tgewtuqu"jwocpu."kpenquc"
nc"rqn vkec"fg"tgvtkdwekqpu0
e) 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/la director/a o en el Comitè Executiu.
h+" Fgnkdgtct"uqdtg"nc"rqn vkec"fg"eqowpkecek„"k"uqdtg"ngu"tgncekqpu"kpuvkvwekqpcnu"
de l’Agència.
g) Aprovar els comptes.
h) Aprovar el Reglament de règim interior de l’Agència.
i) Complir altres funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.
Article 16
Règim de sessions
30" Nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"gu"tgwpkt ."gp"uguuk„"qtfkp tkc."cnogp{u"wp"eqr"cn"vtkmestre i, en sessió extraordinària, sempre que la convoqui el/la president/a, per
kpkekcvkxc"rt”rkc"q"c"rgvkek„"fgn1nc"fktgevqt1c"q"fg"nc"ogkvcv"oﬁu"wp"fg"ngu"ugxgu"
persones membres.
40" Nc"eqpxqecv”tkc."cod"gzrtguuk„"fg"nÓqtftg"fgn"fkc."ugt "ceqtfcfc"k"pqvkÝecfc"
pel/la president/a almenys amb quaranta-vuit hores d’antelació a la data de celebració
de la sessió. En casos d’urgència podrà convocar-se la sessió amb una antelació no
kphgtkqt"c"xkpv/k/swcvtg"jqtgu"k"pq"ugt "rtgegrvkw"nÓqtftg"fgn"fkc0"Nc"eqpxqecv”tkc"
vcodﬁ"nc"rqft "tgcnkv¦ct"gn1nc"ugetgvctk1 tkc"rgt"qtftg"fgn1nc"rtgukfgpv1c0
Article 17
Quòrums de constitució i acords
1. El quòrum per a la vàlida constitució de la Junta de Govern serà el de la malqtkc"cduqnwvc"fg"ngu"ugxgu"rgtuqpgu"ogodtgu."ugortg"swg."gpvtg"gnnu."jk"Ýiwtk"gn1nc"
president/a, o qui el/la substitueixi, i el/la secretari/ària, o qui el/la substitueixi.
2. El president o la presidenta designa el seu substitut en cas d’absència o malaltia.
3. Els acords de la Junta de Govern s’adoptaran per majoria de les seves persones
membres assistents i, en cas d’empat, el/la president/a podrà exercir el vot de qualitat.
CAPÍTOL 4
El director o la directora
Article 18
Designació i funcions del director o de la directora
30" Gn"e ttge"fg"fktgevqt1c"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"ﬁu"cuukokncv"cn"
fg"fktgevqt1c"igpgtcn"k"ﬁu"pqogpcv"k"ugrctcv"nnkwtgogpv"rgn"Iqxgtp."c"rtqrquvc"fgn"
conseller o consellera d’Economia i Finances.
2. Correspon al/a la director/a:
a) Assistir a la Junta de Govern i vetllar pel compliment dels acords de la Junta.
b) Exercir la direcció ordinària de l’Agència, que inclou donar les instruccions
sobre tots els temes relacionats amb l’organització dels serveis de l’ens.
c) Exercir la representació ordinària en l’ordre judicial i en l’extrajudicial.
d) Dirigir i coordinar l’actuació del Comitè Executiu.
e) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l a la Junta de Govern.
f) Executar el Programa d’actuació de l’Agència.
i+" Gzgtekt"gn"eqocpfcogpv"fgn"rgtuqpcn"k."gurge Ýecogpv."gzgtekt"nc"rqvguvcv"
disciplinària i nomenar i fer cessar el personal que no tingui la consideració de
personal directiu.
h) Contractar el personal laboral.
k+" Ukipct"eqpxgpku"cod"fÓcnvtgu"gpvkvcvu"r¿dnkswgu"q"rtkxcfgu."ugpu"rgtlwfkek"swg"
el/la president/a avoqui la competència.
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j) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
k) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
l) Complir les funcions que li delegui el/la president/a o la Junta de Govern.
m) Complir les funcions que li atribueixin l’ordre d’estructura organitzativa de
l’Agència Tributària de Catalunya i el Reglament de règim interior.
CAPÍTOL 5
El Comitè Executiu
Article 19
El Comitè Executiu
30" Gn"Eqokvﬂ"Gzgewvkw"fg"nÓCiﬂpekc"ﬁu"rtgukfkv"rgn1nc"fktgevqt1c"fg"nÓCiﬂpekc"k"
ﬁu"kpvgitcv"rgt"vqvu"gnu1ngu"ecru"fÓ tgc"k"rgnu"fgngicvu"k"fgngicfgu"vgttkvqtkcnu0"Cevwc"
com a secretari/ària el/la membre del Comitè o el/la funcionari/ària que determini
gn1nc"fktgevqt1c."uk"dﬁ"gp"cswguv"fcttgt"ecu"pq"vkpft "ftgv"c"xqv0
40" Ngu"hwpekqpu"fgn"Eqokvﬂ"Gzgewvkw"u„p<
a) Elaborar l’avantprojecte del Programa d’actuació i, si escau, del contracte
programa perquè es pugui trametre a la Junta de Govern.
d+" Crtqxct"k"ghgevwct"gn"ugiwkogpv"fg"ngu"n pkgu"fg"vtgdcnn"Ýzcfgu"gp"gn"Rtqitcma anual d’actuació, que inclou els principals objectius de l’Agència, d’acord amb
l’article 4 del present Reglament.
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/la
director/a.
f) Assessorar sobre els projectes i les decisions que determini el/la president/a,
la Junta de Govern o el/la director/a.
g) Complir les que li delegui la Junta de Govern.
h) Complir les que li atribueixi el Reglament de règim interior.
3. El règim de les seves reunions i funcionament serà el que es determini en el
Reglament de règim interior.
CAPÍTOL 6
Estructura orgànica
Article 20
Estructura orgànica
30" NÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"uÓguvtwevwtc"gp"ugtxgku"egpvtcnu"k"vgttkvqrials.
2. Els serveis centrals es divideixen en àrees, en funció dels diferents àmbits
d’actuació. Al capdavant de cada àrea hi ha un/a cap, amb el rang de subdirector/a
general, llevat del cas de l’àrea responsable de les tecnologies de la informació quan
aquest/a cap tingui la consideració de personal laboral.
3. Al capdavant de cada servei territorial hi ha un/a delegat/ada territorial, amb
la categoria de subdirector/a general.
4. S’han de determinar, per ordre del conseller o de la consellera d’Economia
i Finances, l’estructura i l’organització de l’Agència, amb l’objectiu d’atendre les
hwpekqpu"cvtkdw•fgu0
Article 21
Determinació del personal directiu
Tenen la consideració de personal directiu els/les caps d’àrea i els delegats i les
delegades territorials de l’Agència Tributària de Catalunya.
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Article 22
Del Servei Jurídic de l’Agència
30" Eqttgurqp"cn"Ugtxgk"Lwt fke"fg"nÓCiﬂpekc."kpvgitcv"rgt"cfxqecvu1fgu"fg"nc"Igneralitat de Catalunya, assessorar l’Agència i efectuar la seva representació, en els
vgtogu"guvcdngtvu"rgt"nc"Nngk"913;;8."fg"7"fg"lwnkqn."fÓqticpkv¦cek„"fgnu"ugtxgku"lwt fkeu"
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i del seu Reglament.
2. Els/les advocats/des de la Generalitat adscrits al Servei tenen garantida l’autonomia de criteri.
50" Gp"nc"ugxc"cevwcek„"gn"Ugtxgk"Lwt fke"fg"nÓCiﬂpekc"jc"fÓcevwct"eqqtfkpcfcogpv"
cod"gn"Icdkpgv"Lwt fke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0"C"vcn"ghgevg."cswguv"k"gn1nc"
ecr"fg"nÓCuuguuqtkc"Lwt fkec"fgn"Fgrctvcogpv"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu."rqfgp"fqpct"
kpuvtweekqpu"rgt"c"nc"wpkÝecek„"fg"etkvgtku."tgswgtkt"nc"tgokuuk„"fgnu"kphqtogu"goguqu"
i formular, si escau, les observacions pertinents.
60" NÓkphqtog"lwt fke"uqdtg"gzrgfkgpvu"nc"tguqnwek„"fgnu"swcnu"ukiwk"eqorgvﬂpekc"
fgn"eqpugnngt"q"fg"nc"eqpugnngtc"eqorgvgpv"gp"ocvﬂtkc"fÓgeqpqokc"k"Ýpcpegu."ugt "
goﬂu"rgt"nÓCuuguuqtkc"Lwt fkec"fgn"Fgrctvcogpv."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"cevwcekqpu"
swg"rwiwk"ghgevwct"gn"Ugtxgk"Lwt fke"fg"nÓCiﬂpekc0
VëVQN III
Règims jurídics d’aplicació a l’Agència Tributària de Catalunya
CAPÍTOL 1
Règim econòmic, de contractació i patrimonial
Article 23
Recursos econòmics
Els recursos de l’Agència Tributària de Catalunya són:
c+" Ngu"cuukipcekqpu"swg"tgdk"cod"e ttge"cnu"rtguuwrquvqu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."swg"ug"
uwdlgevctcp"c"nc"pqtocvkxc"tgiwncfqtc"fg"ngu"gpvkvcvu"swg"eqphqtogp"gn"ugevqt"r¿dnke"
de la Generalitat, determinades en funció del que estableix l’article 24.3.
d+" Gnu"tgpfkogpvu"rtqegfgpvu"fgnu"dﬁpu"k"gnu"ftgvu"rtqrku"q"swg"vkpiwk"cfuetkvu."
gnu"gzrnqvk"fg"hqtoc"fktgevc"q"kpfktgevc."ckz "eqo"gp"tﬂiko"fg"eguuk„"fg"nc"rquuguuk„"
mediata.
e+" Gnu"etﬂfkvu"k"gnu"rtﬁuvgeu"swg"nk"ukiwkp"eqpegfkvu."gp"gnu"vgtogu"k"ngu"eqpfkekqpu"
swg"Ýzk."gp"ecfc"ecu."nc"pqtocvkxc"crnkecdng0
f+" Nc"tgecrvcek„"fg"vczgu."rtgwu"r¿dnkeu"k"cnvtgu"kpitguuqu"xkpewncvu"cnu"ugtxgku"
que presti, inclosa la venda de formularis de liquidació dels impostos.
e) Qualsevol altre recurs que legalment li correspongui.
Article 24
Pressupost
1. El pressupost de l’Agència Tributària de Catalunya es regirà pel que disposi
en cada moment la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector
r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv."nc"pqtocvkxc"tgiwncfqtc"fg"ngu"ugxgu"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"k"
les successives lleis de pressupostos.
2. Correspon al/a la director/a de l’Agència elaborar l’avantprojecte de
pressupost, el qual ha de contenir el que determini la normativa vigent relativa a l’elaboració dels pressupostos. Aquest avantprojecte serà tramès, amb
l’aprovació prèvia per part de la Junta de Govern, a l’òrgan competent per a
l’elaboració del projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les
entitats que en depenen.
3. Es poden determinar, per mitjà dels contractes programa corresponents,
mecanismes d’ajustament de crèdits de despeses i inversions vinculats a la conugewek„"fgnu"qdlgevkwu"swg"gu"Ýzkp."vcpv"gp"nÓ odkv"fg"eqpvtqn"eqo"gp"nÓcvgpek„"
ciutadana.
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Article 25
Patrimoni
30" Eqpuvkvwgkzgp"gn"rcvtkoqpk"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"gnu"dﬁpu"k"gnu"
ftgvu"swg"nk"u„p"cfuetkvu"k"gnu"dﬁpu"k"gnu"ftgvu"rtqrku."fg"swcnugxqn"pcvwtcnguc."swg"
cfswktgkzk"rgt"swcnugxqn"v vqn0
40" Gnu"dﬁpu"cfuetkvu"eqpugtxgp"nc"swcnkÝecek„"lwt fkec"qtkikp tkc"k"nÓcfuetkrek„"
pq"kornkec"ecr"vtcpuokuuk„"fgn"fqokpk"r¿dnke"pk"fguchgevcek„0
3. El règim patrimonial de l’Agència se subjecta a la normativa reguladora de les
gpvkvcvu"swg"eqphqtogp"gn"ugevqt"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"c"nc"pqtocvkxc"tgiwncfqtc"
del patrimoni de l’Administració de la Generalitat.
Article 26
Sistemes d’informació
30" NÓCiﬂpekc"icwfgkz"fg"ukuvgogu"fÓkphqtocek„"rtqrku."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"
fórmules de col·laboració que es puguin establir amb l’Administració de la Generalitat i de les integracions que siguin necessàries amb els sistemes d’informació
corporatius.
2. Els programes, bases de dades informàtiques o informatitzades, mitjans tècnics
i maquinari que li han resultat adscrits, seran objecte de manteniment i actualització
al seu càrrec, sens perjudici de les inversions noves que resulti convenient efectuar
i que es recolliran als seus plans i programes.
Article 27
Règim comptable
30" Nc"eqorvcdknkvcv"fg"nÓgzgewek„"rtguuwrquv tkc."fgn"rcvtkoqpk."fg"nc"ukvwcek„"
Ýpcpegtc"k"fgnu"tguwnvcvu"fg"nÓCiﬂpekc."kpenqgpv/jk"gnu"ugwu"kpitguuqu"k"ngu"ugxgu"
despeses, s’ha de dur a terme pel seu personal, d’acord amb el Pla de comptabilitat
r¿dnkec"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"uqvc"ngu"kpuvtweekqpu"swg."cn"tgurgevg."fkevk"nc"Kpvgtxgpek„"
General.
40" Nc"eqorvcdknkvcv"eqttgurqpgpv"c"nc"nkswkfcek„"k"c"nc"tgecrvcek„"fgnu"vtkdwvu"k"
cnvtgu"tgewtuqu"fg"ftgv"r¿dnke"swg"nÓCiﬂpekc"rqtvk"rgt"eqorvg"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"
cnvtgu"gpvkvcvu"r¿dnkswgu."uÓjc"fg"fwt"c"vgtog"uqvc"ngu"kpuvtweekqpu"fg"nc"Kpvgtxgpek„"
General.
50" Nc"eqorvcdknkvcv"c"swﬂ"gu"tghgtgkz"gn"rwpv"cpvgtkqt"jc"fg"rgtogvtg"fqpct"nc"
informació periòdicament, d’acord amb els criteris que a tal efecte estableixi
la Intervenció General, per tal que aquesta pugui comptabilitzar l’execució del
rtguuwrquv"fÓkpitguuqu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"rgnu"vtkdwvu"k"cnvtgu"ftgvu"r¿dnkeu"swg"
iguvkqpc0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv"jcp"fÓguvct"kpvgteqpgevcvu"gnu"ukuvgogu"fÓkphqtmació corporatius.
Article 28
Tﬂiko"Ýuecn
NÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"icwfgkz"fgn"vtcevcogpv"Ýuecn"crnkecdng"c"nc"
Generalitat de Catalunya.
Article 29
Règim jurídic de contractació
30" Gn"tﬂiko"lwt fke"fg"eqpvtcevcek„"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"ﬁu"gn"
que es recull en la normativa reguladora de la contractació de les administracions
r¿dnkswgu0
40" NÓ”ticp"fg"eqpvtcevcek„"fg"nÓCiﬂpekc"ﬁu"gn1nc"fktgevqt1c0
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CAPÍTOL 2
Eqpvtqn"Ýpcpegt"k"fÓgÝe ekc
Article 30
Supervisió interna
30" Nc"Kpurgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"tgcnkv¦c"nc"uwpervisió del seu funcionament intern i l’adequació de l’activitat a les normes i a la
qualitat en l’atenció dels drets dels ciutadans.
2. Correspon a la Inspecció de Serveis de l’Agència Tributària de Catalunya,
entre d’altres, les funcions següents:
a) Realitzar les visites ordinàries i extraordinàries d’inspecció a totes les deleicekqpu"vgttkvqtkcnu"k"ngu"qÝekpgu"nkswkfcfqtgu"fg"fkuvtkevg"jkrqvgectk0
b) Controlar els accessos a les bases de dades informàtiques pròpies i externes
rgt"rctv"fgn"rgtuqpcn."vcpv"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"eqo"fg"ngu"qÝekpgu"
liquidadores i resta d’usuaris mitjançant la realització d’auditories periòdiques.
e+" Rtgxgpkt"k"fgvgevct"eqpfwevgu"kttgiwnctu."ckz "eqo"cevwcekqpu"swg"rwiwkp"rtqvocar perjudici o menyscapte en els drets de l’Agència Tributària de Catalunya.
f+" Xgvnnct"rgt"nc"eqttgevc"crnkecek„"fg"nc"rqn vkec"fg"ugiwtgvcv"fg"nc"kphqtocek„"k"
el compliment de la normativa reguladora de la protecció de dades.
e) Aquelles que li siguin encarregades per la Junta de Govern.
50" Nc"Kpurgeek„"fg"Ugtxgku"icwfkt "fg"vqvcn"kpfgrgpfﬂpekc"tgurgevg"cnu"”ticpu"
k"rgtuqpgu"qdlgevg"fÓkpurgeek„."vkpft "nnkwtg"ceeﬁu"cnu"nqecnu."c"nc"fqewogpvcek„"k"
kphqtocek„"fg"swg"fkurqukp"gnu"”ticpu"kpurgeekqpcvu0"Vkpft "vcodﬁ"ceeﬁu"rgtocpgpv"
a la informació de les bases de dades, programes i equips utilitzats per l’Agència
Tributària de Catalunya.
4. El personal de la Inspecció de Serveis està obligat al secret professional en
relació amb les actuacions que realitzi, que s’estendrà a totes les dades, antecedents,
kphqtogu"k"swcnugxqn"kphqtocek„"c"swg"vkpiwk"ceeﬁu"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"ngu"
seves funcions.
70" Nc"Kpurgeek„"fg"Ugtxgku"fqewogpvct "gn"tguwnvcv"fg"ngu"ugxgu"cevwcekqpu"gp"
kphqtogu"fg"ect evgt"rtqxkukqpcn"q"fgÝpkvkw."vqvcn"q"rctekcn."k"gn1nc"ecr"fg"nc"Kpurgeek„"
de Serveis retrà els informes al director o la directora de l’Agència Tributària de
Ecvcnwp{c."nngxcv"swg"ngu"cevwcekqpu"ngu"jciwﬁu"gpeqocpcv"gn"rtgukfgpv"q"nc"rtgukdenta de l’Agència, cas en que se li retrà informe directament.
Article 31
Eqpvtqn"fÓgÝe ekc"k"gÝekﬂpekc
30" Nc"Kpurgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"tgcnkv¦c"wp"
eqplwpv"fÓcevwcekqpu"vgpfgpvu"c"eqpﬂkzgt."gpvtg"fÓcnvtgu"curgevgu."nÓgÝe ekc"gp"gn"
eqornkogpv"fgnu"qdlgevkwu"guvcdngtvu."nÓgÝekﬂpekc"k"geqpqokc"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"
de la gestió.
40" Nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"crtqxct "gn"Rnc"fÓkpurgeek„"fg"ugtxgku"swg"tgÞgevkt "ngu"
cevwcekqpu"qtfkp tkgu"rtgxkuvgu"rgt"cn"tgurgevkw"gzgtekek."ckz "eqo"gnu"etkvgtku"c"ugiwkt"
rgt"wpc"gxgpvwcn"oqfkÝecek„"q"cfcrvcek„0
3. En l’exercici de les seves funcions, la Inspecció de Serveis tindrà en compte,
de forma especial, les directrius dels òrgans de govern de l’Agència, per possibilitarlos el coneixement permanent de la situació i marxa dels serveis, de les actuacions
i resultats assolits i del grau i forma d’execució dels objectius, programes i plans
fÓcevwcek„"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"gp"gnu"fkxgtuqu" odkvu."ckz "eqo"
per facilitar l’exercici de la supervisió, vigilància i control inherents a la funció
directiva que els correspon.
Article 32
Eqpvtqn"Ýpcpegt
30" Nc"Kpvgtxgpek„"Igpgtcn"jc"fg"fwt"c"vgtog."okvlcp›cpv"nc"oqfcnkvcv"fg"eqpvtqn"
Ýpcpegt"rgtocpgpv"k"fÓceqtf"cod"gn"Rnc"cpwcn"crtqxcv"rgn"eqpugnngt"q"rgt"nc"eqp-
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ugnngtc"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu."gn"eqpvtqn"fg"ngu"qrgtcekqpu"geqpqokeqÝpcpegtgu"
de l’Agència.
40" Ngu"qrgtcekqpu"swg"cdcuvgp"gn"eqpvtqn"cpvgtkqt"u„p"ngu"rt”rkgu"fg"nc"iguvk„"
geqpqokeqÝpcpegtc"fgnu"kpitguuqu."fgurgugu."kpxgtukqpu"k"oqxkogpv"fg"hqpu"k"
ecdfcnu"fg"nc"rt”rkc"Ciﬂpekc."ckz "eqo"vqvgu"cswgnngu"qrgtcekqpu"tgncvkxgu"c"nc"
nkswkfcek„"k"tgecrvcek„"fgnu"vtkdwvu"k"cnvtgu"ftgvu"r¿dnkeu"swg"iguvkqpk"rgt"eqorvg"fg"
nc"Igpgtcnkvcv"k"cnvtgu"gpu"r¿dnkeu0
50" NÓ odkv"fg"eqpvtqn"vcodﬁ"cdcuvc"ngu"qrgtcekqpu"tgcnkv¦cfgu"rgt"ngu"qÝekpgu"
liquidadores de districte hipotecari i per les entitats col·laboradores en la recaptaek„."ckz "eqo"ngu"fg"fkr”ukv."gp"ngu"qrgtcekqpu"swg"ghgevw•p"rgt"eqorvg"fg"nÓCiﬂpekc"
Tributària de Catalunya.
60" NÓqdlgevg"fgn"eqpvtqn"rtgvﬁp"eqortqxct"swg"nÓcevwcek„."fgu"fg"nÓcurgevg"vtkdwvctk."
uÓclwuvc"c"nÓqtfgpcogpv"lwt fke"ckz "eqo"ictcpvkt."uk"uÓguecw."nc"Ýcdknkvcv"k"nc"kpvgitkvcv"
fg"nc"kphqtocek„"eqorvcdng"k"guvcf uvkec0
70" C"oﬁu"fgn"swg"guvcdngkz"gn"rwpv"cpvgtkqt."nc"Kpvgtxgpek„"Igpgtcn"rqv"tgcnkv¦ct"
el control, d’acord amb les funcions que li atorga la disposició addicional tercera
fg"nc"Nngk"3414226."fg"49"fg"fgugodtg."fg"oguwtgu"Ýpcpegtgu0
80" Gn"rtqegfkogpv"fgn"eqpvtqn"ﬁu"gn"swg"guvcdngkz."cod"ect evgt"igpgtcn."gn"eqpugnngt"
q"nc"eqpugnngtc"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu"rgt"cn"eqpvtqn"Ýpcpegt"rgtocpgpv."gzegrvg"
swg"jq"fgvgtokpk"wpc"tgiwncek„"gurge Ýec0
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que
preveu aquest Decret.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor quan es publiqui, al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtclitat de Catalunya, l’ordre del conseller o de la consellera d’Economia i Finances
per la qual s’inicien les activitats de l’Agència Tributària de Catalunya, a la qual es
tghgtgkz"nc"fkurqukek„"Ýpcn"vgtegtc"fg"nc"Nngk"914229."fgn"39"fg"lwnkqn."fg"nÓCiﬂpekc"
Tributària de Catalunya.
Barcelona, 24 de desembre de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
ANTONI CASTELLS
Conseller d’Economia i Finances
(07.353.175)
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DECRET
281/2007, de 24 de desembre, de reestructuració de la Direcció General de Tributs
del Departament d’Economia i Finances.
K0"Nc"etgcek„"fg"nÓCiﬂpekc"Vtkdwv tkc"fg"Ecvcnwp{c"okvlcp›cpv"nc"Nngk"914229."fg"
18 de juliol, que assumirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
vtkdwv tkgu"gp"nÓ odkv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."hc"pgeguu tkc"nc"tgfgÝpkek„"fg"
les funcions de la Direcció General de Tributs i dels serveis territorials del Departament d’Economia i Finances. En aquest nou ordre, a la Direcció General de Tributs
nk"eqttgurqpgp"cswgnngu"hwpekqpu"tgncekqpcfgu"cod"gn"fkuugp{"fg"nc"rqn vkec"inqdcn"
dels ingressos tributaris, l’elaboració dels projectes normatius en l’àmbit tributari i
l’assessorament i l’assistència tècnica en matèria tributària, tant als departaments i
organismes de la Generalitat com, en general, a la ciutadania mitjançant la resposta
a les seves consultes.
Rgn"swg"hc"cn"fkuugp{"fg"nc"rqn vkec"Ýuecn."ngu"vcuswgu"swg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
ha de dur a terme es concreten, d’una banda, en la realització d’estudis previs
fÓqtftg"geqp”oke."okvlcp›cpv"nÓcxcnwcek„"fgnu"tguwnvcvu"k"fg"nÓgÝe ekc"fg"ngu"ceekqpu"
normatives prèvies, la previsió dels efectes econòmics que puguin derivar-se de
les eventuals propostes normatives, i la realització de simulacions sobre bases de
dades reals, emprant tant dades pròpies com dades obtingudes d’altres fonts i ens
amb qui la Direcció General ha de mantenir entorns de coordinació; i d’altra banfc."gp"nc"tgcnkv¦cek„"fÓguvwfku"fg"ect evgt"lwt fke"swg"cxcnw•p"nc"kfqpg•vcv"lwt fkec"
de les propostes tant a nivell de la seva legalitat i constitucionalitat com de la seva
adequació a la normativa de la Unió Europea.
Ngu"ceekqpu"pqtocvkxgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Vtkdwvu"uqtigkzgp"vcpv"fgnu"
estudis esmentats en el paràgraf anterior, com de la necessitat de dotar l’Agència
Tributària de Catalunya dels instruments necessaris per a executar les tasques de
iguvk„"vtkdwv tkc"swg"vﬁ"gpeqocpcfgu"*crtqxcek„"fg"oqfgnu"fÓcwvqnkswkfcek„."tgiwncek„"
de presentació i tramitació telemàtica de documents, etc.). I aquesta funció normativa
jc"fg"tguwnvct"gpectc"oﬁu"tgnngxcpv"gp"nc"hwvwtc"cuuworek„"fg"pqxgu"eqorgvﬂpekgu"
normatives en tributs cedits, de conformitat amb el que preveuen l’article 203.3 i
les disposicions addicionals 8a i 11a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Ecn"fguvcect"nc"eqpvkpw•vcv"fg"ngu"vcuswgu"fg"uwrqtv"k"cuukuvﬂpekc"vﬂepkec"swg"
està realitzant la Direcció General de Tributs als departaments de la Generalitat i
organismes i ens que en depenen. Aquestes tasques comporten l’assistència tecpkeqlwt fkec"Îgp"vcpv"swg"gzrgtvu"gp"ocvﬂtkc"vtkdwv tkcÎ"gp"gnu"fwdvgu"swg"cswgnnu"
òrgans i ens puguin tenir en l’aplicació de la normativa tributària, tant autonòmica
com estatal, i, per tant, en tots aquells tributs aplicables al territori de Catalunya
Îguvcvcnu."cwvqp”okeu"k"nqecnuÎ0"Gp"cswguv"ugpvkv."nc"vcuec"uqxkpv"vtcpuegpfgkz"
nÓgokuuk„"fÓwp"kphqtog<"fg"xgicfgu"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Vtkdwvu"gufgxﬁ"nÓgpnnc›"
tant amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària com amb la direcció general
jqo”nqic"fgn"Okpkuvgtk"fÓGeqpqokc"k"Jkugpfc."lc"swg"ﬁu"cswguv"fcttgt"”ticp"fg"
nÓCfokpkuvtcek„"fg"nÓGuvcv"swk"fgvﬁ"nc"eqorgvﬂpekc"rgt"c"nc"kpvgtrtgvcek„"cwvﬂpvkec"
de la normativa tributària estatal.
Hkpcnogpv."pq"gu"rqv"qdnkfct"swg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Vtkdwvu"ﬁu"nÓ”ticp"swg."
fÓceqtf"cod"nc"pqtocvkxc"vtkdwv tkc"igpgtcn."vﬁ"cvtkdw•fgu"fgvgtokpcfgu"eqorgvﬂpekgu"
en relació amb la interpretació de les normes tributàries pròpies. En aquest ordre
de coses, li correspon la funció d’emissió de resolucions en resposta a les consultes
vtkdwv tkgu"guetkvgu"fgnu"ekwvcfcpu"k"ekwvcfcpgu="rgt"cnvtc"dcpfc."nk"eqttgurqp"vcodﬁ"
l’elaboració de les propostes de disposicions interpretatives o aclaridores que hagi
fg"fkevct"gn"eqpugnngt"q"eqpugnngtc"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu"gp"¿u"fg"nc"hcewnvcv"swg"gp"
aquest sentit li atribueix la normativa general tributària vigent. Tant en un cas com
en l’altre, els criteris interpretatius que s’hi estableixen tenen caràcter vinculant per
c"vqvu"gnu"”ticpu"fÓcrnkecek„"fgnu"vtkdwvu"k."oﬁu"gurge Ýecogpv."rgt"c"nÓCiﬂpekc"Vtk-
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