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Sr. Martí Carnicer i Vidal 
Secretari general del Departament d’Economia i Finances 
Rambla de Catalunya, 19-21  
08007 Barcelona 
 

 
 
Sr. Secretari general, 
 
El present escrit s’emmarca en la fase d’informació pública del Projecte de 
decret pel qual es regula l’Oficina del Contribuent (instrumentada 
mitjançant edicte del Departament d’Economia i Finances de data 
13.5.2010, publicat al DOGC núm. 5633 de 20.5.2010), i les al�legacions 
que s’hi contenen tenen per objecte el text disponible a la seu electrònica 
en el moment de la publicació de l’esmentat anunci. 
 
Les al�legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir 
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o 
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions 
generals que la Llei 14/2008, del 4 de novembre atribueix a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, sens perjudici d’aquelles altres observacions de 
caràcter tècnic que, tangencialment, s’estimi oportú també efectuar. 
 
Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya us demanem, a l’efecte de poder 
efectuar el corresponent seguiment, que tan bon punt us sigui possible ens 
feu partíceps del contingut del document incorporat a l’expedient que 
contingui l’informe i la valoració que les presents al�legacions hagin 
merescut, així com de l’informe dels serveis jurídics a què fa referència 
l’article 65.1 de la Llei 13/1989, en particular pel que fa al seu 
pronunciament sobre si s’ha donat resposta adequada a les al�legacions que 
s’hagin presentat i si consta a l’expedient la justificació de l’acceptació o 
rebuig de les diferents propostes que s’hagin rebut en fase de consultes. 
 

 
 

AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE 
DECRET PEL QUAL ES REGULA L’OFICINA DEL CONTRIBUENT 

 
 
 
Consideracions preliminars 
  
Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya valorem positivament la 
implementació dels anomenats serveis de queixes i peticions. Constitueixen, 
aquests, un instrument de participació de la ciutadania en les intitucions 
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que contribueix a la millora de la transparència en el funcionament 
d’aquestes i, en definitiva, a refermar la confiança de què són dipositàries. 
 
L’excel�lència en la millora del serveis públics que han de perseguir 
iniciatives d’aquesta mena es veuria, sens dubte, afavorida si la regulació 
de l’òrgan que es crea garanteix certa autonomia d’aquest front a 
l’estructura administrativa en què necessàriament s’integra. 
 
El projecte de decret podria aprofundir en aquest sentit. De fet, un 
antecedent ben proper, constituït pel Reial Decret 1676/2009, de 13 de 
novembre, pel que es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent, 
reconeix de manera expressa la independència funcional de l’òrgan, amb 
funcions anàlogues a les de l’Oficina del Contribuent. 
 
No és aquest un tema menor. És important que la independència funcional 
quedi ben garantida. En aquest sentit, pensem que el projecte de decret 
hauria d’assegurar millor aquesta independència. 
 
Els serveis de queixes i peticions, només resulten creïbles per a la persona 
que s’hi adreça si té la certesa que ho fa a un òrgan que analitzarà els fets 
amb autonomia de criteri, fugint de l’automatisme propi de tota estructura 
jerarquitzada. Això resulta vàlid tant en estructures públiques com privades.  
 
Respecte a aquestes darreres en trobem un bon exemple en la regulació 
que l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, fa dels departaments o serveis 
d’atenció al client i del defensor del client de les entitats financeres, un 
àmbit, aquest, caracteritzat per una intensa intervenció administrativa. 
 
Mentre l’article 6.1 de l’esmentada disposició estableix (referint-se al 
departament o servei d’atenció al client) que “les entitats adoptaran les 
mesures necessàries per separar el departament o servei d’atenció al client 
de la resta de serveis comercials o operatius de l’organització, de tal 
manera que es garanteixi que aquell prengui de manera autònoma les seves 
decisions referents a l’àmbit de la seva activitat i, alhora, s’evitin conflictes 
d’interès”, l’article 7.1 (referit al defensor del client) expressa que aquest 
“actuarà amb independència respecte de l’entitat i amb total autonomia en 
quant als criteris i directrius a aplicar en l’exercici de les seves funcions”. 
 
 
 
Terminologia emprada 
 
Pel que fa aquest aspecte suggerim la unificació de les denominacions. Així, 
si la iniciativa prové de la ciutadania, resulta distorsionador emprar el terme 
“iniciatives” a què fa referència l’article 2.1. No es defineix què s’entén per 
“iniciatives” i a elles tampoc no s’hi refereix la Carta de drets dels 
contribuents. 
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Preàmbul 
 
El breu text justificatiu de la norma conté una referència al mandat derivat 
de la disposició transitòria  tercera de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya en tant que preveu la creació de l’Oficina 
que ara s’impulsa. 
 
En el si d’aquest breu preàmbul suggerim la possibilitat d’introduir una 
referència a l’antecedent que suposa l’aprovació de la Carta de drets dels 
contribuents. Aquest instrument, de la mateixa manera que succeeix amb 
l’Oficina que ara s’impulsa, apareix reconegut en una norma amb rang de 
Llei (disposició transitòria  quarta de la Llei 7/2007), la qual cosa el dota de 
la rellevància suficient com per fer-ne l’esment suggerit. De fet, és aquesta 
carta de drets la que predetermina, per exemple, el termini màxim en què 
han de ser contestades les queixes i suggeriments (30 dies), condicionant, 
per coherència, el contingut de la regulació ara pretesa. 
 
 
 
Article 1 Creació i estructura 
 
El Projecte de Decret opta per configurar l’Oficina com a àrea funcional. 
En tot cas, atesa la naturalesa de les funcions que li corresponen segons la 
Llei: “defensar les garanties i els drets dels ciutadans en llur relació amb 
l’Administració tributària de Catalunya” necessàriament haurà de ser 
comandada per persona funcionària i així se n’hauria de fer menció 
expressa. És aquesta una exigència derivada de l’article 9.2 de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
 
Article 2 Funcions de l’Oficina del Contribuent 
 
Es troba a faltar una descripció més rigorosa de l’àmbit propi de les queixes 
i els suggeriments, distingint les unes dels altres. A més, mentre la Carta de 
drets estableix en la lletra A.20 el dret a formular queixes i suggeriments 
“en relació amb el funcionament de l’Administració tributària”, l’àmbit a què 
es refereix el precepte (procediments administratius i interpretació de la 
normativa tributària) semble més curt o restringit que aquell. La coherència 
determinaria una altra solució. 
 
D’altra banda, la redacció d’aquest article que delimita les funcions de 
l’Oficina, i el context de la resta de la norma no permeten saber amb 
certesa a qui correspon assumir la resposta a les queixes i suggeriments, 
doncs l’expressió emprada en el núm. 2 “coordinar l’elaboració de les 
respostes” no resulta prou indicativa d’aquest extrem. 
 
En relació a les propostes que puguin partir de la pròpia Oficina del 
contribuent, sorprén la redacció donada pel núm. 4 del precepte: “Aquests 
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informes s’elevaran al secretari o secretària general del Departament 
d’Economia i Finances, per a què, si escau, els valori i els trameti a 
l’Agència Tributària de Catalunya, a la Direcció General de Tributs i a la 
Junta de Finances, amb la finalitat que adoptin les mesures correctives que 
calgui”. D’això semblaria desprendre’s que el secretari o secretària general 
podrien deixar de valorar la proposta objecte d’informe, la qual cosa 
suposaria de facto buidar de contingut la mateixa raó de ser de l’Oficina. 
Sempre “s’escaurà” valorar la proposta. Una cosa diferent és la ulterior 
tramesa. 
 
Finalment, pel que fa a la difusió de la Memòria anual que elabori l’Oficina, 
suggerim que, per raons de transparència, sigui substituïda l’expressió “se’n 
pot fer difusió” que emprea el núm. 5 de l’article 2 per la de “se’n ha de fer 
difusió”. 
 
 
Article 3 Règim de les queixes o suggeriments 
 
Suggerim dues addicions al precepte. D’una banda, la previsió que sigui 
lliurat acusament de recepció de la queixa o suggeriment. I de l’altra, que 
es garanteixi expressament el dret dels ciutadans a ser informats en 
qualsevol moment, si ho sol�liciten, de l’estat de la tramitació. 
 
Per raons sistemàtiques, entenem que la previsió continguda actualment en 
l’article 4.3 relativa al termini en què ha de ser notificada la resposta 
encaixaria millor en l’article 3 que no pas en el 4, dedicat als “mecanismes 
de coordinació amb l’Agència Tributària de Catalunya, la Direcció General de 
Tributs i la Junta de Finances”. 
 
 
 
Barcelona, 11.6.2010 

 
David Martínez Madero 
Director 


