
 
 
 
 
 
 

Comunicat de premsa: primeres conclusions de la II Jornada tributària 

 
La desproporció de les sancions del Model 720 i 

els ajustats terminis del SII centren l’atenció 
 
- Es crearà un registre d’assessors fiscals a Catalunya amb l’objectiu de facilitar 
les obligacions tributàries i esdevenir un model millor de treball fonamentat en la 
cooperació. En aquest sentit, s’obre un nou futur per l’assessor fiscal. 
 
- No hi haurà demora en l’entrada en vigor del sistema de Subministrament 
Immediat d’Informació (SII) que serà el proper u de juliol encara que hi han 
empreses que observen dificultats per adaptar-se a temps i que efectivament els 
implicarà molt treball de nova gestió. 
 
- Espanya té dos mesos per revisar el Règim sancionador del Model 720 sinó la 
Comissió Europea la demandarà front del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. 
 
- Les novetats de l’Impost sobre Societats tenen per objectiu augmentar la 
recaptació a curt termini. 

 
Barcelona, dijous 23. L’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona ha acollit  la II Jornada 
Tributària organitzada pels Fiscalistes del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(FiscalistesCEC).  
 
La inauguració de la jornada ha estat a càrrec del degà del Col·legi d'Economistes de 
Catalunya Joan B. Casas, que ha donat la benvinguda a tots els assistents, del 
president del Consejo General de Economistas Valentí Pich, que ha destacat que els 
despatxos d’economistes assessors fiscals els manca adaptar la seva organització al 
món digital, i del president de FiscalistesCEC Nacho Cornet, que ha anunciat que 
aquest any des del Col·legi s’endegarà una nova eina pels assessors fiscals 
fonamentada en les xarxes socials. 
 
A continuació, ha estat el torn del secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya 
Josep Lluís Salvadó i la directora general de Tributs i Joc de la Generalitat de 
Catalunya Marta Espasa. 
 
Marta Espasa ha iniciat la seva intervenció recordant que un sistema fiscal ha de ser 
redistributiu, recaptatori i eficient, és a dir, que ha de servir per corregir externalitats 
negatives sense reduir el creixement econòmic. Segons Espasa, el sistema fiscal 
català cada vegada és més eficient i va assolint l’objectiu recaptatori. Ha posat com a 
exemples la reducció del dèficit el 2016 gràcies, en part, a la millora en la recaptació 
dels impostos de Transmissions Patrimonials i del Patrimoni, i el vigor de l’economia 
catalana, que ha tancat el 2016 amb un 3,5% del PIB i preveu assolir el 2,7% el 2017. 
 

Tot seguit la directora ha remarcat que a Catalunya tenim una pressió fiscal baixa, 
mentre que els tipus impositius nominals són molt elevats a causa del frau fiscal, que a 



Espanya es situa entre el 6% i el 7% del PIB, i al gran entramat de beneficis fiscals. En 
aquest sentit, ha posat de manifest que la suma de beneficis fiscals que existeixen en 
aquest moment a Catalunya entre els impostos estatals i els propis puja a 10.000 
milions d’euros, 9.000 milions derivats de la normativa estatal i 1.000 milions de 
l’autonòmica, bàsicament la referida a l’impost de successions i donacions. En aquest 
sentit, Espasa ha anunciat la voluntat del govern de revisar i analitzar els beneficis 
fiscals actuals per tal d’identificar quins cal mantenir i quins seria aconsellable eliminar. 
 

Finalment, la directora ha fet un repàs a les novetats tributàries incloses a la Llei 
d’acompanyament dels pressupostos, que el Parlament aprovarà el proper mes de 
març i que preveu modificacions en impostos ja existents, com ara el d’habitatges 
buits, el de grans establiments comercials o el turístic, i la creació de nous impostos, 
com ara el de begudes ensucrades envasades i l’impost sobre el risc mediambiental 
de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements 
radiotòxics. L’impacte previst de recaptació és de 100 milions d’euros per a l’any 2017 i 
de 180 milions d’euros pel 2018. 
  

El secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, ha destacat la voluntat del govern de consolidar 
les competències que atorga l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria tributària i 
ha explicat el creixement que està duent a terme l’Agència Tributària de Catalunya. En 
aquest sentit, Salvadó ha recordat que aquest 2016 l’agència ja ha gestionat 60.000 
dels 70.000 deutes que fins ara encarregava a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, que l’1 de setembre assumirà el 100% dels deutes del Servei Català de 
Trànsit i la totalitat de la liquidació dels impostos cedits. Aquesta ampliació de les 
funcions és el que ha generat la necessitat de dur a terme el desplegament de l’ATC 
per tot el territori, amb quinze noves oficines pròpies i dotze de compartides amb 
l’administració local. 
 
En l’àmbit de les noves tecnologies, Salvadó ha anunciat la posada en marxa d’una 
nova seu electrònica, que permetrà millorar la tramitació telemàtica dels impostos, i 
l’entrada en funcionament del programa e-Spriu, que s’estrenarà amb l’impost de les 
begudes ensucrades envasades. En el marc del Pla de reducció del frau, el secretari 
ha destacat les modificacions legislatives que es posaran en marxa, com ara 
l’obligació de subministrar informació a l’ATC per part dels Mossos d’Esquadra o les 
autoritats portuàries, la incorporació de models predictius per incrementar l’eficiència 
en la inspecció i la millora en la identificació dels béns a l’estranger. Salvadó ha 
demanat la col·laboració dels assessors fiscals per adaptar-se a tots aquests canvis. 
 
Finalment, el secretari d’Hisenda ha remarcat la importància de la primera Llei del Codi 
Tributari de Catalunya, que previsiblement s’aprovarà abans de l’estiu i constituirà 
l’eina de l’Agència Tributària de Catalunya, i que preveu l’actualització de la Junta de 
Finances, i la creació de l’Institut d’Estudis Fiscals i del Consell Fiscal de Catalunya, un 
organisme de nova creació, que pretén ser el punt per trobar l’equilibri entre la defensa 
de l’interès general i el respecte als interessos particulars. El  Consell Fiscal  ha de ser 
l’alt organisme consultiu i d’assessorament de 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. 
Per acabar, Salvadó també ha anunciat la constitució d’un registre d’assessors fiscals 
amb l’objectiu de facilitar les obligacions tributàries i esdevenir un model millor de 
treball fonamentat en la cooperació. En aquest sentit, Salvadó ha conclòs que s’obre 
un nou futur per a l’assessor fiscal. 
  
Seguidament, ha estat el torn del director general del Departament de Gestió Tributària 
de l'AEAT Rufino de la Rosa que ha parlat del sistema de Subministrament Immediat 
d’Informació (SII).  
 



De la Rosa comença la seva ponència emfatitzant  que la informació és la clau tot 
mencionant que el Subministrament Immediat d’Informació (SII) implica un canvi 
substancial en el registre del llibre de l’IVA. En concret, aquest sistema ve a constituir 
un registre digital del llibre de l’IVA on la informació es complimenta en uns suports 
mestres que permetran gaudir de les dades de forma immediata i que ajudaran 
clarament a lluitar contra el frau però també a generar un benefici de cooperació entre 
l’Agència Tributaria i el contribuent. Entre d’altres beneficis, aquest sistema permetrà 
que les devolucions siguin molt més ràpides. 
 
Cada empresa podrà veure si coincideixen les seves dades amb les de l’Agència 
Tributària esdevenint el SII un mecanisme de comprovació. 
  
Rufino de la Rosa ha acabat la seva intervenció comentant que no hi haurà demora en 
l’entrada en vigor del SII el proper u de juliol encara que hi han empreses que 
observen dificultats per adaptar-se a temps i que efectivament implicarà molt treball de 
gestió per les companyies. 
 
Després ha estat el torn de l’advocat i soci de DMS Consulting Alejandro del Campo i 
de l’advocat, cofundador de www.fiscalblog.es i professor de la Universitat Abat Oliba 
CEU d’Esaú Alarcón que han abordat el Model 720 o declaració de béns a 
l’estranger. 
 
Alejandro del Campo, advocat que va presentar la denúncia a la Comissió Europea 
que ha provocat l’obertura d’un procediment d’infracció contra Espanya pel Model 720, 
ha començat la seva intervenció fent un titular “el Model 720 és una autèntica arma de 
destrucció massiva” perquè contribuirà a identificar el frau fiscal però també afectarà 
als honorables estalviadors tot citant com a exemple que si el Model 720 es presenta 
fora de termini implica una sanció de 1.500€ quan en contraposició en matèria d’IRPF 
el cost de la sanció és de 100€.  
Del Campo ha mencionat que la Comissió Europea (CE) ha divulgat en una nota de 
premsa que està d’acord en que la Hisenda espanyola pugui demanar informació al 
contribuent però, d’altra banda, titlla les sancions del Model 720 com a 
desproporcionades tot dient que les mateixes poden invitar a empreses i particulars a 
desplaçar-se del territori. En aquests moments, Espanya té dos mesos per revisar el 
Règim sancionador sinó la CE la demandarà front del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. 
 
Per la seva banda, l’advocat Esaú Alarcón ha mencionat que tot apunta a que el 
Govern espanyol reaccionarà front de la crida d’atenció que ha rebut de la Comissió 
Europea revisant el Règim sancionador del Model 720. Segons Alarcón, aquest model 
no genera més declarants opinió contraria al Ministeri d’Hisenda i que les consultes 
relacionades en referència a aquest model són de difícil plantejament. 
 
Caridad Gómez, cap de la Unitat Central de Coordinació en matèria de Delictes contar 
Hisenda, ha tancat la part matinal de la II Jornada tributària tractant les novetats de 
l’Impost sobre Societats que tenen per objectiu augmentar la recaptació a curt termini. 
 
Gómez ha fet una exposició acadèmica tot centrant les novetats en tres assumptes: el 
primer, la limitació a l’aprofitament de la Bases Imposables Negatives i a les 
deduccions per evitar la doble imposició. El segon, l’eliminació de la deducció de 
pèrdues en la transmissió de participacions en determinades entitats. Y com a tercer 
assumpte, la modificació del règim transitori de reversió de deterioraments. 
 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats 
(més de 3.300 en l’àmbit fiscal) i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està considerat 



com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es 
configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum 
d'opinió obert a la societat en general. 

 
 
 
 
 

Per a més informació: 
Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450) 
cecpremsa@coleconomistes.cat 


