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Gregorio Gea, 14 · 46009 València

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, PEL
QUAL ES CREA L'OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la
Generalitat, estableix, en l’article 38, que s'haurà d'impulsar una Administració relacional i dialogant
que implique i consulte la ciutadania, prevalga el principi de cooperació i reforce la interacció amb
la resta d'administracions públiques, els agents econòmics, socials i culturals, i la resta de la
societat civil.
La necessitat que l'Administració tributària de la Generalitat dispose d’un marc organitzatiu que
permeta millorar la prestació del servei i la qualitat en l'atenció i assistència al contribuent;
potencie la col·laboració i cooperació interadministrativa, i afronte adequadament la labor de
control i lluita contra la defraudació fiscal en l'àmbit dels tributs gestionats per la Generalitat; com
també que coadjuve a aconseguir un grau satisfactori de suficiència financera i incremente
l'eficàcia per a reunir els recursos necessaris per al sosteniment de les despeses públiques, posa
de manifest la conveniència de crear un espai multilateral de transparència de l'actuació de
l'Administració tributària de la Generalitat i de posada en comú d'informació i coneixements, a fi
que hi haja una major cooperació entre els interlocutors socials en matèria tributària i la mateixa
administració.
D'altra banda, de conformitat amb el que es disposa en l'article 2.2.f) del Decret 3/2019, de 18 de
gener, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana, correspon a l'Agència
Tributària Valenciana el desenvolupament de la col·laboració social en l'aplicació dels tributs de
competència de l'Agència.
Per a garantir les finalitats perseguides per l'Agència Tributària Valenciana, s'estableixen i reforcen
les accions de coordinació i col·laboració mitjançant una mesura de caràcter orgànic introduïda
com a objectiu del Seminari d'Estiu 2019 a Montanejos. En aquest sentit, s'adopta un ambiciós
protocol d'avaluació de la seua eficàcia, eficiència i efectivitat mitjançant la constitució de
l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, que integrarà tots els agents socials i
administratius amb participació en el sistema tributari valencià.
L'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana inclou un grup de ciutadans i ciutadanes que
conjuntament són font de gran credibilitat derivada de la seua honestedat, capacitat tècnica i
suport al posicionament de la nostra comunitat per a escometre els objectius següents :




Facilitar polítiques tributàries que prioritzen el desenvolupament humà sostenible en un
marc de sostenibilitat fiscal i mediambiental.
Promoure l'educació ciutadana sobre les actuacions tributàries, la consciència fiscal.
Aprofundir en el coneixement mutu entre l'Agència Tributària Valenciana i els professionals
representats en aquest, en un marc de cooperació, transparència, rigor tècnic, objectivitat,
proporcionalitat i receptivitat.
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Augmentar la seguretat jurídica en les relacions dels contribuents i els professionals
tributaris amb l'Agència Tributària Valenciana.
Contribuir a la millora de l'aplicació del sistema tributari.
Contribuir a la prevenció del frau fiscal.
Monitorar i avaluar la gestió i transparència de les finances públiques en funció d'aquestes
polítiques, emetre recomanacions públiques i traslladar-les a la societat civil.

Per consegüent, el present decret obeeix a la necessitat de regular l'organització i funcionament de
l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic.
Segons estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en l'article 129, en l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat
reglamentària, les administracions públiques actuaran d'acord amb els principis de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència. Amb la regulació de
l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana es compleixen tots aquests principis, ja que la
seua constitució la determina la legislació i la naturalesa de les funcions assignades.
Aquesta mesura redunda en l'interés general, ja que es potenciaran els instruments necessaris per
a garantir la participació ciutadana en el disseny i l'avaluació de les polítiques públiques, i per a
això s'utilitzaran tots els mitjans accessibles, inclosos els telemàtics, per a aprofundir en el
desenvolupament de la democràcia participativa.
En virtut d'això, en execució del que disposa la normativa citada i de conformitat amb el que
estableix l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, es considera necessari i
oportuna la tramitació del decret del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l'Observatori Fiscal
de la Comunitat Valenciana.

LA DIRECTORA GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA
Firmado por Sonia Encarnación Díaz Español
el 17/01/2020 10:09:25
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