Observatorio Fiscal de la Comunidad
Valenciana
Gregorio Gea, 14 · 46009 Valencia

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L'OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
A València, a les 11.15 hores del dimarts, 15 de setembre de 2020, per videoconferència
amb Cisco Webex Meetings, convocats per voluntat del President, es reuneixen els membres, que
posteriorment es relacionen, a fi de celebrar la sessió constitutiva de l'Observatori Fiscal de la
Comunitat Valenciana, i conforme al següent
ORDRE DEL DIA
1- Constitució del Ple de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana i nomenament de la
Direcció Tècnica.
2- Presentació de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.
3- Propostes de mesures fiscals per a la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d'organització de la Generalitat (d'acompanyament a la Llei de Pressupostos per a
l'exercici 2021).
4- Normes de funcionament.
5- Precs i preguntes.
1- Constitució del Ple de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana i nomenament de la
Direcció Tècnica.
El President de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, O.F.C.V.) Sr. Vicent
Soler i Marco, per ostentar la condició de titular de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda,
presa la paraula, i presenta aquest nou espai multilateral de transparència de l'actuació de
l'administració tributària de la Generalitat Valenciana. Destaca que és un organisme pioner a
Espanya ja que no existeix en cap altra Comunitat Autònoma, i ressalta l'objectiu d'aconseguir la
millora en la prevenció i la lluita contra el frau fiscal.
A continuació, el President agraeix a Sonia Díaz Español (Directora de l'Agència Tributària
Valenciana, d'ara en avant A.T.V.) el seu esforç i compromís amb aquest projecte des del principi,
així com a la resta d'assistents, membres d'aquest ple.
Procedeix a la presentació de Sr. Francesc Gamero Lluna, com a Vicepresident de l'O.F.C.V., per la
seua condició de titular de la Secretaria Autonòmica que té atribuïda la competència en matèria
d'Hisenda, i passa la paraula a Sonia Díaz Español perquè procedisca a enumerar a cadascuna de
les persones que ocupen les vocalies de l'O.F.C.V. Assisteixen a la convocatòria tots els seus
membres a excepció dels representants de la Universitat Politècnica de València que prèviament ja
havien excusat la seua assistència i es dona per vàlidament constituïda la sessió.
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Tal com recull l'article 8 del Decret 53/2020, de 24 d'abril, del Consell, el President, amb el vistiplau
de tots els membres, designa a Sonia Díaz Español, Directora de la A.T.V., com la persona que
desenvoluparà la Direcció Tècnica de l'O.F.C.V.
2- Presentació de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.
La direcció tècnica presa la paraula i presenta l'O.F.C.V.
Comenta que l'organisme es va forjar al juliol de 2019, com un dels objectius del seminari de
Montanejos del Govern, amb la intenció de crear un lloc multilateral de transparència i de
col·laboració i cooperació de l'Administració amb els intermediaris fiscals i la ciutadania. La Llei
9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera i d'organització de la Generalitat, recollia en la seua disposició addicional 1a la creació d
´aquest Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.
Els seus objectius prioritaris són millorar la qualitat dels serveis prestats per l'Administració,
potenciar la cooperació amb els intermediaris fiscals i lluitar contra el frau fiscal.
Tal com contempla el seu propi Decret de creació, així com el Pla Pluriennal, l'O.F.C.V. té com a
finalitats millorar l'assistència als contribuents i els mitjans electrònics, implantar més consciència
tributària i professionalitzar una mica més l'A.T.V.
Tot això basat en els principis contemplats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, i garantint les bones pràctiques.
S'enumeren algunes de les funcions de l'O.F.C.V. i es destaca que no es troba entre les seues
funcions proposar mesures fiscals, ja que no té cap labor legislativa, encara que sí que pot analitzar
les mesures que s'hagen adoptat i establir o acordar mecanismes de control.
Quasi per a finalitzar aquest punt de l'ordre del dia, es comenta que en el Decret de constitució es
recullen també les funcions de la Presidència, de la Secretaria, de la Direcció Tècnica, així com de la
resta de persones que formen part d'aquest organisme.
Finalment, el President presa la paraula i anticipa que possiblement delegarà la Presidència en la
Direcció Tècnica en algunes de les reunions.
3- Propostes de mesures fiscals per a la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d'organització de la Generalitat (d'acompanyament a la Llei de Pressupostos per a
l'exercici 2021).
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Presa la paraula Rafael Beneyto Cabanes, director general de Tributs i Jocs, per a fer una breu
bestreta de la pròxima Llei de mesures.
Pel que fa a l'àmbit d'impostos, estructurades per objectius, s'han adoptat diferents mesures en
relació amb:
- Objectiu 1: Lluita contra el despoblament de les zones rurals.
- Objectiu 2: Protecció de les dones víctimes de violència de gènere.
- Objectiu 3: Iniciatives per a minimitzar els efectes del *Covid-19.
- Objectiu 4: Iniciatives per a la protecció del medi ambient.
- Promoció de l'activitat econòmica.
- Altres mesures relacionades amb l'IRPF.
- Famílies monoparentals.
- i altres mesures.
I finalitza la seua exposició, esmentant molt breument algunes de les mesures que afecten la Llei
de Taxes.
A continuació, el President presa la paraula i informa que l'avantprojecte de llei de mesures fiscals,
de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat serà publicat al llarg del dia de
hui en la pàgina web de la Conselleria, i sol·licita a tots els membres que ho desitgen al fet que
remeten (al correu observatori_fiscal@gva.es) les observacions, propostes o suggeriments que
consideren oportunes, a fi d'elaborar el corresponent informe de l'Observatori Fiscal de la
Comunitat Valenciana perquè s'incorpore a l'expedient.
4- Normes de funcionament.
La Secretària de l'O.F.C.V. presa la paraula per a exposar breument les normes de funcionament del
Ple, que es regiran pel que es disposa en l'art. 15 del propi Decret de creació de l'O.F.C.V., per les
pròpies normes que s'acorden en el Ple (segons l'art. 11 de l'aquest Decret) i, en defecte d'això, per
les normes que recull la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Entre les normes de funcionament, es destaca que el ple es reunirà amb caràcter ordinari una
vegada al semestre, i es proposa que siga els mesos de juny i novembre de cada any. No obstant
això, es podrà reunir de manera extraordinària sempre a iniciativa del mateix president, o a
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sol·licitud d'almenys, la meitat dels membres, quan la naturalesa dels temes a tractar així ho
requerisquen.
Com a regla general, la convocatòria de les reunions es farà almenys amb 15 dies d'antelació i
s'adjuntarà l'ordre del dia juntament amb la documentació necessària segons els temes a tractar.
Tots els membres podran proposar temes per a debatre en el ple. Aquestes propostes hauran
d'enviar-se al correu observatori_fiscal@gva.es com a màxim fins al dia 15 del mes anterior al de la
convocatòria (és a dir, fins al 15 de maig o el 15 d'octubre). No obstant això, serà la dirección
técnica l'encarregada de revisar aquestes propostes per a determinar si deuen o no incloure's en
l'ordre del dia en qüestió.
Es destaca també la possibilitat de crear grups de treball pel ple (art. 14 del Decret de creació) en
el qual s'acordarà havent d'acordar-se la seua composició, les seues funcions, les normes de
funcionament d'aquests grups, així com el termini per a complir amb l'encàrrec que se li haja
encomanat.
5- Precs i preguntes.
El President mostra novament la seua satisfacció per la creació de l'Observatori Fiscal de la
Comunitat Valenciana perquè suposa un avanç important en garantir la transparència en el
funcionament de l´Administració i la possibilitat de participar en la fiscalització a la ciutadania.
El vicepresident destaca que la política social i econòmica no té únicament efectes recaptatoris,
clar exemple és l'O.F.C.V.
Represa la paraula el President, agraint la participació de tots els membres i manifestant el
convenciment de la utilitat d'aquest nou organisme.
Tancament de la sessió.
A les 12.11 hores es dona per conclosa la sessió de constitució de l'Observatori Fiscal de la
Comunitat Valenciana.
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