Agència Tributària Valenciana
Gregorio Gea, 14 · 46009 València

RESOLUCIÓ de la directora general de l'Agència Tributària Valenciana, per la qual se seleccionen
les entitats ciutadanes que formaran part de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.
La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana
de la Comunitat Valenciana, estableix, en el títol V, el règim jurídic regulador de la participació
ciutadana, a fi de promoure i fomentar la participació, tant individual com col·lectiva, en els
assumptes públics, així com regular les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i amb les
organitzacions i entitats que conformen la societat civil de la Comunitat Valenciana.
Per la seua banda, 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 pròxima
i dialogant que implique i consulte la ciutadania, basada en una relació de cooperació i confiança
mútua, reforçant la interacció amb la resta d'administracions públiques, agents econòmics, socials
i culturals, i la resta de la societat civil. En aquest sentit, es crea l'Observatori Fiscal de la
Comunitat Valenciana, a través del Decret 53/2020, de 24 d'abril, del Consell, de creació de
l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Decret 53/2020), que integra
agents socials i administratius amb participació en el sistema tributari valencià.
L'article 4 del Decret 53/2020 disposa que, entre altres, integraran la vocalia de l'Observatori Fiscal
de la Comunitat Valenciana una persona en representació de cadascuna de les associacions i
col·legis professionals de l'àmbit tributari, les organitzacions socials i empresarials representatives
de col·lectius i agents de l'àmbit tributari que estatutàriament tinguen reconegut un paper actiu en
aquest àmbit i que manifesten interés a col·laborar en les tasques que s'establisquen, amb un
màxim de 20 persones, designades per la persona titular de la conselleria competent en matèria
d'hisenda. En compliment del que s'estableix en l'esmentat precepte, aquesta representació serà
finalment de 20 vocalies.
L'article 10 del Decret 53/2020 regula la presentació de candidatures i, entre altres qüestions
metodològiques, estableix que en cada candidatura se seguirà el principi d'equilibri de gènere.
L'article 11 del Decret 53/2020 regula els criteris pels quals la persona titular de la direcció general
de l'Agència Tributària Valenciana selecciona les vocalies objecte de proposta, atesos els principis
de diversitat i representativitat sectorial i territorial, per mitjà del sistema d'avals.
I finalment, l'article 12 del Decret 53/2020 estableix que després de la selecció de candidatures, la
direcció general de l'Agència Tributària Valenciana designarà per sorteig les entitats la vocalia de
les quals serà exercida per una dona, a fi de complir amb el principi d'equilibri de gènere en la
composició de l'Observatori Fiscal. Així mateix, elevarà uns proposta a la Presidència de
l'Observatori Fiscal, que nomenarà les persones que ostentaran les vocalies titulars i suplents en
representació de les entitats ciutadanes.
Considerant el que estableixen els preceptes esmentats, pels quals es faculta la persona titular de
la direcció general de l'Agència Tributària Valenciana a seleccionar les vocalies precitades,
RESOLC
Primer.- Admetre, per tal que siguen presentades dins del termini establit a aquest efecte i a través
del procediment habilitat, les candidatures presentades per les entitats que s'especifiquen en
l'annex I.
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Segon.- Seleccionar les candidatures presentades per les entitats que a continuació es detallen
per a ocupar 20 vocalies en l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana en representació de les
entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana.
Per a la selecció de les entitats, s'han tingut en compte els criteris establits en l'article 11 del
Decret 53/2020, i s'ha valorat molt especialment l'àmbit d'actuació de les entitats, i s'ha triat entre
aquestes les que tenen més representativitat.
Entitat ciutadana
Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV)
Il·lustre Col·legi Notarial de València
Xarxa de Professors de Dret Financer i Tributari (XPDFT)
Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana
(CERMI)
Il·lustre Col·legi d'Advocats de València (ICAV)
Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (APAF CV)
Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL)
Col·legi Oficial de Censors Jurats de Comptes de la Comunitat Valenciana
Col·legi d'Economistes de València (COEV)
Coordinadora d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (CVONGD)
Associació per a la Taxació de les Transaccions Financeres i l'Acció Ciutadana del País Valencià
(ATTAC)
Consell Valencià de Col·legis Oficials de Graduats Socials de València
Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF)
Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València
Col·legi de Gestors Administratius d'Alacant
Fundació d'Estudis Borsaris i Financers (FEBF)
Campanya per una Justícia Fiscal
Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO)
Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT)
Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)
Respecte del total de candidatures presentades, les següents entitats no ostentaran vocalia
directa en l'Observatori Fiscal:


Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA)



Associació d'Empreses de Màquines Recreatives de la Comunitat Valenciana (ANDEMAR
CV)
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Fundació Oxfam Intermón

En els dos primers casos, com que ja estan representades en l'òrgan per estar integrades en la
Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, organització que sí que formarà part de
l'Observatori Fiscal, i que representa, al seu torn, un nombre molt important d'entitats que aglutinen
els interessos del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
En el cas de la Fundació Oxfam Intermón, per estar representada indirectament en l'òrgan a través
de la Coordinadora d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament, ja que és una
organització sòcia d'aquesta, i constituir aquesta última una plataforma estatal que, al seu torn,
representa les organitzacions socials i xarxes autonòmiques dedicades a la cooperació
internacional, l'educació per a la ciutadania global i l'acció humanitària.
Tercer.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Portal de Transparència de la Generalitat,
gvaOberta, i en la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana.
Quart.- Després de la selecció de les candidatures que formaran part de l'Observatori Fiscal de la
Comunitat Valenciana, la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana designarà per sorteig
les entitats la vocalia de les quals serà ostentada per una dona, a fi de complir amb el principi
d'equilibri de gènere en la composició de l'Observatori Fiscal.
La persona titular de la direcció general de l'Agència Tributària Valenciana elevarà una proposta a
la Presidència de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, que procedirà al nomenament de
les persones que ostentaran les vocalies titulars i suplents en representació de les entitats
ciutadanes.
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, les persones interessades podran
interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan que ha dictat l'acte o el superior jeràrquic en el
termini d'un mes, comptador des de l'endemà de ser notificat. Tot això, de conformitat amb el que
estableixen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

LA DIRECTORA GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA
Firmat per Sonia Encarnación Díaz Español
el 15/07/2020 12:05:34
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ANNEX I. ENTITATS ADMESES
Entitats admeses
Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV)
Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA)
Il·lustre Col·legi Notarial de València
Xarxa de Professors de Dret Financer i Tributari (XPDFT)
Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana
(CERMI)
Il·lustre Col·legi d'Advocats de València (ICAV)
Associació d'Empreses de Màquines Recreatives de la Comunitat Valenciana (ANDEMAR CV)
Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (APAF CV)
Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL)
Col·legi Oficial de Censors Jurats de Comptes de la Comunitat Valenciana
Col·legi d'Economistes de València (COEV)
Fundació Oxfam Intermón
Coordinadora d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (CVONGD)
Associació per a la Taxació de les Transaccions Financeres i l'Acció Ciutadana del País Valencià
(ATTAC)
Consell Valencià de Col·legis Oficials de Graduats Socials de València
Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF)
Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València
Col·legi de Gestors Administratius d'Alacant
Fundació d'Estudis Borsaris i Financers (FEBF)
Campanya per una Justícia Fiscal
Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO)
Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT)
Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)
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