OBSERVATORI FISCAL – SESSIÓ NOVEMBRE 2020
- TEMES A TRACTAR EN LA SESSIÓ DEL PLE De conformitat amb el que es disposa en l'article 7 del Decret 53/2020, de 24 d'abril, del
Consell, de creació de l'Observatori fiscal de la Comunitat Valenciana (Decret 53/2020, en
endavant), corresponen a les persones que integren l'Observatori Fiscal les següents funcions:
a) Participar en les sessions del Ple de l'Observatori Fiscal i dels grups de treball dels quals
formen part, proposant a la Presidència la inclusió de temes en l'ordre del dia amb suficient
antelació.
b) Presentar propostes per a la seua discussió pel Ple de l'Observatori Fiscal o per al seu estudi
en els grups de treball o per la Secretaria.
Per part seua, l'article 8 del Decret 53/2020, estableix que correspon a la Direcció Tècnica
dirigir, promoure i coordinar l'actuació de l'Observatori Fiscal.
Així mateix, l'article 15.3, 2n paràgraf, del citat text normatiu, preveu que a la convocatòria
de la reunió, que contindrà l'ordre del dia de la sessió, s'acompanyarà la documentació específica
sobre els temes a tractar.
Considerant el que estableixen els preceptes esmentats, i per part de diferents membres
del Ple de l'Observatori Fiscal que, al seu torn, pertanyen a l'Agència Tributària Valenciana, s'han
comunicat diverses actuacions que, en el si de l'organisme, han tingut lloc, i que, donada la seua
rellevància, aquesta Direcció Tècnica considera oportú posar en coneixement dels membres de
l'Observatori Fiscal, per les implicacions pràctiques que poden suposar de cara a la ciutadania. Les
citades actuacions són les que a continuació s'indiquen:
• Assistència al contribuent
• Presentació del nou model 600
• Presentació del nou programa d'ajuda del model 650
• Millores en l'atenció a la ciutadania a través de mitjans tecnològics
Addicionalment, i dins del termini establit a aquest efecte, la Direcció Tècnica de l'Obser vatori Fiscal ha rebut, a través del correu electrònic corresponent a l'òrgan, propostes per a la seua
discussió en el Ple de l'Observatori Fiscal efectuades pels següents membres d'aquest, les quals
s'adjunten al present escrit:
• Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (document un)
• Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (document dos)
• Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (document tres)
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• Fundació d'Estudis Borsaris i Financers (document quatre)
• Campanya per una Justícia Fiscal (documents cinc a deu)
Analitzades les propostes rebudes, i posant-les en relació amb les funcions que té encoma nades l'òrgan, la Direcció tècnica de l'Observatori Fiscal considera oportú:
I.
Sotmetre a l'anàlisi del Ple les propostes efectuades per l'entitat Assessors Fiscals de
la Comunitat Valenciana i les formulades per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.
II.
Sotmetre a la valoració del Ple la possible remissió a l'òrgan competent de la resta de
propostes rebudes, per a la seua anàlisi i valoració.
Es traslladen les anteriors consideracions a la Presidència de l'Observatori Fiscal a l'efecte de fixar
l'ordre del dia de la sessió a celebrar.

LA DIRECTORA TÈCNICA DE L'OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Firmat per Sonia Encarnación Díaz Español
el 09/11/2020 14:23:59
Càrrec: D.G. de l'Agència Tributària
Valenciana
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