
 
 

Comunicat de premsa: primeres conclusions de la IV Jornada tributària 

 
Els elements conflictius dels impostos de 

societats i de successions i la declaració d’actius 
a l’estranger centren la sessió matinal de la  IV 

Jornada Tributària dels economistes 
 

 La Directora General de Tributs de la Generalitat de Catalunya, Natalia 
Caba, assegura que després de l’aixecament de la suspensió per part del 
TC de la llei sobre l’impost d’actius improductius es podrà tornar a 
utilitzar com a mecanisme de lluita contra l’evasió fiscal 

 

 La directora del Servei de Planificació i Relacions Institucionals de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Rosa María Prieto, assegura 
que l’Agència Tributària va assolir al 2018 una recaptació líquida de 
208.731 milions d’euros, el que suposa la millor dada recaptatòria des del 
2006  

 
Barcelona, 13 de març de 2018.- L’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona acull avui la IV 
Jornada Tributària organitzada pels Fiscalistes del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (FiscalistesCEC). La inauguració de la jornada ha comptat amb les 
intervencions del degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Anton Gasol, el qual 
ha posat en valor el paper del Col·legi d’Economistes, amb més de 3.300 professionals 
de l’àmbit fiscal, en matèria tributària a Catalunya, del president del Consejo General 
de Economistas, Valentí Pich, que ha subratllat l’oportunitat que esdevé la Jornada 
Tributària per posar sobre la taula qüestions rellevants en fiscalitat, i del president de 
FiscalistesCEC, Nacho Cornet, el qual ha reivindicat la tasca en matèria tributària 
realitzada pels participants de la Jornada. 
 
A continuació s’ha dut a terme la ponència “El Model 720 després del dictamen motivat 
de la Comissió Europea”, impartida per l’Advocat fiscalista de Gibernau Assessors 
Esaú Alarcón i l’Advocat fiscalista a DMS Consulting Advocats, Alejandro del 
Campo. El Model, que obliga els contribuents amb un patrimoni superior a 50.000 
euros fora de l’Estat declarar-lo, i que ha comptat amb el rebuig de la Comissió 
Europea per limitar fins a 5 llibertats comunitàries, ha comptat també amb el rebuig 
dels ponents. Esaú Alarcón ha pronosticat que el règim sancionador del Mode 720 
desapareixerà en els propers mesos i ha lamentat que, tot i el pronunciament del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea que el considera contrari a llibertat de 
moviment de capitals, hi segueix havent-hi inspeccions que afecten el contribuent.  
 
Moderada per l’economista, advocat i membre del comitè directiu de la Comissió de 
FiscalistesCEC, Emilio Pérez Pombo, la ponència també ha comptat amb la 
intervenció d’Alejandro del Campo, Advocat i denunciant davant la Comissió Europea 
amb motiu del Model 720. Segons del Campo, el Model 720 resulta “demolidor” per a 
qualsevol estalviador que tingui més de 50.000 euros i  és especialment dur per als 
estrangers que viuen a casa nostra. “A l’Agència Tributària li està arribant una quantitat 
ingent d’informació sobre capitals i amb el Model 720 és altament perillós”, ha 
assegurat. Del Campo ha subratllat que “no entén que el règim sancionador del Model 
720 segueixi vigent” després del dictamen de la Comissió Europea i s’ha mostrat 



convençut que l’Estat espanyol acabarà acusat al Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea.  
 
Seguidament, la Directora General de Tributs de la Generalitat de Catalunya, Natalia 
Caba, ha analitzat els aspectes tributaris i la problemàtica actual a l’Impost de 
Successions i donacions. Caba ha explicat que Catalunya, juntament amb Galícia, 
Aragó, les Illes Balears, Navarra i el País Basc té regulat el pacte successori, el qual té 
unes característiques tributàries controvertides. “Una de les principals funcions del 
Pacte Successori és fer perdurar les empreses familiars”, ha assegurat la Directora 
General de Tributs, la qual ha lamentat la poca concreció de la legislació en matèria de 
pactes successoris. “Es necessita modificació normativa per a que hi hagi seguretat 
jurídica en tots els operadors jurídics”, ha reblat Caba. Finalment, la Caba ha 
assegurat que l’impost de béns improductius (del qual el Tribunal Constitucional n’ha 
aixecat la suspensió) es podrà tornar a aplicar com a mecanisme de control per 
prevenir l’evasió fiscal i que grava vehicles de motor de gran potència, embarcacions 
d’oci i aeronaus de les societats, entre altres béns de luxe.  
 
Al seu torn, Ingacio Ucelay, advocat i Inspector d’Hisenda de l’Estat, ha parlat sobre 
aspectes conflictius de l’Impost de Societats. Ucelay ha fet un repàs dels béns 
fiscalment deduïbles per part de les empreses. “Hem de tenir en compte que les 
pèrdues també poden esdevenir béns fiscalment deduïbles” ha assegurat Ucelay, el 
qual ha identificat les plusvàlues i el Model 720 com dos dels factors més controvertits 
en la fiscalitat de les companyies a l’Estat.  La darrera ponència del matí ha anat a 
càrrec de Rosa Maria Prieto, directora del Servei de Planificació i Relacions 
Institucionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Prieto ha centrar la 
ponència en els reptes de l’Administració Tributària per fomentar el compliment 
voluntari de les seves obligacions amb hisenda. “L’any passat vam aconseguir 208.731 
milions d’euros de recaptació líquida, cosa que suposa la millor dada des del 2006”, ha 
assegurat Prieto 
 
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. 
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