Sóc

Proximitat, Confiança,
Transparència, Qualitat,
Innovació, Cooperació

Treballo

Neixo l’1 de gener

Creo els meus propis cossos tributaris i els primers instruments de
planificació: Programa d’actuacions,
Pla de control tributari, Pla de la
inspecció de serveis i Pla de formació

Per contribuir al finançament de la Generalitat,
prevenir i reduir el frau fiscal, servir els ciutadans
i promoure la col·laboració amb els actors de
l’ecosistema tributari.

Aprovo la Carta de
drets dels
contribuents

Faig evolucionar l’aplicació
G@UDI per implantar-la
progressivament en l’àmbit
de la recaptació

Integro funcionaris en el meu cos
superior d’inspecció i tècnica
tributària i faig créixer la plantilla
fins als 365 treballadors

2011
Implanto el servei de
pagament a través
d’entitats financeres
col·laboradores

2012

Incremento un 45% el
pagament telemàtic a
través de la plataforma
G@UDI i l’Oficina Virtual

Activo el nou web
“e-tributs” i l’Oficina
Virtual de l’ATC

Augmento les actuacions per
lluitar contra el frau fiscal

Implanto la finestreta única tributària amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT) i creo l’Oficina del Contribuent per
potenciar l’assistència als ciutadans

2013
Creo l’impost sobre les
estades en establiments
turístics i publico el document Mercat immobiliari
de Catalunya

La Secretaria d’Hisenda
es crea per reforçar les
estructures tributàries i
fer efectiu el meu
desplegament

Poso en marxa el sistema
de cita prèvia de
l’impost de patrimoni

Signo el Conveni marc
sobre recaptació
executiva amb les 4
diputacions

Potencio la col·laboració
interadministrativa en la
lluita contra el frau

2014

2015

2016

Incorporo l’impost sobre
successions, els tributs sobre el
joc i els tributs propis de nova
creació a la tramitació telemàtica

Reordeno els cossos
tributaris propis

Promoc els nous
impostos
mediambientals

Poso en marxa el Pla de
prevenció i reducció del
frau fiscal i de foment
de les bones pràctiques
tributàries 2015-2018

Impulso la implantació de la
xarxa Tributs de Catalunya

2017
Em trasllado a les
noves instal·lacions
de la Zona Franca

Consolido els processos
d’embargament en la gestió
executiva dels deutes

Faig possible el pagament
de liquidacions i deutes a
través del 012

Implanto la nova seu
electrònica i el sistema
informàtic e-SPRIU

Culmino el desplegament
territorial i competencial i
incremento la meva plantilla

Assumeixo la gestió de
les sancions del Servei
Català de Trànsit

2018
Ja som 721 treballadors i el 87%
dels usuaris estan satisfets amb
els serveis que ofereixo
Promoc la Unitat d’Informació
Tributària per impulsar la
governança de dades

Impulso el Projecte
de decret de
subhastes
electròniques

Les meves 32 oficines
participen per 1r cop
en la campanya de la
renda amb personal i
estructura propis

Faig 10 anys!!!

Em converteixo en
l’Administració
tributària de referència
en recaptació executiva

Presento els resultats
del càlcul de la bretxa
fiscal de Catalunya

Vull continuar avançant per:

FUTUR
Dono servei amb 201 oficines
arreu de la geografia
catalana, comptant amb els
punts d’atenció de la xarxa
Tributs de Catalunya

•
•

Implantar un nou model de relació amb el ciutadà basat en la
proximitat, la transparència i en tots els recursos TIC.			
		
Consolidar el desplegament territorial i funcional 			
(recaptació executiva). 					

•

Impulsar un nou Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment
de les bones pràctiques tributàries 2019-2022.			

•

Desplegar l’Administració electrònica amb la telematització de tots els
tràmits i procediments.						
				
Refermar-me com una Administració fiscal prestadora de serveis a
altres administracions. 						
								
Implementar un model de gestió basat en la governança de dades.

•
•

