
 
 
Joan Francesc Pont Clemente critica els abusos de 
l’Administració Tributària 

La secció d‟Assessors Fiscals del Col·legi va inaugurar el seu cicle anual de reunions quinzenals 

l‟11 d‟octubre amb una sessió monogràfica per analitzar La gestió i la inspecció de tributs a la llum del 

recent reglament. El ponent, el catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona 

(UB), Joan Francesc Pont Clemente, recordà que aquest reglament (Reglament General de les 

actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes 

comunes dels procediments d’aplicació dels tributs), ha trigat molt a publicar-se, després d‟uns dos anys 

de gestació, perquè es tracta del primer intent d‟elaboració d‟un reglament sobre tributs. La norma fou 

aprovada pel RD 1065/2007, de 27 de juliol, que desenvolupa la Llei General Tributària, i publicada al 

BOE el 5 de setembre passat. 

 

En el moment que ha arribat, però, la sensació de l‟expert és de “decepció pel seu pobre resultat”, ja que 

conté un munt d‟aspectes que ja es trobaven en disposicions menors anteriors. 

 

Pont Clemente afegí que la normativa arriba en “un mal moment de les relacions entre el ciutadà i 

l‟administració d‟Hisenda”, cosa que no passa en altres administracions, com la sanitària, on, malgrat les 

seves deficiències, es perceben millores en la qualitat i en el servei, que va responent a les demandes dels 

ciutadans. En canvi, opina que en l‟administració tributària s‟està donant un pas enrere i s‟està 

intensificant el que qualificà com a “maniqueisme”, en el sentit que “els bons de la pel·lícula” sempre són 

els funcionaris, mentre que els contribuents sempre són considerats, com a mínim, sospitosos. Així les 

coses, no sorprèn la persecució al “defraudador actiu i constant”. Es tracta, segons el conferenciant, d‟un 

maniqueisme de difícil superació, malgrat els intents que es fan al respecte. 
 

Menyspreu del dret 

El catedràtic aprofità l‟ocasió per denunciar l‟habitual “menyspreu del dret” per part de l‟administració 

d‟Hisenda, no només palpable en “la dificultat de clarificar la doctrina que ha d‟imperar en els temes sinó 

en el fet que la pròpia administració segueix vivint al marge de la doctrina dels tribunals administratius i 

de justícia”. Segons el ponent, l‟administració és molt conscient que molts dels seus actes seran anul·lats 

pels tribunals, cosa “que fa anys podria estar justificada, però no a aquestes alçades”. Aquest menyspreu 

del dret, que fa que no s‟acceptin les recomanacions i informes d‟experts, aboca a una crisi en la defensa 

del contribuent. 



 
Pont Clemente es referí a unes estadístiques segons les quals els contribuents catalans són més 
perseguits que la resta d´espanyols 
 

Un altre efecte del mal moment que viuen les relacions entre administració i ciutadà està en la fugida a 

l‟empresa privada de molts funcionaris, com ara els inspectors, “la qual cosa no és una bona notícia”, 

perquè són tècnics formats en l‟Administració que amb el pas del temps adquireixen criteri, serietat i 

dosis de raó. La pèrdua de recursos comporta una pèrdua de la qualitat del servei públic. I 

l‟Administració, mentrestant, no fa res per ser atractiva per als treballadors. 

 

Pel que fa als ciutadans, el catedràtic detecta, d‟una banda, “un excés de docilitat per part de molts 

assessors fiscals” que segueixen fil per randa la doctrina administrativa i, d‟una altra, “un excés 

d‟agressivitat” en “la venda” de productes defraudatoris, de manera que ha sorgit una classe de 

professionals del frau fiscal que no mereixen figurar al costat de la majoria. 

 

Després de deixar palesa la seva preocupació sobre aquest context, el conferenciant exposà quatre casos 

diferents però reals en què queda més que demostrat el menyspreu, l‟esperit venjatiu i la prepotència 

de l‟Administració Tributària en situacions que han arribat als tribunals, que han acabat donant la raó als 

contribuents, però que no han suposat l‟assumpció de cap mena de responsabilitat ni el pagament pel 

sofriment, tant econòmic com moral, dels afectats. Pont Clemente va tenir paraules molt dures cap a 

Hisenda, a la qual acusà, entre altres coses, de manca de motivació, de mala praxi, d‟ignorar 

completament el dret, de causar un terrible patiment, de manca d‟equitat…  

 

A partir dels casos exposats, el catedràtic defensà la necessitat de “seguir combatent per una nova cultura 

tributària”, tot i estar lluny de la situació desitjable. Pel que fa a les actes amb acord, una de les grans 

novetats de la llei i gran esperança per a molts casos, va dir que “eren un primer pas per canviar aquesta 

cultura”, tot afegint que hi ha pràctica unanimitat que, ara per ara, serveixen per ben poca cosa. A més, 

criticà el fet que el reglament no dedica una sola línia a dir com es pot arribar a l‟acord. Així mateix, 

considera que “hem de ser capaços de discriminar el contribuent”; en aquest punt es referí a unes 

estadístiques segons les quals els contribuents catalans són més perseguits que la resta d‟espanyols. 

Finalment, demanà als assessors que treballin per incentivar la qualitat del servei públic de l‟agència 

tributària a fi que sigui més atractiva per als professionals. 

 

En el torn de precs i preguntes, el president de la secció, Avelino Vázquez va denunciar l‟escàndol de les 

primes per les actes, així com la impunitat dels treballadors implicats en els casos descrits. Demanà als 

col·legiats que pressionin, perquè les persones que actuen a l‟Administració siguin sensibles i tinguin la 

capacitat intel·lectual per saber allò que fan i les conseqüències de cada procés. “La inseguretat amb què 

vivim és un atropellament”, va dir. 

 

Amb el nou Reglament, que entra en vigor l„1 de gener de 2008, es completa, juntament amb els tres 

Reglaments que l‟han precedit (el del règim sancionador, el de recaptació, i el de revisió) el 

desenvolupament del règim jurídic tributari de la Llei General Tributària.  


