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Presidència de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària

Titular de la Secretària d'Estat d'Hisenda: Jesús Gascón Catalán

Nascut a Saragossa, és llicenciat en Dret per la Universitat de 
Saragossa i inspector d'Hisenda de l'Estat, inspector dels Serveis 
d'Economia i Hisenda i interventor i auditor de l'Estat (en excedència).

Currículum professional

Fins al seu nomenament com a Secretari d'Estat d'Hisenda per Reial 
Decret 435/2022, de 8 de juny, ha sigut Director General de l'Agència 
Tributària.També ha sigut Directora General de Tributs, i a l'Agència 
Tributària ha desempenyorat els llocs de director del Departament de 
Gestió Tributària, Director Adjunt del Departament d'Organització, 
Planificació i Relacions Institucionals de l'Agència Tributària, Secretari Tècnic permanent de la 
Comissió Mixta de Coordinació de la Gestió Tributària, Subdirector General de Verificació i 
Control Tributari, Subdirector General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa i Inspector 
dels Serveis en el Servici d'Auditoria Interna, així com altres llocs en el ministeri i a l'Agència 
Tributària.

També ha realitzat consultories i participat en reunions i seminaris a Llatinoamèrica, la Unió 
Europea i la OCDE, mentre ha publicat i impartidament cursos i conferències sobre política fiscal, 
dret i procediments tributaris i administració tributària per a diferents organitzacions públiques i 
privades.

Funcions de la Presidència

Vetlar pels objectius assignats a l'Agència, exercir la superior direcció de la mateixa i ostentar la 
seua representació legal.

Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
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Així mateix, li correspon aprovar la relació de llocs de treball i l'oferta d'ocupació de l'Agència, el 
Pla d'Actuacions i l'avantprojecte de Pressupostos i estructura orgànica.

Exercix respecte al personal de l'Agència i de les especialitats o escales adscrites a la mateixa les 
competències actualment atribuïdes per les normes del Ministre del Departament o al Secretari 
d'Estat d'Hisenda.Tot això sense perjudici de la delegació de facultats que puga acordar a favor 
del Director general i resta del personal directiu de l'agència i dels apoderaments que, és el seu 
cas, puga atorgar.

Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
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Comitè permanent de direcció

Òrgan d'assessorament i curs habitual per a l'anàlisi i coordinació de les decisions directives de 
l'Agència Tributària que li sotmeten les persones titulars de la Presidència i de la Direcció 
General.

Comitè permanent de direcció
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Comissió de seguretat i control

Presidida per la persona titular de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i 
integrada per les persones titulars de la seua Direcció General, la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat i la Inspecció General d'Economia i Hisenda, i les persones que integren 
el Comitè Permanent de Direcció de l'Agència, té com a comesa bàsica l'elaboració de criteris i la 
proposta de normes que asseguren l'ajustament estricte de les activitats de l'Agència a les 
disposicions que les regulen, el manteniment de la seguretat interna de l'Ens i la defensa de la 
integritat de l'interés econòmic de la Hisenda.

La Comissió de Seguretat i Control supervisarà els treballs de les Comissions Sectorials de 
Seguretat i Control que s'establisquen al si de l'Agència i tindrà accés als informes de control 
financer o d'auditoria relatius a les anteriors qüestions.

Comissió de seguretat i control
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Direcció General de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària

Titular:Soledad Fernández Doctor

Llicenciada en Dret per la Universitat Pontifícia de 
Cometes-ICADE i Inspectora d'Hisenda de l'Estat

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Directora General de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària per Reial 
Decret 436/2022, de 8 de juny, exercia les seues funcions 
com a Delegada Especial de Madrid.

Durant la seua trajectòria professional, ha ocupat, entre 
altres, els càrrecs de Presidenta del Tribunal Económico-
Administrativo Central, Directora del Departament de 
Gestió Tributària, Directora de l'Escola d'Hisenda Pública, 
Directora a Espanya de la Campanya EURO 2002 del 
Banc Central Europeu, Subdirectora d'Informació i 
Assistència al Contribuent al Departament de Gestió 
Tributària, Delegada Especial de l'Agència Tributària d'Astúries i Delegada Especial Adjunta de 
l'Agència Tributària de Madrid.

Així mateix, ha realitzat activitats docents en entitats públiques i privades i participat en 
consultories i reunions internacionals.

Funcions de la Direcció General

Dirigix l'execució del Pla d'Actuacions de l'Agència i el funcionament ordinari dels serveis i 
activitats d'esta.

Així mateix li correspon l'execució dels acords adoptats per la Presidència, exercir la superior 
direcció del personal i l'elaboració de l'avantprojecte de Pressupost i el Pla d'Actuació.Així com 
aquelles funcions delegades per la persona titular de la Presidència de l'Agència.

Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
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Gabinet de la Direcció General

Direcció del Gabinet de la Direcció General de l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària

Titular:Francisco Javier Hernández García

Llicenciat en Dret i Administració i Direcció d'Empreses per la 
Universitat Pontifícia de Cometes (ICADE-E3).Pertany al Cos 
Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat des de 2011.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Director del Gabinet del Director 
General per Resolució de 4 de desembre de 2017, de la Presidència 
de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, exercia el càrrec de Coordinador del Gabinet.

A l'Agència Tributària, va iniciar la seua carrera professional a la Delegació Especial de 
Catalunya.

Funcions del Gabinet de la Direcció General

Exercix funcions d'assessorament i suport a la persona titular de la Direcció General de l'Agència.

Vocals

Coordinador

David Tacero Luengo○

•

Assessors

Emilio Sampedro Ibáñez○

Pablo Grande Serrano○

Jacobo Sanz Ruiz○

•

Gabinet de la Direcció General
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Integrades al Gabinet, amb dependència directa de la Direcció General de 
l'Agència Tributària

Unitat de Coordinació de Relacions Internacionals

Ignacio del Río Angulo○

•

Unitat Central d'Anàlisi i Difusió Externa (UCADE)

Georgina de la Lastra Leralta○

•

Gabinet de la Direcció General
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Intervenció Delegada

Intervenció Delegada

Titular:José Agustín Manzano Mozo

Funcions:

Desenvolupa les actuacions de control financer permanent sobre l'Agència.

Intervenció Delegada
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Departament de gestió tributària

Direcció del Departament de Gestió Tributària

Titular:Rosa María Prieto del Rey

Va nàixer a Conca, és Llicenciada en Ciències Econòmiques per la 
Universitat Autònoma de Madrid i va ingressar al Cos Superior 
d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat l'any 2003.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Directora del Departament de Gestió 
Tributària per Resolució de 12 de novembre de 2021 de la 
Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha exercit 
les següents funcions:

Directora del Servei de Planificació i Relacions Institucionals (2017 - 2021).•

Subdirectora General de Tècnica Tributària al Departament de Gestió Tributària (2013 -2017).•

Subdirectora Adjunta en la Subdirecció General de Tècnica Tributària al Departament de 
Gestió Tributària.

•

Cap d'Àrea d'Imposició Indirecta en la Subdirecció General de Tècnica Tributària al 
Departament de Gestió Tributària.

•

Cap d'Unitat d'Inspecció a la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya.•

Administració de Pedralbes-Sarriá (Barcelona) i Administració de Llatina.(Madrid).•

Funcions del Departament

La direcció, planificació i coordinació de les actuacions i procediments de gestió tributària i de 
l'exercici de la potestat sancionadora vinculada als mateixos, tret que estiguen atribuïdes o 
siguen relatives als tributs o drets encomanats a altres àrees funcionals, així com de l'exercici 
de la potestat sancionadora vinculada a les actuacions d'inspecció tributària relatives a 
l'aplicació de règims objectius de tributació i a l'Impost sobre Successions i Donacions 
corresponent als no residents desenvolupades per les unitats i àrees que es determinen en la 
corresponent resolució de la Presidència de l'Agència.

•

La proposta dels instruments de planificació d'actuacions, resultats i objectius en matèria de 
gestió tributària que no corresponga a altres àrees funcionals, així com el seguiment i control 
del seu compliment i l'adopció de mesures o instruccions que asseguren la seua execució, en 
el marc de la planificació general de l'Agència.

•

Departament de gestió tributària
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L'elaboració, proposada, seguiment i control del programa de devolucions en l'àmbit dels 
procedimientos tramitats per les unitats de gestió tributaria.

•

L'elaboració d'informes i estadístiques sobre les actuacions dels òrgans de gestió tributària i la 
formulació de previsions.

•

L'elaboració de projectes de disposicions sobre els models i procediments de presentació de 
les autoliquidacions, declaracions, comunicacions o sol·licituds tributàries, així com l'elaboració 
de publicaciones, manuals i guies d'emplenament dirigits a facilitar l'aplicació dels tributs que 
no corresponga a altres àrees funcionals.

•

La pràctica dels requeriments de ratificació d'imputacions que siguen procedents dins del seu 
àmbit de competències o a proposta, petició o sol·licitud d'altres òrgans gestors que no siguen 
competents en el cas concret, així com la iniciació, instrucció i resolució dels procediments 
sancionadors que pogueren derivar de tals actuacions.Quan es requerisca la intervenció 
d'òrgans de competència nacional adscrits a altres Departaments, canalitzarà la proposta de 
les actuacions que es consideren oportunes als mateixos.

•

La tramitació de les autoritzacions de simplificación d'obligacions en matèria de facturació i 
llibres-registre.

•

La tramitació del procediment per a l'admisión de sistemes de signatura electrònica basats en 
certificados electrònics d'entitats prestadores de serveis de certificació electrònica que siguen 
vàlids per a les relaciones telemàtiques amb l'Agència.

•

En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la 
información i els serveis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així 
com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatizada de l'Agència.

•

La direcció, programació, coordinació i control de les campanyes de publicitat i dels serveis 
d'informació i assistència tributària, tant quan es realitzen per via presencial com quan es 
facen servir canals de comunicació no presencial, segons la tecnologia disponible en cada 
moment.

•

La direcció, programació i coordinació de la formació i manteniment del cens d'obligats 
tributaris, la formació i manteniment del Registre d'Operadors Intracomunitaris i del Registre 
d'Exportadors i Otros Operadores Económicos, i altres actuacions relatives a la informació 
censal que no estiguen atribuïdes a altres àrees funcionals.

•

La direcció, programació i coordinació del control de les obligacions periòdiques d'obligats 
tributarios inclosos al cens d'empresaris, professionals i retenidors quan no corresponga a 
altres àrees funcionals.

•

La planificació, programació i seguiment dels procediments d'inspecció tributària i de l'ejecu-
ción de tasques de control sobre els contribuents susceptibles d'aplicar règims objectius de 
tributación.

•

La direcció, programació, coordinació i control de l'execució dels procediments de gestió tri-
butaria per a la comprovació i, en el seu cas, regularització del compliment de les obligacions 
tributàries que siguen competència de l'àrea de gestió tributària, incloses, les especificacions 
per al desenvolupament de les aplicacions informàtiques que siguen necessàries.

•

Departament de gestió tributària
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L'emissió d'informes en matèria tècnic tributaria que no corresponga a altres àrees funcionals, 
amb criteris generals dirigits als òrgans de gestió tributaria per a assegurar el tractament 
homogeni i coordinado dels obligats tributaris, així com la gestió dels programes a través dels 
quals es canalitzen les consultas dels esmentats òrgans.

•

L'elaboració de propostes normatives i la col·laboració en l'elaboració dels projectes normati-
vos que afecten el seu àmbit funcional.

•

La tramitació dels procediments de declaración de lesivitat d'actes anul·ables i dels 
procedimientos de revocació en relació amb els actes dictats per l'Agència en l'àmbit funcional 
de gestió tributària.

•

En relació amb la tramitació d'exempcions:

La tramitació del procediment per a declarar l'exempció de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques de determinats premis literaris, artístics o científics, així com per a 
declarar la pèrdua del dret a la seua aplicació.

○

La tramitació del procediment per a declarar l'exempció de l'Impost sobre Societats dels 
rendiments obtinguts pels partits polítics a l'exercici de les seues explotacions 
econòmiques pròpies, així com per a tramitar la pèrdua del dret a la seua aplicació.

○

•

En relació amb contribuents no residents o no establits:

L'establiment de criteris generals relatius a la gestió de la tributació de no residents que no 
corresponga a altres àrees funcionals.

○

La gestió dels expedients relatius a les exempcions o devolucions de l'Impost sobre el 
Valor Afegit a no establits, representacions diplomàtiques i consulars i organismes 
internacions.

○

La gestió i el control dels subjectes passius de l'Impost sobre el Valor Afegit no establits al 
territori d'aplicació de l'impost que realitzen operacions subjectes al mateix i no tinguen 
obligació de nomenar representant, sense perjudici de les competències de comprovació i 
investigació que corresponguen a altres òrgans en l'àmbit de competències del 
Departament d'Inspecció Financera i Tributària o de la Delegació Central de Grans 
Contribuents.

○

Les actuacions i procediments de gestió i inspecció en relació amb l'Impost sobre 
Successions i Donacions quan les mateixes no es troben cedides a les Comunitats 
Autònomes, ni corresponga la seua gestió a les Delegacions de l'Agència de Ceuta i de 
Melilla, sense perjudici de les competències de comprovació i investigació que 
corresponguen a altres òrgans en l'àmbit de competències del Departament d'Inspecció 
Financera i Tributària o de la Delegació Central de Grans Contribuents.

○

La gestió i control de les autoliquidacions de l'Impost sobre la Renda de No Residents quan 
la presentació s'haja de realitzar davant de l'Oficina Nacional de Gestió Tributària o davant 
de les Delegacions o Administracions de l'Agència, conforme al disposat en l'ordre 
ministerial reguladora dels models d'autoliquidació per a declarar les rendes obtingudes 
sense mediació d'establiment permanent.

○

•

Departament de gestió tributària
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La gestió del règim opcional per a contribuents residents en altres Estats membres de la 
Unió Europea, en l'Impost sobre la Renda dels No Residents.

○

La gestió i control de l'Impost sobre el Patrimoni per obligació real, sense perjudici de les 
competències de comprovació i investigació que corresponguen a altres òrgans en l'àmbit 
de competències del Departament d'Inspecció Financera i Tributària o de la Delegació 
Central de Grans Contribuents.

○

La gestió i el control de les declaracions i autoliquidacions en les quals s'han de declarar i, 
en el seu cas, ingressar retencions i ingressos a compte sobre rendes obtingudes sense 
mediació d'establiment permanent per obligats tributaris no residents, sense perjudici de 
les competències de comprovació i investigació que corresponguen a altres òrgans en 
l'àmbit de competències del Departament d'Inspecció Financera i Tributària o de la 
Delegació Central de Grans Contribuents.

○

La iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que deriven de les 
actuacions i procediments citats en els ordinals anteriors d'esta lletra.

○

La gestió dels règims especials de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicables a les vendes a 
distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis, així com la 
iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que deriven de tals actuacions i 
procediments, sense perjudici de les competències de comprovació i investigació que 
corresponguen a altres òrgans en l'àmbit de competències del Departament d'Inspecció 
Financera i Tributària o de la Delegació Central de Grans Contribuents.

•

L'expedició centralitzada de certificats tributarios en l'àmbit de la seua competència.•

L'assistència a les reunions que, en el marc de les relacions internacionals de l'Agència, le 
corresponda per raó de la matèria.

•

La gestió i el control de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats quan la mateixa no es trobe cedida a les Comunitats Autònomes i no 
corresponga a les Delegacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Ceuta i a 
Melilla, així com la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que deriven 
de tals actuacions i procediments.

•

Qualssevol altres funcions i competències que li atribuïsquen la normativa legal i reglamentària 
i altres disposicions que siguen d'aplicació.

•

Departament de gestió tributària
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Subdireccions generals

Planificació i Coordinació

Marta López Martín

•

Tècnica Tributària

Mercés Jordà Valdizán

•

Informació i Assistència Tributària

Montserrat Rojo Riol

•

Verificació i Control Tributari

Ramón Domingo Palacios Delgado

•

Assistència Jurídica i Coordinació Normativa

Jesús Manuel Gendra Rey

•

Oficina nacional de gestió tributària

José Luis Adriaensens Cárdenas

•

Integrada a la Subdirecció General d'Informació i Assistència

Unitat Central d'Informació i Assistència Digital

Mª Sonia Sanz Sánchez

•

Departament de gestió tributària
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Departament d'inspecció financera i 
tributària

Direcció del Departament d'Inspecció Financera i 
Tributària

Titular: Javier Hurtado Puerta

Va nàixer a Valladolid el 1964.Llicenciat en Dret per la Universitat 
Complutense de Madrid.Pertany al Cos Superior d'Inspectors 
d'Hisenda de l'Estat des de 1991.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Director del Departament d'Inspecció 
Financera i Tributària per Resolució de 2 de juliol 2018, de la 
Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, exercia el càrrec de Subdirector 
General d'Inspecció Territorial del Departament d'Inspecció Financera i Tributària des de 2012.

Anteriorment, havia exercit altres càrrecs lligats al mateix Departament:

Subdirector General de Planificació i Control (1999-2004).•

Inspector de l'Àrea de Trames de l'ONIF (2004-2008).•

Cap de l'Àrea de Frau Organitzat de l'ONIF (2008-2012).•

Funcions del Departament

La direcció, planificació i coordinació de la inspecció tributària, així com de l'exercici de la 
potestat sancionadora vinculada a la mateixa, tret de les actuacions relatives als tributs o drets 
encomanats a altres àrees funcionals.

•

L'elaboració de:

Projectes de convenis, acords o tractats internacionals o de la normativa comunitària i 
l'assistència a les reunions que, en el marc de les relacions internacionals de l'Agència, li 
corresponga per raó de la matèria.

○

Propostes normatives i la col·laboració en l'elaboració dels projectes normatius que afecten 
el seu àmbit funcional.

○

Informes en matèria tècnic tributària que no corresponga a altres àrees funcionals, amb ○

•

Departament d'inspecció financera i tributària
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criteris generals dirigits als òrgans d'inspecció per a assegurar el tractament homogeni i 
coordinat dels obligats tributaris, així com qualssevol altres en l'esmentada matèria que li 
siguen sol·licitats pels Inspectors en Cap.

Recopilacions de normativa, jurisprudència i doctrina administrativa així com de documents 
que resulten d'interés per a la realització de funcions inspectores i la difusió de les 
mateixes.

○

La tramitació dels procediments de declaració de lesivitat d'actes anul·ables i dels 
procediments de revocació en relació amb els actes dictats per l'Agència en l'àmbit funcional 
d'inspecció financera i tributària.

•

L'assistència i suport a les oficines tècniques de la seua àrea funcional a l'exercici de les 
seues funcions i la coordinació de criteris aplicats per les mateixes.

•

L'establiment de criteris generals per als òrgans d'inspecció financera i tributària en matèria de 
delicte contra la Hisenda Pública.

•

La direcció, planificació i coordinació de les actuacions i procediments de gestió tributària, 
l'exercici de la potestat sancionadora vinculada als mateixos, així com l'execució dels 
programes de devolucions desenvolupats per les unitats que es determinen en la corresponent 
resolució de la Presidència de l'Agència.

•

L'estudi de la informació rellevant en matèria de blanqueig de capitals, a efectes del seu 
trasllat a la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

•

La proposta i coordinació dels nomenaments de pèrits judicials i del personal en funcions 
d'auxili jurisdiccional, així com la coordinació d'altres actuacions de col·laboració amb els 
òrgans judicials en l'àrea funcional d'inspecció financera i tributària.

•

La proposta dels instruments de planificació d'actuacions, resultats i objectius en matèria 
d'inspecció que no corresponga a altres àrees funcionals, així com el seguiment i control del 
seu compliment i l'adopció de mesures o instruccions que asseguren la seua execució, en el 
marc de la planificació general de l'Agència.

•

La coordinació i l'establiment de directrius en matèria de selecció de contribuents i 
d'actuacions a desenvolupar als grups de programes, el suport i col·laboració en la selecció de 
contribuents dels òrgans amb competències inspectores en l'àrea funcional d'inspecció 
financera i tributària i la realització de tasques de selecció centralitzada.

•

L'elaboració de propostes, el seguiment i, en el seu cas, l'execució de les aplicacions 
informàtiques de l'àrea funcional d'inspecció financera i tributària, en col·laboració amb el 
Departament d'Informàtica Tributària.

•

En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la 
informació i els servicis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així 
com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatitzada de l'Agència.

•

La direcció, impuls i coordinació de plans específics d'inspecció en el seu àmbit funcional.•

La coordinació d'actuacions inspectores en què intervinguen òrgans competents en matèria 
d'inspecció financera i tributària de diverses Delegacions Especials o d'alguna d'elles i de la 

•
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Delegació Central de Grans Contribuents.

La tramitació i control de les denúncies que es presenten al Departament d'Inspecció 
Financera i Tributària en matèries de la seua competència.

•

La programació, impuls i coordinació de les actuacions inspectores, tant relatives a persones o 
entitats que tributen en règim de consolidació fiscal en l'Impost sobre Societats o en el règim 
del grup d'entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit, o bé formen part de grups econòmics, 
unions temporals d'empreses o d'agrupacions d'interés econòmic, com en l'àmbit de la 
fiscalitat internacional i de no residents.

•

La coordinació i tramitació dels acords previs de valoració de les retribucions en espècie del 
treball, de despeses corresponents a projectes d'investigació científica o d'innovació 
tecnològica i d'imputació temporal d'ingressos i despeses competència del titular del 
Departament.

•

L'anàlisi del frau fiscal, l'elaboració d'estudis i propostes per a combatre'l i detectar-ho 
precoçment, i l'elaboració i sistematització de mètodes, protocols i tècniques de treball a 
utilitzar en les actuacions inspectores.

•

El desenvolupament de projectes i programes d'investigació, la coordinació de les actuacions 
de les unitats especialitzades en investigació i la realització d'actuacions d'investigació.

•

La realització directa d'actuacions d'obtenció d'informació, la coordinació de les unitats 
especialitzades en captació d'informació i les funcions d'assistència mútua internacional, així 
com la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que es deriven de les 
esmentades actuacions.

•

La realització directa de funcions d'auditoria informàtica derivades d'actuacions inspectores o 
d'auxili judicial i la coordinació de les unitats especialitzades en l'esmentada matèria, així com 
l'emissió d'informes en matèria de facturació electrònica.

•

La realització directa de les actuacions que integren el procediment inspector en els termes 
previstos a les corresponents disposicions i la iniciació, instrucció i resolució dels procediments 
sancionadors que deriven d'estes actuacions.

•

La programació, impuls i coordinació de les actuacions inspectores relacionades amb la 
fiscalitat internacional, en particular en matèria de preus de transferència i de tributació de no 
residents, així com el suport als òrgans d'inspecció financera i tributària que realitzen les 
esmentades actuacions, podent, a estos efectes, emetre els informes pertinents.

•

La coordinació de:

Les actuacions de les unitats especialitzades en fiscalitat internacional.○

Els procediments amistosos i dels acords de valoració prèvia d'operacions entre persones 
o entitats vinculades i, en el seu cas, tramitació dels mateixos.

○

•

Els controls simultanis amb Administracions tributàries d'altres Estats i, en el seu cas, 
participació en els mateixos.

•

L'establiment de criteris i directrius d'actuació als Fòrums o reunions internacionals quan estos •
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es referisquen a matèries pròpies de la inspecció financera i tributària, així com en relació amb 
la col·laboració amb Administracions tributàries d'altres Estats i amb l'assistència mútua 
internacional quan siga competència de la inspecció financera i tributària.

Assistència i suport als òrgans d'inspecció en matèria de valoracions economicofinanceres 
amb transcendència tributària i, en el seu cas, emissió dels informes pertinents sobre 
l'esmentada matèria.

•

Qualssevol altres funcions i competències que li atribuïsquen la normativa legal i reglamentària 
i altres disposicions que siguen d'aplicació.

•

Subdireccions generals

Ordenació Legal i Assistència Jurídica

Manuel Luis Martínez Cap

•

Estudis, Mètodes i Procediments

José Feliciano Morales Belinchón

•

Planificació i Control

Francisco Javier García Berrocal

•

Inspecció Territorial

María Azucena Horreo Tuero

•

Depenen directament de la persona titular del Departament d'Inspecció Financera i 
Tributària:

Oficina Nacional d'Investigació del Frau

José Manuel de Alarcón Estella

•

Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional

Luis Ramón Jones Rodríguez

•

Unitat Central de Coordinació en matèria de Delictes contra la Hisenda Pública

Caritat Mourelo Gómez

•

Unitat de Coordinació de Grups

Francisco de A. Iglesias Pérez

•
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Departament de recaptació

Direcció del Departament de Recaptació

Titular: Virginia Muñoz Fernández

Va nàixer a Madrid, és Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense 
de Madrid (UCM) i va ingressar al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de 
l'Estat l'any 2005. Màster en Direcció Pública - Promoció XI (2018 - 2019).

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Directora del Departament de Recaptació per Resolució de 22 de 
juliol de 2022 de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha exercit les 
següents funcions:

Subdirectora General de Coordinació i Gestió al Departament de Recaptació (2020 - 2022).•
Inspectora Coordinadora en la Subdirecció General de Recaptació Executiva al Departament 
de Recaptació (2019 - 2020).

•

Vicepresidenta del Comissionat per al Mercat de Tabacs (2018 - 2019).•
Inspectora Oficina Nacional d'Investigació del Frau (2017 - 2018).•
Cap de la Dependència Regional Adjunta de Recaptació a la Delegació Especial de Madrid 
(2013 - 2017).

•

Coordinadora d'Unitats Regionals de Recaptació a la Delegació Especial de Madrid (2011 - 
2013).

•

Vocal Adjunta en el Gabinet del Director General de l'Agència Tributària (2009 - 2011).•
Cap de la Dependència de Recaptació de la Delegació de Ciudad Real (2008 - 2009).•
Coordinadora d'Unitats Regionals de Recaptació a la Delegació Especial de les Canàries 
(2007 - 2008).

•

Funcions del Departament

La direcció, planificació i coordinació de la gestió recaptatòria atribuïda per l'ordenació jurídica 
a l'Agència que no corresponga a altres àrees funcionals, així com l'assumida en virtut de 
conveni o concert amb altres Administracions Públiques.

•

El disseny de sistemes i mètodes per a la gestió recaptatòria en el seu àmbit de competències.•

La realització de les actuacions necessàries per a l'assumpció per l'Agència de la gestió 
recaptatòria de deutes de les Administracions Públiques quan així s'establisca per llei o per 
conveni, i l'estudi i proposta dels convenis sobre prestació dels serveis de recaptació a altres 
Administracions Públiques.

•

La direcció, planificació i coordinació de les funcions de l'Agència en matèria de comptes •
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restringits de recaptació de tributs, així com l'autorització, supervisió, control i règim 
d'ingressos d'entitats col·laboradores i de les quals, en el seu cas, presten el Servei de Caixa, 
exercint, amb relació a les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria, les següents 
funcions i competències:

La recepció, estudi i tramitació de les sol·licituds d'autorització per a actuar com a 
col·laboradores presentades per les entitats de crèdit.

○

L'elaboració de plans específics d'actuació per a efectuar el control i seguiment de les 
entitats col·laboradores, així com la supervisió del seu compliment.

○

El control i seguiment de la informació referent a la gestió recaptatòria que estan obligades 
a subministrar conforme a la normativa aplicable i de les operacions d'ingrés al Banc 
d'Espanya.

○

El suport i col·laboració amb altres òrgans de l'Agència en matèria d'entitats de crèdit que 
presten el Servei de Caixa en les Delegacions i Administracions, en el seu cas.

○

La proposta d'obertura d'expedient per a acordar la suspensió o revocació de l'autorització 
per a actuar com a col·laboradora en la gestió recaptatòria de l'Agència.

○

La iniciació de procediments sancionadors i la imposició de sancions tributàries en els 
supòsits d'incompliments d'ordres d'embargament de comptes quan l'entitat dipositària 
tinga la condició de col·laboradora.

○

La pràctica de comprovacions sobre les esmentades entitats en la seua actuació com 
col·laboradores, de forma individual o dins d'un pla específic d'actuacions.

○

La recepció de les sol·licituds de reembors d'ingressos excessius o duplicats i la realització 
de les oportunes comprovacions per a proposar, en el seu cas, la devolució de les 
quantitats ingressades en excés per les entitats col·laboradores.

○

El requeriment a les entitats col·laboradores de l'ingrés de les quantitats per elles 
recaptades i no ingressades al Tresor Públic en els terminis previstos.

○

La liquidació dels interessos de demora en què hagueren pogut incórrer les entitats 
col·laboradores en la seua actuació com a tals i la seua notificació per a ingrés al Tresor.

○

L'estudi, el disseny, la planificació i la programació de les actuacions i procediments de 
recaptació, i l'estudi i la proposta de mesures organitzatives o de racionalització de les 
actuacions en la gestió de tal naturalesa que no corresponguen a altres àrees funcionals.

•

La proposta dels instruments de planificació d'actuacions, resultats i objectius en matèria de 
recaptació que no corresponga a altres àrees funcionals, així com el seguiment i control del 
seu compliment i l'adopció de mesures o instruccions que asseguren la seua execució, en el 
marc de la planificació general de l'Agència.

•

L'establiment de mecanismes d'impuls i coordinació de les actuacions de gestió recaptatòria 
dels deutes corresponents a persones o entitats en procés concursal.

•

La planificació i organització de la prevenció i lluita contra el frau a la Hisenda pública en •
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l'àmbit recaptatori i l'establiment de criteris generals a seguir pels òrgans de recaptació.

L'elaboració de propostes normatives i la col·laboració en l'elaboració dels projectes normatius 
que afecten el seu àmbit funcional.

•

La realització directa d'actuacions recaptatòries i la tramitació i resolució d'expedients 
administratius que se li assignen reglamentàriament, així com les actuacions que es deriven 
del Pla de Control de l'Agència.

•

La tramitació dels procediments de declaració de lesivitat d'actes anul·ables i dels 
procediments de revocació en relació amb els actes dictats per l'Agència en l'àmbit funcional 
de recaptació.

•

La resolució dels expedients de deducció sobre les quantitats que l'Administració General de 
l'Estat haja de transferir als ens territorials, organismes autònoms, Seguretat Social i altres 
entitats de Dret públic.

•

Les funcions que la normativa atribuïx al Departament de Recaptació en relació amb les taxes 
del Sector Públic Estatal.

•

En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la 
informació i els servicis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així 
com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatitzada de l'Agència.

•

L'elaboració de propostes, el seguiment i, en el seu cas, l'execució de les aplicacions 
informàtiques de l'àrea funcional de recaptació, en col·laboració amb el Departament 
d'Informàtica Tributària.

•

La direcció, planificació i coordinació de l'exercici de la potestat sancionadora vinculada a la 
gestió recaptatòria.

•

L'emissió d'informes en matèria recaptatòria que no corresponga a altres àrees funcionals, 
amb criteris generals dirigits als òrgans de recaptació per a assegurar el tractament homogeni 
i coordinat dels obligats, així com qualssevol altres en l'esmentada matèria que li siguen 
sol·licitats pels Caps de les Dependències Regionals.

•

La recopilació i difusió de la normativa, la jurisprudència i la doctrina administrativa així com 
l'elaboració de documents que resulten d'interés per a la realització de la funció recaptatòria.

•

La direcció, planificació i coordinació de les actuacions de gestió recaptatòria i altres de 
dirigides al cobrament dels deutes tributaris respecte als obligats objecte d'actuacions 
coordinades entre els òrgans liquidadors i els de recaptació.

•

La coordinació i fixació de directrius per a l'anàlisi i definició de perfils i indicadors de Risc 
recaptatori mitjançant la utilització d'eines informàtiques, en col·laboració amb el Departament 
d'Informàtica Tributària.

•

La fixació de les línies concretes d'actuació sobre col·lectius de deutors amb Indicadors de 
Risc Recaptatori i Programes d'actuació específics respecte a les trames i estructures de frau 
recaptatori.

•
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Qualssevol altres funcions i competències que li atribuïsquen la normativa legal i reglamentària 
i altres disposicions que siguen d'aplicació.

•
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Subdireccions generals

Coordinació i Gestió.

Vacant

•

Organització i Planificació.

Marcos Gómez-Randulfe Álvarez

•

Recaptació executiva.

Iván Mesón García

•

Procediments Especials.

Carlos José Dorrego Anta

•
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Departament de duanes i impostos 
especials

Direcció del Departament de Duanes i Impostos 
Especials

Titular: María Pilar Jurado Borrego

Llicenciada en Dret per la Universitat de Sevilla i pertany al Cos 
Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat des de 1991.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Directora del Departament de Duanes 
i Impostos Especials ha ocupat diversos llocs dins de l'organització de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària:

Subdirectora General de Gestió i Intervenció d'Impostos Especials.•

Cap de l'Oficina Nacional d'Informació i Investigació de Duanes i Impostos Especials.•

Cap de la Dependència Provincial de Madrid de Duanes i Impostos Especials.•

Cap de la Unitat d'Anàlisi de Riscos.•

Administradora de Duanes de Sevilla.•

Cap d'Àrea de Gestió Duanera.•

Cap d'Unitat en les Administracions de Duanes de Cadis.•

Funcions del Departament

La direcció, planificació i coordinació d'actuacions i procediments de gestió duanera i tributària 
aplicables als tributs i gravàmens del trànsit exterior i dels recursos propis de la Unió Europea, 
de les restitucions a l'exportació, així com altres mesures atribuïdes per la normativa de la 
Unió Europea o nacional que afecten al comerç exterior de mercaderies per a autoritzar la 
seua entrada i eixida del territori duaner de la Unió, en especial les infraccions administratives 
de contraban.

•

La direcció, planificació i coordinació de les actuacions i procediments sobre autoritzacions 
duaneres, la seua reavaluació o reexamen, i els d'anul·lació, suspensió o revocació de les 
mateixes.

•
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La direcció, planificació i coordinació del control del tràfic de mercaderies entre els territoris 
nacionals sotmesos a diferents règims duaners o fiscals.

•

La direcció, planificació i coordinació de les accions relatives a seguretat a la cadena logística 
que corresponguen a l'administració duanera.

•

La direcció, planificació i coordinació de les actuacions de recaptació en període voluntari dels 
deutes duaners i tributaris derivats del procediment de declaració i de les de concessió de 
facilitats de pagament.

•

El desenvolupament del sistema comptable de recursos propis tradicionals, la seua gestió i 
rendició d'informes a la Comissió de la Unió Europea i les funcions que es deriven dels 
controls que puga realitzar la Comissió, en aplicació del Reglament (UE, Euratom).

•

L'inici, instrucció i resolució, en aplicació del sistema duaner i dels altres tributs de 
competència d'este Departament, dels procediments relatius a:

Les autoritzacions dels règims duaners especials de perfeccionament actiu, passiu, 
d'importació temporal i de destinació final, de garantia global o per a l'explotació d'un 
depòsit duaner o d'un magatzem de depòsit temporal, quan siga necessari consultar a les 
autoritats duaneres d'altres Estats membres durant el procés, així com qualsevol altra 
autorització per a la qual en el futur s'exigisca tal condició.

○

La concessió de l'estatut d'operador econòmic autoritzat.○

La gestió del Registre de Representants Duaners.○

L'autorització dels procediments simplificats per mitjà de la declaració simplificada, del 
despatx centralitzat tant nacional com a europeu, de la inscripció en els registres del 
declarant o d'autoavaluació.

○

L'autorització per a l'establiment de serveis marítims regulars.○

L'autorització per a estendre el manifest de la companyia marítima després de la partida 
del vaixell.

○

Les autoritzacions per a ús d'un document de transport electrònic com a declaració en 
duana per a incloure mercaderies en règim de trànsit de la Unió.

○

L'autorització per a utilitzar el règim de trànsit de la Unió en suport paper en relació amb les 
mercaderies transportades per ferrocarril, mentre no estiguen operatius els sistemes 
electrònics pertinents.

○

L'autorització per a utilitzar els règims de trànsit de la Unió en suport paper en relació amb 
les mercaderies transportades per via aèria o marítima.

○

L'autorització de societats garants en el marc del Conveni TIR i LLIGA i, en el seu cas, 
l'acceptació de la constitució per estes d'una garantia.

○

L'autorització de l'accés dels transportistes de mercaderies al règim de trànsit en el marc 
del Conveni TIR.

○

•
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L'autorització de simplificacions de determinació del valor en duana.○

L'autorització del tipus especial de precinte.○

Els acords de concessió de franquícia de drets d'importació o exportació i d'exempció fiscal 
a la importació sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes 
internacionals.

○

Els acords de concessió de franquícia de drets d'importació i d'exempció fiscal d'importació 
a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals de 
l'esmentada Organització i als Estats part a l'esmentat Tractat.

○

Les informacions aranzelàries vinculants i les informacions vinculants en matèria d'origen.○

Els acords d'acceptació d'intervenció de les mercaderies sospitoses de vulnerar els drets 
de propietat intel·lectual.

○

El reexamen o reavaluació de les autoritzacions concedides per legislació duanera de la 
Unió.

○

Les decisions relatives a les mercaderies que poden presentar-se a despatx duaner a les 
Dependències i Administracions de Duanes i Impostos Especials.

○

Les autoritzacions previstes en el marc de les relacions internacionals i les exempcions en 
relació amb les Forces Armades.

○

L'autorització dels depòsits fiscals constituïts per xarxes o quan el dipositari autoritzat tinga 
l'establiment en l'àmbit territorial de més d'una Delegació Especial i la de fàbriques 
d'alcohol per síntesi o qualsevol altre procediment químic.

○

L'autorització d'exempcions en l'Impost sobre Hidrocarburs per a projectes pilot relatius a 
biocarburants i biocombustibles.

○

Les autoritzacions per a la utilització de les simplificacions previstes en la normativa de 
procediments i documents de circulació de productes subjectes als Impostos Especials de 
Fabricació.

○

Les autoritzacions de simplificació i dispensa previstes per la normativa dels Impostos 
Especials sol·licitades per operadors amb establiments en l'àmbit territorial de més d'una 
Delegació Especial de l'Agència.

○

L'autorització de desnaturalizantes de l'alcohol diferents dels autoritzats.○

L'aprovació dels models de la targeta justificativa de la inscripció en el Registre Territorial 
dels Impostos Especials, de la declaració de treball i de l'informe de resultats d'operacions 
de treball.

○

L'autorització de les entitats que poden emetre les targetes previstes en la normativa 
d'impostos especials com mitjans de pagament específics i la gestió i control de la relació 
dels imports abonats a través dels esmentats mitjans de pagaments.

○

L'autorització d'operacions de barreja en règim suspensiu de productes inclosos en l'Impost ○
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sobre Hidrocarburs al vaixell que transporta l'esmentada barreja, a favor de persones o 
entitats que siguen titulars d'establiments autoritzats com a fàbrica o depòsit fiscal situats 
en l'àmbit territorial de més d'una Delegació Especial.

L'autorització d'inscripció en el cens de beneficiaris del dret a la devolució parcial de 
l'Impost sobre Hidrocarburs per consum de gasoil professional quan la seua residència 
estiga situada en un altre Estat membre de la Unió quan la sol·licitud no es presente per 
mitjans electrònics i la gestió de les sol·licituds que presente qualsevol beneficiari no 
resident al territori espanyol, així com l'autorització i inscripció de les targetes gasoil 
professional.

○

L'autorització i inscripció en el Registre d'Operadors d'Embarcacions Pneumàtiques i 
Semirígides d'Alta Velocitat i l'autorització d'ús d'embarcació, mesures de lluita contra el 
trànsit il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades;així 
com la tramitació dels procediments d'anul·lació o revocació de tals autoritzacions.

○

Les autoritzacions de control de precursors de drogues, atribuïdes al Ministeri d'Hisenda.○

La coordinació tècnica i de les tasques per a la realització del despatx duaner amb 
competència a nivell del territori espanyol, excepte les Illes Canàries.

○

Les decisions de modificació, de revocació, de suspensió o d'anul·lació de les 
autoritzacions indicades en els números anteriors en aplicació de la seua normativa 
específica, així com la tramitació i resolució dels procediments sancionadors que puguen 
derivar-se de les actuacions previstes en els números anteriors o en el present número.

○

La direcció, planificació i coordinació de les actuacions i procediments de gestió tributària i, en 
el seu cas, de la intervenció dels Impostos Especials a excepció de la gestió de l'Impost 
Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, així com de les actuacions de gestió del 
Registre d'Operadors de Tabac Cru i de les actuacions i procediments que es deriven del 
control.

•

La direcció, planificació i coordinació de la gestió dels impostos sobre el Valor de la Producció 
de l'Energia Elèctrica;sobre la Producció de Combustible Nuclear Gastat i Residus Radioactius 
Resultants de la Generació d'Energia Nucleoeléctrica;sobre l'Emmagatzemament de 
Combustible Nuclear Gastat i Residus Radioactius en Instal·lacions Centralitzades;sobre els 
Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle, i sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i 
Condensats.

•

La direcció, planificació i coordinació de la inspecció dels tributs i gravàmens que recaiguen 
sobre el trànsit exterior i dels recursos propis tradicionals del Pressupost de la Unió Europea, 
dels Impostos Especials i dels impostos relacionats en el punt anterior, així com el control de 
les restitucions a l'exportació.

•

La definició, direcció i planificació dels instruments d'anàlisi de risc en l'àmbit del comerç 
exterior, de seguretat a la cadena logística i d'Impostos Especials, així com la seua 
implementació, seguiment i explotació.

•

La investigació centralitzada d'irregularitats i fraus de tributs i gravàmens sobre el trànsit 
exterior i dels recursos propis tradicionals del Pressupost de la Unió, dels Impostos Especials i 
dels impostos citats anteriorment.

•
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La realització directa d'actuacions d'obtenció d'informació i la coordinació amb les unitats amb 
funcions investigadores en l'àrea de Duanes i Impostos Especials.

•

La coordinació, el suport i l'establiment de directrius en matèria de selecció d'obligats duaners i 
tributaris pels òrgans amb competències inspectores en l'àrea i la realització de tasques de 
selecció centralitzada.

•

La realització directa d'actuacions inspectores i de control de restitucions a l'exportació i de les 
cotitzacions a la producció i transformació del sucre i isoglucosa.

•

La direcció, control, coordinació, impuls i execució de les investigacions, inspeccions o 
controls a posteriori de declaracions duaneres i operacions de l'àrea de Duanes i Impostos 
Especials quan les actuacions transcendisquen l'àmbit de la respectiva Delegació Especial o 
el territori nacional o s'hagen de coordinar amb unitats centrals d'altres organismes nacionals, 
internacionals o agències estrangeres.

•

L'assistència i suport a les oficines tècniques de l'àrea de Duanes i Impostos Especials i 
l'establiment de criteris generals per al desenvolupament de les funcions inspectores en els 
tributs de competència de l'àrea de Duanes i Impostos Especials.

•

La direcció, planificació i coordinació de l'exercici de la potestat sancionadora vinculada a les 
actuacions i procediments de l'àrea de Duanes i Impostos Especials.

•

En matèria quimicotecnològica, la direcció i coordinació tècnica de les actuacions dels 
Laboratoris de Duanes i Impostos Especials, de les Àrees i dels procediments per a l'obtenció 
de mostres representatives de les mercaderies objecte d'anàlisi.

•

La direcció i coordinació de l'assistència a fòrums internacionals en relació amb les anàlisis 
físiques, químiques i dels processos tecnològics de les mercaderies.

•

La realització d'estudis quimicotecnològics relatius a mercaderies i processos productius 
subjectes a la normativa de Comerç Exterior, Política Agrícola Comuna, Impostos Especials i 
tributs esmentats anteriorment, en especial per a l'autorització de règims duaners especials, 
supòsits d'exempció previstos en matèria d'impostos especials i de desnaturalizantes, 
marcadors i traçadors així com de suport a les decisions sobre informacions aranzelàries 
vinculants o fixació de la posició espanyola en matèria de classificació aranzelària.

•

L'assistència en matèria quimicotecnològica en procediments de comprovació relatius a 
l'aplicació de legislació duanera o d'altres tributs, en especial en relació amb classificació 
aranzelària de mercaderies, control de règims especials de perfeccionament, de procediments 
d'obtenció, fabricació o utilització de productes subjectes a Impostos Especials o a tributs de 
competència del Departament.

•

La realització d'estudis quimicotecnològics sobre substàncies químiques perilloses, precursors 
de drogues i altres productes sotmesos a normatives específiques que s'hagen d'aplicar en el 
marc del sistema duaner.

•

La realització de tasques d'assessorament i control analític que es deriven d'acords amb altres 
entitats nacionals o internacionals.

•

La planificació, la gestió, el control i la coordinació de les actuacions de cooperació dels •
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Impostos Especials de fabricació establida per la normativa de la Unió sobre la circulació 
intracomunitària en règim suspensiu o amb l'impost meritat.

L'exercici de les actuacions derivades del compliment de la normativa de la Unió referida a 
l'assistència mútua administrativa o de convenis en la matèria subscrits per Espanya o per la 
Unió Europea en matèries de competències d'este Departament.

•

En l'àmbit del Servei de Vigilància Duanera, les funcions i competències atribuïdes per la 
normativa vigent:

La direcció, planificació, coordinació i realització de:

Les actuacions operatives i d'intel·ligència encaminades al descobriment, persecució i 
repressió a tot el territori espanyol, aigües jurisdiccionals i espai aeri espanyol del 
contraban, el blanqueig de capitals i de l'assegurament de la cadena logística 
internacional, així com de les missions de les unitats centrals corresponents.

○

Les actuacions de cooperació internacional operativa en matèria de contraban, 
blanqueig de capitals, precursors de drogues i delictes connexos i, específicament, de 
les actuacions de cooperació del Conveni Nàpols II.

○

Les funcions atribuïdes al servei de Vigilància Duanera a l'article 56, trece.2 de Llei 
66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social.

○

○

L'assistència i suport a les unitats de Vigilància Duanera, així com l'elaboració de criteris i 
pautes d'actuació.

○

La gestió i manteniment del sistema d'informació de Vigilància Duanera i, en particular, de 
la Base de Dades d'Informació.

○

L'anàlisi, la planificació de les necessitats i l'assignació dels mitjans navals, aeris, sistemes 
de comunicacions i mitjans tècnics especials necessaris per al compliment de les activitats 
operatives de Vigilància Duanera, així com la planificació, control i, previ acord del titular 
del Departament, gestió directa del manteniment i l'operativitat de tals mitjans.

○

•

L'elaboració de les estadístiques del comerç exterior en col·laboració amb el Departament 
d'Informàtica Tributària.

•

L'elaboració de propostes normatives i la col·laboració en l'elaboració de projectes normatius i 
de programes d'actuacions el contingut dels quals afecte a l'àrea de Duanes i Impostos 
Especials, així com l'emissió d'informes en matèria tècnic duanera o tributària i de contraban 
que no corresponga a altres àrees funcionals de l'Agència, amb criteris generals dirigits als 
òrgans de la indicada àrea funcional per a assegurar el tractament homogeni i coordinat dels 
obligats duaners i tributaris.

•

La preparació o elaboració de projectes de convenis, acords o tractats internacionals o de la 
normativa de la Unió Europea en matèries de Duanes o d'Impostos Especials, així com la 
coordinació de les relacions i de les activitats establides en programes de la Unió Europea en 
tals matèries i l'assistència a les reunions que, en el marc de les relacions internacionals de 
l'Agència, li corresponga per raó de la matèria.

•
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La coordinació de la cooperació amb altres Administracions duaneres i de la col·laboració del 
Departament amb altres òrgans de l'Administració espanyola en assumptes internacionals de 
l'àrea de Duanes i Impostos Especials.

•

L'inici, instrucció i resolució dels expedients d'infraccions administratives que puguen derivar-
se de les actuacions que es desenvolupen a l'exercici de les competències indicades en els 
punts anteriors, incloses, els procediments sancionadors derivats de l'incompliment de les 
limitacions als pagaments en efectiu que es posen de manifest com a conseqüència de les 
actuacions i procediments realitzats.

•

La tramitació de procediments de declaració de lesivitat d'actes anul·ables i de procediments 
de revocació d'actes dictats en l'àmbit funcional de l'àrea de Duanes i Impostos Especials, així 
com la coordinació de la resolució dels recursos.

•

L'elaboració de la proposta del Pla de Control Tributari i Duaner i del Pla de Control Financer 
en l'àmbit de Duanes i Impostos Especials.

•

La proposta dels instruments de planificació d'actuacions, resultats i objectius en l'àrea de 
Duanes i Impostos Especials, així com el seguiment i control del seu compliment i l'adopció de 
mesures o instruccions que asseguren la seua execució, en el marc de la planificació general 
de l'Agència.

•

L'elaboració de propostes, el seguiment i, en el seu cas, l'execució de les aplicacions 
informàtiques de l'àrea de Duanes i Impostos Especials, en col·laboració amb el Departament 
d'Informàtica Tributària.

•

En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la 
informació i els serveis a què es pot accedir a través de la Seu Electrònica de l'Agència, així 
com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatitzada de l'Agència.

•

La coordinació de les tasques d'assistència als contribuents i l'anàlisi dels suggeriments 
formulats en l'àmbit de les competències del Departament.

•

La direcció, planificació i coordinació de l'exercici de les funcions que corresponen a l'Agència 
amb relació al Resguard Fiscal i Duaner de l'Estat.

•

Qualssevol altres funcions i competències que li atribuïsquen la normativa legal i reglamentària 
i altres disposicions que siguen d'aplicació.

•
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Direcció Adjunta de Vigilància Duanera

Àngel Prim Bernaldo de Quirós

Subdireccions generals

Planificació, Estadística i Coordinació

José María Díez de los Ríos Asensio

•

Gestió Duanera

Nerea Rodríguez Entremonzaga.

•

Gestió i Intervenció d'Impostos Especials

Vicente Cillero Martínez

•

Inspecció i Investigació

María Ángeles Marín Ramírez

•

Logística

Rafael Sopuerta Cabrito

•

Operacions

Manuel Montesinos Diez de la Lastra

•

Quimicotecnològiques

Antonio Gallardo Melgarejo

•

Relacions Internacionals

Marta Guelbenzu Robles

•

Depenen directament de la persona titular del Departament de Duanes i Impostos 
Especials:

Oficina Nacional de Gestió de Duanes i Impostos Especials 
Eva María Pedruelo Sanchez

•

Oficina Nacional d'Investigació de Duanes i Impostos Especials 
Javier Zazo Esteban

•
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Departament d'informàtica tributària

Direcció del Departament d'Informàtica Tributària

Titular:José Borja Tomé

Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica 
de Madrid.Pertany al Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació de l'Administració de l'Estat, amb Especialitat Tributària.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Director del Departament d'Informàtica 
Tributària per Resolució de 17 de setembre de 2020, de la 
Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha exercit 
els següents càrrecs:

Subdirector General de Tecnologies d'Anàlisi de la Informació i Investigació del Frau del 
Departament d'Informàtica Tributària.

•

Subdirector Adjunt i Cap d'Àrea en la Subdirecció General d'Aplicacions de Duanes del 
Departament d'Informàtica Tributària.

•

Coordinador d'Àrea Informàtica en la Direcció General de Funció Pública.•

Cap d'Àrea en la Direcció General de la Guàrdia Civil.•

Cap d'Àrea en el Consell d'Administració de Patrimoni Nacional•

Funcions del Departament

La direcció, planificació i coordinació de les actuacions de les unitats informàtiques de la 
Delegació Central de Grans Contribuents i de les Delegacions Especials de l'Agència.

•

L'anàlisi de les necessitats de dotació dels recursos materials informàtics de les unitats de 
l'Agència, coordinant i assessorant als òrgans centrals i territorials, en els termes que 
establisca la Direcció General de l'Agència.

•

El desenvolupament, implantació i manteniment dels sistemes informàtics necessaris per a la 
gestió interna de l'Agència, així com dels programes d'ajuda i de la seua seu electrònica, 
d'acord amb els Departaments i altres òrgans responsables.

•

L'anàlisi de les necessitats i la implantació, gestió, control i manteniment dels recursos 
informàtics i de comunicacions que constituïxen la infraestructura sobre la qual se suporten els 
serveis informàtics de l'Agència.

•
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La definició, implantació, control i manteniment actualitzat dels plans d'actuació que 
garantisquen la recuperació dels serveis informàtics, dins dels terminis establits, en cas de 
fallada total o parcial de la infraestructura tecnològica que utilitzen.

•

La implementació dels procediments operatius de seguretat dels sistemes d'informació, 
establint les mesures de seguretat física i lògica i els criteris d'accés a les xarxes des 
d'ordinadors portàtils o altres dispositius mòbils.

•

El manteniment de la base de dades de contribuents i obligacions tributàries així com la 
captació i tractament informàtic de dades amb transcendència fiscal procedents del 
compliment d'obligacions de col·laboració amb l'Administració tributària dels sectors públic i 
privat.

•

El desenvolupament, implantació i manteniment dels sistemes d'informació necessaris per a 
l'adequat acompliment de les seues funcions pels òrgans de l'Agència, així com la 
col·laboració, a estos efectes, amb les Entitats Locals, les Comunitats Autònomes, la Unió 
Europea i altres organismes i entitats.

•

El desenvolupament, implantació i manteniment dels sistemes d'informació en l'àmbit de 
duanes i Impostos Especials, així com la col·laboració, a estos efectes, amb la Unió Europea i 
el sector públic i privat.

•

El desenvolupament, implantació i manteniment de les aplicacions de selecció de contribuents 
i de control tributari i de les eines d'auditoria fiscal, així com el disseny de sistemes d'anàlisi de 
la informació, sistemes de gestió del coneixement i desenvolupament de projectes d'innovació 
tecnològica, d'acord amb els Departaments i altres òrgans responsables.

•

L'anàlisi i aplicació de l'evolució tecnològica en el programari desenvolupat, d'acord amb les 
possibilitats oferides per les noves tecnologies.

•

La distribució i certificació de dades i claus utilitzades pel personal al servei de l'Agència per a 
la seua identificació i autenticació electrònica.

•

La programació, el manteniment, la supervisió i el control de qualitat corresponent a les 
actuacions automatitzades de l'Agència, tret que s'atribuïsquen de forma expressa a altres 
òrgans de l'Agència.

•

La certificació de l'existència i contingut de les actuacions dels ciutadans en les quals s'hagen 
utilitzat formes d'identificació i autenticació diferents de la signatura electrònica avançada.

•

El manteniment actualitzat del registre de funcionaris de l'Agència habilitats per a la 
identificació i autenticació dels ciutadans per a la realització d'operacions per mitjans 
electrònics, en col·laboració amb els restants òrgans de l'Agència.

•

L'organització i custòdia dels arxius electrònics corporatius de documents electrònics que 
formen part d'expedients administratius.

•

En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la 
informació i els servicis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així 
com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatitzada de l'Agència.

•
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Les restants que corresponguen a l'Agència en les matèries enunciades en les lletres anteriors 
que no estiguen atribuïdes de forma expressa als òrgans rectors o a altres Departaments o 
Serveis de l'Agència.

•

Subdireccions generals

Planificació i Coordinació Informàtica

María del Mar Fernández Ibáñez

•

Explotació

José Vicente Petruzzella Lacave

•

Aplicacions

Cristina Álvarez Zazo

•

Aplicacions de Duanes i Impostos Especials

Rosa María Cadenas Martín

•

Anàlisi de la Informació i Investigació del Frau

Miguel del Sastre Riestra

•
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Departament de Recursos Humans

Direcció del Departament de Recursos Humans

Titular: Marta Somarriba Victoria

Enginyera Tècnica d'Obres Públiques per l'Escola Politècnica de 
Madrid, Llicenciada en Dret per l'UNED, Màster de Direcció Pública 
del Ministeri d'Hisenda-EOI (2010-2011), pertany al Cos Superior 
d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat (2005).

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Directora del Departament de Recursos 
Humans, per Resolució de 9 de setembre de 2019, de la Presidència 
de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha ocupat diversos llocs en l'organització de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària:

Subdirectora General de Gestió Administrativa de Personal.•

Cap de Dependència Adjunta de Gestió de Mitjans i Recursos en la Delegació Central de 
Grans Contribuents.

•

Inspectora coordinadora en la Subdirecció General de Planificació i Estadística del 
Departament de Duanes i Impostos Especials.

•

Inspectora Adjunta a Unitat en l'Àrea de Duanes de la Delegació Especial de les Balears.•

Funcions del Departament

La proposta i execució de la política de l'Agència en matèria de recursos humans, incloent el 
disseny i aplicació dels sistemes d'avaluació de l'acompliment, de la carrera administrativa 
dels empleats públics i de les seues condicions de treball.

•

La realització d'estudis i propostes en matèria de selecció de personal i la direcció de 
l'execució dels processos selectius.

•

L'elaboració de projectes normatius, la tramitació de les reclamacions, recursos i procediments 
de revisió d'ofici en matèria de personal, la coordinació i en el seu cas emplenament dels 
requeriments judicials en matèria de recursos humans, així com l'execució de les sentències 
judicials en este àmbit.

•

La coordinació, supervisió i, en el seu cas, tramitació dels procediments d'exigència de 
responsabilitat disciplinària.

•
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L'elaboració dels plans de formació i el seu compliment, així com la proposta d'acords i 
convenis amb altres entitats en matèria formativa.

•

La proposta d'actuacions en matèria d'acció social i la direcció de la seua execució.•

La proposta i aplicació de les mesures d'igualtat entre dones i homes respecte a l'àmbit del 
personal de l'Agència.

•

El disseny, impuls i execució de la gestió del personal de l'Agència en les seues diferents 
situacions administratives.

•

La realització d'estudis i propostes i la tramitació i execució dels diferents sistemes de provisió 
de llocs de treball.

•

La gestió i aplicació dels sistemes de retribucions, cotitzacions socials i indemnitzacions per 
raó del servei.

•

El disseny i explotació dels sistemes d'arxiu d'expedients i procediments de personal i dels 
historials administratius dels empleats de l'Agència.

•

La realització d'estudis i propostes en matèria de programació de recursos humans i de l'oferta 
d'ocupació pública.

•

La gestió de la relació de llocs de treball de l'Agència i de qualssevol altres instruments 
d'ordenació del personal, així com l'elaboració de les propostes per a la seua modificació.

•

L'elaboració de criteris i la supervisió d'actuacions en matèria d'incentivament.•

Les relacions laborals i l'estudi i negociació dels projectes de convenis del personal laboral i 
d'un altre tipus d'acords amb la representació del personal.

•

La comunicació i actuacions de l'Agència davant de les autoritats laborals així com les 
relacions amb les organitzacions sindicals i les associacions professionals del personal.

•

La coordinació i impuls de la prevenció de riscos laborals i de la salut laboral.•

La direcció, planificació i coordinació en matèria de recursos humans de la gestió de les 
unitats encarregades de la gestió de mitjans, quan es tracte de processos descentralitzats, així 
com l'elaboració d'instruccions sobre els procediments de gestió de recursos humans que 
corresponga realitzar a les esmentades unitats.

•

En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la 
informació i els servicis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així 
com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatitzada de l'Agència.

•

Les restants que corresponguen a l'Agència en matèria de recursos humans que no estiguen 
atribuïdes de forma expressa als òrgans rectors o a altres Departaments o Serveis de 
l'Agència.

•

Direcció Adjunta de Recursos Humans
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Fernando Miguel Salazar González

Subdireccions generals

Gestió Administrativa de Persona

Javier San Martín Calvo

•

Programació i Incentivament

Patricia Aparicio González

•

Relacions Laborals

Javier López Municio

•
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Servici jurídic

Direcció del Servici Jurídic

Titular: Diego Loma-Osorio Lerena

És Advocat de l'Estat.

Ha cursat estudis de Dret (UN) i ADE (UNED).

Ha seguit diversos programes de postgrau en Economia i Dret de la 
Competència (IE), Redacció i interpretació de contractes en sistema 
de common law (IE), així com en l'Academy of European Law 
(ERA), entre d'altres.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Director del Servici Jurídic per Resolució de 12 de juny de 2015, de 
la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha ocupat les següents 
destinacions:

Servici Jurídic de la Comissió Europea (MIME Team - Mercat Interior, Medi Ambient i 
Energia) actuant com a Agent de la Comissió davant del Tribunal de Justícia de la UE i 
EFTA.

•

Advocat de l'Estat en Cap Adjunt en l'Advocacia de l'Estat en el Ministeri de Justícia-
Gabinet de l'Advocat General de l'Estat.

•

Advocat de l'Estat en Cap Adjunt en el Servici Jurídic Regional de la AEAT a 
Madrid.Advocat de l'Estat en Cap en l'Advocacia de l'Estat a Cantàbria (Secretari del 
TEAR).

•

Advocat de l'Estat en Cap Adjunt en l'Advocacia de l'Estat a Santa Cruz de Tenerife  
(Secretari suplent del TEAR i ponent).

•

Ha pertangut al Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Santander així com de la 
Societat Estatal SEITT.

Ha exercit la docència en diverses pràctiques de diferents Facultats de Dret així com en Màsters 
de Pràctica Jurídica, programes de formació a funcionaris de l'INAP i Centre d'Estudis Jurídics de 
l'Administració de Justícia.

Ha intervingut com a autor i/o coordinador de diverses publicacions en matèria de Responsabilitat 
Sanitària, Mercats Regulats, Domini Públic Marítim Terrestre i Portuari, Dret d'Estrangeria, Dret 
de la Competència així com d'articles en annals i revistes jurídiques.

Servici jurídic
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Funcions del Servei

Al servici jurídic de l'Agència li correspon l'assessorament en Dret, la seua representació i defensa 
en judici.

Subdireccions generals

Organització i Assistència Jurídica

Alejandro Bonis Sanz

•

Assumptes Consultius i Contenciosos

Ana Ullate Jiménez

•

Servici jurídic
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Servici d'auditoria interna

Direcció del Servici d'Auditoria Interna

Titular: María del Carmen Bernardo Gómez

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Pertany al 
Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat des de 1991 i al Cos 
Superior d'Inspectors d'Assegurances de l'Estat (excedent) des de 2003. 
Inspectora de Serveis del Ministeri d'Economia i Hisenda (2019). Té el 
Màster en Direcció Pública de l'Institut d'Estudis Fiscals i de l'Escola 
d'Organització Industrial des de 2015.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Directora del Servei d'Auditoria Interna per Resolució de 22 de 
juliol de 2022, de la Presidència de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, ocupava el 
càrrec d'Inspectora dels Serveis d'Economia i Hisenda Coordinadora en el Servici d'Auditoria 
Interna de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Anteriorment ha desempenyorat diversos llocs en l'organització de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària:

Inspectora en Cap Adjunta de l'Equip Central d'Informació de l'Oficina Nacional d'Investigació 
del Frau al Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

•

Cap de la Unitat de Planificació i Coordinació de la Delegació Central de Grans Contribuents.•
Subdirectora General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa del Departament de 
Gestió Tributària.

•

Subdirectora Adjunta de la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa 
del Departament de Gestió Tributària.

•

Coordinadora d'Àrea de la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa 
del Departament de Gestió Tributària.

•

Cap d'Unitat d'Inspecció a la Delegació Especial de Catalunya.•

Funcions del Servei

Desenvoluparà les següents funcions:

El control intern de tots els serveis de l'Agència, mitjançant la realització d'auditories de 
qualsevol classe i naturalesa i el desenvolupament d'instruments de control permanent que 
permeten avaluar la seua eficàcia i eficiència i el compliment de les normes i instruccions, 
formulant les propostes o recomanacions que deriven de l'esmentada funció en la forma que 
establisquen les disposicions reguladores de la seua actuació.

•

Servici d'auditoria interna
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El control del compliment del pla d'objectius de l'Agència i la formulació de propostes per a la 
seua adaptació i compliment.

•

La prevenció i detecció de les conductes irregulars, la coordinació, en la forma que es 
determine per la Direcció General de l'Agència, de les accions relatives a les mateixes i, en el 
seu cas, la seua investigació, així com l'anàlisi i avaluació dels sistemes de seguretat i control 
intern de l'Agència.

•

La coordinació i desenvolupament de les funcions que li estan atribuïdes pel Reial Decret 
2458/1996, de 2 de desembre, pel qual es crea el Consell per a la Defensa del Contribuent a 
la Secretaria d'Estat d'Hisenda i, en particular, els encomanats a la Unitat Operativa de 
l'esmentat Consell.

•

L'informe i elaboració de les propostes que el titular de la Direcció General formula als 
expedients de compatibilitat.

•

El Servici d'Auditoria Interna estarà integrat pels següents òrgans amb rang 
de Subdirecció General:

Els Inspectors i Inspectores dels Serveis:

Carmen Alcalá Sacristán•

Eduardo Córdoba Ocaña•

Carlos Cornejo Zahonero•

Julio García Magán•

Alejandro Luelmo Fernández•

Tomás Merola Macanás•

Jaime Parrondo Aymerich•

Vicente Peirats Cuesta•

José Alberto Pérez Pérez•

Luis Mariano Quirós Rodríguez•

Esteban Roca Morales•

Roberto Serrano López•

La Unitat Operativa del Consell per a la Defensa del Contribuent:

Jaime Parrondo Aymerich•

Servici d'auditoria interna
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Servici de Gestió Econòmica

Direcció del Servei de Gestió Econòmica

Titular:Iván José Gómez Guzmán

Títol d'Arquitecte Superior per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Madrid (Universitat Politècnica de Madrid). Ingrés per oposició al Cos 
d'Arquitectes de la Hisenda Pública.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Director del Servei de Gestió Econòmica 
per Resolució de 22 de juliol de 2022 de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària, ha exercit les següents funcions:

Cap de Dependència Adjunt – Dependència de Gestió de Mitjans i Recursos de la Delegació 
Central de Grans Contribuents (2018 - 2022)

•

Arquitecte en Cap de l'Àrea de Gestió Patrimonial de la AEAT en la Sotsdirecció de Gestió de 
Béns Immobles i Instal·lacions (2013 - 2018)

•

Cap de la Dependència Regional de Recursos Humans i Administració. Econòmica de la 
Delegació Especial de la AEAT de Madrid (2009 - 2013)

•

Cap del Gabinet Tècnic de la Delegació Especial de la AEAT de Madrid. (2004 - 2008)•

Director Adjunt de Recursos Humans de la AEAT (2002 - 2004)•

Director Adjunt d'Administració Econòmica de la AEAT (1998 - 2002)•

Delegat Especial Adjunt de la Delegació Especial de la AEAT de Madrid (1995 - 1998)•

Delegat Adjunt de la Delegació Especial de la AEAT de les Balears (1991 - 1995)•

Gerent de la Gerència del Cadastre de les Balears (1988 -1981)•

Arquitecte en la Gerència del Cadastre de Palma de Mallorca (1987 - 1988)•

Funcions del Servei

El Servei de Gestió Econòmica tindrà a càrrec seu l'administració dels recursos financers i 
materials i dels serveis auxiliars necessaris per al compliment de les seues finalitats per l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària.

Servici de Gestió Econòmica
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Així mateix, actuarà com a servei de comptabilitat de l'Agència en els termes establits per l'article 
103.siete de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1990.

Servici de Gestió Econòmica
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Subdireccions generals:

Pressupostos i Gestió Financera

José Luis Martínez Blanco

•

Comptabilitat

Ana Isabel Docio Sampablo

•

Adquisicions i Contractació

Mónica Rino García-Camacho

•

Béns Immobles i Instal·lacions

Ernesto Sánchez Trigo

•
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Servici d'Estudis Tributaris i Estadístiques

Direcció del Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques

Titular: Rubén Víctor Fernández de Santiago

Nascut a Madrid el 1967, és llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials (1989, especialitat Economia Quantitativa) per l'UAM.En 
l'actualitat pertany al Cos Superior d'Estadístics de l'Estat (1997), i 
anteriorment va aprovar les oposicions al Cos de Gestió de la 
Hisenda Pública (1989, especialitat Inspecció Auxiliar).

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Director del Servei d'Estudis Tributaris 
i Estadístiques, per Resolució de 18 de juny de 2012 de la Presidència de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària, ha desempenyorat diversos llocs en la D.G. de Coordinació amb les 
Hisendes Territorials, l'Institut d'Estudis Fiscals, el Departament d'Economia del Gabinet de la 
Presidència del Govern, l'Institut Nacional d'Estadística i l'Agència Tributària.Va obtindre el Màster 
a Hisenda Pública, Despesa Pública i Programació Econòmica de l'IEF.

Ha realitzat tasques docents com a professor associat d'Econometria de 4t Curs en l'UAM durant 
cinc cursos complets.És autor de diverses publicacions en matèria de seguiment de la conjuntura 
a partir de fonts fiscals, ha impartit seminaris sobre l'ús estadístic de les dades tributàries i la 
previsió d'ingressos, i ha participat en diferents reunions estadístiques i fiscals amb organismes i 
agències internacionals.

Funcions del Servei

El Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques, d'acord amb la qual cosa li siga encomanat per la 
Presidència o per la Direcció General de l'Agència, tindrà a càrrec seu la pressupostació i la 
previsió a mitjà termini dels ingressos tributaris, no tributaris i altres ingressos públics, així com la 
realització d'estudis de caràcter tributari i l'elaboració d'estadístiques en l'àmbit de les funcions i 
competències atribuïdes a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Li correspondrà així mateix 
l'adaptació de les bases de dades tributàries per al tractament i explotació estadística de la 
informació;l'elaboració d'estadístiques de font fiscal dels principals impostos i el desenvolupament 
de les seues eines de difusió;la realització d'estudis estadístics que requerisquen tractament 
massiu de dades;i el desenvolupament i implementació dels models estadístics de microsimulació 
per a l'avaluació del cost recaptatori de les modificacions normatives

Subdireccions generals:

Subdirecció General d'Estadístiques•
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María Luz Gómez López

Subdirecció General de Pressupostació i Seguimiento dels Ingressos Tributaris

Rafael Frutos Vivar

•
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Servici de Planificació i Relacions 
Institucionals

Direcció del Servei de Planificació i Relacions 
Institucionals

Titular: Ignacio Fraisero Aranguren

Llicenciat en Ciències Empresarials.Pertany al Cos Superior 
d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat des de 1996.Inspector 
d'Assegurances de l'Estat (2001).Inspector de Serveis del Ministeri 
d'Economia i Hisenda (2019).Té el Màster en Direcció Pública de 
l'Institut d'Estudis Fiscals i de l'Escola d'Organització Industrial des de 
2010.

Curriculum professional

Fins al seu nomenament com Director del Servei de Planificació i Relacions Institucionals per 
Resolució de 12 de novembre de 2021, de la Presidència de l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, ha exercit les següents funcions:

Subdirector de Planificació i Programació del Servei de Planificació i Relacions Institucionals 
(2010 - 2021).

•

Inspector Adjunt Unitat en la Delegació de Barcelona.•

Conseller Tècnic a la Direcció General de Tributs.•

Coordinador Àrea de l'Impost sobre Societats a la Direcció General de Tributs.•

Cap d'Unitat Provincial de Recaptació a la Delegació Especial de Madrid.•

Cap Adjunt Àrea Provincial de Recaptació a la Delegació Especial de Madrid.•

Cap de Dependència Regional Adjunt Recaptació a la Delegació Especial de Madrid.•

Cap d'Unitat Regional d'Inspecció a la Delegació Especial de Madrid.•

Funcions del Servei

La coordinació i desenvolupament de la planificació de l'Agència Tributària i de l'estratègia de 
comunicació de la mateixa.

•

La coordinació dels òrgans centrals i territorials de l'Agència en projectes que afecten diferents •

Servici de Planificació i Relacions Institucionals
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àrees.

La coordinació i desenvolupament de les relacions amb les administracions tributàries 
autonòmiques i locals, i, en general, les relacions institucionals.

•

Aquelles altres funcions que li encomane la Direcció General.•

Secretaria Tècnica Permanent del Consell Superior per a la Direcció i 
Coordinació de la Gestió Tributària

Ignacio Fraisero Aranguren

Subdireccions generals

Organització i Coordinació

Concepción García Latorre

•

Planificació i Programació.

María Jesús Gallego Camarena

•

Comunicació Externa.

María Dolores Carreño Beltrán

•

Depén directament de la persona titular del Servei de Planificació i Relacions 
Institucionals

Unitat Nacional de Coordinació d'Assistència Digital

Sebastián Herrera Corchero

•

Integrada a la Subdirecció General de Comunicació Externa

Unitat de Coordinació de Continguts

María Luisa Valdenebro García

•
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Secretaria Tècnica Permanent del Consell 
Superior per a la Direcció i Coordinació de 
la Gestió Tributària

Desempenyorada per personal funcionari de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb 
rang mínim de Subdirecció General.

Funcions:

Assistir, amb veu i sense vot, a totes les reunions del Consell Superior i de les Comissions o 
grups de treball, realitzant respecte a les mateixes les funcions de Secretari.

•

Realitzar els estudis, informes o treballs que li encomane el Consell Superior o el seu 
President.

•

Impulsar i donar suport als treballs del Consell Superior i elaborar una memòria anual dels 
treballs del mateix.

•

Actuar d'òrgan permanent de relació entre l'Administració Tributària de l'Estat, les Comunitats 
Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i els Consells Territorials per a la Direcció i 
Coordinació de la Gestió Tributària, que informaran, a la Secretaria de les reunions celebrades 
i dels acords adoptats en el seu si.

•

Elaborar una memòria anual sobre els dictàmens adoptats pels Consells Territorials per a la 
Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària relatius a la tributació aplicable en el cas de 
conflicte entre l'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes o Ciutats amb 
Estatut d'Autonomia en relació amb tributs o deutes tributaris incompatibles.

•

Secretaria Tècnica Permanent del Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària
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Delegació Central de Grans Contribuents

Titular:Senyor Manuel Trillo Álvarez

Nascut a La Corunya el 1961.Llicenciat en Dret (especialitat Dret 
Públic) per la Universitat de Sevilla.És Inspector d'Hisenda de l'Estat i 
Interventor i Auditor de l'Estat (en excedència).

Currículum professional

Fins al seu nomenament com a Delegat Central de Grans 
Contribuents, per Resolució de 2 de juliol el 2018, de la Presidència 
de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ocupava el càrrec 
d'Inspector d'Equip Nacional en la Delegació   Central de Grans 
Contribuents.

Fins a 1996 va desenvolupar la seua carrera professional al Ministeri d'Economia i Hisenda, dins 
de la Secretaria General de Planificació i Pressupostos, on va ocupar els càrrecs, entre altres, de 
Secretari General de la Direcció General de Pressupostos i de Cap de Gabinet Tècnic de la 
Secretaria General de Planificació i Pressupostos.

Des de 1996 ha desenvolupat la seua carrera professional a l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària ocupant els següents càrrecs:

Administrador de l'Administració d'Alcalá de Henares.•

Subdirector General de Planificació i Coordinació del Departament de Gestió Tributària.•

Delegat executiu de la Delegació Especial de Madrid.•

Delegat Especial de Madrid.•

Cap de l'Oficina de Relació i Comunicació amb Jutjats i Tribunals de la Delegació Especial de 
Grans Contribuents.

•

Entre 1998 i 2000 va ser Subdirector General de Formació de l'Institut d'Estudis Fiscals – Escola 
d'Hisenda Pública.

També ha realitzat activitats docents a diverses Universitats Públiques i a l'Escola d'Hisenda 
Pública.

Delegació Central de Grans Contribuents
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Funcions de la Delegació Central

La Delegació Central de Grans Contribuents és un òrgan central de l'Agència Tributària, amb 
competències a tot el territori nacional, que exercix, respecte als contribuents adscrits a la 
mateixa, totes les competències i funcions pròpies de l'Agència Tributària per a l'aplicació del 
sistema tributari estatal i el duaner, així com la gestió recaptatòria dels altres recursos de 
naturalesa pública que corresponga a l'Agència conforme a la normativa vigent.

Bàsicament, esta Delegació desenvolupa, en relació amb els esmentats contribuents, les 
actuacions i procediments administratius de gestió tributària, inspecció tributària i duanera i 
recaptació tributària

Com a excepció i per raons d'agilitat i operativitat, la Delegació Central no desenvolupa les 
funcions de gestió duanera, de gestió i intervenció d'Impostos Especials i de gestió dels altres 
tributs sobre els quals exercix la seua competència el Departament de Duanes i Impostos 
Especials, que es realitzaran pels corresponents òrgans territorials de l'Agència Tributària.

Àmbit d'actuació

Amb caràcter general, la Delegació Central podrà exercir les seues funcions i competències en 
relació amb les persones jurídiques i entitats el volum d'operacions del qual haja superat els 200 
milions d'euros durant dos anys consecutius i les persones jurídiques i entitats el volum 
d'informació subministrat a l'Administració Tributària (art.93.1.a LGT) del qual haja superat els 
20.000 registres durant el mateix període i l'àmbit d'actuació del qual excedisca del d'una 
Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia.

Amb independència del seu volum d'operacions, no s'inclourà en l'àmbit d'actuació de la 
Delegació Central a les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i a les Entitats 
Locals, així com als organismes públics i altres entitats de dret públic vinculats o dependents 
d'aquelles.

Podran ser adscrits a la Delegació Central altres obligats tributaris quan es presenten 
determinades circumstàncies, entre les quals podem destacar les següents:persones físiques la 
renda de les quals a efectes del IRPF supere 3 milions d'euros o que el valor dels seus béns i 
drets, inclosos els exempts, a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni supere els 30 milions d'euros, 
exercir activitats en tot o gran part del territori nacional, presentar una posició destacada en un 
sector econòmic determinat, tributar en règim de consolidació fiscal o grup d'entitats del IVA.

Delegació Central de Grans Contribuents
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Dependències:

Dependència de Control Tributari i Duaner

Carlos Javier Cervantes Sánchez-Rodrigo

•

Dependència d'Assistència i Servicis Tributaris

Luis Sierra López-Belmonte

•

Dependència de Gestió de Mitjans i Recursos

Ángel Juan González Álvarez

•

Delegació Central de Grans Contribuents
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Òrgans de coordinació

Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la 
Gestió Tributària

Òrgan col·legiat, integrat per representants de l'Administració Tributària de l'Estat i de les 
Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, encarregat de coordinar la gestió dels 
tributs cedits.

El presidix la persona titular de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i 
l'integren la persona titular de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, 
que ostenta la Vicepresidència primera, cinc representants de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària, les persones titulars de la Secretaria General d'Hisenda, de la Secretaria General de 
Finançament Territorial i de la Inspecció General del Ministeri d'Economia i Hisenda i una persona 
representant de cada una de les Comunitats Autònomes de règim comú i de les Ciutats amb 
Estatut d'Autonomia, una de les quals ostenta la Vicepresidència segona.

Funcions:

Informar, abans de la seua aprovació, el Pla d'Objectius de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària de cada any i realitzar periòdicament el seu seguiment.

•

Establir les línies estratègiques d'actuació dels Consells Territorials per a la Direcció i 
Coordinació de la Gestió Tributària, realitzar el seguiment del seu funcionament, en especial 
respecte de l'adopció dels dictàmens sobre la tributació aplicable en el cas de conflicte entre 
l'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut 
d'Autonomia en relació amb tributs o deutes tributaris incompatibles.

•

Proposar criteris generals d'harmonització de les polítiques normatives de l'Estat i de les 
Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia en matèria de tributs cedits, així 
com de les relatives a la seua gestió.

•

Analitzar i informar els avantprojectes normatius de rang legal que hagen de ser sotmesos a 
l'aprovació del Govern o Consell de Govern respectiu.

•

Assessorar als òrgans o entitats estatals i autonòmics competents sobre les qüestions 
relatives a les necessitats i problemes que suscite l'aplicació del sistema tributari.

•

Dissenyar la política general de gestió dels tributs cedits, establir les directrius per a la seua 
aplicació i coordinació, les línies bàsiques de determinats programes a incloure en els plans de 
control tributari en relació amb els mateixos i acordar les directrius per a l'execució 
d'actuacions coordinades.

•

Òrgans de coordinació
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Concretar criteris uniformes sobre el contingut dels intercanvis d'informació de caràcter 
tributari entre les Administracions autonòmiques i entre estes i la Hisenda de l'Estat i el 
procediment per a la realització dels mateixos, així com coordinar estos intercanvis, 
especialment respecte a la comunicació de dades censals, i proposar la implantació de 
sistemes específics d'intercanvi telemàtic d'informació.

•

Evacuar els informes que li siguen sol·licitats per la Junta Arbitral de resolució de conflictes en 
matèria de tributs de l'Estat cedits a les Comunitats Autònomes.

•

Proposar, rebre per al seu estudi i analitzar els projectes de convenis entre l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària i les Administracions Autonòmiques.

•

Proposar actes susceptibles d'encàrrec de gestió entre l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària i les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, conforme al previst 
en esta Llei.

•

Este òrgan compta amb una Secretaria Tècnica Permanent.

Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de 
la Gestió Tributària

Òrgans col·legiats integrats per quatre persones representants de l'Administració Tributària de 
l'Estat, una d'elles la persona titular de la  Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària / Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Ceuta i Melilla que el 
presidix, i quatre de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia que es tracte.

Funcions:

Desenvolupen les següents funcions respecte a la gestió dels tributs cedits en el seu respectiu 
àmbit territorial, d'acord amb les directrius del Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de 
la Gestió Tributària:

Coordinar la gestió dels esmentats tributs.•

Analitzar i valorar els resultats de la seua aplicació.•

Estudiar les propostes i adoptar les decisions que contribuïsquen a la millora de la seua gestió.•

Formular a la direcció de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a l'òrgan o entitat de la 
Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia competent en la gestió dels tributs 
cedits propostes orientades a la millora de l'adequació a la gestió dels mitjans disponibles.

•

Desenvolupar i concretar els programes inclosos en els plans de control tributari, així com 
dissenyar i planificar l'execució d'actuacions coordinades en determinats programes.

•

No obstant això, els Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària 
de les Ciutats de Ceuta i Melilla no exercixen estes funcions en tant no es produïsca la cessió 
de tributs.

•
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Col·laborar en la gestió d'estos tributs, especialment en la d'aquells l'aplicació dels quals 
afecte els recursos o activitat de l'altra Administració, i en la gestió recaptatòria de drets de la 
Hisenda Pública Autonòmica realitzada per encomanda o conveni.

•

Analitzar els resultats dels plans d'objectius, així com ser informat periòdicament dels plans 
anuals d'objectius.

•

Adoptar acords en matèria d'intercanvi d'informació entre les Administracions estatal i 
autonòmica i analitzar el seu grau de compliment.

•

Decidir l'aplicació dels actes susceptibles d'encàrrec de gestió entre l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària i les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia.

•

Proposar, rebre per al seu estudi i analitzar els projectes de convenis entre l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària i l'Administració Tributària Autonòmica.

•

Aprovar els dictàmens que siguen procedents sobre la tributació aplicable en el cas de 
conflicte entre l'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes o Ciutats amb 
Estatut d'Autonomia en relació amb tributs o deutes tributaris incompatibles.

•

Adoptar acords encaminats a incentivar l'ús dels serveis telemàtics posats a disposició dels 
contribuents per ambdues administracions.

•

Establir plans conjunts de formació sobre matèries relacionades amb la gestió dels tributs.•

Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària
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