Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda
Secretaria d’Hisenda

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Modernització dels sistemes d’informació
de l’Administració Tributària de
Catalunya
La transformació digital aplicada al món tributari

Maig de 2017

Continguts de la sessió

Procés de transformació dels sistemes d’informació tributaris que està portant a terme la
Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Principals palanques del
canvi que han portat a
l’Administració tributària a
iniciar la transformació
digital dels sistemes
d’informació

Principals atributs del nou
sistema d’informació i de
l’Administració tributària
que s’està construint

Evolució i grans fites del
procés de transformació
des del seu inici
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Els reptes de la modernització de l’Administració Tributària de Catalunya
Objectiu general

Garantir l’acompliment de les obligacions tributàries dels ciutadans
Objectius estratègics

Assumir totes les
competències actuals

Capacitar-se per la gestió de
qualsevol tipus d’impost

Tres grans àmbits d’actuació per a la consecució dels objectius plantejats

Organització

Sistemes
d’informació

Normativa
jurídica-fiscal
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Les palanques per a la transformació de l’Administració Tributària
La penetració de la tecnologia a la societat provoca canvis profunds en la manera com els ciutadans
entenen el món i en les seves expectatives respecte les administracions, les quals han d’adaptarse contínuament per donar resposta als nous reptes que es plantegen.

La organització
com a motor
del canvi

Capacitar als
empleats públics i
convertir-los en
actors principals
del canvi

Proximitat,
transparència i
valor públic

Portar l’administració
allà on són els
ciutadans i generar
valor públic, posant
a disposició del
ciutadà tota la
informació de la que
disposa
l’Administració

Transformació i
innovació

Emprar la
digitalització de la
societat com a
palanca de
transformació i
innovació dins el
sector públic

Participació
activa i
cocreació

Crear escenaris de
participació activa i
cocreació en el
disseny i evolució dels
serveis, permetent la
creació de millors
serveis alineats amb
les expectatives
digitals de la
ciutadania

Capacitat
de resposta
i adaptació

Actitud
normativa
innovadora

Incrementar la
capacitat de
resposta i
adaptació de
l’administració
davant un món
digital que canvia
cada vegada més
de pressa

Canviar la cultura de
l’organització per
passar d’una actitud
reactiva, a una
actitud innovadora
en el
desenvolupament
de la norma

Facilitació del compliment de les obligacions tributàries dels ciutadans
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El camí a la transformació digital dels sistemes d’informació tributaris
La Generalitat de Catalunya treballa des de fa anys en disposar d’uns sistemes d’informació tributaris
que donin resposta a les necessitats canviants del context i que permetin millorar la prestació
dels serveis públics a través de les oportunitats que ofereix la digitalització.

...

...

1980

2002

G@UDI
TSI , GDI, TSK
• Múltiples sistemes d’informació
tributaris (OOLL i Centrals)
• Informació dispersa no
consolidada
• Model basat en la tramitació del
paper

• Unificació dels sistemes
d’informació tributaris
• Digitalització del paper
• Procediments a web (de dins a
fora)
• Processos reactius
(autoliquidacions, programes
d’ajuda i entitats tributàries
col·laboradores)

2015

2020

• Transformació tecnològica
• Transformació del mapa de
sistemes
• Pensat en digital
• Nou model de serveis (de fora a
dins)
• Orientació al ciutadà/contribuent
• Processos proactius
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Línies d’actuació per a la transformació dels sistemes tributaris
El projecte e-SPRIU s’inicia l’any 2015 i s’articula sobre 5 grans línies d’actuació definides per tal
d’abordar la transformació des d’una perspectiva holística.

1

2

3

4

5

Sistema de gestió
tributària i
recaptació
voluntària

Accions de millora
sobre G@udí

Gestió de dades,
censos i
documents

Anàlisi de dades

Relació, interacció
i assistència

Disseny i construcció
d’un nou sistema
d’informació amb
capacitat per
gestionar tota mena
de tributs

Potenciació de
l’actual sistema per
fer la gestió de
tributs aperiòdics i
la recaptació
executiva

Dotació dels elements
tecnològics que
l’ajudin a assolir el
govern de les dades

Subministrament
d’eines que permetin
obtenir el màxim
valor de tota la
informació
associada

Dotació d’eines o
elements tecnològics
per implementar la
relació externa de
l’Administració
Tributària

Administració tributària digital d’extrem a extrem
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El nou sistema e-SPRIU com a epicentre de la transformació digital
e-SPRIU es concep com a element traccionador del canvi en la manera en que el conjunt de
l’Administració tributària presta els seus serveis als ciutadans.
Actualitzar tecnològicament el
sistema de gestió tributària actual

Millorar l’eficiència del

Impulsar una hisenda

innovadora, eficient i eficaç

capital humà

1

1

5

1

Incrementar la transparència, la
seguretat i la privacitat de la gestió de
dades
3

4

Dissenyat per a la fàcil incorporació
de qualsevol figura impositiva

Reduir els costos de
compliment dels contribuents
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3

Orientar la organització a la
dada (model de governança)
3

5

3

4

Assegurar la disponibilitat
de la informació de valor

1

Línia 1

2

Línia 2

Garantir la qualitat de les dades,
convertir la informació en valor
3

3

Línia 3

4

Línia 4

5

Línia 5
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L’Administració tributària que ve
L’Administració tributària utilitzarà els nous models de relació creats per la digitalització de la
societat per millorar la prestació de serveis públics des d’una visió 360º del contribuent.
Com transformar l’Administració...

Transformació digital

…amb una visió 360º

Transformació al servei
Deute i
Pagaments

Informació

Canals inconnexes

Omnicanalitat d’informació comú

Administració aïllada

Administració relacionada i unificada

Visió des de la normativa

Visió des de l’usuari

Poca atenció a l’usuari

L’usuari és important per millorar

Sense personalització

Personalitzada per l’usuari

Assistència
i suport

Compliment
terminis

Informar
d’activitats
econòmiques

Indicacions i
sol·licituds

Informar de
modificacions
de dades

Transparència

Poca visibilitat

Transparència

Drets

+

Deures
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Calendari d’incorporació d’impostos a e-SPRIU
Calendari i fites a curt termini amb dates previstes d’implantació:

Març
Març
IECO2

Març
IAnP

Octubre

Juliol

IP
IGEC

2018
IEET
Febrer

IBEE

Llegenda

Octubre

Impost sobre
Emissions de Diòxid
de Carboni
Impost sobre les
Begudes
Ensucrades

Juliol

Impost sobre els
Actius no
Productius

Impost sobre el
Patrimoni
Impost sobre les
Estades en Establiments
Turístics

Posada en marxa del Backoffice

Impost sobre Grans
Establiments
Comercials

Posada en marxa del Frontoffice
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