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ACTA PLE 1/2009 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DEL FÒRUM DE GRANS EMPRESES 
CELEBRADA EL 10 DE JULIOL DE 2009 

 
 
Membres en representació de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària: 
 
Vicepresident del Fòrum de Grans Empreses 
Director General de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària 
Sr. Luis Pedroche y Rojo 
 
 
Director del Departament d'Organització, 
Planificació i Relacions Institucionals  
Sr. Fernando Díaz Yubero 
 
 
Director del Departament d'Inspecció 
Financera i Tributària 
Sr. Carlos Javier Cervantes Sánchez-Rodrigo 
 
 
Directora del Departament de Gestió Tributària  
Sra. María Dolores Bustamante Esquivias 
 
 
Directora del Departament de Recaptació 
Sra. Julia Atienza García 
 
 
Director del Departament de Duanes i Impostos 
Especials 
Sr. Nicolás Bonilla Penvela 
 
 
Delegada Central de Grans Contribuents 
Sra. Inmaculada Vela Sastre 
 
 
Membres en representació de les Grans Empreses: 
 
ACERINOX 
Secretari general 
Sr. Luis Gimeno Valledor 

 
A Madrid, 10 de juliol de 2009, se celebra la primera 
reunió del Fòrum de Grans empreses a la qual 
assistixen les persones ressenyades al marge, i 
d'acord amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Inici pel director general de l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària. 
 

• Objectius del Fòrum de Grans Empreses 
• Enquesta 2008. 

 
2. Exposició sobre l'Organització de l'AEAT. Especial 

referència a la Delegació Central de Grans 
Contribuents. 

 
3. Ronda d'intervencions de les grans empreses. 
 
4. Aprovació de les normes de funcionament del 

Fòrum. 
 

• Composició de la Secretaria Tècnica 
 

5. Constitució de grups de treball: 
 

• Codi de bones pràctiques tributàries. 
• Anàlisi i racionalització de les càrregues 

fiscals indirectes. 
• Preus de transferència. 
 

6. Pròxima convocatòria: dates i temes a tractar. 
 
7. Altres consideracions i torn de paraula. 
 
S'obri la sessió a les onze hores i deu minuts, per part 
del director general de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària, el qual després de saludar els presents 
disculpa l'absència del secretari d'Estat d'Hisenda i 
Pressupostos, a causa de la seua imprescindible 
presència en altres reunions
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ACS 
Conseller - secretari general 
Sr. José Luis del Valle Pérez 
 
Cap del Departament Fiscal Corporatiu 
Sr. José Miguel Moreno 
 
 
BBVA 
Director de l'Assessoria i Gestió Fiscal 
Sr. Eduardo Cosmen del Riego 
 
 
BANCO SANTANDER 
Director general 
Sr. César Ortega Gómez 
 
 
LA CAIXA 
Director de l'Assessoria Fiscal 
Sr. Javier Paso Luna 
 
 
CAJA MADRID 
Subdirector general – director d'Assessoria Fiscal 
Sr. Javier M.ª Tello Bellosillo 
 
 
COFARES 
Secretari del Consell Rector 
Sr. Juan de Guindos Jurado 
 
 
CEPSA 
Conseller delegat 
Sr. Dominique de Riberolles 
 
Director d'impostos 
Sr. Alfonso López Lucas 
 
 
EL CORTE INGLÉS 
Conseller delegat 
Sr. Carlos Martínez Echavarría 
 

 

relacionades amb un tema de plena actualitat. 
 
A continuació exposa els objectius del Fòrum i els 
resultats de l'enquesta realitzada l'any passat a 20 
empreses adscrites a la Delegació Central de Grans 
Contribuents. 
 
Aborda, seguidament, el segon punt de l'ordre del 
dia: Exposició sobre l'Organització de l'AEAT. 
Especial referència a la Delegació Central de Grans 
Contribuents en el qual exposa breument 
l'organització de la Delegació Central de Grans 
Contribuents. 
 
En el tercer punt de l'ordre del dia: Intervenció de 
les Empreses té lloc una ronda d'intervencions dels 
representants de les empreses, en què es plantegen 
les següents qüestions: 
 
- La conveniència d'incorporar com a membre del 

Fòrum un representant de la Direcció General de 
Tributs. 

 
El director general respon que, si bé en un primer 
moment es va valorar la seua incorporació com a 
membre del Fòrum, finalment es va optar per la 
seua participació en alguns grups de treball i 
ocasionalment en alguna reunió del Ple.  

 
- S'assenyala que, davant la crisi, en les seues 

relacions amb l'AEAT les empreses necessiten 
més que mai un marc de seguretat jurídica que 
contribuïsca a reduir la conflictivitat tributària. Cal 
evitar els eterns plets en qüestions interpretatives. 
Així mateix, han de tindre's en compte els costos 
de compliment per a les empreses, intentant 
buscar no tant la seua reducció com la seua 
racionalització. 

 
- També s'indica que el punt de partida de les dues 

parts que componen el Fòrum és desigual, per la 
qual cosa, com a resposta a la transparència i 
confiança que es demana a les empreses, l'AEAT 
ha d'oferir transparència i flexibilitat.  

 
En este sentit, s'assenyala que el Codi de Bones 
Pràctiques hauria de tindre dues parts:  
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ENDESA 
Director d'Assessoria Fiscal 
Sr. Carlos Arrieta Martínez de Pisón 
 
 
FCC 
Director general d'Administració i Tecnologies de la 
Informació 
Sr. Antonio Gómez Ciria 
 
 
GAS NATURAL 
Director de Fiscalitat 
Sr. Jaume Menéndez Fernández 
 
 
GENERALI ESPAÑA 
Conseller delegat 
Sr. Félix Bonet Sánchez 
 
 
IBERDROLA 
Director fiscal 
Sr. Fernando Arias Coterillo 
 
 
IBERIA 
Subdirector de Fiscal i Consolidació 
Sr. José Luis Álvarez Anderson 
 
 
INDITEX 
Conseller secretari general 
Sr. Antonio Abril Abadín 
 
 
MAPFRE  
Conseller Secretari general 
Sr. José Manuel González Porro 
 
 
MERCADONA 
Director general de Recursos Humans i Financers 
Sr. Hector  Hernández Bolín 
 
Col·laborador Equip Fiscal 
Sr. Luis Días Hurtado 

 

o Bones pràctiques dels servicis fiscals de les 
empreses. 

o Millores en els procediments tributaris. Revisió 
del funcionament del Defensor del Contribuent 
i de la Inspecció tributària (amb especial 
incidència en la durada del període de 
comprovació). 
 

- S'assenyala que, atesa la rellevància, 
transcendència i importància del Fòrum, cal 
reflexionar sobre la conveniència d'anar a poc a 
poc en els moments inicials perquè després es 
guanye en solidesa. Per això, cal conciliar el 
caràcter tècnic del Fòrum (donant participació als 
experts fiscals de les empreses), per tal 
d'involucrar els òrgans societaris (consells 
d'administració o òrgans de govern).   

 
- Perquè els consells d'administració de les 

empreses accepten el Codi de Bones Pràctiques, 
cal que vegen contrapartida en l'Administració 
tributària: que aporte valor afegit, que aporte 
confiança a les empreses (seguretat jurídica, 
immediatesa en la resposta a consultes, més 
proximitat en el temps del control fiscal al moment 
en el qual es realitzen les operacions i acostament 
a la realitat empresarial) i una gestió moderna 
quant a l'anàlisi de riscos (canvis en els criteris de 
selecció de contribuents en línia amb el sistema 
d'operador autoritzat de Duanes). L'evolució pot 
arribar fins i tot a la creació d'un “segell de qualitat 
tributària” per a les empreses confiables. 

 
- Introduir en el Fòrum la perspectiva del foment de 

la competitivitat internacional de les nostres 
empreses. 

 
- Es proposa que el Codi de Bones Pràctiques 

incloga tots els temes tractats en esta reunió.  
 
- S'assenyala que l'èxit d'este Fòrum dependrà de la 

capacitat per proposar temes en els quals siga 
fàcil arribar a acords i no plantejar excessius 
objectius alhora, sinó una priorització d’estos 
(primer els més fàcils o els més importants).  
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MICHELIN 
Director administratiu i financer 
Sr. José Carlos Pérez de Eulate Irigoyen 
 
 
NORFIN HOLDER 
Conseller 
Sr. Marcos Parada Tolosa 
 
 
RENAULT ESPAÑA 
Secretari del Consell d'Administració 
Sra. M.ª Luisa de Contes d'Esgranges 
 
Director d'Assumptes Fiscals 
Sr. Félix Ruiz Madarro 
 
 
REPSOL YPF 
Director general economicofinancer 
Sr. Fernando Ramírez Mazarredo 
 
 
SEAT 
Director d'impostos 
Sr. F. Javier Baulenas Setó 
 
 
SIEMENS 
Responsable Divisió Impostos 
Sra. Ana María Moreda Galante 
 
 
TELEFÓNICA 
Director fiscal 
Sr. Ángel Martín Gómez 
 
 
VODAFONE 
Conseller 
Sr. Miguel Orue-Echebarría López 
 
Assessoria Fiscal 
Sr. Javier Viloria Gutiérrez 

 

- Es proposa la possibilitat de realitzar una consulta 
a priori en operacions amb transcendència 
tributària, però sempre que es garantisca l'agilitat 
en la resposta. 

 
- En matèria de control tributari, es proposa que el 

procediment de control s'efectue any a any 
(acostant el control al fet imposable) i quede 
documentat el resultat obtingut, evitant així que el 
resultat d'un exercici es modifique quatre anys 
després, amb les implicacions que esta 
modificació té en exercicis posteriors. 

 
El director general de l'AEAT comenta les observacions 
efectuades per les empreses: 
 
- Es proposa la creació de dos grups de treball 

(Codi de Bones Pràctiques Tributàries i Anàlisis i 
racionalització de càrregues fiscals indirectes). 

 
- L'actuació de l'AEAT en l'àmbit del Fòrum de les 

Grans Empreses ha de ser equilibrada: 
 

o Fomentar la competitivitat internacional de les 
nostres empreses. 

o Reduir la conflictivitat. 
o Difondre els principis generals d'aplicació de 

les normes i mantindre esta aplicació de forma 
estable en el temps. 

o Crear un Codi de Bones Pràctiques 
Tributàries que tinga incidència, entre altres 
àmbits, en el procediment de control, sempre 
dins del marc establert per l'ordenament 
jurídic. 

 
El director del Departament d'Organització, Planificació 
i Relacions Institucionals destaca l'escassetat de 
referències a nivell mundial en iniciatives com este 
Fòrum per part de les administracions tributàries i 
l'interés que han mostrat altres administracions 
tributàries per tal de rebre documentació sobre el tema. 
Indica que es tracta d'una iniciativa en què hem d'anar 
avançant amb prudència per tal de plantejar 
posteriorment objectius més ambiciosos. 
 
A continuació, s'aborda el quart punt de l'ordre del 
dia: Aprovació de les normes
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WAM ACQUISITION 
Vicesecretari del Consell d'Administració 
Sr. Jacinto Esclapés Díaz 
 
 
Secretaria Tècnica del Fòrum de Grans Empreses: 
Secretari tècnic 
Sr. Gaspar Caballo Mingo 

 

de Funcionament del Fòrum de les Grans 
Empreses. 
 
El director general de l'AEAT sotmet a debat 
l'esborrany de Normes de Funcionament del Fòrum, a 
la qual cosa els representants de les empreses 
manifesten el següent: 
 

 
 
- El representant d'una de les empreses assenyala que haurien d'haver-se enviat per a coneixement general les 

observacions que les diverses empreses han remés a l'AEAT els dies previs a la reunió i que han ajudat a 
conformar l'esborrany definitiu de normes. 
 
S'indica per part de l'AEAT que així es farà d'ara endavant.  

 
- El representant d'una altra de les empreses sol·licita que el titular del Fòrum en representació de cada empresa 

siga el director del Departament Fiscal en lloc d'haver de ser membre del consell d'administració. Tanmateix, 
sorgixen altres opinions que són favorables perquè es mantinga el requisit de ser conseller. 

 
Sobre això, el director general de l'AEAT respon que s'ha volgut que en el Fòrum hi siguen els màxims 
responsables de les empreses i de l'Agència Tributària. Així, per part de l'AEAT hi ha el seu president (el secretari 
d'Estat d'Hisenda i Pressupostos) i, per part de les empreses, membres dels consells d'administració (és a dir, els 
“responsables del negoci”). La intervenció dels especialistes fiscals es reserva, en principi, per als grups de treball. 
Això no obstant, conclou dient que, en tot cas, es buscarà una redacció que done més flexibilitat i atenga a la 
diversitat organitzativa de les empreses del Fòrum, que es remetrà per correu electrònic als representants de les 
empreses perquè hi donen la seua aprovació o, si no, proposen una redacció alternativa, per posteriorment quedar 
definitivament aprovades les Normes de Funcionament del Fòrum.   

 
Seguidament, el director general de l'AEAT proposa com a titular de la Secretaria Tècnica del Fòrum el senyor Gaspar 
Caballo Mingo, director adjunt del Departament d'Organització, Planificació i Relacions Institucionals de l'AEAT. 
 
Per part de les empreses es proposa com a col·laborador el representant de Caja Madrid, el senyor Javier María Tello 
Bellosillo. Això no obstant, el director de l'AEAT assenyala que podran efectuar-se altres propostes fins al dimecres que 
ve, 15 de juliol. Si hi ha més candidats, s'enviaran els noms a totes les empreses participants en el Fòrum perquè 
elegisquen entre ells la persona que, inicialment, col·laboraria en la Secretaria. En cas que no s'elegisca per les 
empreses, l'AEAT decidiria per sorteig la persona que inicialment col·laboraria. A partir d'esta elecció, la rotació seria 
per ordre alfabètic de les empreses interessades a col·laborar. 
 
En relació amb este punt i com que no s’han rebut altres propostes dins el termini indicat, ha quedat designat el senyor 
Javier María Tello Bellosillo com a col·laborador en la Secretaria Tècnica del Fòrum, en representació de les empreses 
participants, durant el primer any del seu funcionament. 
 
A continuació, s'aborda el cinqué punt de l'ordre del dia: Constitució dels grups de treball. Com s'ha assenyalat 
anteriorment, el director general de l'AEAT proposa la creació de dos grups de treball: Codi de Bones Pràctiques 
Tributàries i Anàlisis i racionalització de càrregues fiscals indirectes. 
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Els representants de les empreses assenyalen el següent: 
 
- Que el grup del Codi de Bones Pràctiques ha de servir de conclusió del Fòrum, atés que n’engloba els objectius. 
 
- Que el Codi de Bones Pràctiques arreplegue no solament les bones pràctiques de les empreses sinó també les 

bones pràctiques de l'Administració tributària. El director general de l'AEAT coincidix que el Codi ha d'assenyalar 
les línies d'actuació a seguir per cadascuna de les parts.  

 
- Que s'analitze en el grup d'anàlisis i racionalització de càrregues fiscals indirectes possibles mesures a adoptar per 

tal d'afavorir la competitivitat de les empreses, especialment en l'àmbit internacional. 
 
- Que el grup de Codi de Bones Pràctiques haurà de tindre un contingut més teòric i un horitzó a més llarg termini, 

enfront del de càrregues fiscals, que serà més pràctic i de menys durada. 
 
- Es proposa la creació d'un tercer grup de treball sobre preus de transferència. 
 
El director general de l'AEAT conclou assenyalant que seran, per tant, tres els grups de treball esmentats els que es 
posaran en marxa inicialment (Codi de Bones Pràctiques, Racionalització de Càrregues Fiscals i Preus de 
Transferència). Per això, sol·licita de les empreses la seua col·laboració proposant persones per tal de participar en 
cadascun dels grups. En este mateix acte es realitza l'esmentada proposta per part de diverses empreses i s'acorda 
que, a l'efecte de donar a cada grup una composició que resulte operativa, s’ajorne a la setmana que ve l'acord sobre la 
relació definitiva de membres de cada grup, que no podrà superar el nombre de 8 per cadascuna de les parts. 
 
Finalment, es fixa el pròxim dia 23 de juliol com a data per a la celebració de les reunions constitutives dels grups de 
treball.  
 
En el sisé punt de l'ordre del dia: Pròxima convocatòria: dates i temes a tractar, el director general de l'AEAT 
indica que en les Normes de Funcionament es preveu que el Ple es reunisca com a mínim una vegada al semestre. Per 
tant, proposa fixar una data anterior a la finalització d'este any per a la segona sessió.  
 
S'acorda que l'esmentada reunió tinga lloc a finals de novembre, en una data a concretar més endavant, segons 
l'evolució dels treballs dels grups constituïts.   
 
Finalment, s'aborda el seté punt de l'ordre del dia: Altres consideracions, precs i preguntes, en què, com que no hi 
ha més temes a tractar, el director general de l'AEAT aixeca la sessió agraint a tots la seua presència a la reunió. 
 
 
EL SECRETARI TÈCNIC      VISTIPLAU 
SIGNAT: GASPAR CABALLO MINGO     EL VICEPRESIDENT DEL FÒRUM 
        SIGNAT: LUIS PEDROCHE Y ROJO 
 


