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DECÀLEG DEONTOLÒGIC
El Tècnic Tributari
I. – Ha de ser honest, lleial, veraç i diligent en el rendiment de la seva funció, des de la seva independència
intel·lectual i moral.
II. – Guardarà el secret professional, que constitueix un deure i dret fonamental, inclòs després de finalitzar
la relació amb els seus clients.
III. – Complirà amb els Estatuts de L’Associació Professional de Tècnic Tributari de Catalunya i Balears, així
com els acords i disposicions tant de les Assemblees Generals com de les Juntes Directives de cada
moment.
IV. – Mantindrà enfront els seus companys una relació de fraternitat, fidelitat i respecte recíproc, evitant
en tot cas les accions que fereixin aquests principis i sempre complint amb els seus deures corporatius.
V. – Prestarà desinteressadament orientació, guia i consell, de la forma més àmplia i eficaç possible als
companys de nova incorporació.
VI. – És lliure d'acceptar o rebutjar les qüestions que demanin la seva intervenció professional sense
necessitat d'expressar les raons de la seva decisió; ja que la relació amb el seu client, es basa en la
confiança mútua.
VII. – No podrà retenir documents que han estat subministrats pel client, sota el pretext de tenir pendent
el cobrament d'honoraris.
VIII. – No pot obtenir clientela, a través de compensacions, ja sigui fix o per comissió; ni percebre de
manera sistemàtica honoraris per sota del preu de mercat, que pugui ocasionar competència deslleial
entre associats.
IX. – Té dret a compensació econòmica per a la seva actuació professional i a reintegrar-se de les despeses
que li han causat, ajustant la quantitat dels seus honoraris a les normes, tradicions i costums de
L’Associació Professional.
X. – El Tècnic Tributari, integrat en l'Associació Professional de Catalunya i Balears, té dret a fer ús de la
imatge corporativa de Tècnic Tributari, d'acord al llibre d'estil existent.

PRINCIPIS FONAMENTALS
Són principis fonamentals de les normes ètiques del Tècnic Tributari de Catalunya i Balears:
INDEPENDÈNCIA
En un estat de dret, la independència intel·lectual i moral del Tècnic Tributari és condició indispensable per
l'exercici de la seva professió. Aquesta independència, és la garantia de que els interessos del client hauran
de ser defensats sempre amb objectivitat.
DIGNITAT
El Tècnic Tributari de Catalunya i Balears, actuarà sempre sota les regles d'honor i dignitat que la seva
professió mereix, abstenir-se de qualsevol conducta que suposi infracció i descrèdit.
INTEGRITAT
El Tècnic Tributari de Catalunya i Balears ha de ser honest, lleial, veraç i diligent en el rendiment de la seva
funció i en relació amb els clients, companys, altres professionals i funcionaris del govern.
SECRET PROFESSIONAL
La confiança i la confidencialitat són trets essencials del Tècnic Tributari de Catalunya i Balears, que guardarà
el secret professional, que constitueix un deure i dret fonamental, inclòs un cop finalitzades les relacions amb
els clients. S'inclouen en la obligació del secret professional la documentació aportada, els fets i les
confidències dels clients i col·laboradors.
Les converses en reunions, juntes per telèfon o per un altres medis no podran ser gravades sense
l'autorització del presents i constituiran secret professional.
Estaran inclosos dintre del secret professional els empleats del despatx professional emparant les
comunicacions, les negociacions, les notes i la correspondència escrita per qualsevol mitjà de reproducció,
fins i tot quan ja no hi ha cap relació professional entre ells.
LLIBERTAT D'ELECCIÓ
El client tria lliurement el seu Tècnic Tributari, i aquest té el deure de facilitar l'exercici d'aquest dret.

OBLIGACIONS EN RELACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL
El Tècnic Tributari de Catalunya i Balears està obligat a:


Complir amb els Estatuts de l'Associació Professional de Tècnic Tributari de Catalunya i Balears, així com
acords i disposicions de les assemblees generals i juntes, per a prendre decisions dins de la seva
competència.



Respectar als òrgans govern i membres que els composen, quan intervinguin en representació del seu càrrec
i en tot cas atendrà amb la màxima diligència les comunicacions i les citacions d'aquells òrgans o dels seus
membres, en l'exercici de les seves funcions.



Contribuir a les despeses de l'Associació Professional; ser puntual en el pagament de les quotes, ordinàries i
extraordinàries, i suportar totes les contribucions econòmiques de caràcter corporatiu, llevant les càrregues
comuns en la forma i temps, que estatutàriament es fitxi, qualsevol que sigui la seva naturalesa.



A aquests efectes es consideraran càrregues corporatives totes aquelles imposades per les Associació
Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, que compleixin amb els seus requisits estatutaris.



Comunicar a l'Associació Professional Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, les queixes que sorgeixen en
la pràctica professional o aquells que tinguin coneixement i que afectin qualsevol altre soci.



Informar de l'APttCB, les circumstàncies personals de rellevància, que afectin la seva situació professional.



Proporcionar a la Junta Directiva la col·laboració per la que sigui requerit.

RELACIONS ENTRE ELS TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA I BALEARS
Entre els Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears cal fraternitat, fidelitat i respecte recíproc, evitant sempre
habilitats il·lícites, així com les accions que fereixin aquests principis i sempre complint amb els deures
corporatius.
Els Tècnics Tributaris més antics en la professió, prestaran desinteressadament orientació, guia i consell, de
la forma més amplia i eficaç als companys de nova incorporació.
El Tècnic Tributari de Catalunya i Balears atendrà immediatament les comunicacions escrites o telefòniques
d'altres companys.
RELACIÓ AMB EL CLIENT
El Tècnic Tributari de Catalunya i Balears:


No pot tractar una qüestió professional, fins la contractació amb el client en la prestació del servei o bé per
encàrrec d'un altre professional, amb el ple consentiment del client.



És lliure acceptar o rebutjar les qüestions que demanin la seva intervenció, sense necessitat d'expressar les
raons de la seva decisió.



La relació del Tècnic Tributari de Catalunya i Balears amb el seu client, es basa en la confiança mútua.



Posarà en coneixement del client la seva opinió sobre el resultat normalment previsible i, en la mesura
possible, el cost aproximat, si se li demana.



No haurà d'acceptar un assumpte si no està qualificat segons els seus coneixements i la dedicació
professional o que no pot respondre adequadament.



Pot abstenir-se o cessar en la intervenció quan no està d'acord amb el client sobre com portar l’encàrrec
professional.



Te l’obligació, mentre continua prestant els seus serveis professionals al client, de portar-los a terme en la
seva totalitat.



No podrà retenir documents que han estat subministrats pel client, sota el pretext de tenir pendent el
cobrament d’honoraris.



No podrà captar clientela de forma deslleial. No podrà aconseguir clients mitjançant compensacions, ja
siguin fixes o per comissió; ni rebre de manera sistemàtica honoraris per sota del preu de mercat, que pugui
ocasionar competència deslleial entre associats.

EL TÈCNIC TRIBUTARI


Té dret a compensació econòmica per a la seva actuació professional i a reintegrar-se de les despeses que li
han causat.



Ha d'ajustar la quantitat dels seus honoraris a les normes, tradicions i costums de l'Associació Professional.



Per a la fixació dels honoraris, es tindrà en compte:


El temps emprat.



L'interès econòmic de l’assumpte.



La dificultat del cas, tenint en compte els fets, persones, documentació per estudiar i complexitat.



Les bestretes necessàries per la consecució de l’èxit de l’encàrrec.



La partició d'honoraris entre els Tècnics Tributaris, és contrari a la dignitat de la professió, quan es
practica sense que hi hagi hagut una col·laboració efectiva o l'absència de la societat o la participació
en la mateixa oficina Professional.



No podrà pagar, exigir ni acceptar comissió o altres compensacions d'altres Tècnics Tributaris o qualsevol
altra persona per haver subministrat o recomanar un altre client.



Té dret a demanar, prèviament a l'inici de l'assumpte o durant el procés, entrega a compte d´honoraris o
despeses.



La provisió de fons haurà de ser moderada, segons les estimacions raonables del tràmit i pot condicionar
l'inici de les tasques professionals o tractament.



La manca de la provisió de fons, quan així s'ha requerit al Client, autoritza al Tècnic Tributari a renunciar a
l’assumpte.



Haurà de justificar tan aviat com sigui possible els fons rebuts del seu client.



La retribució dels serveis professionals pot consistir en una quantitat única per servei puntual o bé una
quantitat fixa mensual, trimestral o anual, sempre que la quantitat constitueixen retribució adequada dels
serveis prestats.

TÈCNIC TRIBUTARI I LA SEVA IMATGE PROFESSIONAL



El Tècnic Tributari, integrat en l'Associació Professional de Catalunya i Balears, té

dret a fer ús de la imatge corporativa de Tècnic Tributari, d'acord al llibre d'estil existent, i en
podrà fer us de forma física, escrita i per mitjans virtuals o telemàtics, incloent-se les xarxes
socials.


Mai podrà acompanyar aïlladament, els noms de les persones jurídiques o comunitats de béns, encara que
els membres siguin socis. Només l'emblema professional podria ser utilitzat en el cas que la denominació
vagi acompanyada del nom d'un partícip d'aquesta entitat i al mateix temps sigui membre de l'Associació
Professional.



Tampoc es podrà incloure acompanyant el nom d'una persona física, quan s'ofereixen serveis o l'activitat
professional a la que es refereixin no siguin els característic de Tècnics Tributaris.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Aquestes normes seran complementades pels Estatuts vigents.
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