Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

NATÀLIA CABA I SERRA

BARCELONA, 14/04/1966

Càrrec actual

DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTS I JOC
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985-1990)
Mestratge en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona - Escola de Doctorat i Formació Continuada (1993-1995)
Màster en Dret Tributari per la Universitat de Barcelona - Facultat de Ciències Econòmiques (1994-1995)
Màster en Direcció Pública – ESADE (2005-2006)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Funcionària del cos superior d’Administració General de la Generalitat de Catalunya i funcionària excedent del cos de Tècnics
Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
Empleada pública de Generalitat des del 1990 al Departament d’Economia, primer en l’Assessoria Jurídica i després, a partir de
1994, en la Direcció General de Tributs.
Directora General de Tributs de la Generalitat de Catalunya, des del maig de 2008 fins al febrer de 2011.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Professora associada del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (Dret Financer i Tributari): setembre 2008 fins a
l’actualitat; i professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (Màster de Fiscalitat): març 2013 fins a l'actualitat

Localitat i data

RI037R0136

Natàlia Caba i
Serra - DNI
33909063W (SIG)

Signat digitalment per Natàlia Caba i Serra - DNI
33909063W (SIG)
DN: c=ES, o=Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, 2.5.4.97=VATES-S0811001G,
ou=Treballador públic de nivell alt de signatura,
title=Directora general de Tributs i Joc, sn=Caba i
Serra - DNI 33909063W, givenName=Natàlia,
serialNumber=IDCES-33909063W, cn=Natàlia Caba i
Serra - DNI 33909063W (SIG)
Data: 2018.09.03 12:57:58 +02'00'

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.

