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Art. 110è. Conflicte en l’aplicació de la norma tributària.  

 

1. S’ha d’entendre que existeix conflicte en l’aplicació de la norma tributària quan s’eviti totalment o 

parcialment la realització del fet imposable o es redueixi la base o el deute tributari mitjançant actes o 

negocis, els quals siguin notòriament artificiosos o impropis per a la consecució del resultat obtingut i 

dels quals no resultin altres efectes jurídics o econòmics diferents de l’estalvi fiscal i dels efectes que 

s’haguessin obtingut amb els actes o negocis usuals o propis. 

 

2. Quan la Inspecció estimi que poden concórrer les circumstàncies assenyalades per a la 

declaració del conflicte, ho ha de comunicar a l’interessat per tal que, en el termini de 15 dies, 

presenti al·legacions i aporti o proposi les proves que consideri escaients.  

Rebudes les al·legacions i practicades les proves, s’ha de remetre tot l’expedient a una Comissió 

consultiva, l’informe favorable és necessari per a la declaració del conflicte. Aquesta Comissió està 

constituïda per dos membres del Consell Tributari, un dels quals actua com a president, i per dos 

representats de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 

3. A l’informe preceptiu per a la declaració del conflicte en aplicació de la norma tributària a què fa 

referència l’apartat anterior, li és d’aplicació el que disposa l’article 159è de la Llei 58/2003, general 

tributària, i l’article 194è del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i 

inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació 

dels tributs. 

 

Secció 6a: El Consell Tributari 

 

Art. 191è. Naturalesa i funcions.  

 

1. El Consell Tributari és l'òrgan de l'Ajuntament de Barcelona especialitzat en matèria de gestió, 

recaptació i inspecció i revisió dels ingressos de dret públic. El seu funcionament es basa en criteris 

d’independència tècnica, objectivitat, celeritat i gratuïtat. 

 

2. Les funcions que el Consell Tributari desenvolupa, en els termes previstos en el seu Reglament 

orgànic, són: 

a) Dictaminar les propostes de resolució dels recursos interposats contra els actes d’aplicació dels 

tributs i preus públics i de recaptació d’aquests i dels altres ingressos de dret públic que pertanyin a la 



hisenda municipal, tramesos pels serveis d’Hisenda o per qualsevol altra dependència o organisme 

municipal que emeti propostes d’aquesta naturalesa. 

b) Informar, amb caràcter previ a la seva aprovació provisional, sobre les ordenances reguladores 

dels ingressos de dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa 

totalment o parcialment als ingressos de dret públic, que li encomani l’Alcaldia o els òrgans 

competents en aquestes matèries. 

c) Atendre les queixes i suggeriments que presentin els contribuents sobre l’activitat tributària 

municipal. 

d) Elaborar informes, estudis i propostes en matèria tributària, quan així ho sol·licitin l’alcalde o 

alcaldessa, el tinent o la tinent d’alcalde, o el regidor o regidora competent en matèria d’hisenda.  

e) Emetre els informes i formular les propostes que jutgi oportuns referents a qualsevol assumpte que 

la pràctica i l’experiència li suggereixin en matèria de la seva competència. 

 

Art. 192è. Composició. 

 

1. El Consell Tributari estarà constituït per cinc membres designats per decret motivat de l’Alcaldia, un 

cop escoltats els portaveus dels diferents grups municipals i donant-ne compte al Plenari del Consell 

Municipal, entre persones juristes de prestigi reconegut en matèria tributària, que comptin amb un 

mínim de deu anys d'experiència professional. 

La seva composició, competències, organització i funcionament es regula en el seu Reglament 

orgànic. 

 

2. El mandat dels membres del Consell Tributari serà de quatre anys, renovables per uns altres 

quatre. La renovació es farà  per meitats cada dos anys. Tenint en compte que el nombre de 

membres fixat és imparell, la renovació es farà alternativament per defecte i per excés, seguint 

sempre el mateix ordre. 

Durant el seu mandat, els membres del Consell són inamovibles. 

 

Art. 193è. Queixes i suggeriments.  

 

Els contribuents poden adreçar directament al Consell les queixes sobre el funcionament de la gestió, 

la liquidació i la recaptació dels tributs locals, com també els suggeriments que considerin 

convenients de formular sobre aquestes matèries. 

El Consell ha d'estudiar aquestes queixes i aquests suggeriments i proposar les mesures pertinents al 

o a la titular de la Tinència d’Alcaldia o de la Regidoria competent en matèria d’hisenda. 

 

 


