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Expedient 326/22 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13  

 

 

El Consell Tributari, en sessió de , de conformitat amb l'article 47.1.b) 

de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de Barcelona i 

l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta realitzada per la 

Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l a fiscal 3.11, reguladora 

de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, a 

. La sol·licitud 

 de data 7 de setembre de 2022 i no acompanya cap altra document. 

 

 que realitza el Consell Tributari 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 urídica dels textos normatius 

 

 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que se sotmet a informe del Consell Tributari és 

rdenança núm. 3.11 relatiu a les normes de gestió, liquidació i recaptació de la taxa per 

ingressos bruts derivats de la facturació i, en concret, als paràgrafs primer i quart. 

 

II.- Sobre el procediment normatiu  

 

 (OF) -se a les 

previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
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que es liquidarà en el primer trimestre 

, serà la diferència positiva 

entre la quota tributària 

 i els pagaments a compte q corresponents al mateix 

període impositiu. Si aquesta diferència fos negativa, l'excés satisfet a l'Ajuntament es 

compensarà en el primer pagament a compte o, si no fos suficient, en els successius, i en el 

sigui superior als pagaments a compte previstos durant aquell 

any, es procedirà a la seva devolució.  

 

la modificació de 

recaptació de la taxa per ingressos bruts 

derivats de la facturació. L'ordenació reglamentària de la gestió de qualsevol ingrés públic 

local és necessària per concretar els supòsits i les regles específiques per aplicar-los 

correctament. Les normes constitucionals i legals atribueixen potestats normatives per 

en la seva aplicació. L'expressió màxima de l'atribució d'aquestes potestats jurídiques són les 

Ordenances fiscals a través de les quals es manifesta la d'establir el sistema tributari, del que 

són titulars, mitjançant l'ordenació jurídica dels tributs en particular i de com es fan efectius. 

Així es reconeix expressament en l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del 

règim local del qual en el número dos s'especifica que:  

 

través  de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de ordenanzas 

generales de gestión, recaudación e inspección. Las corporaciones locales podrán 

 

 

Al respecte, l'article 12 del TRLRHL disposa que: 

 

"1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará 

de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del 

Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 

desarrollo. 
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1er. Es modifica la redacció actual del . La referència temporal dels 

la nova redacció no introdueix cap canvi de 

criteri. Es dona així una redacció diferent al precepte que clarifica que les liquidacions 

a tenen la consideració de 

provisionals i a compte del període impositiu en curs i fonamenten la regularització de 

immediatament anterior.  

 

En conseqüència, el canvi introduït és una millora en la redacció per fer-la més entenedora i, al 

 Tributari.   

  

2n. Com a novetat la proposta estableix un model estandarditzat de declaració on recull de 

forma sistematitzada i ordenada els ingressos bruts facturats 

pel declarant a altres empreses per la 

utilització de xarxes i, per últim, introdueix 

consignar els diferents conceptes i imports de les despeses que ha deduït en la seva declaració.      

 

La modificació proposada no planteja dubtes de legalitat perquè encaixa dins de les previsions 

de la LGT que en el seu article 98.3 als 

27 de juliol) 

declaracions que els posarà a disposició dels obligats tributaris. 

 

3er. Per últim, també .8. Es proposa la devolució al 

l sistema actualment vigent determina la  

compensació en la liquidació o successives liquidacions 

exercici en curs, retornant al contribuent la diferència únicament quan al final 

exercici exhaurit aquest excés de quota. En definitiva, el que es regula 






