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Expedient 329/22 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 5 d octubre de 2022, ha aprovat el següent informe: 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de  de 2022, 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 Presidència i Hisenda sobre la  

la Taxa pel manteniment dels serveis que presta el servei de protecció civil, prevenció, 

. La sol·licitu  de setembre de 

2022 

Ordenança 3.19; (ii) Document amb títol Taxa pel manteniment dels serveis que presta el 

servei de protecció t, Ordenança Fiscal 3.19, 

Juliol de 2022 , epígraf V del qual es denomina Informe econòmic financer de la taxa pel 

manteniment dels serveis Incendis i Salvament 

 elaborat per la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i 

Control de Recursos-Departament de Recursos Econòmics i (iii) Document amb títol 

elaborat per la Direcció dels Serveis Jurídics- de Règim Jurídic. 

 

 

dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic, es l

 

 

INFORME 

 

I.-  

 

-se a les 

previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
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l'OF en el qual es preveu la possibilitat de devolució dels excessos de les quanties que puguin 

resultar  el pagament a compte realitzat excedeix de  de 

la taxa  (article 6.2, paràgraf segon) una vegada que es procedís a la liquidació preceptiva 

dels deutes tributaris resultants de l'aplicació de l'article 5 de l'OF.  

 

Para finalitzar, el Consell Tributari posa de manifest que en aquest número dos de l

de la proposta normativa  s  -

9è,B) 4- que és inexistent.  

 

E) Article 6è.  Amb caràcter general aquest precepte s'adequa al que preveuen els articles 26 i 

27 del TRLRHL així com la disposició addicional dissetena. En el número u de l'article 6è del 

text normatiu s'estableix, d'acord amb la naturalesa del fet imposable, el caràcter periòdic de 

la taxa i es determina que el període impositiu coincideix amb l'any natural meritant-se el 

primer dia de l'esmentat període. 

 

En el número dos es regula el règim d'aplicació d'aquest tribut. Aquest últim s'até al règim 

general d'aplicació dels tributs -gestió tributària -regulat en la LGT (article 117 i següents) - 

establint, en els números dos, tres i quatre, les regles bàsiques mitjançant les quals s'articula la 

forma de fer efectiva la taxa establerta en l'OF proposta. A aquests efectes, en el número dos 

es regulen les actuacions que han de dur a terme els obligats tributaris. D'una banda s'estableix 

el deure de comunicar determinats fets a càrrec dels subjectes passius, en particular els 

substituts i, d'una altra, es disposa, en el número tres, que l'Administració ha de dictar l'acte de 

liquidació corresponent. Per tant el règim general d'aplicació es basa en l'existència d'una 

liquidació tributària indirectament vinculada al deure de declarar a què s'ha fet referència. 

Seria convenient que l'Ordenança contingués una referència a aspectes fonamentals de 

l'actuació de l'Administració gestora, en particular respecte del moment temporal en què es va 

a dictar l'acte de liquidació. Moment temporal a què es refereix la proposta normativa 

exclusivament en el paràgraf segon del número dos de l'article 6 al manifestar que es 

realitzarà després del 15 d'octubre, data límit de compliment del deure de declarar, específic 

dels substituts, a què s'ha fet referència amb anterioritat. No es pot oblidar que l'existència 

d'un règim d'anticipació d'ingressos liquidats i ingressats mitjançant la tècnica de 

l'autoliquidació, exigeix la liquidació administrativa als efectes de concretar la situació de 

l'obligat -possible devolució de l'excés satisfet- i, si escau, la seva defensa. 

 

En efecte, i com s'ha assenyalat en paràgraf anterior, el número dos d'aquest article 6 regula el 

deure de presentar una autoliquidació mitjançant el qual s'articula el compliment de l'article 

5.2. L'establiment d'aquest deure es recolza en l'article 27.1 del TRLRHL en el qual de forma 

genèrica es regula la possibilitat que els ens locals exigeixin les taxes en règim 
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d'autoliquidació. Doncs bé, tenint en compte la naturalesa de quota tributària atribuïda a la 

prevista en el citat article 6.2 del text normatiu proposat, no cap sinó reiterar, des d'aquesta 

perspectiva, la seva adequació al règim jurídic general que el TRLRHL preveu quant al seu 

establiment i regulació. 

 

Respecte del compliment dels deures analitzats en els paràgrafs anteriors s'ha de fer una 

consideració general sobre un element fonamental que pot afectar la seguretat jurídica. Es 

tracta del temps en què s'ha de procedir a l'esmentat compliment. 

 

El deure d'autoliquidar ha de complimentar -"abans de l'1 d'abril de cada any", data que, en 

una primera aproximació, expressa un límit temporal en el sentit que no cap la seva 

presentació tempestiva després de la mateixa. És a dir, no es podria admetre com a temporània 

la seva presentació a partir del dia dos d'abril. No obstant això no ofereix la mateixa claredat 

el compliment realitzat en aquesta mateixa data o en la que correspongui si el citat dia fos 

festiu -article 30.5 de la LPA-. , 

significa prioritat o preferència en el temps, és a dir, no cal presentar-la després de la mateixa 

però no es pot admetre de forma automàtica que la realitzada en aquest temps, en aquest dia, 

gi de qualificar de extemporània. En conseqüència atenent als efectes associats a la manca 

de compliment dels deures tributaris en el temps previst en la norma, en particular respecte de 

la possible aplicació de les obligacions accessòries, hauria d'establir de manera clara i 

inequívoca que la data de compliment dels citats deures inclou el dia 1 d'abril. 

 

Per la seva banda, respecte del deure de declarar, cal realitzar consideracions semblants. No 

obstant cal ressaltar que la norma preveu que, en aquest cas, el deure de declarar s'ha de portar 

a terme "Posteriorment, abans del 15 d'octubre de cada any ...", és a dir, s'està establint un 

termini amb la qual hauria de disposar, eliminant el vocable "abans", que aquest últim 

acaba el dia 15 d'octubre, sent així aplicables les regles generals de l'ordenament jurídic 

respecte del seu còmput. S'evitaria d'aquesta forma qualsevol dubte sobre el compliment 

tempestiu del deure de declarar atenent bàsicament als efectes sancionadors que, en aquest 

cas, poguessin derivar-se. 

 

Finalment cal assenyalar que respecte del temps de compliment dels deutes tributaris liquidats 

per l'Administració, regulat al número tres, paràgraf segon, d'aquest article 6 de la proposta, 

s'ha d'incloure la referència a l'Ordenança fiscal general perquè aquesta és aplicació  






