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Curs de tributació local i e-formació. 2a edició. 

Dia 5 de febrer de 2019 

 

Obligats tributaris.- 

 Obligats tributaris .Article 35 LGT 

Drets i garanties de l’ obligat tributari. Art. 34 LGT 

Són obligats tributaris les persones físiques, jurídiques i les entitats a les quals la 
normativa tributària imposa el compliment d'obligacions tributàries.  

 Entre altres, són obligats tributaris:  

a) Els contribuents.  

b) Els substituts del contribuent.  

c) Els obligats a realitzar pagaments fraccionats.  

d) Els retenidors.  

e) Els obligats a practicar ingressos a compte.  

f) Els obligats a repercutir.  

g) Els obligats a suportar la repercussió.  

h) Els obligats a suportar la retenció.  

i) Els obligats a suportar els ingressos a compte.  

j) Els successors.  

k) Els beneficiaris de supòsits d'exempció, devolució o bonificacions tributàries, 
quan no tinguin la condició de subjectes passius.  

També tenen el caràcter d'obligats tributaris aquells a qui la normativa tributària 
imposa el compliment d'obligacions tributàries formals.  

La condició d’ obligat tributari ha de venir donada, necessàriament, per la Llei. 

També tenen la condició d’ obligats tributaris: 

• Lles herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades 
de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni 
separat susceptibles d'imposició.  

• Els responsables a què es refereix l'article 41 d'aquesta Llei.  
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Concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d'una obligació 
tributaria (35.7 LGT).- 

Quedan  solidàriament obligats davant l'Administració tributària al compliment de 
totes les prestacions. 

Les lleis poden establir altres supòsits de solidaritat diferents del que preveu el 
paràgraf anterior.  

Si l'Administració només conegui la identitat d'un titular ha de practicar i notificar les 
liquidacions tributàries a nom seu, el qual està obligat a satisfer-les si no sol·licita la 
seva divisió.  

Perquè sigui procedent la divisió és indispensable que el sol·licitant faciliti les dades 
personals i el domicili dels restants obligats al pagament, així com la proporció en què 
cada un d'ells participi en el domini o dret transmès.  

En el cas d’ impagament d’ una divisió entrarà en joc la responsabilitat solidària, 
permetent a l’ Administració adreçar-se contra qualsevol dels altres codeutors. 

 

1.Contribuent  

Es el subjecte passiu que realitza el fet imposable.  

Fet imposable (article 20 LGT) : es el pressupost que fixa la Llei per configurar cada 
tribu. La seva realització origina el naixement de l’ obligació tributaria principal. 

Exempció:  Hi ha fet imposable. Reserva de Llei.  

No subjecció :No hi ha fet imposable.  

Meritament: Moment en que s’ entén realitzat el fet imposable i en el que neix l’ 
obligació tributaria principal. 

Obligació tributaria principal: Té eper objecte el pago de la quota tributaria.  

Exigibilitat: La llei de cada tribut podrà establir la exigibilitat de la cuota o import a 
ingressar en un moment diferent al del meritament del tribut.  

 

2.Substitut del contribuent 

 És substitut el subjecte passiu que, per imposició de la llei i en lloc del contribuent, 
està obligat a complir l'obligació tributària principal, així com les obligacions formals 
inherents a aquesta. El substitut pot exigir del contribuent l'import de les obligacions 
tributàries satisfetes, llevat que la llei assenyali una altra cosa.  

Exemples de substitut: 

En l’ ICIO (art. 101.2 TRLRHL); Els que realitzin les obres, construccions i/o 
instal·lacions. 
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En les taxes (article 23.2 TRLRHL): 

a)Taxes per prestació de serveis que benficiin als ocupants de les vivendes. Els 
propietaris, que podran repercutir als respectius beneficiats. 

b)Taxes per atorgament de llicències urbanístiques. Els constructors i contractistes.  

c)  Taxes per prevenció d’ incendis, salvament, i protecció de les persones. Les 
entitats asseguradores. 

d) Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial per entrades de vehicles.  
Els propietaris de la finca a que donin accés dites entrades. Podràn repercutir als 
beneficiats.  

 

3.Obligats a realitzar pagaments a compte  

4.Obligats en les obligacions entre particulars resultants del tribut  

5.Successors. (Articles 39,40 i 177 de la LGT)  

 

5.1 Successors de persones físiques  

Notes 

• Acceptació pura i simple: L’ hereu assumeix els deutes amb el seu propi 
patrimoni. 

• Acceptació tàcita (actes que suposen  necessàriament la voluntat d’ 
acceptar.Art.999.3 CC). Iguals efectes que l’ acceptació  pura i simple.  

• Acceptació d’ herència a benefici d’ inventari.  La responsabilitat es limita al 
caudal relicto NO al patrimoni propi dels hereus. Perquè es produeixi aquest 
efecte limitatiu s’ han d’ observar les formalitats previstes en l’ article 1013 del 
CC, en particular la formació d’ inventari. 

Llegataris. Es trasmeten en les mateixes condicions que les establertes pels hereus si 
la herència s’ ha distribuït a través de llegats   

La transmissió no exigeix  que els deutes estiguin liquidats tan sols és necessari que s’ 
hagin meritat amb anterioritat  al traspàs (p.exemple; plusvàlua, taxes, IBI, etc..) . 

Si el causant ha esdevingut, amb anterioritat, responsable. Solament es trameten als 
successors si la notificació de l’ acord de derivació ha estat feta abans del traspàs. Si 
hi ha altres responsables, atesa la regla de la solidaritat, abans ens adreçarem a 
aquestos que als successors.    

 Varis hereus. Són solidaris (art. 35.7 LGT). 

No es transmeten les sancions als successor (principi de personalitat de la pena). 

Si la herència és rebutjada no hi ha cap transmissió.  
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Herència jacent. Es “obligat tributari” (art. 35.4 LGT). La representació correspon a qui 
la ostenti  o al qui faci actes de representació (45.3 LGT). 

Les obligacions tributaries pendents  es podran satisfer amb càrrec als béns de la 
herència jacent ( art.39.3 LGT. P.Exemple subhasta ). 

 

Procediment de recaptació en la successió “mortis causa”.177. 1 LGT i 127 RGR 

El procediment de recaptació continuarà  amb els seus hereus o legataris sense més 
requisits que la constatació del traspàs i la notificació als successors amb requeriment 
de pago del deute tributari pendent i costes que puguin haver.  

El successor NO és un responsable per tant no cal seguir els tràmits de l’ article 41 de 
la LGT (tràmit d’ audiència, declaració de fallit del deutor principal i notificació de la 
derivació). 

Diferents supòsits: 

a) Deute pendent  en període voluntari. 
Se li requerirà al successor en període voluntari complert de l’ article 62.2 de la 
LGT. 
 

b) Deute en període executiu i NO notificada la providència de constrenyiment. 
Notificar la PC amb els terminis del 62.5 de la LGT. 
Si el successor  paga abans de notificar la PC el recàrrec serà del 5 %, dons ha 
de tenir els mateixos drets que l’ obligat original. 
 

c) Si el traspàs es produeix una vegada notificada la PC i abans dels terminis de l’ 
article 62.5 de la LGT. 
Requeriment de pago del deute tributari més el recàrrec del 10 % en els 
terminis del 62.5 complet de la LGT amb l’ advertiment de que, en cas d’ 
impagament, el recàrrec passarà a ser del 20 %.  
No hi ha nova notificació de la PC. Com el termini per recorre la PC (un mes) 
habrá quedat inconclús  el successor  podrà presentar recurs contra la PC que 
no le ha estat notificada pels motius taxats en l’ article 167.3 de la LGT. 
 

d) Si en el moment del traspàs ja ha transcorregut el termini de l’ article 62.5. 
Requeriment, sense cap termini específic, de pagament + 20 %. L’ objecte del 
requeriment serà el de comunicar al successor que continua el procediment 
contra el patrimoni del successor. 

 

   

Dret a deliberar i suspensió (art.177 LGT).   

Relació de deutes del causant a efectes merament informatius. 
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Procediment en el cas d’ herència jacent. 127 RGR- 

La recaptació s’ adreça solament contra els béns de la herència. Quan es coneguin els 
hereus  les actuacions  podran tenir per objecte altres béns (p.e. quan s’ ha acceptat la 
herència ).  

Les actuacions s’ adrecen al que tingui la representació formal o amb qui faci actes de 
representació. 

La suspensió concedida  quan s’ al·lega el dret a deliberar no impedeix a les 
actuacions recaptatòries sobre els béns de la herència jacent.  

Si no hi ha hereus, o els coneguts han renunciat: 

- Trasllat  a assessoria jurídica perquè sol·liciti la declaració d’ hereus. 
- Continuació del procediment de recaptació contra els béns i drets de la 

herència .   

 

5.2 Successió de persones jurídiques i d’ entitats sense personalitat jurídica.  

Disolució i liquidació 

Règim jurídic: arts. 40 i 177. LGT.!27 RGR. 

Distinció fonamental: 

- Societats en que es limita la responsabilitat . 
- Societats personalistes o que no opera  la limitació esmentada. 

Societats amb responsabilitat limitada. 

Societats anònimes (SA) 

Societats amb responsabilitat limitada (SL) 

Societats amb responsabilitat il·limitada . 

Entitats sense personalitat jurídica; comunitats de béns, herències jacents, titularitat 
compartida d’ explotacions agràries, comunitats de propietaris, unions temporals d’ 
empreses (UTEs), societats civils, societat col·lectiva, etc.. 
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Societats amb limitació de responsabilitat. 

Societats dissoltes i liquidades.Se transmeten les obligacions pendents  als socis, 
particeps o cotitulars de forma solidària fins al límit  del valor de la quota de liquidació 
que els correspongui. (40.1 LGT) 

Objecte: tots els deutes meritats, encara que no estiguin liquidats.  

Amb la cancel·lació registral s’ extingeix la personalitat jurídica. 

La societat dissolta  conserva la seva personalitat jurídica mentres es realitza la 
liquidació. Una vegada aprovat el balanç final els liquidadors han de sol·licitar la 
cancel·lació dels asentaments al R.M. 

Extinció = dissolució + liquidació + cancel·lació assentaments al Registre M. 

 

Per tant, una societat pot estar dissolta i liquidada i mantenir la seva personalitat 
jurídica.   

Tipus de responsabilitat als socis. Solidaria. No es pot exigir a cada soci un import 
superior al de la seva quota de liquidació. Pot succeir que el deute s’ extingeixi si els 
socis no reben cap quota de liquidació.  

Es transmeten les sancions als successors (182.3 LGT) 

Societat sense limitació de responsabilitat (p.e societat col·lectiva) Art 40.1 paràgraf 
segon 

Els socis responen amb el seu patrimoni personal sense cap límit. Solidaris.  

Dissolució de societat sense liquidació i cessions globals d’ actiu i passiu (art.40.3 
LGT) 

Els. deutes es transmeten  a persones/entitats que les succedeixin  o que es beficcin 
de l’ operació. Mateixa norma a les cessions globals. 

Casos més freqüents: operacions de fusió, escissió i aportació d’ actius.  

Dissolució de fundacions i entitats sense personalitat jurídica.Art. 40.4 LGT 

Ens article 35.4 LGT. Comunitats de béns.  

Els deute pendent és transmet a:  destinataris de béns i drets de les fundacions o als 
partíceps de dites entitats.  

 

L’ Administració es pot  adreçar contra qualsevol, o contra tots, de forma simultània o 
successiva. No audiència. 
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Procediment de recaptació en la successió.. Art. 177.2 LGT 

Continua el procediment contra qualsevol dels socis, partíceps, cotitulars o 
destinataris, o contra tots simultània o successivament.  

Solament cabrà la derivació una vegada s’ hagi produït la cancel·lació dels 
assentaments al Registre M. 

Fundacions: el procediment continua amb  els destinataris dels seus béns i drets. 

Si hi ha dissolució  sense liquidació no s’ aplica el límit de la quota de liquidació rebuda 
en allò referent a les sancions .  

 

 

Lleida, 5 de febrer de 2019 

 

 

 

 


