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Curs de tributació local i e-administració. 
Segona edició. 
Lleida, ponència del 12 de febrer de 2019 

 

1. DEUTE TRIBUTARI 
 

Import a ingressar que resulti de l’obligació tributària principal. 

A més del principal, integren el deute tributari: 

• Interès de demora 
• Recàrrecs per declaració extemporània 
• Recàrrecs del període executiu 

Les sancions tributàries NO formen part del deute tributari. 

Les costes tampoc formen part del deute tributari part. 

 

1.1 Interès de demora. Article 26 LGT 
 

Prestació accessòria exigible a l’obligat tributari una vegada transcorregut el 
termini de pagament en voluntària o transcorregut el termini de presentar una 
autoliquidació. 

S’exigirà: 

• Una vegada finalitzat el termini de pagament en voluntària sigui rebut o 
liquidació. 

• Una vegada finalitzat el termini de presentació d’una autoliquidació o 
presentació incorrecta. 

• Quan se suspengui un acte durant el temps fins a la finalització del 
termini de pagament en voluntària obert en la notificació que posi fi a la 
via administrativa. 

• Quan s’iniciï el període executiu. 
• Quan l’obligat tributari hagi percebut una devolució improcedent. 
• Quan es giri una nova liquidació a conseqüència d’una resolució 

administrativa o judicial. 

Import: Interès legal dels diners + 25%. Per l’any 2018 el 3’75%. 

En els casos d’ajornament, fraccionament o suspensió de deutes que es 
garanteixin amb aval, l’interès de demora serà l’interès legal (3% pel 2018). 
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1.2 Recàrrecs per declaració extemporània. Article 27 LGT 
 

A conseqüència de la presentació d’una autoliquidació fora de termini. 

 

5% N + 3 mesos.                                         No interès de demora. No 
sancions  

10% N + 6 mesos                                          No interès de demora. No 
sancions 

15% N + 12 mesos                                        No interès de demora. No 
sancions 

20% N + 12 mesos + 1 dia                           Si interès demora**      No 
sancions 

 

N= finalització del termini en voluntària de presentació i ingrés 

** Inici interès demora; per a la presentació 12 mesos posteriors a la finalització 
del termini fins que l’autoliquidació es presenti. 

 Reducció del 25% del recàrrec. Si s’ingressa en període voluntari, obert amb la 
notificació de la liquidació del mateix recàrrec, la totalitat del deute tributari 
resultant de: 

-Liquidació extemporània. 

-Liquidació practicada per l’Administració a conseqüència de declaració 
extemporània. 

 

1.3 Recàrrecs del període executiu. Article 28 LGT 
 

Es meriten a l’inici d’aquest període. 

Inici: al dia natural següent al de la finalització del termini de voluntària. 

Aplicació exclusivament sobre el principal. No acumulables. 

Tipus: 

• Recàrrec executiu 5% 
• Recàrrec de constrenyiment reduït 10 % 
• Recàrrec de constrenyiment ordinari 20 % 

 

Tipus Inici Fi  + 
interès 
demora 

5 % Fi voluntària Abans notificació de la providència de 
constrenyiment (PC) 

NO 

10 % Notificació de la PC Terminis article 62.5 LGT NO 
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20 % Fi terminis 62.5 Pagament final + interessos de 

demora des de l’inici d’executiva. 
 

SI 

 

Article 62.5.LGT 

Notificació de la PC entre l’1 i el 15 de cada mes; fins al dia 20 o immediat hàbil 
següent. 

Notificació de la PC entre el 16 i darrer de cada mes; fins al dia 5 del mes 
següent o immediat hàbil següent. 

2. EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI 
 

2.1 Pagament 

2.2 Prescripció 

2.3 Compensació 

2.4 Condonació  

 

2.1 Pagament 
 

Moment del pagament: és el moment d’ingrés a la caixa de l’òrgan recaptador. 

 

2.1.1 Terminis de pagament en voluntària 
 

Liquidacions.  

Notificada entre l’1 i el 15 de cada mes, fins al 20 del mes posterior o immediat 
hàbil següent. 

Notificada entre el 16 i el darrer dia del mes, fins al dia 5 del segon mes 
posterior o immediat hàbil següent.  

Notificació col·lectiva i periòdica. 

Termini no inferior a dos mesos naturals  

 

2.1.2 Terminis de pagament en executiva 
 

Si la notificació de la providència de constrenyiment es realitza entre l’1 i el dia 
15 de cada mes, fins al dia 20 d’aquest mes o immediat hàbil següent. 
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Si la notificació de la providència de constrenyiment es realitza entre el dia 16 i 
el darrer de cada mes, fins al dia 5 del mes següent o immediat hàbil següent. 

 

 

2.1.3 Imputació de pagaments. Article 63 LGT 
 

L’obligat al pagament pot imputar-lo al deute que lliurement determini. 

Si s’han acumulat deutes en un mateix expedient i s’està en un tràmit 
d’execució forçosa s’imputa al deute més antic (p.e: embarg de comptes, de 
sous o el producte d’una subhasta). 

 

2.1.4 Consignació de pagament 
 

Reglament de la Diputació: BOP n.48, de 8 de març de 2018. 

 

2.1.5 Ajornament i fraccionament del pagament. Article 65 LGT 
 

Tant en voluntària com en executiva. 

No es poden ajornar ni fraccionar: 

• Els crèdits contra la massa en els procediments concursals. 

• Reintegrament d’ajudes de l’Administració. 

• Les que resultin de resolucions fermes de reclamació econòmic-
administrativa o sentències d’un recurs contenciós-administratiu que 
hagin estat suspeses durant la tramitació d’aquests procediments. 

 

2.1.6 Garanties 
 

Art. 82 LGT. 

Garantia total amb aval: L’interès de demora serà el legal. 

Presentació en voluntària. Suspèn l’inici del període executiu però no la 
meritació de l’interès de demora. 

Presentació en executiva. Fins a la notificació de l’acord de subhasta. Es pot 
continuar amb accions executives, fins a la resolució de la petició, però no les 
d’alienació dels béns embargats.  
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2.2 Prescripció. Articles 66 i ss LGT 
 

Prescriu als 4 anys: 

a) Dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant una 
liquidació. 

b) Dret de l’Administració per exigir el pagament de deutes 
liquidats/autoliquidats. 

c) Dret del particular a sol·licitar devolucions i cost de les garanties. 

d) Dret del particular a obtenir les devolucions i cost de les garanties.  

 

2.2.1 Còmput 
 

Per determinar el deute 

 

Liquidació/autoliquidació: Des del dia següent en què finalitzi el termini per 
presentar la declaració o liquidació. 

Tributs de cobrament periòdic per rebut: el dia de meritament del tribut (ver 
26.2 TRLRHL). 

 

Per exigir el pagament 

 

Des del dia següent en què finalitzi el termini de pagament en voluntària. 

En responsables solidaris: Des del dia següent a què finalitzi el termini en 
voluntària del deutor principal. 

En responsables subsidiaris: Des de la darrera notificació recaptatòria 
practicada al deutor principal o a qualsevol dels responsables solidaris. 

 

Per sol·licitar la devolució 

Des del dia següent de: 

-Sol·licitar la devolució segons la normativa de cada tribut. 

-Data límit en què es va poder sol·licitar la devolució. 

-Realització de l’ingrés indegut. 
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-Finalització de presentació de l’autoliquidació. 

-Sentència ferma/resolució que declari la improcedència de l’ingrés. 

Per obtenir la devolució 

 

Des del dia següent a: 

• El final del termini per efectuar devolucions segons la normativa de cada 
tribut. 

• La notificació de l’acord que reconegui la devolució o el reemborsament 
del cost de les garanties. 
 

2.2.2 Interrupció dels terminis de prescripció. Article 68 LGT 
 

Per determinar el deute 

- Actes de l’Administració, amb coneixement de l’interessat, de reconeixement, 
comprovació, assegurament, liquidació. 

- Interposició de recursos: actuacions davant la jurisdicció penal. Suspensió en 
procediments contenciosos. 

- Per qualsevol actuació de l’obligat tributari tendent a liquidar el deute tributari. 

 

Per exigir el pagament 

- Actuació efectiva de l’Administració, amb coneixement de l’obligat, tendent a 
recaptar el deute tributari. 

- Interposició de recursos. 

- Declaració de concurs. 

- Accions civils a penals tendents al cobrament. 

- Comunicació d’òrgan jurisdiccional que ordeni la paralització del procediment. 

- Actuació de l’obligat tendent al pagament del deute tributari. 

 

Per sol·licitar la devolució 

- Qualsevol actuació fefaent que pretengui la devolució. 

- Interposició de recursos o reclamacions. 

 

Per obtenir la devolució 

- Qualsevol actuació de l’Administració adreçada a efectuar la devolució. 

- Qualsevol actuació de l’obligat tributari per exigir el pagament de la devolució. 
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- Interposició de recursos o reclamacions. 

 

Notes  

 

Torna a iniciar el còmput de 4 anys. 

En resolucions jurisdiccionals i resolucions: la data fefaent = la notificació de la 
resolució ferma o notificació del Ministeri Fiscal retornant l’expedient. 

 

Procediments concursals. 

Declaració de concurs: interromp la prescripció. 

Reinici: resolució judicial ferma de conclusió del concurs. 

Si hi ha conveni: el termini es reinicia en la data d’aprovació pels deutes no 
sotmesos al conveni. 

Pels deutes dins del conveni: es reinicia quan siguin exigibles. 

 

La interrupció s’estén a la resta d’obligats i dels responsables. Si és 
mancomunada no afecta la resta. 

 

Extingeix el deute tributari. 

 

Beneficia a tots els obligats, excepte als mancomunats. 

 

S’aplica d’ofici. 

 

2.3 Compensació 
 

Es pot iniciar d’ofici o a instància de l’interessat. 

En voluntària no s’inicia el procediment executiu. Es computa l’interès de 
demora fins a la data en què es reconegui el crèdit. 

 
2.4 Condonació. 
 

Reserva de llei. 
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2.4.1 Deute d’entitats de dret públic. Article 74 LGT 
 

Mitjançant deducció en transferències. 

Aquest procediment no està desenvolupat reglamentàriament. 

 

2.4.2 Baixa provisional per insolvència. Article 76 LGT 
 

Artículo 76. Baja provisional por insolvencia.  

1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los 
respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o 
parcial, de los obligados tributarios se darán de baja en cuentas en la cuantía 
procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial, 
en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 173 de esta ley.  

2. La deuda tributaria se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se 
hubiera rehabilitado. 

 

2.5 Caducitat. Article 104 LGT. 
 

Principi de seguretat jurídica. 

- Caducitat.6 mesos. No s’interromp. Efectes formals. No extingeix el deute. 

- Prescripció. 4 mesos. Es pot interrompre. Efectes jurídics. Si extingeix el 
deute. 

Quan l’Administració no resol en el termini establert: 6 mesos. 

Queda exclòs el procediment de constrenyiment. 

Les actuacions realitzades en procediments caducats no interrompen la 
prescripció. 

Els documents i altres elements de prova obtinguts en un procediment caducat 
conserven la seva validesa i eficàcia a efectes probatoris en altres 
procediments iniciats o que es puguin iniciar amb posterioritat. 
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3. RESPONSABLES SUBSIDIARIS. Article 43.1 
LGT 

 

• Administradors, de fet o de dret, de persones jurídiques per infraccions 
tributàries: no és necessari que hagin cessat l’activitat. 

• Administradors de fet o de dret de persones jurídiques que hagin cessat 
en la seva activitat, per deutes tributaris meritats amb anterioritat al 
cessament de l’activitat. 

Requisits: 

a) Activitat cessada. 
b) No fer accions de liquidació. 
c) Adopció d’acords o de mesures causants de l’impagament. 

 

• Integrants de l’Administració concursal o liquidadors. 
• Adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 

 

Procediment de recaptació. Article 174 LGT 

Audiència prèvia. També poden presentar al·legacions amb anterioritat. 

Acte administratiu de declaració de fallit de la societat + derivació de 
responsabilitat. 

Notificació a tots els responsables. 

Contingut de la notificació 

• Text íntegre de l’acord de derivació (declaració de fallit + derivació de 
responsabilitat) 

• Liquidacions que es deriven. 

• Mitjans d’impugnació. 

• Forma i termini de pagament en voluntària del deute tributari. 

 

En cas d’impagament s’iniciarà el procediment de constrenyiment contra 
l’administrador. Notificació de la providència de constrenyiment. Respon amb el 
seu patrimoni.  
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4. RESPONSABLES SOLIDARIS. Article 42 LGT 
 

• Els causants o col·laboradors d’una infracció tributària. 

• Partícips o cotitulars de les entitats de l’article 35.4 LGT en proporció a 
les seves participacions. 

• Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici 
d’activitats econòmiques. 

No és aplicable: 

o Adquisició d’elements aïllats. 
o Successió mortis causa. 
o Adquirents en un procediment concursal. 

 

Altres supòsits de responsabilitat solidària: 

• Causants o col·laboradors en l’ocultació de béns amb efectes d’impedir 
l’embargament. 

• Els que per culpa o negligència incompleixin ordres d’embargament. 

• Els que col·laborin o consentin en l’aixecament de béns. 

• Persones o entitats que, una vegada rebuda la notificació de l’embargament, 
col·laborin o consentin en l’aixecament de béns. 

No és una llista tancada. Reserva de llei. 

 

Procediment de recaptació. Article 175 LGT 

No hi ha declaració de fallit del deutor principal. 

Tràmits igual que l’anterior; audiència prèvia, etc. 

Certificació de deutes alliberadora de la responsabilitat. Conformitat del titular. 

Termini: 3 mesos, en cas que no es lliuri en aquest termini l’adquirent queda 
exempt de responsabilitat.  
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5. DOMICILI FISCAL. Article 48 LGT 
 

Persones físiques: Residència habitual. 

Persones jurídiques: 

Domicili social. 

En defecte de l’anterior; on hi hagi la direcció efectiva. 

On estigui la major part de l’immobilitzat.  

Entitats de l’article 35.4 

Igual que les persones jurídiques. 

Persones no residents 

Hauran de designar un representant. 

 

Obligació de comunicar el canvi de domicili fiscal. 

Cada Administració podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal declarat per 
l’obligat tributari en els tributs de la seva competència. 

En els procediments iniciats d’ofici abans de la comunicació del canvi de 
domicili, les notificacions seran vàlides si aquestes s’han realitzat en el centre 
de treball o en el lloc on es realitza l’activitat. 
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6. NOTIFICACIONS  
 

Distingir entre validesa i eficàcia de l’acte administratiu. 

Un acte vàlid, correctament formulat, pot no sortir efectes per causa d’una 
notificació incorrectament practicada. 

L’efecte immediat d’una notificació invàlida és el de retrotraure les actuacions 
seguides perquè es torni a notificar degudament. 

 

Règim general (LPAC) amb les especialitats que preveu la LGT. 

 

6.1 Lloc 
 

• Procediments iniciats per l’interessat: en el lloc que ens digui, per defecte, en el 
domicili fiscal. 

• Procediments iniciats d’ofici: 

Domicili fiscal. 

Centre de treball. 

Qualsevol altre adequat. 

 

6.2 Legitimats per rebre la notificació 
 

Qualsevol persona que estigui en el lloc designat o en el domicili. Acreditació. 

Empleats de la comunitat de veïns. 

El rebuig solament el pot fer l’interessat no “qualsevol”. Si rebutja un altre, no 
s’entén realitzada, però es pot considerar com un primer intent. 

Si la rebutja l’interessat, es deixarà constància pel notificador (DNI + hora + 
lloc) i s’entendrà per notificat. 

 

6.3 Notificació per compareixença 
 

2 intents “absent” 

1 intent si és “desconegut” 

 

Anunci BOE. Contingut: 
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• Identificació del procediment 

• Obligat tributari/representant 

• Identificació de la notificació. 

• Òrgan competent de la tramitació. 

• Lloc i termini on s’haurà de comparèixer per ser notificat 

 

Compareixença: 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la 
publicació al BOE. 

 

Efectes: 

S’entén per notificat en el dia següent hàbil (dissabtes, diumenges i festius són 
inhàbils) al del venciment dels 15 dies naturals (BOE). 

Quan a l’inici o en qualsevol dels tràmits no hagi comparegut per ser notificat 
(dins dels 15 dies naturals + l’immediat hàbil, en el seu cas) s’entendrà per 
notificat en les successives actuacions excepte en els casos d’alienació de 
béns o drets (subhasta). 

Especialitats de la LPAC en les notificacions en paper. Article 42 LPAC. 

Les notificacions que continguin el text íntegre però que manqui algun element 
(p. exemple en els recursos) seran vàlides si l’interessat realitza actuacions que 
suposin el coneixement formal o si interposa qualsevol recurs. 

Totes les notificacions en paper hauran d’estar a disposició de l’interessat en la 
seu electrònica de l’Administració respectiva. 

Les notificacions en domicili, especifica que les pot rebre qualsevol persona 
major de 14 anys fent constar identitat i hora. 

El segon intent haurà de ser en hora diferent dins els tres dies següents. 

Si el primer intent s’ha realitzat abans de les 15 hores, el segon intent haurà de 
ser després i a l’inrevés, amb un marge de tres hores. 
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7. GARANTIES I MESURES CAUTELARS 
 

7.1 Dret de prelació. Article 77 LGT 
 

La hisenda pública és preferent si concorre amb altres creditors, excepte si són 
de domini, penyora, hipoteca o un altre dret real degudament inscrit. 

 

7.2 Hipoteca legal tàcita 
 

No hi ha inscripció registral. 

Sobre tributs de caràcter periòdic susceptibles d’inscripció registral. 

Preferència davant altres creditors. 

Abast limitat; any natural del pagament i anterior. 

Executable en via administrativa. 

S’haurà de notificar a la resta de creditors i al titular. 

Si el bé ho adquireix un tercer, aquest passa a ser subjecte passiu.  

 

7.3 Afecció de béns. Article 79 LGT i article 64 TRLRHL 
 

Exigible en règim de derivació de responsabilitat subsidiària. 

Audiència prèvia a l’adquirent. 

Declaració de fallit. 

Acord de derivació 

Solament es respon amb el bé que s’adquireix. 

 

7.4 Mesures cautelars. Article 81 LGT 
 

Acord motivat més la notificació a l’afectat. 

Poden consistir en retenció de devolucions, prohibició de vendre béns o drets. 

Com a norma general, durada de 6 mesos. 


