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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018- 01752 de 12 de juliol, de creació de la 
Comissió consultiva per a la declaració del conflicte en l'aplicació de les 
normes tributàries.

Decret. Vist allò disposat en els articles 15 i 159 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària, 194 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i 

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

dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i 110è de l’Ordenança fiscal 

general de l’Ajuntament de Barcelona, en atenció als quals, quan la Inspecció d’Hisenda 

Municipal estimi que poden concórrer les circumstàncies per a la declaració del conflicte en 

l’aplicació de la norma tributària, remetrà l’expedient a una Comissió consultiva integrada per 

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

representats de l’Institut Municipal d’Hisenda, a efectes d’emissió d’informe preceptiu.

En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona,

Disposo,

Primer. Crear la Comissió consultiva per a la declaració del conflicte en l’aplicació de les 

normes tributàries, a l’empara d’allò disposat a l’article 110è de l’Ordenança fiscal general.

Segon. Composició:

1. La Comissió està composada per quatre membres, nomenats per l’alcaldessa:

a) dos membres del Consell Tributari, a proposta del propi Consell.

b) dos representants de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.

2. Presideix la Comissió el membre del Consell Tributari que hagi estat proposat per aquest 

per a presidir-la. El seu vot té caràcter diriment.

3. Exerceix les funcions de secretari de la Comissió el Secretari del Consell Tributari, el qual 

assistirà a les reunions, amb veu però sense vot.

Tercer. Funcions:

Correspon a la Comissió consultiva la funció d’emetre, amb caràcter preceptiu, informe en els 

expedients de la Inspecció d’Hisenda Municipal en què aquesta proposi declarar el conflicte en 

l’aplicació de la norma tributària. Aquesta declaració, en tot cas, requerirà el previ informe 

favorable de la Comissió.

19 de juliol del 2018 CSV: 9ce5-86b7-d111-4a0f



GASETA MUNICIPAL

2
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

Quart. L’informe de la Comissió:

1. L’informe de la Comissió s’emetrà en el termini màxim de tres mesos, a comptar des 

de la recepció de l’expedient tramitat per la Inspecció d’Hisenda Municipal. Aquest 

termini pot ser ampliat mitjançant acord motivat de la Comissió, sense que 

l’esmentada ampliació pugui excedir d’un mes. L’esgotament d’aquests terminis manté 

l’obligació d’emetre l’informe per la Comissió consultiva.

2. L’informe de la Comissió consultiva vincularà a la Inspecció d’Hisenda Municipal sobre 

la declaració del conflicte en l’aplicació de la norma.

3. L’informe de la Comissió consultiva no és susceptible de recurs o reclamació, sense 

perjudici que s’interposin contra els actes i liquidacions resultants de la comprovació 

els recursos corresponents en els quals es podrà plantejar la procedència de la 

declaració del conflicte en l’aplicació de la norma tributària.

4. Els informes de la Comissió consultiva es publiquen trimestralment d’acord amb la 

normativa específica d’aplicació.

Cinquè. Règim jurídic:

1. El funcionament de la Comissió consultiva es regeix per aquest Decret, per les normes 

tributàries d’aplicació i per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats.

2. La Comissió consultiva pot adoptar normes internes de funcionament.

Disposició addicional primera: Suport personal i material.- El Consell Tributari prestarà el 

suport personal i material necessari per al funcionament de la Comissió consultiva.

Disposició addicional segona: Dietes.- L’assistència a les sessions de la Comissió consultiva 

dóna dret a la percepció de les dietes que estiguin legalment previstes.

Barcelona, 12 de juliol de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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