
28090  Procediments Tributaris 
 

 
Tema 1. Els procediments tributaris 

1. L’estructura del sistema tributari. 

2. L’aplicació dels tributs. La posició de les parts en els procediments tributaris. 

3. Aspectes generals dels procediments d’aplicació dels tributs. 

 

Tema 2. El procediment de gestió tributària  

1. Concepte i funcions. 

2. El procediment iniciat mitjançant declaració. 

3. El procediment de devolució. 

4. El procediment de verificació de dades. 

5. El procediment de comprovació limitada. 

6. El procediment de comprovació de valors. 

 

Tema 3. El procediment d’inspecció dels tributs (I) 

1. Inspecció i gestió tributària. Estructura administrativa de la inspecció.  

2. Funcions: comprovació, investigació i liquidació. Les funcions 

sancionadores. 

3. Els plans d’inspecció. 

4. Potestats de la inspecció. 

 

Tema 4. El procediment d’inspecció dels tributs (II) 

1. El procediment d’inspecció. Objecte i subjectes de les actuacions inspectores. 

2. Requisits de lloc i temps de les actuacions inspectores. La interrupció de les 

actuacions. 

3. Documentació de les actuacions inspectores. 

4. Les actes d’inspecció. Classes. Tramitació. 

5. Efectes de les actes d’inspecció. Impugnació. 

 

Tema 5. La recaptació tributària 

1. La funció de recaptació tributària. Concepte. 

2. Òrgans de recaptació. Competències. Les entitats col·laboradores. 

3. La recaptació en període voluntari. Objecte i subjectes. Legitimació. 



4. Ajornament i fraccionament. 

5. El pagament fora de termini. Concepte. Efectes. 

6. La recaptació en període executiu. El procediment de constrenyiment. 

 

Tema 6. Els procediments de revisió d’actes tributaris 

1. Marc normatiu de la revisió dels actes tributaris. 

2. La revisió d’ofici. Règim general. 

3. La nul·litat de ple dret i la declaració de lesivitat. 

4. La revocació. La correcció d’errors materials, aritmètics o de fet. 

5. La devolució d’ingressos indeguts.  

6. La revisió mitjançant recurs. El recurs de reposició. 

 

Tema 7. La reclamació economicoadministrativa (I) 

1. Objecte i característiques. 

2. Els òrgans economicoadministratius. Competències. 

3. Legitimació. Actes impugnables. 

4. Requisits de les actuacions. La suspensió de l’acte impugnat. 

 

Tema 8. La reclamació economicoadministrativa (II) 

1. Procediment en única o primera instància. 

2. Procediment abreujat davant òrgans unipersonals. 

3. Recurs d’alçada ordinari. 

4. Recurs extraordinari d’alçada per a la unificació de criteri. 

5. Recurs extraordinari per a la unificació de doctrina. 

6. Recurs extraordinari de revisió. 

 

Tema 9. El procediment sancionador 

1. Infraccions i sancions tributàries. Concepte. Classes. 

2. Òrgans competents per a la imposició de sancions. 

3. Procediment per a la imposició de sancions no pecuniàries. 

4. Procediment per a la imposició de multes pecuniàries. 

5. Tramitació conjunta del procediment sancionador i del procediment 

d’aplicació dels tributs. 
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