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Excel·lentíssim Senyor Degà-President 

Il·lustríssim Senyor Regidor d’Educació i universitats de la meva Ciutat de Barcelona,   

Excel·lentíssims i Il·lustríssims Senyors Acadèmics,  

Autoritats, electes, amigues i amics,  

 

 

Siguin les meves primeres paraules per agrair tres coses al President de l’Acadèmia, el Dr. 

Alfredo Rocafort Nicolau, que ocupi el lloc de sisè president de la Corporació, que ho faci 

amb l’estil i la dedicació que el caracteritzen i que hagi promogut la meva candidatura, 

acollida amb generositat pels  membres d’aquesta docta casa. Em sento molt acompanyat, 

a més, pels meus padrins, el Dr. Jaume  Gil Aluja, president de la Reial Acadèmia de 

Ciències Econòmiques i  Financeres, i el Dr. Eduardo  Alemany Zaragoza, il·lustre 

Catedràtic de Dret del treball i amic des dels temps llunyans en que el meu pare, el  Dr. 

Magí Pont Mestres, membre d’honor de l’Acadèmia de Doctors, era el director de l’Escola 

de Ciències Empresarials de la Universitat de Barcelona. El seu record torna avui a ser viu 

i lluminós. Fins aquí, quatre professors de la Universitat de Barcelona, la mare nutrícia, 

l’alma mater, de tants de nosaltres, mereixedora de que els seus servidors públics donem el 

millor de nosaltres mateixos per a re-situar-la al front de la llibertat de la ciència i de la 

llibertat de la consciència. I finalment, he de confessar que em sento molt honorat de que el 

Dr. Enrique Tierno Pérez-Relaño, hagi acceptat el repte, propi de la interdisciplinarietat 

que practiquem, de donar una resposta humanista i còmplice al meu discurs des d’una 

branca de la ciència tan allunyada del Dret  com és la Física Nuclear. Es veritat, però, que 

ens uneixen l’amor a la ciència i l’exercici de la tolerància, com a remeis realistes per a un 

món que ha de ser capaç de descobrir les vies per assolir un futur millor. La ciència i la 

tolerància... recomanava el Dr. Odón de Buen a l’acte d’inauguració del Curs 1909-1910 

de la Universitat de Barcelona celebrat uns dies després de l’afusellament a Montjuic del 

seu amic fraternal Francesc Ferrer i Guàrdia. La ciència i la tolerància... que van guiar la 

vida personal i acadèmica del Dr. Rafael Rodríguez Méndez, rector de la Universitat de 

Barcelona entre 1901 i 1905 i Diputat a Corts entre 1905 i 1907, un dels primers membres 

de la nostra Acadèmia l’any 1914. Hauria de passar un segle, per a que la Universitat de 
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Barcelona tornès a tenir un rector lliurepensador, precisament, entre 2001 i 2005, el Dr. 

Juan Tugores Ques, el referent avui de l’Economia entesa com una ciència social.  

 

L’Acadèmia ha rebut al llarg d’un segle un llegat exigent, que troba les seves arrels en el 

combat dels doctors liberals durant el segle XIX contra la ignorància i la superstició. 

 

Durant una estada breu a Venècia, acompanyat de bons amics d’aquella ciutat 

extraordinària, la visita al Palau Ducal em va fer reflexionar un cop més sobre el poder (a 

la immensa sala principal) i sobre l’oposició al poder (a les presons sinistres connectades 

pel pont dels sospirs). La història del poder és la crònica de la restricció de la llibertat -com 

vaig aprendre no sense dificultat de la lectura de Bertrand Russell als vint anys-, en primer 

lloc dels que podrien aspirar al poder –calia, dons, allunyar o fins i tot matar als germans 

del príncep- i, per descomptat, dels súbdits. La cultura del poder gira al voltant de la 

sacralització del fratricidi i, per això, la revolució francesa descobrirà per a l’eviternitat el 

valor de la fraternitat com a virtut. Aquesta és, al meu parer, una de les grans aportacions 

de la Il·lustració: la substitució de l’enemic pel germà, de la teologia per la filosofia, del 

dogma per la ciència, del poder absolut per un poder limitat . 

 

El combat del liberalisme –en el bon sentit de la paraula- ha estat i és encara, precisament, 

la limitació del poder, de qualsevol poder, sense distinció sobre la legitimitat o 

il·legitimitat del seu origen. Òbviament, només el poder democràtic pot ser legítim però no 

tot poder ho és. El poder dictatorial o el que es basa en un designi inexorable com 

qualsevol suposada defensa de la religió o de la nació o de la raça o de la classe social, que 

no admet discrepància o contestació és sempre il·legítim. Alguns poders democràtics, 

nascuts del desig d’acabar amb la democràcia, també són il·legítims des d’aquesta 

perspectiva. El liberalisme ha estat i és la filosofia, l’actitud i el mètode que ha d’inspirar 

l’exercici de les virtuts públiques que defineixen el paper renovador d’una ciutadania 

activa.  

 

El liberalisme crea les nacions durant el segle XIX, sobre un substrat  preexistent, quan li 

nega la sobirania al Rei i li concedeix al poble. La república substituirà a la nació durant el 

segle XX, quan la ciutadania s’autogoverna. La federació hauria de substituir a les 
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repúbliques durant el XXI quan el planeta, i primer les seves grans regions geogràfiques, 

vagin fent el camí de la construcció de la pau i de la preservació ecològica. Així, el que 

hauríem fet des de 1789 fins avui no seria més que la progressiva construcció de la Ciutat, 

encara no assolida més que parcialment i amb enormes diferències entre uns llocs i uns 

altres. Al marge, o en contra, s’haurien mantingut els enemics de la Il·lustració, des dels 

tradicionalistes antiestatals  (mori la nació, visca la religió!) fins als marxistes-leninistes 

de l’Estat-religió. Avui, una líder política gala d’èxit  fulgurant dirà encara: una França 

dels francesos, pels francesos i amb els francesos. Si fem un experiment senzill i 

substituïm França i els francesos per qualsevol altra referència geogràfica, potser ens 

adonarem de que el missatge sempre constitueix un horror antiil·lustrat.   

 

El poder es dilueix a la Ciutat perquè queda sotmès al Dret. La primacia del Dret (lleis 

justes, obediència a la Llei, tutela judicial efectiva, correlació entre Dret i pensament 

social, enquadrament  del Dret en la que podríem anomenar línia principal  de la 

consciència social, acceptació de la necessitat de les mesures de protecció de l’esquema de 

valors i de principis de la Ciutat) garanteix la submissió  de tots els vells i nous poders a un 

marc de regulació orientat al servei del respecte dels ciutadans.  

 

La Ciutat es el concepte que pot ser utilitzat com a fil conductor del combat laic per 

l’emancipació dels éssers humans. La Ciutat és l’expressió del respecte de la dignitat dels 

ciutadans. I és així com els tributs deixen de ser el botí dels vencedors sobre els vençuts 

(recordem que Adoniram era el ministre de Salomó encarregat de gestionar el treball forçat 

dels vençuts i que el Llibre de Reis l’anomena responsable dels tributs) o el privilegi del 

Príncep,  per a esdevenir la contribució de tots al present i al futur de la Ciutat, com recull 

amb precisió i amb estètica l’article 31 de la Constitució.  

 

La Ciutat no viu més que al servei del ciutadans i els ciutadans contribueixen al 

funcionament de la Ciutat per a que ella pugui, efectivament, complir la seva funció 

primordial. Els tributs són, doncs, la columna vertebral de la construcció política de la 

fraternitat. Des d’aquesta perspectiva, l’animadversió als tributs, el frau fiscal o la 

conflictivitat patològica en l’aplicació dels tributs haurien de ser ja només records del 

passat.  
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Es per aquesta raó que, en una altra ocasió, vam atorgar una gran importància, com a índex 

de la qualitat d’una societat bona, al nombre d’actes administratius consentits pels seus 

destinataris. El consentiment, l’acceptació del que determina l’Administració (tant si es 

tracta de la Hisenda Pública com si no) només pot néixer del fet que el proposant (el 

funcionari o l’òrgan en qüestió) i l’acceptant (el ciutadà, en la seva condició de contribuent 

o no) s’hagin relacionat en el marc d’un procediment configurat, veritablement, com un 

diàleg i no com una successió de monòlegs o, encara pitjor, com un únic monòleg que té 

per resposta el silenci, la ignorància, la impotència o el temor, que de tots aquests elements 

en trobem una mica en la realitat. El consentiment serà el fruit madur de l’esforç de 

comprensió dels subjectes del procediment respecte de les peculiaritats de cada cas que 

s’hagi dut a terme, d’acord amb un paradigma de conducta impregnat intensament de 

l’exercici de la virtut pública de la lleialtat.  

 

Entenem perfectament que la densitat d’aquest paràgraf incorporat a l’inici de la recerca 

que sobre el tema estem duent a terme durant l’any 2014 la Dra. Maria Dolors Torregrosa i 

jo, demana una exposició detallada dels conceptes emprats i del significat que els atribuïm.  

 

Ens movem en la perspectiva jurídica que augura la construcció d’una societat bona, 

perquè aquest desideràtum i no cap altre és el que orienta l’essència mateixa del Dret, atès 

que, per nosaltres, la font primordial del Dret és la consciència social que aspira a impulsar 

un sistema normatiu guiat per la recerca del ius suum sota els paradigmes (en part, 

permanents i, en part, mudables) del concepte del que és correcte. La consciència social 

apareix així en l’origen del Dret (que no neix de la divinitat ni del sobirà, i ni tan sols del 

“poble” si es dóna a aquest terme una dimensió subjectiva), perquè l’aspiració a l’ordre 

social (definit per uns valors que, a parer nostre, provenen de la Il·lustració i que són la 

llibertat, la igualtat, la justícia i la solidaritat, expressada poèticament en llenguatge polític 

com a fraternitat) és el que condueix al desig intens de dotar la societat d’un entramat 

organitzatiu capaç de garantir justament aquest ordre social. Òbviament, el contingut 

etiològic del model de convivència al qual s’aspira no és indiferent, i aquesta és la raó per 

la qual ens sembla difícil allunyar-nos d’aquell que respon a la prevalença de la ciutadania 

sobre la subjecció, a l’equilibri entre drets i deures i al respecte de les expectatives 

legítimes de cada persona. Una societat construïda d’aquesta manera és una societat bona 
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perquè rebutja l’exclusió i protegeix els més febles, premia el mèrit i la capacitat, i tutela 

que les persones no siguin frustrades per elements externs en el lliure desenvolupament del 

seu mode de vida.  

 

Una societat bona és inconcebible sense l’orientació dels poders públics envers el lliure 

desenvolupament de la personalitat (art. 10.1 CE), com a via insubstituïble cap a la 

plenitud de la condició ciutadana, sense segregacions ni comunitarismes divisors, en el 

marc del que la ciència política ha denominat sempre república.  

 

Resulta sobrer explicar que la república definida d’aquesta manera no condiciona la forma 

de l’Estat, sinó que determina exclusivament la primacia de la Ciutat, la proscripció dels 

egoismes polítics individuals o de grup i la participació activa de tots en l’administració del 

que és comú. La república repel·leix l’enfrontament entre administració i administrats, 

perquè suma tothom en un esforç compartit per conviure d’acord amb unes regles 

acceptades i transmeses que es compleixen com a conseqüència de l’exercici de la virtut 

pública del respecte al Dret. 

 

La societat bona, per tant, predica el compliment espontani de les normes i repel·leix la 

conversió de la vida de convivència en una pel·lícula de lladres i serenos. Allí, en la 

societat bona, s’entén que preval la convicció sobre la imposició, l’educació sobre la 

repressió i l’obediència sobre la transgressió. L’obediència de la llei pot sonar estranya al 

públic mediterrani, menys procliu del que sembla, però sí una mica aficionat, a considerar 

que és una qüestió aplicable als altres, però no a un mateix, tot i que, en realitat, és forçós 

admetre que no hi ha Dret sense obediència, perquè l’imperatiu jurídic està cridat a 

complir-se si no vol deixar de ser, precisament, un imperatiu. La desobediència de lleis 

injustes, deixem-ho aquí només apuntat, és el remei excepcional contra una manifestació 

del Dret que ha abandonat el sender de la justícia, però alhora que esmentem això hem de 

recordar també que no existeix la justícia, ordinàriament, si no és en el sender del Dret.  

 

La comprensió de les coses d’aquesta manera reforça la nostra convicció primera segons la 

qual l’actuació administrativa s’ha de concebre i dur a terme amb la finalitat d’obtenir 

l’aquiescència dels seus destinataris. En el terreny de les despeses públiques, per 
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descomptat, reconeixem a l’Administració la seva potestat d’organitzar els serveis de 

l’educació i la sanitat, però alhora li exigim que ho faci bé, amb una gestió eficient de la 

qualitat, cercant la satisfacció dels destinataris. Pel que fa als ingressos públics, també cal 

que hi hagi present la qualitat, mitjançant uns procediments administratius duts a terme 

d’acord amb criteris generalment admesos que puguin ser acceptats pels contribuents.  

 

En una societat bona, evidentment, l’educació en els valors constitutius d’aquesta mateixa 

societat, el que nosaltres anomenem amb el significat descrit més amunt valors 

republicans, és prèvia, necessària i imprescindible al correcte exercici dels drets i a 

l’eficient exigència dels deures. Sense una cultura política compartida no és possible 

acceptar les lleis ni considerar-les pròpies, ni obeir-les si no és amb l’amenaça de la sanció, 

ni contribuir a transmetre entre les generacions el concepte de deure com un dels eixos de 

la vida col·lectiva. Sense una cultura política compartida és risible que el tribut pretengui 

ser una autoimposició feta a través dels mecanismes de la democràcia representativa. I, 

malgrat tot, el tribut es transforma paulatinament, després de les Llums i la Revolució, per 

passar de càrrega odiosa a institut jurídic, i abandona a poc a poc els perfils de la relació de 

poder (és a dir, de privilegi o d’excepció) per esdevenir una obligació nascuda de la Llei i 

subjecta, pel que fa al compliment dels contribuents i funcionaris, a la tutela judicial 

efectiva.  

 

Tal com passa sempre amb el comportament humà, el que acabem de dir no s’ha plasmat 

en una fotografia estàtica, immutable i pacífica, sinó en una pel·lícula dinàmica, canviant, 

amb èxits i fracassos. La vida del Dret va sempre lligada a una tensió entre l’encert i el 

desencert de la norma, entre el compliment i l’incompliment, entre l’acceptació i el rebuig. 

Aquesta tensió, si està il·luminada per la justícia com a valor, serà creativa i farà avançar 

les relacions jurídiques en la direcció del progrés. En aquesta direcció, que no defuig la 

tensió, sinó que l’admet com un dels factors explicatius del comportament social, es basa la 

nostra proposta de promoure la noció d’acte administratiu consentit.  

 

És innegable que l’Administració actua mitjançant l’exercici de les seves potestats, però 

cal advertir de nou que potestat no és sinònim de privilegi, sinó que és, precisament, el 

contrari.  
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La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 29 de gener de 2014 conté un 

paràgraf d’interès general indubtable, molt més enllà del fet jutjat i deixant de banda les 

polèmiques sobre el que s’anomena tret únic, que no poden tenir cabuda aquí, malgrat el 

seu notable interès: “Lo único jurídicamente intolerable –diu la sentència– es la actitud 

contumaz de la Administración tributaria, la obstinación en el error, la reincidencia en 

idéntico yerro una y otra vez. Una tesitura así atentaría contra su deber constitucional de 

seguridad jurídica e incurriendo en un indudable abuso de derecho”. Convé saber que el 

Tribunal declara aquest criteri per assenyalar que “si no se da contumacia, obstinación o 

reincidencia en el error, el auto viciado anulado puede un día, sin vulnerar el plazo de 

prescripción, ser substituido por otro que haya respetado las reglas del procedimiento”. 

Tanmateix, un cop aclarida aquesta qüestió, passa a primer pla el reflex en la literatura dels 

tribunals de justícia de situacions en què el ciutadà pateix les conseqüències de la 

prepotència administrativa en forma de no motivació dels actes, d’aplicació de criteris 

generalitzats a milers de contribuents sense fonament jurídic i sense esforç d’adaptació al 

cas concret o de prejudicis condemnatoris que identifiquen qualsevol diferència en el 

càlcul de la quota tributària amb una infracció tributària.  

 

Sobre aquest darrer supòsit, és molt alliçonador especialment el cas d’una empresa 

espanyola amb un radi d’acció mundial a la qual, en una comprovació de l’Impost sobre 

Societats corresponent als exercicis 2003 a 2005, es van detectar 21 qüestions que cal 

qualificar, si em permeten prendre prestat un terme escolàstic, com a merament 

quodlibetales, discrepàncies de criteri, simplement i clarament, que poden tenir qualsevol 

solució admissible. L’empresa va signar una acta de conformitat.  L’actuari, fent les 

funcions d’instructor, va considerar 7 dels 21 supòsits com a presumptes infraccions. El 

cap de l’Oficina Tècnica va redactar un informe de més d’un centenar de pàgines destinat a 

esmenar la plana a l’instructor, i va tenir en compte 6 supòsits més. La sentència de 

l’Audiència Nacional de 30 de gener de 2014 considera que no es va cometre ni una sola 

infracció tributària i comenta que: en totes les conductes enjudiciades cal observar una 

discrepància interpretativa excloent de la culpabilitat, que es manifesta, sense necessitat de 

més argumentació, en la interpretació diferent que ofereixen els diversos òrgans de 

l’Administració. Un actuari savi i prudent va rebre un atac immerescut d’un superior 

recalcitrant, entenent aquesta paraula amb tota la plenitud del seu significat, i aquesta 
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manera d’actuar mereix la reprovació de la Sala la qual, tot i que accepta que l’actuació de 

l’inspector-en-cap s’empara formalment en l’article 24.2 del reglament sancionador 

considera que aquesta no deixa de ser una mica sorprenent, atès que contradiu el criteri de 

l’instructor que, en la seva proposta, afirmava expressament que la resta de modificacions 

de base i quota feien referència a criteris sostinguts pel contribuent mitjançant una 

interpretació raonable de la norma. Considerem que sense la pressió sancionadora que 

exerceixen les nostres administracions tributàries sobre els seus funcionaris, ni tan sols no 

s’hauria obert un expedient en el cas de l’exemple. Constatem l’agressivitat de l’escrit del 

cap de l’Oficina Tècnica en funcions d’inspector-en-cap-jutge-del-procediment- 

sancionador, una prova manifesta que no exercia amb la prudència del jutge, sinó amb la 

bel·licositat d’un acusador particular, tal com exemplifica aquest paràgraf de la sentència:  

 

Por otro lado, parece más lógico que haya sido el Instructor del expediente 

(…) encargado de las actuaciones de comprobación e investigación, que fue el 

que, como consecuencia de la regularización practicada en el acta de 

conformidad, acuerda el inicio de un procedimiento sancionador, cuya 

instrucción se encomienda al equipo (…), incorporando a dicho expediente los 

datos, pruebas y demás circunstancias obrantes y obtenidas a lo largo del 

procedimiento de investigación, por lo que goza de pleno conocimiento de los 

hechos así como de las demás circunstancias concurrentes a la hora de 

apreciar la [existència] o no de la culpabilidad, mientras que la posición del 

Inspector-Jefe es de supervisión o resolución motivada, sin que para ello 

pueda tener en cuenta hechos nuevos ni distintos de los que ya obran en el 

expediente… 

 

 

Un dels arguments de l’inspector  en cap, defensat acaloradament en la causa per l’advocat 

de l’Estat, va ser que l’acceptació d’una acta de conformitat sobre els fets implicava la 

confessió de la culpabilitat de les infraccions. La sentència que comentem ara reprodueix 

l’aversió de la Sala envers l’argument que es troba sovint en la defensa dels expedients 

sancionadors procedents d’actes de conformitat, segons el qual si es va produir aquella 

aquiescència “quizás no era tanta esa disparidad (sobre la qualificació infractora) o no 

había motivos suficientes para ello”. El Tribunal fa cas omís d’aquesta fal·làcia, contrària 

al principi mateix de separació entre el procediment inspector i el d’imposició de sancions, 

consagrat ja molt prematurament, el 26 d’abril de 1990, per la clàssica sentència del 

Tribunal Constitucional sobre la reforma de la LGT de 1985 i recollit en la Llei 30/1992, 
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de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, en la reforma tributària de 1998 i en la vigent LGT de 2003. Pel que fa 

al que ens interessa ara i aquí, aquesta postura administrativa és un escull directe a la 

promoció d’actes administratius consentits.  

 

En primer lloc, perquè si l’acceptació lleial dels fets i fins i tot del seu tractament jurídic 

d’acord amb el criteri administratiu, malgrat que sigui discrepant del que sostenen el 

contribuent i els seus assessors, ha de ser un argument per a la condemna de qui actua 

d’aquesta manera com a autor d’un acte il·lícit, òbviament, s’està incentivant la 

disconformitat i el recurs, és a dir, una conducta totalment oposada l’acte consentit que 

estem defensant com una contribució a l’interès general.  

 

En segon lloc, malgrat que menys important, en l’ordre estrictament jurídic, perquè una 

bona política tributària hauria de ser capaç de prioritzar l’aclariment fàcil dels fets i 

l’acord sobre la seva qualificació, per damunt de la repressió de les conductes; la 

determinació del deute tributari en sentit estricte per damunt de les estadístiques de deute 

descobert (malgrat que injusta o de percepció impossible) i el cobrament del deute per 

damunt del càstig del presumpte infractor. Prioritzar el primer terme d’aquestes tres 

comparacions proposades no significa postergar el segon, sinó simplement actuar d’acord 

amb una jerarquia raonable a l’hora de triar els objectius assolibles, entre tots els possibles.  

 

En aquest sentit, l’Audiència Nacional s’ha pronunciat, almenys des de la seva sentència 

de 9 de desembre de 1997, en el sentit d’assenyalar que la intencionalitat en la conducta de 

l’apel·lant i fins i tot la seva culpabilitat a títol de negligència, no es poden deduir de la 

conformitat prestada en les actes inspectores. Efectivament, segons els mateixos termes de 

les sentències de 6 de juny de 2008 i de 22 d’octubre de 2009 de l’Audiència Nacional, la 

conformitat es presta només respecte dels fets, i la qüestió de la culpabilitat comporta la 

valoració de la conducta; a més que no es pot descartar que existeixin supòsits en què els 

obligats tributaris acceptin el criteri manifestat per l’Administració amb la finalitat única 

d’evitar litigis ineficaços.  
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Tal com hem tingut l’ocasió d’escriure en un altre lloc, una Hisenda Pública moderna –és a 

dir, adaptada als requeriments actuals de la societat– ha de ser capaç de prestar un servei 

públic de qualitat. La qualitat està renyida amb l’automatisme de determinats mals usos 

inspectors, amb la tendència encara present d’un procediment sancionador tenyit d’una 

falsa idea de responsabilitat objectiva, amb la durada injustificadament excessiva de les 

actuacions i dels recursos i amb una llista massa llarga d’argúcies una mica infantils.  

 

L’assessor fiscal sap, perquè ho pateix en el seu quefer professional, que el procediment 

d’inspecció es desenvolupa massa vegades sota el signe de la desconfiança del funcionari 

envers el contribuent o el seu assessor. L’existència de potestats de comprovació i 

investigació té el seu fonament en l’imperatiu polític de complir i fer complir les lleis, i no 

en un suposat mandat de persecució dels malfactors. Els ciutadans perceben sovint que són 

tractats com si ho fossin. Així, no són pocs els casos en què l’inspector demana més i més 

dades, documents i altres antecedents sense explicar què persegueix o quin dubte se li 

planteja o quina regularització es proposa. Per a molts inspectors, no hi ha diàleg possible 

amb l’assessor del contribuent, quan en realitat la funció de servei públic de la inspecció 

s’ha d’exercir mitjançant un intercanvi de dades, parers o interpretacions amb el 

contribuent o amb el seu assessor. Només d’aquesta manera pot entendre el contribuent el 

què i el com de l’actuació i es pot evitar en molts supòsits la judicialització de 

discrepàncies aparents que hauran de ser resoltes després pels tribunals. L’increment 

constant de litigis tributaris no és gratuït per a l’interessat, forçat a contraure despeses i a 

promoure la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat, ni tampoc per al 

conjunt dels contribuents en general, sobre els quals recauen en darrer terme els dispendis 

de l’Estat.  

 

L’al·lèrgia del funcionariat als expedients de rectificació sense sanció està rebent un 

correctiu dur per part dels mateixos tribunals economicoadministratius. Així, a manera 

d’exemple entre molts, la resolució del TEAR de Catalunya de 16 de desembre de 2009 

(dictada de manera unipersonal) ha de censurar a l’administració de l’Agència Tributària 

de Pedralbes-Sarrià que l’acord sancionador no motiva de manera adequada l’element 

subjectiu de la culpabilitat en no fer-hi cap referència, en aquest cas es tracta dels elements 

observats en la conducta del contribuent..., i assenyalar que, per contra, l’acord conté 
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afirmacions genèriques aplicables a qualsevol supòsit, sense concreció pel que fa a aquell 

element subjectiu. El que destaca per damunt d’altres consideracions no és tant la 

respectable bona doctrina del TEAR, que glosa la del Tribunal Constitucional i la del 

Tribunal Suprem, sinó la constatació del lamentable distanciament de la praxis 

administrativa respecte dels conceptes fonamentals del Dret sancionador, sota el qual hi ha 

subjacent, no només una immensa imperícia, sinó un censurable menyspreu pel ciutadà-

contribuent.  

 

Les paraules de l’Audiència Nacional transcrites més amunt sobre la possibilitat que el 

contribuent s’avingui a la proposta inspectora per evitar litigis ineficaços són a l’essència 

de l’argumentari dels qui defensem l’extensió dels actes administratius consentits. La 

pretensió punitiva sobre els qui accepten, convençuts o resignats, el contingut d’un acte 

administratiu de liquidació, malgrat que es fon en criteris no compartits inicialment pel 

contribuent, és un torpede a la línia de flotació de les bones pràctiques dirigides a 

disminuir la conflictivitat per la via del diàleg i l’acord.  

  

Tal com hem observat en un altre lloc, la complexitat de les relacions humanes (i, entre 

aquestes, les econòmiques) i la dificultat d’aplicar unes normes tributàries de les quals, 

malauradament, augmenta la prolixitat mentre disminueix la qualitat, exigeixen fomentar el 

diàleg entre la Hisenda Pública i el contribuent molt més del que normalment s’admet. 

 

Els actes administratius consentits no seran fruit d’un increment de la repressió ni tampoc 

dels perversos incentius per acceptar liquidacions tributàries amb l’amenaça d’extensió 

d’actes de disconformitat per major quantia o l’aquietament davant un acte sancionador pel 

descompte de no recórrer. La violència, encara que sigui administrativa, no és mai una via 

per a la pau.  

 

Per contra, els actes administratius consentits arribaran a significar una fita en l’evolució 

de la nostra Hisenda Pública i de les relacions entre aquesta i els ciutadans quan 

constitueixin l’objectiu prioritari de l’exercici de la funció administrativa. Això demana 

articular veritables mecanismes d’expressió i defensa de criteris diferents, fins i tot abans 
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del naixement de l’acte administratiu, primerament i principalment, malgrat que també 

posteriorment a aquest, per generar ocasions de recuperació ràpida i eficaç de l’acord que 

no s’hauria d’haver avortat, ateses les circumstàncies del cas. A l’estudi complet –encara 

que provisional, com provisional  és sempre la ciència- que podran  recollir al sortir, 

s’assagen diverses fórmules basades en la generalització de bones pràctiques, i no tant en 

la reforma de les institucions jurídiques, la qual també proposarem. 

 

Sense abandonar la idea descrita tantes vegades per Julio Banacloche segons la qual el 

procediment tributari és, essencialment, inquisitiu, cosa que s’observa sobretot en la 

comprovació del compliment de les obligacions, no ens podem estar d’observar l’evolució 

lentíssima cap a fórmules de diàleg, exprés o tàcit, entre l’Administració i els contribuents. 

Així, el contribuent ha de ser informat de la proposta inspectora abans de la data de 

signatura de les actes, i pot presentar al·legacions prèvies. Aquest tràmit, excessivament 

menyspreat pels uns i els altres, va ser introduït pel legislador com a millora, com un 

sistema que dotaria de contingut l’aquiescència o el rebuig del contribuent en les actes de 

conformitat o de disconformitat, respectivament. En les actes amb acord, que neixen amb 

la vigent LGT, aquell instant d’intercanvi dels respectius criteris s’hauria d’haver convertit 

en l’essència del procediment mateix, tot i que ja veurem que la norma i la realitat són molt 

lluny d’haver-ho aconseguit.  

 

Tanmateix, però, si acceptem el postulat que l’objectiu és assolir un nombre creixent 

d’actes administratius consentits, també haurem d’acceptar sens dubte la necessitat de 

superar l’esquema actual per introduir mecanismes que afavoreixen aquest desideratum. 

Això demana analitzar, molt més del que s’ha fet fins ara, la dimensió dinàmica del 

procediment i redefinir els papers de l’inspector i l’assessor del contribuent.  

 

Entre les fórmules destinades a resoldre conflictes tributaris s’incardina l’arbitratge, per 

mitjà del qual les controvèrsies han de ser resoltes amb consciència segons criteris 

d’equitat, o de Dret, per un tercer i el naixement del qual ja preveia tímidament l’article 

107.2 de la Llei 30/1992.  El mecanisme de l’arbitratge es proposa com una alternativa a la 

resolució administrativa unilateral que preveu l’ordenament jurídic tributari vigent, és a 
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dir, com a tècnica alternativa al recurs administratiu. El nostre ordenament, però, no ha 

incorporat encara aquesta via alternativa de resolució de conflictes, excepte en l’esfera de 

la tributació internacional, malgrat que sense tenir en compte totes les possibilitats que 

preveuen les directrius internacionals, i en l’àmbit de la comprovació de valors, en què 

s’incardina la taxació pericial contradictòria de l’article 52.2 de la LGT que, podríem dir, 

comparteix la naturalesa de l’arbitratge.  

 

Al llarg dels anys, hem concebut el recurs de reposició, seguint molt de prop les paraules 

de la clàssica sentència del Tribunal Suprem de 30 de gener de 1958, com el recurs que 

s’interposa davant la pròpia autoritat que ha dictat un acte o pronunciat una decisió 

administrativa per tal que aquesta, per acte de contrari imperi, revoqui l’acte o la decisió 

que es recorren. El seu fonament, doncs, és permetre que l’òrgan que va dictar l’acte tingui 

l’oportunitat de reconsiderar-lo abans que se sotmeti als òrgans economicoadministratius i, 

en l’esfera local, com a pas previ i obligat per accedir a la jurisdicció.  

 

Sembla difícil defugir l’opinió majoritària sobre la inutilitat del recurs de reposició, ja que 

es dóna per descomptat l’impuls psicològic de reafirmació d’allò actuat que afectaria la 

pràctica totalitat dels funcionaris i convertiria el recurs, quan fos potestatiu, en una cosa 

prescindible i, quan fos obligatori, en un simple tràmit sense contingut. Tanmateix, algunes 

veus han reivindicat, amb raó, d’una banda, la potenciació i el prestigi del recurs de 

reposició.  Entre la inutilitat pràctica i la recerca d’una nova funció, ens decantem per 

aquesta darrera via, en compartir l’anhel que aquesta figura pugui servir per fer una 

“segona lectura” dels actes administratius (tendent a adequar-los a la realitat) i per oferir 

una via ràpida de resolució de conflictes. Els autors han advertit, amb encert, que una 

transformació com aquesta necessitaria un canvi de tarannà, cosa que volem traduir com a 

adopció d’una nova cultura tributària, sobre la necessitat de la qual no hem deixat 

d’investigar durant el darrer decenni. 

 

Es només l’any 1992 quan el legislador comença a admetre mes enllà dels vells 

procediments de revisió d’ofici enllà dels vells procediments de revisió d’ofici molt 

restrictius, que l’Administració pot –sense necessitat de ser-hi requerida- esmenar els seus 
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errors, per la via de la revocació.  La distinció substancial entre la revocació, en qualsevol 

de les seves modalitats, i els altres procediments de revisió d’ofici rau en el fet que la 

primera fa referència sempre a actes de gravamen mentre que els segons, en canvi, es 

refereixen o afecten actes declaratius de drets o actes favorables per a l’interessat. 

D’aquesta manera, mentre que a la revocació o revisió d’un acte de gravamen per part de la 

pròpia Administració que l’ha dictat no li cal cap garantia per als particulars, atès que 

sempre en seran beneficiats, passa exactament el contrari quan es tracta de revisar d’ofici 

un acte favorable per al seu destinatari. En aquest cas, l’ordenament jurídic administratiu 

estableix un seguit de garanties que, paral·lelament, són límits o impediments per a 

l’Administració que pretén revisar actes seus pels quals s’han reconegut o declarat drets a 

favor d’un particular.  

   

La revisió d’ofici dels actes tributaris, com no pot ser d’altra manera, s’adapta, malgrat que 

no amb total identitat, a l’esquema descrit amb relació als actes administratius en general, 

inclosa també la tècnica de la revocació. En aquest àmbit, la revocació es pot donar per 

raons de legalitat i, en certa manera, per motius d’oportunitat, però sempre en benefici dels 

interessats.  

 

Certament, els límits que circumscriuen el procediment per a la declaració de nul·litat d’un 

acte administratiu tributari, impedeixen que es puguin acomodar a l’ordenament la major 

part dels actes de gestió tributària que han resultat equivocats o contradictoris amb la 

legalitat vigent. Per això, seguint el criteri sostingut en l’informe per a la reforma de la Llei 

general tributària de 2001, es va introduir la tècnica de la revocació, regulada, tal com s’ha 

vist, per l’article 105 de la Llei 30/1992 i que ja s’estava aplicant en l’àmbit tributari, 

sobretot en l’esfera local. En l’esfera estatal, el Consell per a la Defensa del Contribuent, 

segons les seves normes reguladores i després de la queixa presentada per l’interessat, pot 

instar l’Administració tributària perquè revoqui els seus actes quan aquests infringeixin de 

manera manifesta l’ordenament. 

 

La inclusió en l’article 219 de la LGT de la revocació hauria d’haver comportat la 

normalització d’aquest mitjà de revisió i permès, a través d’aquesta, la desaparició dels 

actes que no s’ajusten a Dret per mitjà d’un procediment que, precisament, s’inicia sempre 
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d’ofici, malgrat que, pot ser impulsat per sol·licitud de l’interessat, bé directament davant 

l’òrgan administratiu competent o a través d’una queixa davant el Consell per a la Defensa 

del Contribuent.  

 

La revocació hauria de ser, doncs, una via flexible, ràpida i senzilla de resolució 

extrajudicial de conflictes la normalització dels quals –i aquesta és sens dubte la intenció de 

la LGT– només pot redundar en benefici dels contribuents i de la mateixa Administració 

Tributària, tot facilitant una aplicació de la llei més correcta i evitant els conflictes 

innecessaris o posant fi als que ja s’han iniciat en aquells casos en què l’Administració 

reconegui que es va equivocar quan va dictar l’acte en qüestió. Constitueix, doncs, des 

d’aquest punt de vista, un mitjà per mitigar els litigis i la conflictivitat tributària.  

 

Des de la perspectiva que ens ocupa, la de l’acte administratiu consentit, la conciliació 

constitueix un mecanisme d’indubtable importància, ja que és per mitjà seu que es mira de 

fomentar, principalment, l’enteniment entre els ciutadans i l’Administració, als efectes 

sobretot de reduir el volum de litigis.  

 

L’Informe per a la reforma de la Llei General Tributària de 2001 ja va assenyalar que dins 

la Comissió també s’ha posat de manifest la necessitat de regular la conciliació judicial o, 

si escau, davant els tribunals economicoadministratius. Alguna cosa més es va dir en 

l’Informe que la Comissió per a l’estudi de l’esborrany de l’avantprojecte de la nova Llei 

General Tributària va elaborar el gener de 2003. En aquell informe s’assenyalava que la 

Comissió s’havia  pronunciat, majoritàriament, a favor d’estudiar en el futur la possibilitat 

que, per mitjà de l’escrit d’interposició de la reclamació economicoadministrativa, el 

recurrent pugui sol·licitar, com a alternativa al procediment economicoadministratiu, la 

realització d’un acte de conciliació que, en cas de desacord entre les parts, deixi pas a un 

arbitratge davant un òrgan unipersonal del Tribunal Economicoadministratiu corresponent. 

Tanmateix, malgrat la possibilitat oberta per l’article 107.2 de la Llei 30/1992 per a la 

conciliació i les recomanacions dels experts transcrites, el nostre ordenament tributari no 

ha previst aquesta fórmula alternativa de resolució o, més aviat, de superació de conflictes, 

ja que aquesta hauria de ser la manera d’entendre la conciliació.  
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Senyor President,  

 

Ja en el capítol de conclusions: La Ciutat és el desig permanent de l’home lliure de viure 

d’acord amb uns valors compartits i la Ciutat ben administrada es fonamenta en  uns tributs 

emanats del principi de justícia. El procediment tributari només es pot entendre al serveis 

dels ciutadans.  

 

L’ordenament tributari espanyol inclou un seguit d’institucions que tendeixen per 

naturalesa a generar actes administratius consentits per part dels seus destinataris, però, 

tanmateix, aquestes estan infrautilitzades, oblidades, marginades o són menyspreades. Des 

d’aquesta perspectiva, la meva  proposta és recuperar tot el que tenim de valuós i obtenir-

ne el màxim rendiment possible.  

 

En el procediment de comprovació i investigació dels tributs, ha d’existir una veritable 

interlocució entre les parts, documentada com a tal en les diligències, que vagi molt més 

enllà de la formalitat de la vista de l’expedient i de l’oportunitat de formular al·legacions 

prèvies o posteriors a l’acta. Seria un gran avenç, en tot cas, que aquests dos moments 

d’al·legacions es convertissin en fites rellevants del procediment, a l’hora d’avançar cap a 

l’acte administratiu de liquidació i, secundàriament, com a elements de referència de la 

posterior via de recurs, si aquesta arriba a iniciar-se.  

 

Crec que les actes amb acord són avui, encara, una ocasió perduda i que el procediment 

per arribar-hi s’ha de regular mitjançant la fixació de les fórmules que condueixen a la 

coincidència de voluntats (i l’afavoreixen).  

 

Tot i que he de reconèixer la dificultat que han tingut els operadors jurídics per acceptar en 

seu tributària mecanismes de mediació, conciliació i arbitratge, no renuncio a sumar el meu 

esforç al dels sectors de la doctrina que han defensat aquests mitjans de prevenció de 

conflictes conduents a la generació d’actes administratius consentits. Aquests mateixos 
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mitjans poden servir també per a la resolució de conflictes, si apareixen d’alguna manera 

abans del procediment economicoadministratiu i del procés contenciós.  

 

El recurs de reposició, d’una banda, i la revocació, de l’altra, són figures existents en el 

nostre Dret que són susceptibles de recuperar o d’obtenir força i vigor si es recondueixen 

positivament a la vista de noves bones pràctiques administratives.  

 

La investigació sobre els actes administratius que he anomenat consentits té la potencialitat 

d’oferir una nova visió de les relacions entre l’Administració i els contribuents en el marc 

d’una cultura tributària que es basi en un mateix llenguatge i una mateixa comprensió del 

fet tributari. 

 

Senyor President, Acadèmics, amics,  

 

De cap de Vostès pot dir-se, com advertia Macrobi a les Saturnals, aquella darrera i 

magnifica obra del paganisme romà, que hagin pretès illotis pedibus ingredi, raó per la 

qual sotmeto les meves conclusions a refutació –nulla scientia sine replicatione-, al seu 

millor criteri i a la seva generositat.  

 

He dit.  

 

 


