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LA SÍNDICA PROPOSA QUE L’AJUNTAMENT ATURI EL 

COBRAMENT DELS DEUTES TRIBUTARIS EN ELS 

CASOS DE CLARA VULNERABILITAT ECONÒMICA 

 
Vilà ha recomanat al consistori que comprovi, quan en tingui indicis o un ciutadà li 

digui, si el saldo d’un compte bancari només procedeix de l’abonament de 

conceptes retributius no embargables i, si és així, suspengui l’embargament 

  

L’Ordenança fiscal municipal preveu els supòsits d’incobrabilitat dels crèdits per 

insolvència dels deutors i dels responsables subsidiaris un cop justificada la 

inexistència de béns o de drets embargables 

 

Hi ha deutors tributaris embargats per l’Ajuntament que són usuaris dels serveis 

socials municipals i perceptors d’ajuts econòmics o en espècie per poder cobrir les 

seves necessitats vitals bàsiques 
 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha proposat a l’Ajuntament 

que aturi el cobrament de deutes tributaris en els casos de persones amb una situació de 

clara vulnerabilitat econòmica. Vilà s’ha referit a aquesta qüestió en un parell d’informes 

de ciutadans o ciutadanes a qui el consistori reclama un deute i no el poden pagar per la 

precarietat amb la que viuen. 

 

Vilà ha rebut diferents queixes i consultes de persones, amb deutes amb l’Administració, 

que només cobren la Renda Mínima d’Inserció o una pensió d’un import similar al sou 

mínim interprofessional, gent a qui li és molt difícil pagar l’impost de béns immobles per la 

delicada situació ecònomica que travessa o alguna persona que ha decidit renunciar al 

seu vehicle perquè no pot pagar les despeses per recuperar-lo després que li fos retirat 

per la grua, entre altres supòsits. 

 

També s’han detectat casos de ciutadans a qui s’ha intentat cobrar la plusvàlua com a 

conseqüència de la pèrdua de l’habitatge habitual per dació en pagament, però aquesta 

questió hauria de quedar resolta amb la recent aprovació d’un Reial decret del Govern 
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central que obliga els Ajuntaments a no cobrar la plusvàlua els afectats per la dació de 

pagament amb efectes retroactius de quatre anys, a partir de l’1 de gener de 2014. La 

mesura coincideix amb una recomanació que la defensora va fer al consistori barceloní. 

 

Les situacions detectades han portat a la defensora a recomanar aquest 2014 a 

l’Ajuntament que, en aquelles situacions on es tingui coneixement o indicis que el saldo 

del compte bancari embargat només procedeix de l’abonament de conceptes retributius 

no embargables, procedeixi a comprovar els fets i, si s’escau, deixi sense efecte o 

suspengui l’embargament, sense perjudici de la possibilitat de declarar la insolvència del 

deutor, tal com preveu la Llei. 

 

De fet, l’Ordenança fiscal municipal preveu els supòsits d’incobrabilitat dels crèdits per 

insolvència dels deutors i dels responsables subsidiaris un cop justificada la inexistència 

de béns o de drets embargables, amb el resultat de la declaració de la baixa provisional 

dels crèdits o, si s’escau, la declaració del venciment donant-se de baixa de la 

comptabilitat o alternativament la baixa d’ofici del crèdit, tot això sense prejudici de la 

possible solvència sobrevinguda. 

 

En aquest sentit, Vilà ha suggerit també que, de conformitat amb allò que estableix 

l’Ordenança fiscal general, l’Ajuntament realitzi, quan tingui indicis d’una situació de 

vulnerabilitat econòmica, les actuacions necessàries per tal de comprovar l’estat 

d’insolvència del reclamant i, si s’escau, declari la baixa provisional o definitiva del crèdit.  

 

Exemples il·lustratius 

 

En un dels casos supervisats, la reclamant va explicar a la defensora que era deutora, a 

principis d’any, de l’Ajuntament de Barcelona per un import de 15.500 euros per sancions, 

recàrrecs i interessos derivats de l’exercici d’una antiga activitat econòmica. Diu que la 

seva situació és de precarietat econòmica i que només cobra la Renda Mínima d’Inserció, 

per la qual cosa no pot afrontar els pagaments dels deutes, i l’Ajuntament li reté el saldo 

del seu compte bancari. 

 

Abans de queixar-se a la síndica, el passat febrer, la ciutadana s’havia dirigit al consistori 

demanant-li l’aixecament de l’embargament per la seva precarietat econòmica i per rebre 

només els ingressos derivats de la Renda Mínima d’inserció, inembargable per llei, i poder 

fer el pagament fraccionat. 

 

L’Institut Municipal d’Hisenda diu que el que s’embarga és el saldo, o part del saldo, 

existent en el compte bancari del titular, i no la pensió. Però, en opinió de la defensora, si 

bé és cert que el consistori no ha embargat la pensió o la remuneració en origen, sinó el 

saldo del compte bancari, quan el compte només s’alimenta d’un concepte rebributiu no 

embargable, el resultat equival a embargar aquella font d’ingressos. 
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La síndica reconeix que, d’entrada, l’Administració no ha de conèixer les fonts que 

alimenten un compte embargat, però un cop en té coneixement, com a mínim hauria de 

prendre en consideració les al·legacions del ciutadà o ciutadana, comprovar els fets i 

actuar en conseqüència.  

 

En l’informe, la síndica recorda que els criteris legals sobre inembargabilitat de sous i 

pensions que no superen el sou mínim interprofessional persegueixen assegurar la 

satisfacció dels mínims vitals i unes condicions de vida dignes. Amb l’actuació de l’nstitut 

Municipal d’Hisenda, l’Administració no compleix ni assegura el mandat legal de no 

intervenir sobre aquells imports que assegurin aquests mínims. 

 

En ocasions, prossegueix la síndica, s’ha constatat que els deutors tributaris embargats 

per l’Ajuntament són usuaris dels serveis socials municipals i perceptors d’ajuts 

econòmics o en espècie per poder satisfer les seves necessitats vitals bàsiques. Per tant, 

no sembla un comportament congruent ni eficaç que la mateixa Administració embargui i 

al mateix temps esmerci recursos en favor de qui ha estat embargat. 

 

La síndica també ha supervisat el cas d’un home que només cobrava 664,36 euros al mes 

en concepte de pensió de jubilació, import amb el qual ha de fer front a les necessitats 

vitals i el pagament dels terminis pel deute que té amb l’administració municipal (en 

aquest cas, la plusvàlua i la corresponent sanció per no haver-la pagat quan tocava). El 

reclamant, que ha rebut ajut social de l’Ajuntament, va dirigir-se per escrit a l’Institut 

Municipal d’Hisenda donant a conèixer la seva situació per tal d’aturar els pagaments 

fraccionats, però en el moment de presentar la reclamació a Vilà no havia rebut resposta. 

 

Pel coneixement que la síndica té de la situació, el deute que l’Ajuntament acredita del 

ciutadà és incobrable, al voltant dels 15.000 euros. Malgrat això, el deutor fa l’esforç de 

prescindir de part dels diners que necessita per la seva manutenció per atendre el 

pagament del deute tributari i, en el moment de tancar l’informe, no tenia cap termini 

pendent de pagament. 

 

Segons la síndica, quan el ciutadà fa la petició a l’Institut Municipal d’Hisenda d’aturar els 

pagaments del seu deute està invocant l’article 607 de la Llei d’enjudiciament civil i 

demanant que se suspengui el cobrament del deute amb els mateixos efectes que si 

l’Ajuntament es trobés en situació d’embargar el seu compte bancari, que només es 

nodreix d’aquell ingrés. És a dir que si aquest ciutadà deixés de pagar el deute i 

l’Ajuntament hagués de recórrer a l’embargament, només li podria retenir una part de la 

pensió que en cap cas seria suficient per pagar el deute que té, ja que són  inembargables 

els imports que no excedeixen el salari mínim interprofessional. L’any 2014 està fixat en 

645,3 euros al mes o en 9.034,2 euros anuals. 

 

En aquest cas, la síndica ha donat la raó al ciutadà perquè l’Institut Municipal d’Hisenda 

no ha tingut en compte la possibilitat que el reclamant no pugui atendre el pagament del 

deute tributari sense deixar de satisfer les seves necessitats bàsiques vitals tenint en 
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compte que l’únic ingrés de que disposa equival a un import semblant al del salari mínim 

interprofessional. 


