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tències dictades per la Sala Contenciosa Administrativa en relació amb la nul·litat de l’Ordenança fiscal núm. 40, 
reguladora de les contribucions especials, per la realització d’obres a vies de servei a “Los Jarales” i c. “Mina de 
San Miguel”.
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1. Objecte de l’informe

Escau emetre un informe en virtut del requeriment del 
Sr. regidor delegat d’Economia de data 18 de març de 
2013, a aquesta Secretaria General, en relació amb les 
sentències dels recursos de cassació 5233/2010, 
5088/2011 i 6291/2011, de TRAVIMETA, SA i MARÍA 
CANO FERNÁNDEZ, emeses amb data 17 de desembre 
de 2012 per la Sala Segona, Contenciosa Administrati-
va, del TSJ de Granada, referides a les contribucions 
especials regulades en l’Ordenança núm. 40. S’indica 
en aquesta petició que, a causa de l’envergadura i la 
transcendència especial per la repercussió financera o 
patrimonial que podria derivar d’aquests expedients, 
se sol·licita un informe a aquest secretari general, i la 
determinació de directrius en la matèria que l’afecti. 

A aquesta petició d’informe és aplicable, respecte a 
informes preceptius de la Secretaria General, el que es-
tableixen els articles 173 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre) i 3 del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre règim ju-
rídic dels funcionaris d’Administració local amb habili-
tació de caràcter estatal.

De conformitat amb els preceptes esmentats, 
aquests informes han de ser ordenats pel president de 
la corporació, si bé aquesta Secretaria General entén 
que aquest requisit es compleix quan els informes els 

sol·licita un regidor en relació amb les matèries que té 
delegades, situació en la qual es troba aquesta petició.

2. Consideracions prèvies

1a- Per part dels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament 
s’aporten a aquesta Secretaria, en relació amb 
l’assumpte, les següents sentències ratificades per part 
del Tribunal Suprem en recursos de cassació, tant con-
tra la impugnació directa com indirecta de l’Ordenança 
fiscal objecte de litigi, i en base a aquestes s’emet el 
present informe:

– Sentència del TSJ 1040/2011, ratificada per des-
estimació de recurs de cassació del Tribunal Suprem en 
sentència de 17 de desembre de 2012. La decisió de la 
sentència del TSJ ens diu que estima el recurs conten-
ciós administratiu interposat per la representació pro-
cessal de la Sra. MARÍA CANO FERNÁNDEZ, contra re-
solució de l’Ajuntament de Linares de data 4 d’agost 
de 2008, sobre liquidació de quotes de repartiment, i 
contra l’Ordenança fiscal núm. 40, aprovada per 
aquesta corporació local (publicada al BOP de 17 
d’agost de 2007), reguladora de la contribució especial 
per la realització d’obres a una via de servei (Los Jarales 
i c. Mina de San Miguel); i, en conseqüència, anul·la 
aquestes liquidacions i Ordenança fiscal, pel fet de no 
ser conformes a dret.
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– Sentència del TSJ 321/2010, ratificada per deses-
timació de recurs de cassació del Tribunal Suprem en 
sentència de 17 de desembre de 2012. La decisió de la 
sentència del TSJ diu que estima aquest recurs conten-
ciós administratiu interposat per la representació pro-
cessal de l’entitat mercantil TRAVIMETA, SA, contra 
l’Ordenança núm. 40, de les aprovades per l’Ajuntament 
de Linares, reguladora de la contribució especial per la 
realització d’obres a la via de servei Los Jarales i c. Mina 
de San Miguel, publicada en el BOP de data 17 d’agost 
de 2007, que s’anul·la pel fet de no ser ajustada a dret.

– Sentència del TSJ 1149/2011, ratificada per des-
estimació de recurs de cassació del Tribunal Suprem en 
sentència de 26 de desembre de 2012. La decisió de la 
sentència del TSJ diu que estima aquest recurs conten-
ciós administratiu interposat per la representació pro-
cessal de la mercantil CABLEADOS DEL SUR, SA, TRA-
CINSA, SL, LINARENSE DE REPARACIONES, MIGUEL 
VISIEDO MENA I DOS MÉS, JUAN RAMIRO RAMÓN Y 
TORÁN, SL, de manera que declara no ajustada a dret 
l’Ordenança núm. 40 de contribucions especials, dic-
tant-ne l’anul·lació.

– Sentència del TSJ 1697/2011, ratificada per des-
estimació de recurs de cassació del Tribunal Suprem en 
sentència de 17 de desembre de 2012. La decisió de la 
sentència del TSJ diu que estima aquest recurs conten-
ciós administratiu interposat per la representació pro-
cessal de la mercantil TRAVIMETA, SA, referit en aquest 
cas a la liquidació tributària, però impugnant directa-
ment l’Ordenança fiscal, tan àmpliament repetida. La 
decisió de la sentència estima el recurs interposat per 
aquesta mercantil, declarant nuls els actes objecte del 
recurs, i sense efecte per no ser conformes a dret, rei-
terant la nul·litat de l’expressada Ordenança fiscal.

2a- Per part de la cap de l’Àrea d’Inspecció i Gestió 
Tributària, de data 5 de febrer de 2013, en l’informe 
que es lliura a aquest secretari general, en relació amb 
els efectes de les sentències, recollits en recurs de cas-
sació, exposa el que indica l’article 19 del text refós de 
la Llei d’Hisendes Locals: “de la propia sentencia, se 
deduce que no comporta la nulidad de los actos tribu-
tarios firmes y ello porque no hace mención expresa en 
tal sentido, cuando podía haber fallado en forma mo-
tivada la prohibición de mantener los actos firmes y 
consentidos dictados al amparo de la ordenanza, ex-
presión que no se da en ninguna de la sentencias, sino 
que el fallo de la Sala Segunda de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJ, se limita de forma concisa y breve 
a declarar que la Ordenanza Fiscal núm. 40 […], se 
anula por no ser ajustada a derecho”. Igualment, 

l’informe esmentat analitza la situació d’ingressos in-
deguts dels ingressos tributaris que s’hagin generat.

A les consideracions prèvies, els són aplicables les 
següents

3. Consideracions jurídiques

3.1. Abast temporal dels efectes de les sen-
tències fermes que anul·len una disposició 
general

És reconeguda àmpliament per la legislació i la juris-
prudència la possibilitat de recórrer les disposicions ge-
nerals per mitjà de dos mecanismes, directe i indirecte. 
Així, l’article 26 de la Llei de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, Llei 29/1998, de 13 de juliol, reconeix 
expressament que, a més de la impugnació directa de 
les disposicions de caràcter general, és admissible la 
dels actes que es produeixen en aplicació de les matei-
xes, fundada en el fet que aquestes disposicions no 
són conformes a dret.

De les sentències dictades i enunciades, trobem 
que algunes han estat referides a la impugnació directa 
de la disposició general, com és en aquest cas una or-
denança fiscal, i algunes han estat fruit de la impugna-
ció dels actes d’aplicació derivats d’aquestes ordenan-
ces fiscals i fonamentades en la il·legalitat d’aquesta 
disposició general. El recurs directe contra una disposi-
ció general compleix una finalitat d’expulsió de 
l’ordenament jurídic, de la qual es pot dir que és pri-
màriament rellevant l’interès de la Llei com a norma 
superior de l’ordenament jurídic. Atenent a aquest in-
terès prevalent, els efectes erga omnes de les sentèn-
cies estimatòries d’aquests recursos, des del dia de la 
publicació de la decisió, de conformitat amb l’article 
72.2 de l’esmentada Llei de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, produeixen una evident economia pro-
cessal, en evitar el plantejament de múltiples litigis 
amb ocasió dels actes d’aplicació d’una disposició ja 
declarada disconforme a dret.

No obstant això, el legislador ha anat més enllà i no 
s’ha quedat només en aquest primer plantejament, 
des del moment que l’article 73 de la Llei de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa preceptua que les sen-
tències fermes que anul·lin un precepte d’una disposi-
ció general, no afectaran per si mateixes l’eficàcia de 
les sentències o dels actes administratius ferms que 
l’hagin aplicat abans que l’anul·lació assolís efectes ge-
nerals, excepte en el cas que l’anul·lació del precepte 
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suposi l’exclusió o la reducció de les sancions encara no 
executades completament.

La novetat d’aquest article és que, en principi, pro-
clama quelcom semblant a una irretroactivitat en 
l’abast de les sentències fermes que anul·lin preceptes 
d’una disposició general, amb l’única excepció indica-
da en aquesta norma, qüestió aquesta que no es dóna 
en el cas de l’anul·lació de les contribucions especials, 
precepte que en definitiva ha recollit la postura de la 
jurisprudència en aquest sentit, com veurem tot seguit.

En un altre ordre de coses, ja l’article 120 de la Llei 
de procediment administratiu de l’any 1957, mantin-
gut posteriorment en l’article 102 de l’actual Llei 
30/1992, de 26 de novembre, diu en l’apartat quart 
que “las Administraciones Públicas, al declarar la nuli-
dad de una disposición o acto, podrán establecer, en la 
misma resolución las indemnizaciones que procedan 
reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias 
previstas en los arts. 139.2 y 141.1 de esta ley; sin per-
juicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma”.

En relació amb el que indica aquest apartat portem 
a col·lació la sentència del Tribunal Suprem de 10 de 
juny de 2004 (7436/1999), en què diu que els actes 
administratius de liquidació dictats a l’empara d’una 
disposició general nul·la de ple dret, només incidiran 
en nul·litat absoluta o radical si en ells, i només en ells, 
concorren les circumstàncies definides en l’article 153 
de la Llei general tributària (avui dia l’article 217 de la 
LGT 58/2003), que són: els dictats per òrgans manifes-
tament incompetents, els constitutius de delictes, i els 
dictats prescindint totalment i absolutament del proce-
diment legalment establert per a això, o de les normes 
que contenen les regles essencials per a la formació de 
la voluntat dels òrgans col·legiats. És evident, en pa-
raules del mateix Tribunal, que “tales circunstancias no 
se dan en las liquidaciones provisionales a las que se 
refiere el presente recurso de casación, de modo que 
tales liquidaciones eran simplemente anulables, pero 
tal pronunciamiento solo se podría lograr mediante su 
impugnación en plazo, hecho que no se ha producido, 
luego, devinieron en consentidas y firmes”.

Aquesta idea principal de fermesa a què fa esment 
l’article 73 de la Llei de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, és per on gira el nus gordià de l’anàlisi jurídi-
ca de l’extensió dels efectes que pot produir quan 
s’impugna una disposició de caràcter general. Com 
veurem, es donen raons de seguretat jurídica i garantia 
de les relacions establertes, les que diluiran les diferèn-
cies teòriques existents entre la derogació i la declara-

ció de nul·litat, ja que, en puritat de principis, mentre 
aquella té efectes ex nunc, és a dir, a partir del moment 
en què es produeixen, la nul·litat els té ex tunc, retro-
traient els seus efectes al moment en què es va dictar 
la disposició o el reglament declarat nul, però tenint en 
compte que els actes que hagin estat presos a l’empara 
d’aquesta disposició declarada nul·la i que encara no 
siguin ferms, pel fet de no haver transcorregut els ter-
minis d’impugnació o d’estar pendents de resolució els 
recursos, eventualment interposats contra la mateixa, 
no quedarien coberts pel que estableix l’article 73 de la 
Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, com en 
l’article 102 de la LRJPAC.

Com hem dit, la pràctica i la jurisprudència han se-
guit un criteri similar al de l’actual article 73 de la Llei 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, ja que, en-
cara que l’article es refereix a l’anul·lació d’un precepte 
d’una disposició general, no veiem que hi hagi cap raó 
per a la seva aplicació en els supòsits d’una anul·lació 
per sentència ferma d’una disposició general en la seva 
integritat. No s’adverteix des de la perspectiva de 
l’article cap diferència entre una anul·lació parcial o to-
tal de la norma.

Per la seva banda, seguint la doctrina jurispruden-
cial i la pràctica que veurem, portem igualment a 
col·lació el que estableix l’article 19 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, quan ens diu en 
l’apartat segon que si, per resolució judicial ferma, són 
anul·lats o modificats els acords locals o el text de 
l’ordenança fiscal, l’entitat local estarà obligada a ade-
quar als termes de la sentència totes les actuacions que 
es duguin a terme amb posterioritat a la data en què 
aquella li sigui notificada. Llevat que expressament ho 
prohibeixi la sentència, es mantindran els actes ferms o 
consentits dictats a l’empara de l’ordenança que pos-
teriorment sigui anul·lada o modificada.

Efectivament, l’article 19.2 recull la doctrina cons-
truïda per part de l’Alt Tribunal sobre els límits a l’hora 
d’estendre els efectes de l’anul·lació d’una ordenança 
de naturalesa fiscal, en relació amb els actes dictats a 
l’empara de la mateixa, tornant novament a mantenir 
la limitació de l’extensió dels mateixos o, el que és el 
mateix, la irretroactivitat dels efectes de la sentència als 
actes dictats, sempre que tinguin fermesa.

Doncs bé, la qüestió jurídica que analitzem ha estat 
tractada àmpliament per part de l’Alt Tribunal i la juris-
dicció menor, portant a col·lació la més recent de les 
sentències del Tribunal Suprem, de 7 de març de 2012. 
Aquesta sentència reconeix i manté la doctrina exposa-
da pel mateix, relativa a la irretroactivitat de l’anul·lació 
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d’una disposició general als actes administratius aplica-
bles que hagin adquirit fermesa abans de la sentència 
anul·latòria, sense reconèixer-li un abast amb efectes 
generals llevat dels supòsits d’exclusió o de sancions 
no executades. Per tant, tal com proclama la sentència, 
perquè es produeixi la intangibilitat dels actes adminis-
tratius, és a dir, la seva no-afecció per l’anul·lació en 
sentència de la disposició general, cal que hagin adqui-
rit fermesa, pel fet de no ser ab initio susceptibles de 
recurs o d’impugnació, o d’haver transcorregut els ter-
minis establerts a aquest efecte. Altrament, proclama 
la sentència, l’anul·lació de la disposició general trans-
cendeix, i pot fer-se valer en el recurs que s’interposi 
davant la sentència que declari la validesa dels actes 
administratius que s’hagin aplicat o que tinguin la co-
bertura d’aquella disposició.

Seguint aquesta línia, en paraules del Tribunal Su-
prem en sentència de 19 de desembre de 2011, “la 
irretroactividad de la anulación de una disposición ge-
neral a los actos administrativos de aplicación que hu-
bieran adquirido firmeza con anterioridad a la senten-
cia anulatoria alcance efectos generales, salvo los 
supuestos de exclusión o reducción de sanciones no 
ejecutadas, aparece expresamente establecida en el 
art. 73 de la LRJCA y tiene, incluso indudable arraigo 
en nuestra jurisprudencia anterior a dicha Ley que uti-
lizó la previsión contenida en el art. 120 de al ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958 y 
la proyección de lo establecido en el art. 40.1 de la Ley 
orgánica del Tribunal Constitucional, para las senten-
cias declarativas de inconstitucionalidad de leyes, dis-
posiciones o actos con fuerza de Ley”.

El Consell d’Estat, en un informe de 15 de juny de 
1995 emès en ocasió de l’inicial Avantprojecte de la 
Llei vigent, ha insistit que la previsió suposava un apro-
pament injustificat entre la derogació i l’anul·lació, di-
fícilment acceptable, per tal com sembla desconèixer 
l’eficàcia ex tunc de l’anul·lació, que per raons 
d’il·legitimitat elimina una disposició de l’ordenament, 
el que (sense perjudici del principi de conservació 
d’actes) suposa tant com declarar que la disposició 
anul·lada “no ha pogut estar” i, per tant, no ha estat 
jurídicament inserida en l’ordenament jurídic. Però la 
veritat és que, com s’ha avançat, la jurisprudència ha 
mantingut i manté un criteri diferent. D’aquesta mane-
ra, i continuant amb la sentència de 7 de març de 
2012, es pronuncia dient: “la STS de 12 de diciembre 
de 2003 (rec. de cas. 4615/1999) señala que ‘es, en 
definitiva, doctrina de esta Sala que aunque la declara-
ción de una disposición general, por ser de pleno dere-

cho produzca efectos ex tunc y no ex nunc, es decir 
que los mismos no se producen a partir de la declara-
ción, sino que se retrotraen al momento mismo en que 
se dictó la disposición declarada nula, esta eficacia, por 
razones de seguridad jurídica y en garantía de las rela-
ciones establecidas se encuentra atemperada por el 
art. 120 LPA (ahora por el art. 73 LJCA), en el que con 
indudable aplicabilidad tanto en los supuestos de re-
curso administrativo como en los casos de recurso ju-
risdiccional, se dispone la subsistencia de los actos fir-
mes dictados en aplicación de la disposición general 
declarada nula, equiparando la anulación a la deroga-
ción en que los efectos son ex nunc y no ex tunc, si 
bien solo respecto de los actos firmes, permaneciendo 
en cuanto a los no firmes la posibilidad de impugnarlos 
en función de ordenamiento jurídico aplicable una vez 
declarada nula la disposición general’”.

La sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 
2009, reitera el criteri i reprodueix pronunciaments an-
teriors al que va declarar la sentència d’aquest Tribunal 
de 4 de gener de 2008, tornant a dir: “[…] y 73 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
29/1958 ha declarado que por razones de seguridad 
jurídica se atempere el principio de eficacia erga om-
nes de las sentencias anulatorias de las disposiciones 
de carácter general respecto a los actos administrativos 
que hubiesen adquirido firmeza con anterioridad a que 
la sentencia anulatoria de aquellas disposiciones alcan-
zase efectos generales (sentencias entre otras de fecha 
26 de febrero de 1996, 28 de enero y 23 de noviembre 
de 1999, 24 y 26 de julio de 2001 y 14 de julio de 
2004)”.

Igualment, la sentència de 14 de novembre de 
2006 del Tribunal Suprem, seguint aquest periple de 
sentències, manté que, en el cas de disposicions gene-
rals, el control judicial de les mateixes permet la seva 
impugnació directa i indirecta per part dels interessats 
davant els tribunals, i accedir de manera immediata a 
un pronunciament sobre la seva legalitat i el restabli-
ment de la situació jurídica regularitzada; però ens diu 
la sentència que els efectes d’aquest control judicial 
són diferents segons es tracti d’impugnació directa o 
indirecta, ja que en aquest últim cas la declaració de 
nul·litat es projecta sobre l’acte d’aplicació i no afecta 
en res altres actes fundats en la mateixa norma, i trac-
tant-se d’impugnació directa, si bé aquesta declaració 
de nul·litat té els efectes d’erga omnes, això no inclou 
els actes ferms i consentits dictats a la seva empara, de 
manera que, ens diu textualment, “el administrado 
afectado tiene el deber jurídico de soportar las conse-
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cuencias derivadas de tal actuación administrativa que 
no resulta revisable ni afectada por aquella apreciación 
de ilegalidad de la norma que le sirve de amparo”.

Igual de contundent va ser novament la sentència 
de 30 de setembre de 2002, que afirma: “esta cues-
tión ya ha sido resuelta en diversas ocasiones por esta 
Sala”. En la resolució se sosté el següent: “por una 
parte, el que según se desprende la exégesis del art. 
86.2, de la Ley Jurisdiccional, mientras que las senten-
cias que en estimación de una pretensión de anulación 
anularen una disposición general producen efectos 
erga omnes, quedando la misma sin efecto para todos, 
las que en estimación de una pretensión de plena juris-
dicción anularen un acto por ser nula la disposición en 
que se fundaba, solo los producen en cuanto a los que 
hubieren sido partes en el pleito respecto a esa preten-
sión, sin que supongan en modo alguno un reconoci-
miento de la situación jurídica de quienes no deduje-
ron la misma; y por otra parte, el que aunque en 
puridad de doctrina la declaración de nulidad en una 
disposición general, por ser de pleno derecho, produz-
ca efectos ex tunc y no ex nunc, es decir, que los mis-
mos no se producen a partir de la declaración, sino que 
se retrotraen al momento mismo en que se dictó la 
disposición declarada nula, esta eficacia, por razones 
de seguridad jurídica y en garantía de las relaciones 
establecidas, se encuentra atemperada por el art. 120 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el que 
con indudable aplicabilidad tanto a los supuestos de 
recursos administrativo como a los casos de recurso 
jurisdiccional se dispone la subsistencia de los actos fir-
mes dictados en aplicación de la disposición general 
declarada nula, equiparando la anulación a la deroga-
ción, en que los efectos ex nunc y no ex tunc, si bien 
solo respecto de los actos firmes permaneciendo en 
cuanto a los no firmes la posibilidad de impugnarlos en 
función del ordenamiento jurídico aplicable una vez 
declarada nula la disposición general”.

I concretament en l’àmbit estrictament tributari, 
portem a col·lació les sentències del Tribunal Suprem 
d’11 de juliol de 2001 i de 19 de desembre de 2011.

En la primera de les mateixes, s’hi afirma que la 
nul·litat d’una disposició general no es trasllada sense 
més als actes singulars d’aplicació, ja que perquè 
aquests siguin nuls de ple dret cal que s’hagi incorre-
gut en algunes de les causes que preveu l’article 153 
de la Llei general tributària (LGT/1963, article 217 
LGT/2003), circumstàncies que no es donen en el 
aquest cas, ja que les liquidacions no han estat practi-
cades per cap òrgan manifestament incompetent, ni 

s’ha prescindit totalment i absolutament del procedi-
ment, ni hi ha en absolut via de fet, ni hi ha hagut cap 
delicte.

La segona de les sentències, més recent, referida 
igualment a matèria tributària, recull en síntesi la doc-
trina de l’Alt Tribunal, de manera que conclou i deter-
mina esquemàticament aquesta doctrina, que és:

a) Les sentències i els actes administratius que ha-
gin adquirit fermesa, abans que la sentència que decla-
ri la nul·litat de la disposició que apliquen assoleixi o 
tingui efectes generals, són, com a regla general, in-
tangibles. El límit a partir del qual no es pot invocar 
aquesta fermesa dels actes aplicatius de la norma 
anul·lada és la publicació de la decisió anul·latòria.

b) Davant les sentències i els actes que no hagin 
adquirit aquesta fermesa, es pot fer valer la declaració 
de nul·litat de la disposició que apliquem.

c) Les sancions imposades es veuen, en tot cas, 
afectades per la declaració de nul·litat de la disposició 
sobre la base de la qual es van aplicar. En aquest cas, 
enfront de la seguretat jurídica que fonamenta la regla 
general, preval l’eficàcia retroactiva o ex tunc de 
l’anul·lació, quan això suposi l’exclusió o la reducció de 
les sancions imposades, amb l’únic límit que s’hagin 
executat correctament.

Sobre la base d’aquest posicionament queda clar 
que, per estendre els efectes de la sentència dictada 
per la Sala del TSJ de Granada proclamant en la decisió 
la nul·litat de l’Ordenança fiscal núm. 40 a la resta dels 
actes dictats a l’empara d’aquesta, han d’estar absolu-
tament vinculats a la fermesa dels mateixos, perquè 
preval el principi de seguretat jurídica per als casos 
d’impugnació de disposicions de caràcter general, i 
més concretament per als actes de naturalesa tribu-
tària. Aquesta solució adoptada per l’Alt Tribunal té els 
límits que la mateixa llei estableix en funció d’uns prin-
cipis rectors del nostre ordenament jurídic, acollits a 
l’article 9 de la Constitució, on es garanteix la segure-
tat jurídica. És aquesta al seu torn l’arrel del que ja va 
establir l’article 120 de la Llei de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa de l’any 1957, i que avui recull 
l’article 102, que permet subsistir als actes ferms dic-
tats a l’empara d’una disposició la nul·litat de la qual 
ha estat declarada sense distingir la classe o intensitat 
d’aquesta anul·lació. D’altra banda, és també un dels 
plantejaments del Tribunal Constitucional sobre la re-
troacció dels efectes de les lleis, en la sentència 
45/1989, de 20 de febrer. En l’onzè dels seus fona-
ments jurídics, en ocasió d’haver declarat nuls certs 
aspectes de la Llei reguladora de l’impost sobre la ren-
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da, ens diu el mateix Tribunal Constitucional: “no pue-
den ser revisables situaciones consolidadas por exigen-
cia del principio de seguridad jurídica, las establecidas 
por actuaciones administrativas firmes, la conclusión 
contraria nos indica entrañaría un inaceptable trato de 
disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los tribuna-
les, en contraste con el trato recibido por quien no ins-
tó en tiempo la revisión del acto en aplicación de las 
disposiciones cuya inconstitucional se comprobó”.

A més, aquest principi de seguretat jurídica, que 
tempera els efectes de la nul·litat i que sustenta tota la 
doctrina del Tribunal Suprem, és el que en certa mane-
ra recull l’article 19 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, que manté la regla general de la 
inaplicabilitat de la nul·litat d’una disposició general als 
actes dictats per la mateixa, llevat que ho prohibeixi la 
sentència. Aquest article ha estat tractat també per la 
jurisprudència. En la sentència del Tribunal Suprem de 
19 de desembre de 2011, s’hi afirma i conclou referent 
a això que aquest article 19 LHL no altera, com a regla 
general, el règim exposat de manteniment dels actes 
ferms o consentits dictats a l’empara de les ordenances 
que siguin anul·lades o modificades posteriorment, 
sense que, d’altra banda, les raons que s’hi addueixen 
per la recurrent puguin justificar una prohibició expres-
sa d’aquest manteniment, quan la sala d’instància re-
butja substancialment el recurs contenciós administra-
tiu. Igualment, una sentència del TSJ de Catalunya de 
27 de desembre de 2004 torna a tractar la connexió 
d’aquest precepte normatiu, donant una visió jurídica 
que entenem adequada i correcta amb tota la doctrina 
dictada en relació amb la limitació o amb els efectes de 
la nul·litat d’una disposició general, de manera que, en 
paraules d’aquest Tribunal: “[…] el citado inciso último 
del art. 19.2 LHL contiene una excepción no contem-
plada en el art. 73 de la LJCA (salvo que expresamente 
lo prohibiera la sentencia), del que se desprende una 
solución legal jurídicamente inversa a la seguida por el 
TC: la sentencia será anulatoria o derogatoria con efec-
tos ex nunc, esto es, simplemente prospectiva o con 
efectos solo para el futuro, salvo que la propia senten-
cia establezca nulidad de actos firmes o consentidos 
dictados al amparo de la ordenanza anulada, esto es, 
proclame efectos ex tunc o retroactivos de la anulación 
de la disposición de carácter general. Se otorga pues, 
al Tribunal Contencioso-Administrativo en materias de 
ordenanzas fiscales locales, unos poderes análogos a 
los utilizados por el TC, aunque en sentido inverso: 
prospectividad como norma general y eficacia retroac-
tiva o ex tunc como excepcional declarada por la sen-

tencia”. Per tant, i com a conclusió d’aquesta sentèn-
cia, “si se trató de una autoliquidación tributaria y 
dentro del plazo de comprobación de la misma (desde 
el 1 de enero de 1999, cuatro años) queda firme una 
sentencia que afecta a una situación jurídica idéntica 
cabrá la extensión de efectos. Pero no cuando se trate 
de actos consentidos, cual es el supuesto de autos, de 
liquidación tributaria notificada en legal forma y con-
sentida, máxime cuando la nulidad provendría de la 
anulación meramente prospectiva de la ordenanza fis-
cal en que se basa. La conclusión contraria dejaría 
inaplicado e inaplicable el repetido art. 19.2 de la Ley 
de Haciendas Locales, posterior en su redacción y más 
específico en su regulación al art. 110 LRJCA”.

Finalment, portem a col·lació la sentència núm. 
776/2001, de 15 d’octubre, dictada pel Tribunal Supe-
rior de Justícia d’Aragó, que de manera rotunda i con-
tundent afirma que en el recurs directe són nuls tots els 
actes dictats en aplicació de la disposició declarada 
nul·la, llevat dels que hagin esdevingut ferms adminis-
trativament o jurisdiccionalment. En l’indirecte són tots 
vàlids, excepte l’impugnat específicament.

3.2. Devolució d’ingressos indeguts de li-
quidacions fermes i consentides, després de 
l’anul·lació de la disposició general de la qual 
van emanar

Fins aquí el que s’ha dit en relació amb la inviabilitat 
d’admetre la retroactivitat d’una disposició general de-
clarada nul·la, davant els actes dictats en aplicació 
d’aquesta que hagin adquirit fermesa, sobre la base 
del que s’ha exposat anteriorment; i, si no s’ha pronun-
ciat expressament la Sala sobre la prohibició, o millor 
dit, sobre l’extensió dels efectes retroactius de la 
nul·litat de l’ordenança sobre els actes ferms o consen-
tits, tal com s’aprecia de les decisions corresponents, és 
procedent analitzar, a continuació, la segona qüestió 
jurídica: la procedència o no de la devolució com a in-
gressos indeguts de les liquidacions efectuades en apli-
cació de l’Ordenança núm. 40 de contribucions espe-
cials. Deixant al marge, com no podria ser de cap altra 
manera, la procedència de la devolució com a ingres-
sos indeguts de les liquidacions efectuades als recu-
rrents, en compliment de la sentència, més dubtes jurí-
dics ens desperta la procedència de la resta de les liqui-
dacions efectuades als subjectes que no van recórrer 
en temps i forma, i que per tant procedeixen d’actes 
ferms.
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L’article 221 de la Llei general tributària 58/2003, 
de 17 de desembre, regula el procediment per a la de-
volució d’ingressos indeguts, preceptuant el següent:

“1. El procediment per al reconeixement del dret a 
la devolució d’ingressos indeguts s’inicia d’ofici o a ins-
tància de l’interessat, en els casos següents:

“a) Quan s’hagi produït una duplicitat en el paga-
ment de deutes tributaris o sancions.

“b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a 
l’import a ingressar resultant d’un acte administratiu o 
d’una autoliquidació.

“c) Quan s’hagin ingressat quantitats correspo-
nents a deutes o sancions tributaris després d’haver 
transcorregut els terminis de prescripció. En cap cas es 
retornen les quantitats pagades que hagin servit per 
obtenir l’exoneració de responsabilitat en els supòsits 
que preveu l’apartat 2 de l’article 180 d’aquesta Llei.

“d) Quan ho estableixi la normativa tributària.
“Reglamentàriament s’ha de desplegar el procedi-

ment que preveu aquest apartat, al qual és aplicable el 
que disposa l’apartat 2 de l’article 220 d’aquesta Llei.

“2. Quan el dret a la devolució s’hagi reconegut 
mitjançant el procediment que preveu l’apartat 1 
d’aquest article o en virtut d’un acte administratiu o 
una resolució economicoadministrativa o judicial, s’ha 
de procedir a l’execució de la devolució en els termes 
que s’estableixin reglamentàriament.

“3. Quan l’acte d’aplicació dels tributs o d’imposició 
de sancions en virtut del qual es va realitzar l’ingrés 
indegut hagi adquirit fermesa, es pot sol·licitar única-
ment la devolució d’aquest instant o promovent la re-
visió de l’acte mitjançant algun dels procediments es-
pecials de revisió que estableixen els paràgrafs a), c) i d) 
de l’article 216 i mitjançant el recurs extraordinari de 
revisió que regula l’article 244 d’aquesta Llei.”

La devolució d’ingressos indeguts, el procediment 
de la qual es troba regulat en l’article 221 de la Llei 
general tributària de l’any 2003, és la que defineix 
l’article 32 de la mateixa Llei. No obstant això, el ma-
teix article 221 regula tres qüestions conceptualment 
diferents, a saber:

I.- El reconeixement del dret a la devolució de 
l’ingrés indegut en els casos de l’apartat primer del 
precepte; es tracta dels ingressos indeguts pròpiament 
dits.

II.- L’execució de la devolució, que podrà provenir 
de la declaració anterior o bé d’una resolució en aquest 
cas judicial, i que esmenta expressament l’apartat dos 
d’aquest article 221. Segons això, tindrà caràcter 
d’ingrés indegut tot el que derivi d’un acte administra-

tiu, una resolució economicoadministrativa o una reso-
lució jurisdiccional.

III.- Les rectificacions d’autoliquidacions, que es-
menta l’apartat tercer de l’article 221 i regula l’article 
120.3 de la mateixa Llei general tributària; segons 
l’article 221.2 de la Llei esmentada, quan el dret a la 
devolució s’hagi reconegut mitjançant una resolució 
judicial, es procedirà a l’execució de la devolució en els 
termes que s’estableixin reglamentàriament, i la regu-
laran els articles 14 a 16 del procediment regulador 
d’ingressos indeguts del Reial decret 520/2005, de 13 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, en matèria de revisió en via adminis-
trativa.

Dit això, cal que per arribar a afirmar la improce-
dència de la devolució dels ingressos indeguts, en el 
cas d’aquest informe, s’hagi de partir novament dels 
límits dels efectes de les sentències sobre l’anul·lació 
d’una disposició general que la sustentava. Sense 
aquest punt de partida no es pot entendre aquesta in-
viabilitat. Aquesta relació innegable, la va arribar a afir-
mar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
sentència de 25 d’octubre de 2001, quan en un cas de 
devolució de liquidacions basades en una ordenança 
fiscal impugnada posteriorment, ens va dir en paraules 
seves: “[…] La resolución de la ‘litis’ exige partir de dos 
premisas primera, que la actora pretende la anulación 
de las liquidaciones tributarias combatidas en base a la 
nulidad de pleno derecho de la correspondiente orde-
nanza fiscal […] cabría plantearse la nulidad de las li-
quidaciones, pese a estar en vía de apremio, en base a 
la nulidad de pleno derecho de la correspondiente or-
denanza fiscal. Ocurre, sin embargo, que tampoco po-
dríamos anular aquellas aunque llegáramos a la con-
clusión de la nulidad de esta última por impedirlo las 
exigencias que derivan del principio de seguridad jurí-
dica, a cuyo efecto interesa destacar que en la fecha en 
que se producen las liquidaciones puestas en tela de 
juicio la respectiva ordenanza municipal mantenía su 
virtualidad al no haberse producido ningún fallo judi-
cial anulatorio de la misma. Dicho lo anterior, importa 
ahora destacar que el artículo 120.1 de la LPA/1958 
(RCL 1958, 1258, 1469, 1504 y RCL 1959, 585; NDL 
24708) establecía que ‘la estimación de un recurso in-
terpuesto contra una disposición de carácter general 
implicará la derogación o reforma de dicha disposición, 
sin perjuicio de que subsistan los actos firmes dictados 
en aplicación de la misma’. Ello implicaba, como crite-
rio general, respaldado por la doctrina jurisprudencial 
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del Tribunal Supremo, que la invalidación in radice, es 
decir, con efectos ex tunc, de la disposición general no 
podía arrastrar consigo, ni implicar, la invalidación au-
tomática de los actos firmes dictados, con anteriori-
dad, en aplicación de la disposición después anulada, 
siendo esto justamente lo que sucede en el supuesto 
que ahora contemplamos, en que, al haber sido con-
sentidas, en principio, por la actora las liquidaciones 
(que, por ello, han entrado en vía de apremio), puede 
considerarse, en cierto modo, que las mismas han de-
venido firmes, por lo que no se verían afectadas por 
una eventual declaración de nulidad de la repetida or-
denanza fiscal, cuya solución viene hoy además im-
puesta por lo imperado en el artículo 73 de la Ley Juris-
diccional de 1998 [Ley 29/1998 (RCL 1998, 1741)].”

No s’ha d’oblidar que la devolució d’ingressos inde-
guts no significa prescindir del principi d’actes ferms, 
en què la devolució només es produirà en els casos 
expressament taxats per la llei. Aixó ja ho establia  
la disposició addicional segona del Reial decret 
1163/1990, i ho torna a reiterar l’article 221.3 de la 
Llei general tributària, que diu: “Quan l’acte d’aplicació 
dels tributs o d’imposició de sancions en virtut del qual 
es va realitzar l’ingrés indegut hagi adquirit fermesa, es 
pot sol·licitar únicament la devolució d’aquest instant 
o promovent la revisió de l’acte mitjançant algun dels 
procediments especials de revisió que estableixen els 
paràgrafs a), c) i d) de l’article 216 i mitjançant el recurs 
extraordinari de revisió que regula l’article 244 
d’aquesta Llei.” L’article 216 determina: a) revisió 
d’actes nuls de ple dret; b) revocació; c) rectificació 
d’errors, o d) recurs extraordinari de revisió que, al seu 
torn, exigeix   la concurrència d’algunes de les circums-
tàncies taxades, a saber: 1) aparició de documents de 
valor essencial per a la decisió de l’assumpte que siguin 
posteriors a l’acte o la resolució recorreguts, o 
d’aportació impossible al temps de dictar els mateixos, 
i que evidencien l’error comès; 2) que, per dictar l’acte 
o la resolució, hi hagin influït essencialment documents 
o testimonis declarats falsos per una sentència judicial 
ferma, anteriors o posteriors a aquella resolució, i 3) 
que l’acte o la resolució s’hagi dictat com a conseqüèn-
cia de prevaricació, suborn, violència, maquinació frau-
dulenta o una altra conducta punible, i s’hagi declarat 
així en virtut d’una sentència judicial ferma.

Doncs bé, la litis del problema en aquest cas gira al 
voltant de si, afirmada la nul·litat de l’ordenança fiscal, 
seria procedent la nul·litat dels actes de liquidació 
ferms, com a única via per a la devolució dels ingressos 
efectuats sobre la base d’aquestes liquidacions.

L’article 217 de la Llei general tributària determina 
que serà procedent la declaració de nul·litat de ple dret 
en els casos següents:

“1. Es pot declarar la nul·litat de ple dret dels actes 
dictats en matèria tributària, com també de les resolu-
cions dels òrgans economicoadministratius, que hagin 
exhaurit la via administrativa o que no hagin estat ob-
jecte de recurs en termini, en els casos següents:

“a) Que lesionin els drets i les llibertats susceptibles 
d’empara constitucional.

“b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifes-
tament incompetent per raó de la matèria o del terri- 
tori.

“c) Que tinguin un contingut impossible.
“d) Que siguin constitutius d’infracció penal o es 

dictin com a conseqüència d’aquesta.
“e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i 

absolutament del procediment legalment establert per 
fer-ho o de les normes que contenen les regles essen-
cials per a la formació de la voluntat als òrgans 
col·legiats.

“f) Els actes expressos o presumptes contraris a 
l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen facultats 
o drets quan no es tinguin els requisits essencials per 
adquirir-los.

“g) Qualsevol altre que estableixi expressament una 
disposició de rang legal.”

Per la seva banda, l’anàlisi de la nul·litat dels actes 
dictats en matèria tributària, en relació amb la nul·litat 
de la disposició general que els va sustentar, ha estat 
igualment tractada per la jurisprudència, que, com a 
font del dret, és la que ens permetrà conèixer de ma-
nera precisa, conforme a dret, la viabilitat jurídica, o 
no, de la revisió per nul·litat de les liquidacions fermes 
dictades a l’empara de la norma declarada nul·la. El TSJ 
d’Astúries, en la sentència 408/2001, de 18 d’abril, 
destaca la improcedència del procediment de devolu-
ció d’ingressos indeguts en aquests casos, en dir-nos: 
“[…] el presente caso nos encontramos ante una peti-
ción de devolución de ingresos indebidos, fundada en 
haberse girado ilegalmente una liquidación que aun-
que consentida, al no haber sido recurrida no estaba 
obligada a satisfacer por no ser ajustada a derecho, 
supuesto no previsto en el procedimiento de devolu-
ción de ingreso indebido, pero en el que cabe instar su 
devolución previa revisión de aquellos actos dictados 
en vía de gestión que hubiesen incurrido en motivo de 
nulidad de pleno derecho como manifiesta infracción 
ilegal según recoge la disposición adicional segunda 
del referido Decreto 1163/1990, disposición que pone 
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efectes de lA nul·litAt d’unA ordenAnçA fiscAl sobre Actes de liquidAció

de manifiesto que se ha anticipado la petición de devo-
lución de ingresos indebidos a la previa revisión del 
acto del que deriva el ingreso y que no se ha seguido 
el proceso adecuado para pronunciarse sobre su lega-
lidad como anteriormente se ha razonado”.

La sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa 
Administrativa) de 17 de març de 2001 és bastant més 
aclaridora, en negar la possibilitat de revisar les liquida-
cions fermes i consentides, pels principis de seguretat 
jurídica. D’aquesta manera, afirma:

“El procedimiento del art. 153, dijo ya la sentencia 
de 3 de octubre de 1991 (RJ 1991, 8537), se circuns-
cribe a tres supuestos únicos: a) actos dictados por ór-
gano manifiestamente incompetente; b) actos consti-
tutivos de delito; y c) actos dictados prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido para ello o de las normas que contienen las 
reglas esenciales para la formación de la voluntad de 
los órganos colegiados; precepto, por tanto, parejo al 
del art. 47-1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
(RCL 1958, 1258, 1504; RCL 1959, 585 y NDL 24708) 
y cuyas hipótesis se encuentran en el actual art. 62 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 
2775 y RCL 1993, 246) de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

“Ninguno de los supuestos anteriores recoge la re-
visión de un acto administrativo firme, por consentido, 
con apoyo en la declaración de nulidad de una norma, 
efectuada por sentencia, en vía constitucional o juris-
diccional, con posterioridad a haber alcanzado firmeza 
los actos administrativos en cuestión. 

“La nulidad que se pretende se busca, por tanto, 
fuera de los tres motivos contenidos en el art. 153 de 
la Ley General Tributaria, lo que conduce a estimar que 
el acuerdo impugnado está ajustado a derecho.

“A mayor abundamiento, como viene señalando 
una copiosa jurisprudencia de esta Sala, desde la de 3 
de octubre de 1991 a la de 4 de enero de 1999 (RJ 
1999, 52), y cuantas en ellas se citan, el art. 120.1 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo establece que 
‘La estimación de un recurso interpuesto contra una 
disposición de carácter general implicará la derogación 
o reforma de dicha disposición, sin perjuicio de que 
subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la 
misma’, salvedad que, sin duda, antepone el principio 
de la seguridad jurídica, consagrado por el art. 9.3 de 
la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875).”

La sentència de març de 2001 conclou categòrica-
ment que:

“La necesidad de que cualquier disconformidad 
con la legalidad de los mencionados actos de gestión 
se hubiera solventado mediante el cauce previsto por 
el Reglamento de Procedimiento para las Reclamacio-
nes Económico-Administrativas (rcl 1981, 2126, 2471 
y ndl 8295) –art. 122– parece insoslayable. Si no se 
hizo así, los cuestionados actos devinieron firmes por 
consentidos y no pueden combatirse a través de un 
procedimiento de revisión, como es el arbitrado por los 
arts. 153 y siguientes de la LGT, tal y como reiterada-
mente ha manifestado esta Sala, y menos aún cuando 
la causa aducida no es ninguna de las específicamente 
previstas en los preceptos referidos, sino la nulidad de 
las normas de cobertura, declarada a posteriori en vía 
jurisdiccional o constitucional.

“La propia Ley de Procedimiento Administrativo de 
1958, en su art. 120.1, establecía –y es precepto apli-
cable tanto en los casos de recurso administrativo 
como en los de naturaleza jurisdiccional [sentencias de 
esta Sala de 2 de julio de 1992 (RJ 1992, 6108), 4 de 
mayo de 1993 (RJ 1993, 3598), 17 de octubre (RJ 
1996, 7276) y 9 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 9115), 
recordadas por la sentencia de 21 de diciembre de 
1996, que estamos reproduciendo en este momen-
to]–, que la anulación no afectaba a los actos anterio-
res firmes y consentidos, como no podía ser de otra 
forma ante la vigencia del principio constitucional de 
seguridad jurídica y ante el hecho de que ni siquiera en 
el caso máximo de nulidad de disposiciones generales, 
como es el de inconstitucionalidad de los actos con 
fuerza de ley –art. 40.1 de la Ley 2/1979, de 3 de octu-
bre (RCL 1979, 2383 y ApNDL 13575), Orgánica del 
Tribunal Constitucional–, puede aceptarse una solu-
ción diferente. Es más, como este último Tribunal ha 
declarado –STC 45/1989, de 20 de febrero (RTC 1989, 
45)– no solo deben declararse no susceptibles de revi-
sión las situaciones decididas mediante sentencia con 
eficacia de cosa juzgada, sino también –por exigencias 
del mencionado principio de seguridad jurídica–, las 
derivadas de actuaciones administrativas que hubieran 
ganando firmeza, para evitar que resulte de peor con-
dición quien acudió a los tribunales sin éxito, en im-
pugnación de actos aplicativos de disposiciones admi-
nistrativas declaradas nulas, con fundamento en que 
vulneraban o contradecían otras de rango superior, 
que quien, teniendo la misma posibilidad, consintió la 
resolución administrativa que las aplicaba.”

Arribats a aquest punt, ens permet traslladar el re-
sultat a la qüestió plantejada, de manera que la nul·litat 
de les disposicions generals no es trasllada sense més 
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luis gómez merlo de lA fuente

als actes singulars d’aplicació, ja que perquè aquests 
siguin nuls de ple dret cal que hagin incorregut en al-
guna de les causes que preveu l’article 217 de la Llei 
general tributària, circumstància que no es dóna en el 
cas, ja que les liquidacions no han estat practicades per 
cap òrgan manifestament incompetent, ni s’ha pres-
cindit totalment i absolutament del procediment –no 
hi ha en absolut via de fet–, ni hi ha hagut cap delicte, 
per la qual cosa les liquidacions no serien anul·lables.

Hi insistim que el fons de la qüestió és traslladar la 
nul·litat de ple dret de l’ordenança fiscal als actes sin-
gulars ferms, per mitjà d’algun dels supòsits de la 
nul·litat de ple dret que no concorren als actes 
d’aplicació. La Sala Tercera del Tribunal Suprem, en les 
sentències de dates 15 de febrer de 1996 i 14 d’abril 
de 2000, davant un cas especial de revisió administra-
tiva dels actes d’aplicació tributària, afirma la doctrina 
general que la declaració directa de nul·litat de una 
disposició general no afecta els actes d’aplicació que 
hagin quedat ferms i consentits, resolent la devolució 
improcedent. Concretament es basaven en una 
sol·licitud de devolució de quantitats ingressades en 
concepte de drets reguladors, sobre la base de 
l’anul·lació del Reial decret 3221/1972, de 30-12-
1972, i del Reial decret 2332/1984, de 14-11-1984, 
afirmant la inexistència d’una declaració de nul·litat de 
ple dret de les liquidacions, per la qual cosa van resol-
dre la devolució improcedent en tot cas, en tractar-se 
d’actes d’aplicació no impugnats en temps i forma.

Per aquest motiu, si els interessats inicien un proce-
diment de devolució d’ingressos indeguts, l’article 
221.3 de la Llei general tributària no permet alterar la 
fermesa dels actes administratius mitjançant el proce-
diment de devolució d’ingressos indeguts, si no és per 
mitjà del procediment especial que preveuen els arti-
cles 216 i 224 de la Llei esmentada. Efectivament, en 
aquesta nova afirmació sobre la segona qüestió, relati-
va a la facultat revisora   dels actes de liquidació que han 
guanyat fermesa, la jurisprudència ha establert nova-
ment la primacia del principi de seguretat jurídica, i 
una sentència del TSJ de Madrid de 4 de febrer de 
2010 assenyala: “dicho criterio sigue a la doctrina sen-
tada por el TC cuando manifiesta en su sentencia del 
TC 45/1989 de 2 de marzo que entre las situaciones 
consolidadas que han de considerarse no susceptibles 
de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que 
ahora declaramos, figuran no solo aquellas, decididas 
mediante sentencias con fuerza de cosa juzgada, sino 
también por exigencia del principio de seguridad jurídi-
ca (art. 9.3 CE), las establecidas mediante las actuacio-

nes administrativas firmes”. En suport d’aquesta tesi 
s’havien manifestat anteriorment el TSJ de Madrid i el 
d’Extremadura, sobre que la revocació dels actes de li-
quidació s’ha de conjugar amb els principis d’igualtat i 
de seguretat jurídica, no admetent aquesta revocació 
en disposar que, en relació amb la vulneració del prin-
cipi d’igualtat, no es pot exigir una igualtat de tracte 
quan es parteix de situacions jurídiques que no són 
idèntiques, com és el cas de la sentència on el recu-
rrent no va recórrer la liquidació provisional, i ara pre-
tén instar-ne la revocació per un procediment especial, 
pel que es tractaria d’una revisió que es dirigeix   contra 
un acte administratiu ferm i consentit. Es tracta de si-
tuacions, per tant, en què, al costat del principi 
d’igualtat, s’ha d’aplicar el principi de seguretat jurídi-
ca, que impedeix les revisions de situacions jurídiques 
consolidades, finalitzant amb la mateixa conclusió a 
què arriba el TSJ de Catalunya en sentència de 24 
d’octubre de 2007, en afirmar que el còmput del ter-
mini de prescripció per a la sol·licitud de la devolució 
dies a quo com a ingrés indegut, motivat per l’anul·lació 
de la norma de cobertura, no és des de la data de la 
sentència, sinó des del dia en què es va realitzar l’ingrés 
indegut, sostenint que la liquidació recorreguda era 
novament ferma i consentida, no encaixant en el supò-
sit de devolució d’ingressos indeguts, a excepció de la 
nul·litat dels actes, que com hem indicat no és admis-
sible per als casos en què s’empara en la nul·litat de la 
disposició general, que, en paraules d’aquest Tribunal, 
“al tiempo de producirse el acto administrativo no ha-
bía sido declarada nula siéndolo con posterioridad por-
que, dada la apariencia de validez de las normas jurídi-
cas en tanto no sean declaradas nulas por los medios 
legales, no puede entenderse que concurre el elemen-
to ‘manifesta’ en la vulneración de la Ley, ya que preci-
samente tal apariencia de validez de la norma se opo-
ne a la idea de una manifiesta vulneración de la Ley”.

4. Conclusions

Tal com ha quedat exposat en aquest informe, hem de 
seguir la doctrina marcada pel Tribunal Suprem i la ju-
risprudència menor, que de manera unànime han as-
sentat sobre la tesi jurídica de l’afirmació de la irre-
troactivitat de les sentències anul·latòries de disposi-
cions generals, com és una ordenança fiscal, i per tant 
traslladable a aquest cas, en aplicació del que establei-
xen l’article 73 de la Llei de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 19 del text refós de la Llei 
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efectes de lA nul·litAt d’unA ordenAnçA fiscAl sobre Actes de liquidAció

d’hisendes locals, això sí, partint del fet que en les de-
cisions de les sentències indicades en les considera-
cions prèvies, no hi ha cap pronunciament prohibitiu 
en sentit contrari en el qual es proclami la retroactivitat 
de la nul·litat davant els actes d’aplicació ferma. 
D’aquesta doctrina obtenim el següent:

1.- La regla general és que, llevat que expressament 
ho digui la sentència, l’abast o els efectes de la nul·litat 
d’una disposició general no s’estén als actes adminis-
tratius que hagin adquirit fermesa administrativa, o 
judicialment dictats a l’empara de la mateixa, i per tant 
a totes les liquidacions efectuades a l’empara de 
l’ordenança fiscal que es trobin en aquesta situació de 
fermesa.

2.- Si els actes de liquidació no han adquirit fermesa 
es pot fer valer la nul·litat de la disposició, i per tant 
procedir a la devolució d’allò ingressat indegudament.

3.- Si els actes de liquidació dictats a l’empara de 
l’Ordenança núm. 40 de contribucions especials, de-
clarada nul·la de ple dret per la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa de Granada i confirmada en cassació pel 
Tribunal Suprem, han adquirit fermesa tant administra-
tivament com judicialment, no s’estenen els efectes de 

la nul·litat als mateixos, i per tant no seria procedent la 
devolució com a ingressos indeguts, en no comprendre’s 
el supòsit indicat en cap dels establerts per la Llei gene-
ral tributària per a la devolució d’ingressos indeguts.

4.- Únicament es podria plantejar la possibilitat 
d’una revisió dels actes d’acord amb la referència ex-
pressa en l’article 216 de la Llei general tributària en 
relació amb la devolució d’ingressos indeguts, per als 
supòsits de nul·litat d’una disposició de caràcter gene-
ral en relació amb els actes ferms dictats a la seva em-
para. Qüestió aquesta que, com s’ha arribat a veure, 
no té igualment encaix en la doctrina jurisprudencial, 
en virtut de la preferència de l’aplicació dels principis 
de seguretat jurídica i d’igualtat tan àmpliament invo-
cats, especialment per part del mateix Tribunal Consti-
tucional, que han servit de base en la proclamació de la 
irretroactivitat de l’anul·lació d’una disposició general 
als actes administratius d’aplicació que hagin adquirit 
fermesa abans que la sentència anul·latòria assoleixi 
efectes generals, amb excepció dels casos d’exclusió o 
de reducció de sancions no executades, que no són 
objecte d’aquest informe. ■

Linares, 22 d’abril de 2013
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