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Identificació de l’expedient 

Expedient número 278SGE, referent a la liquidació dels interessos de demora de la sanció 

imposada a l’empresa Filmesa.  

 

Fets 

1. El 4 d’octubre de 20XX, el conseller de Cultura va dictar una resolució sancionadora a 

l’empresa Filmesa, per un import de 3.030 euros, per una infracció administrativa en 

matèria cinematogràfica. 

 

2. El 15 de novembre de 20XX, l’empresa va interposar recurs contenciós 

 administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal  Superior de 

Justícia de Catalunya, i el mateix dia, a fi de garantir el  pagament de la multa, va 

presentar un aval de BBBVA per l’import esmentat, actualment ingressat al Tresor 

de la Generalitat de Catalunya.  

 

3. El 18 d’octubre de 20XX, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar una 

sentència que desestimava el recurs i que confirmava la resolució dictada pel 

conseller de Cultura. 

 

4. El 20 de maig de 20XX, el Departament de Cultura va notificar a l’empresa 

 Filmesa el nou termini voluntari pel pagament de la sanció.  

 

5. El 5 de juny de 20XX, l’empresa va fer efectiu  l’import de la multa.  

   

Fonaments de dret 

 

De conformitat amb els articles 7.12 i 14 de la Llei de finances públiques de la 

Generalitat de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, i els 

articles 52.12, 177.5, 63 i següents del Reglament general de recaptació, aprovat pel  

Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre, els deutes pendents amb el Tresor de la 

Generalitat de Catalunya generen interessos. 

 

Data inicial de còmput:  6 de novembre de 20XX 

Data final de còmput:  5 de juny de 20XX 

Tipus d’interès aplicable: 11% 

Còmput:    1308 dies  x 3.030 euros  x 11% 

     

Total d’interessos  

de demora:   435.956,40 euros 



 

Proposta de resolució 

 

Proposo al conseller de Cultura: 

 

Que dicti una resolució en què requereixi a l’empresa Filmesa  que liquidi els interessos 

de demora de la sanció que se li va imposar, mitjançant la resolució de 4 d’octubre de 

20XX, els quals sumen  un import de  2.535,195 euros. 

 

 

Barcelona, 21 d’octubre de 20XX 

 

La cap del Servei de Gestió Econòmica  

 

(signatura tradicional / signatura electrònica) 

 

Nom i Cognoms 


