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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA PROPOSTA DE PRESTACIONS PATRIMONIALS NO 
TRIBUTARIES RELATIVES AL SERVEI DE DESPLEGAMENT DE CONDUCTES PORTAFIBRA ÒPTICA A 
L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 
 
 

I.- Antecedents 
 

L’any 1995 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla Especial d’Implantació de Xarxes de 

Telecomunicacions a Barcelona en el qual es preveia i regulava la utilització d’infraestructures (entre elles 
el clavegueram), edificis i equipaments públics per al desplegament de les comunicacions a la ciutat.  

 

Per a concretar les condicions establertes al Pla Especial en l’estesa per l’interior del clavegueram, a partir 
de 1999 l’Ajuntament va establir un Conveni de Marc de col·laboració amb els operadors de comunicacions 
i Localret, del qual se’n derivava un Conveni de Condicions Tècniques Específiques entre l’empresa 
concessionària gestora del clavegueram en aquell moment, Clavegueram de Barcelona, S.A. (CLABSA), i 

els operadors de comunicacions. 

 

Des de l’any 2014 la gestió del clavegueram es ve realitzant des de l’empresa municipal Barcelona Cicle 

de l’Aigua, S.A. (BCASA) a la que es van subrogar els convenis existents entre els operadors i l’antiga 
empresa CLABSA. 

 

El Conveni de Condicions Tècniques Específiques contempla les operacions que cal dur a terme per a 

executar el desplegament de tubs portafibra a l’interior del clavegueram: els treballs de planificació, 
projecte, instal·lació i desinstal·lació de conductes, i el manteniment dels mateixos. Aquest Conveni també 

conté la relació de tarifes que corresponen a aquestes operacions. 

 

 

II.- Motivació 
 

Donat que els Convenis existents daten en la seva majoria dels anys 2000 i 2001, i les condicions tècniques 

del desplegament i manteniment de conductes han anat variant i millorant a mida que s’ha anat fent 
desplegaments, així com que la gestió dels mateixos es realitza actualment per una empresa municipal 

(BCASA), és necessària la seva actualització tècnica i la adaptació a la normativa  legal existent atès que 

aquesta prestació no està prevista en les actuals ordenances fiscals. 

 

Regular aquesta prestació mitjançant una PPNT es coherent amb els estatuts de BCASA, empresa 

mercantil de capital íntegrament municipal, qui té la missió de planificar, mantenir, supervisar la xarxa de 

clavegueram i altres instal·lacions i elements integrats en aquesta. A més BCASA és l’únic ens públic 
habilitat a fer aquesta prestació per raons de seguretat operacional i garantia del servei per la població de 

la recollida d’aigües residuals i pluvials. 
 

  

III.- Consideracions jurídiques 
 

a) Competència 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La competència de l’Ajuntament de Barcelona per aprovar aquesta ordenança es troben en les normes que 
s’indiquen seguidament: 
 

-Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix i garanteix als municipis autonomia i potestat normativa 

en els àmbits de la seva competència en els seus articles 84 i 86. A més reconeix en l’article 89 el règim 
especial del municipi de Barcelona.  

 

-La Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, que reconeix al seu 

article 26 una amplia capacitat normativa, a banda de la seva potestat d’autoorganització. 
 

-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 

 

b)  Contingut de la proposta 
 

La proposta realitzada té el següent contingut normatiu:  

 

-Determinació de la tarifa corresponent als treballs de planificació, diagnosi de la viabilitat d’estesa de 
conductes per l’interior del clavegueram, i redacció de projecte per a l’estesa de conductes portadors de 
fibra òptica entre els punts demanats per l’operador de comunicacions, en base a les característiques 
conegudes del clavegueram, el funcionament hidràulic del mateix, el grau d’ocupació per conductes 
portafibra ja existents, i les possibles actuacions futures al clavegueram previstes en el Pla Director de 

Clavegueram. 

 

-Establiment d’un sistema tarifari independent del nombre de conductes a projectar, i sense increments per 
la realització de projectes de dimensió reduïda. 

 

-Determinació de la tarifa corresponent a la redacció del projecte constructiu.  

 

 
c) Consideracions respecte les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari 

 

La nova disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria (LGT) 

considera que estem davant una prestació patrimonial pública quan s’exigeix de forma coactiva, i divideix 
aquestes prestacions en dos tipus: les que tenen caràcter tributari i les que no gaudeixen d’aquest caràcter. 
En aquest sentit, d’acord amb la llei, seran prestacions patrimonials públiques tributàries els tributs típics 
(impostos, taxes i contribucions especials) i prestacions patrimonials públiques no tributaries aquelles que, 

sense constituir tributs, s’exigeixen de forma coactiva i obligatòria als ciutadans.  
 

D’acord amb la disposició addicional primera, la LGT considera que hi ha dues notes distintives de les 
prestacions públiques no tributaries: la coactivitat i la finalitat d’interès general. No obstant cap d’aquestes 
dues notes no son característiques que es puguin considerar específicament de les prestacions 

patrimonials públiques no tributaries.  

 

Els dos últims paràgrafs de la referida disposició addicional primera no acaba tampoc de delimitar la 

definició de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. No obstant, aclareixen que si la prestació 

del servei públic es realitza de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecte, 

la contraprestació exigida tindrà la consideració de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. 

 



Ajuntament
de Barcelona

Per altra banda, de l'análisi del apartat sisé en l'article 20 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc (LHL), es desprén que per tenir la condició de

prestacions patrimonials de carácter públic no tributari s'han de donar tres requisits:

-que es tracti de contraprestacions economiques establertes coactivament

-que es percebin pels serveis públics a que es refereix Papartat 4 del mateix article 20 apartat Q (col-locació

de canonades, fils conductors cables en postes o galeries de servei de la titularitat d'entitats locals)

-que la prestació del servei públic es realitzi de forma directa mitjangant personificació privada mitjangant

gestió indirecte

Per tot lanterior, es pot concloure que el supósit analitzat té encaix jurídic en la figura de les prestacions

patrimonials de caracter públic no tributari i, per tant ha de quedar regulat en una nova ordenanga com la

proposada.

d) Procediment d'aprovació

El projecte s'ha de presentar a la Comissió de Govern, la qual, si s'escau, el tramitará amb les normes

establertes al Reglament Organic Municipal (ROM). Aquest projecte haurá d'anar acompanyat d'una

memoria dels antecedents necessaris per a poder pronunciar-se, així com dels informes técnics i

económics escaients, a mes d'aquest informe jurídic.

Un cop aprovat s'ha de trametre el projecte als membres de la Comissió del Ple del Consell Municipal

competent per a l'aprovació inicial previ el termini de 15 dies per a la presentació d'esmenes pels Grups

Municipals (excepció feta quan hi hagi acord de tots els grups, en quin cas es presentara directament a

aprovació inicial per la Comissió competent).

Aprovat lacord, se sotmetrá a informació pública audiéncia dels interessats per un termini de 30 dies

mínim per a la presentació de reclamacions suggeriments. Caldra publicar al web municipal el text del

projecte normatiu de conformitat amb l'article 10.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de

transparencia, dret d'accés a la informació bon govern. Seguidament, la Comissió competent del Consell

municipal dictamina la proposta d'aprovació definitiva, seguint lestablert a l'article 114 del ROM. Aquesta

proposta, junt amb el dictamen, se sotmet a l'aprovació definitiva del Plenari seguint el debat establert a

Particle 111 ROM.

IV.- Conclusions

S'informa favorablement l'emissió de la ordenanga relativa al servei de desplegament de conductes portafibra

óptica a linterior del clavegueram.

Barcelona, 7 de juliol de 2021

Directora Jurídica


