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En relació a expedient per a la modificació de 
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici de 2023 i 
successius de juntament de Barcelona, s emet el següent 

 
 
 

INFORME JURÍDIC 
 

I.- De conformitat amb l informe justificatiu emès per la Gerència de Pressupostos i 
Hisenda (Primera Tinència d caldia), que figura a expedient administratiu, es proposa 

expedient per a la modificació 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici de 2023 i 
successius. 
 
D acord amb el que s indica en l informe justificatiu obrant a l expedient, l

 per 2023, en ús de 

(IIVTNU). Cal recordar que el sistem
del Reial Decret-
darrera Sentència del Tribunal Constitucional sobre aquesta qüestió.  
 
Atesa la impossibilitat de recollir aquest canvis en una fase procedimental anterior de la 

 

coeficients pre  
 
En qualsevol cas, la proposta de modificació i actualització dels coeficients, resta 

 per 2023, fet que es preveu que es verificarà amb anterioritat a 

coeficient
coeficients.  
 
Addicionalment, el projecte de modificació incorpora la resta de qüestions tècniques que hi 

nsell Plenari de 
 

 
II.- La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta municipal de Barcelona (en endavant 
CmB), en relació amb la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el règim especial 
del municipi de Barcelona (en endavant LREB) , estableixen els principis d autonomia 
municipal i un règim financer especial per la ciutat de Barcelona, aplicable com a norma 
especial en aplicació de article 161 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLHL) que actua supletòriament, potestat reglamentària que s exerceix d acord 
als articles 1 a 4 de la LREB, 1 a 6 de la CmB i 12.2 i 15.3 de esmentada TRLHL. 
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L article 59.1 del TRLHL estableix com a impostos obligatoris l  Impost sobre Bens 
Immobles, mpost sobre Activitats Econòmiques i Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, així mateix l apartat segon del article 59.2 enumera els impostos de caràcter 
potestatiu, que requereixen acord per la seva imposició i ordenació: impost de 
construccions, instal·lacions i obres i impost sobre ncrement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 

 
L article 15.1 del text refós del TRLHL preveu que les entitats locals hauran d acordar la 
imposició i supressió dels seus tributs propis i aprovar les corresponents ordenances 
fiscals reguladores d aquests. 

 
III.- L acord provisional per a establiment, supressió i ordenació de tributs i el de 
aprovació de ordenança fiscal correspon al Plenari del Consell Municipal, de conformitat 

amb article 11 de la Carta Municipal. 
 

Aquest s han d exposar en el taulell d anuncis durant trenta dies, com a mínim, dintre dels 
quals els interessats poden examinar expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Així mateix, s han de publicar els anuncis d exposició en el BOP de Barcelona i 
en un diari dels majors difusió de la província (art.17.1. i 2 LRHL). 

 
Finalitzat el període d exposició pública, el Plenari del Consell Municipal ha de resoldre les 
al·legacions que s haguessin presentat, adoptar acord definitiu d mposició dels tributs i 
aprovar la redacció definitiva o les modificacions de les ordenances (art. 11.1) de la CmB i 
art. 17.3 de la LRHL. 

 
L acord íntegra de Ordenança s ha de publicar al BOP de Barcelona, i no poden entrar en 
vigor fins que no s hagi produït aquesta publicació (art. 17.4. LRHL). 

 
IV.- altra banda, i 
informe 2017-08319 de data 17 de gener de 2018, respecte a les ordenances fiscals, els 

 
administratiu comú de les administracions públiques, només són necessaris en el cas 

resulta necessari el tràmit de consulta pública prèvia.  
 
V.- Examinat el contingut de l expedient és comprova que compleix amb el que es disposa 
als articles 15 a 18 en relació a les Ordenances Fiscals, 20 a 27 respecte taxes, 28 a 37 
respecte contribucions especials, tots ells de esmentat TRLHL. 

 
VI.- De conformitat amb allò previst 
Tributari, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal, de data 29 de juny de 2012, 

ha emès i aprovat en data 13 d octubre de 2022. Aquest informe consta incorporat 

Consell Tributari  observa que la proposta de text de l'Ordenança sotmesa a la seva 
consideració s ajusta a dret, amb les precisions i observacions posades de relleu en el 
cos del seu informe. 

 
VII.- L òrgan competent per a aprovació de la modificació de les ordenances fiscals és el 
Plenari del Consell Municipal, de conformitat amb l article 11 de la CmB. 

 
 






