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Expedient 1102/21 

 

 

El Consell Tributari, en sessió del dia 15 de setembre de 2021, ha aprovat el següent informe: 

 

“El Consell Tributari, en sessió de 15 de setembre de 2021, de conformitat amb l'article 

47.1.b) de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de 

Barcelona i l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta 

realitzada per la Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l’Ordenança 

Fiscal General. La sol·licitud d’emissió d’informe és de data 21 de juliol de 2021.  

 

L’examen que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de 

dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic, es limita a l’anàlisi jurídica dels textos normatius 
continguts a l’expedient. 
 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que ara se sotmet a informe del Consell Tributari proposa canvis, respecte de 

l’Ordenança Fiscal vigent, essencialment en relació amb: (i) la confidencialitat de dades de 

caràcter personal protegides; ii La publicació de les ordenances fiscals a Norma, Portal Jurídic 

de Barcelona (iii) els mitjans de pagament dels deutes i sancions tributàries, així com d’altres 
ingressos de dret públic, i (iv) la reclamació econòmica administrativa en relació amb els 

actes dictats per l’Ajuntament en el marc de les actuacions d’inspecció relatives a l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques (IAE) . 

 

II.- Sobre el procediment normatiu  

 

El procediment per a la modificació de l’Ordenança fiscal General (OFG), haurà d’ajustar-se 

a les previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text refós de la llei reguladora de les 
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hisendes locals (TRLRHL) i l’expedient haurà de contenir tota la documentació exigida per la 
normativa aplicable. 

 

III.- Observacions 

 

A) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació del segon paràgraf de l’apartat 2 
de l’article 95è de la referida OFG la nova redacció del qual és la següent: 

 

“En tot cas, l’Administració tributària municipal ha de garantir la confidencialitat de 

les dades de caràcter personal, protegides per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament 

(UE) 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la 
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), així com el caràcter reservat de les dades 

amb transcendència tributària establert a l’article 95è de la Llei general tributària”. 
 

La modificació proposada respecte d’aquest article 95.2, consistent en  l’actualització de la 

cita de la normativa vigent aplicable a la matèria,  és correcta i no mereix cap objecció.  

 

B) L’art. 61, en regular les actuacions municipals per a fer efectiu el deure d’informació i 
assistència als obligats tributaris, afegeix la publicació en Norma, Portal Jurídic de Barcelona, 

dels textos de les Ordenances Fiscals i de les seves modificacions. 

 

La inclusió d’aquet medi de publicitat és totalment adient. Se sotmet a la consideració de 
l’òrgan redactor la conveniència d’afegir que, a més de les Ordenances fiscals i les seves 

modificacions, el Portal Norma també publica altres disposicions, jurisprudència i dictàmens 

en matèria tributària, ja que tot plegat contribueix al millor coneixement dels drets i les 

obligacions tributàries  .  

 

C) La modificació de l’article 114.1 de la referida OFG inclou un nou mitjà de pagament dels 

deutes i sancions tributàries, així com d’altres ingressos de dret públic en la lletra e), que té la 
següent redacció: 

 

“e) Gir postal a través de la modalitat Tenvio” 

 

En relació amb el fet d’introduir el gir postal com a nou mitjà de pagament el Consell 

Tributari no té cap objecció. No obstant, cal fer notar que la redacció proposada del precepte 
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circumscriu aquesta possibilitat a un únic i concret tipus de gir postal (“Tenvio”). En relació 
amb això, si és exactament el que es pretén caldria concretar una la modalitat de gir postal a 

què es refereix, per tal d’identificar-la i distingir-la d’altres, detallant, per exemple, si és un 

servei que s’ofereix a través d’un concret operador de serveis postals (per exemple, Correos) o 

de diversos. Si pel contrari el que es pretén es obrir la porta a altres modalitats de gir postal, 

caldria emprar una fórmula més oberta –indicant, per exemple, com a mitjà de pagament vàlid 

el gir postal a través de qualsevol modalitat admesa expressament per l’Ajuntament-, fórmula 

que es pot acotar, si es vol, identificant una o diverses modalitats concretes –com, per 

exemple, Tenvio de l’operador x-. 

 

En qualsevol cas, si es vol referir al servei amb aquesta denominació prestat per Correos, cal 

tenir en compte que la grafia utilitzada per Correos és “T€nvio”. 
 

D) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’article 189è de la referida 

OFG la nova redacció del qual és la següent: 

 

“Article 189è. Reclamació econòmica administrativa. De conformitat amb el que 

disposa l’article 18.4 del Real Decret 243/1995, pel qual es dicten normes per a la 
gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de 
competències en matèria de gestió censal d’aquest impost, contra els actes derivats de 

les actuacions d’inspecció que suposin inclusió, exclusió o alteració de les dades 
contingudes als censos quan aquests actes sons dictats per l’Ajuntament, es pot 
interposar reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal Econòmic 

Administratiu Regional de Catalunya, prèvia interposició preceptiva a què fa referència 

l’article 188è de la present ordenança fiscal general. Fins que aquest recurs no es 
resolgui, de forma expressa o per silenci, no es podrà plantejar reclamació econòmica 

administrativa”. 
 

En relació amb la redacció d’aquest precepte i, a la vista que es proposa només substituir 

l’epígraf del mateix per introduir-hi una referència expressa i explícita a la “reclamació 
econòmica administrativa” contra els actes dictats per l’Ajuntament en el marc de les 
actuacions d’inspecció relatives a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) el Consell 
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Tributari considera necessari clarificar la redacció del contingut del precepte de manera que

aquesta reclamació económica administrativa no es confongui amb el recurs d'algada el

coneixement del qual esta reservat al Consell Tributari de conformitat amb article 188 de

VOFG. Així, entén el Consell Tributari que, amb posterioritat a la referéncia que conté

Varticle 18% al Tribunal Economic Administratiu Regional de Catalunya, caldria completar

el requisit de la "previa interposició preceptiva" incloent una referencia expressa al "recurs

d'algada" i continuar segons es recull "a que fa referencia Varticle 188 de la present

ordenanga fiscal general". I seguidament, caldria també completar el darrer incís del precepte

18% afegint, just darrere de l'expressió "fins que aquest recurs", la referéncia concreta

"d'algada", per tal que quedi clar en tot cas que es refereix al recurs del qual ha de concixer el

Consell Tributari.

E) L*art. 192 del projecte es refereix a la composició del Consell Tributari 1 al mandat els

seus membres. Els arts.3.1 1 6.1 del Reglament Organic del Consell Tributari, que regulen

aquestes qiestions, han estat modificats per Acord del Plenari del Consell municipal en

sessió de 23 de juny de 2021 (BOP de 30 de juny de 2021 El primer dels preceptes eleva de

cinc a sis el nombre de membres del Consell, i atenent al criteri de paritat de genere. 1 altra

precepte citat disposa que la renovació parcial es fará per meitats, en ser ara parell el nombre

de membres.

En consequencia, l'art. 192 del projecte s* haura dajustar a la nova redacció del Reglament

Organic del Consell Tributari

IV.- Conclusió

Un cop considerades les observacions formulades pel Consell Tributari, 1" Ajuntament podra

continuar la tramitació del projecte sotmés a informe."

El Secretari del Consell Tributari

FERNANDO Signat digitalment
per FERNANDO

JAVIER FRIAS JAVIER FRIAS VALLE

VALLE DNI DNI
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