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Expedient 1106/21 

 

 

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’art. 47.1.b) 

de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de Barcelona, i 

amb l’art. 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 (OF) 2.1, 

reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). La sol·licitud 

d’emissió d’Informe s’acompanya d’un Informe justificatiu que inclou la proposta de 

modificació de l’Ordenança Fiscal per a l’exercici 2022, signat el 14 de juny de 2021 per la 

Directora de Serveis de Llicències i per la Gerent d’Ecologia Urbana. 

 

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 

 

Les modificacions que se sotmeten a Informe del Consell Tributari afecten als dos primers 

paràgrafs de l’apartat 6 de l’art. 7è. Bonificacions de l’OF 2.1. Segons s’indica en el citat 

Informe justificatiu, les modificacions es proposen amb l’exclusiva motivació de fer 

“adaptacions derivades de l’experiència en la tramitació/gestió corresponents a les 

bonificacions de l’impost. Havien arribat peticions d’aclariment sobre el redactat”. 
        

 

 







A aquest fi, aquest Consell proposa la segiient redacció dels apartats segon tercer:

"En qualsevol cas, es consideraran extemporanies les sol-licituds de bonificacions que

es presentin amb posterioritat a la sollicitud de llicéencia o presentació de la

comunicació previa, o, en el suposit de no haver sol-licitat la llicencia o presentat la

comunicació previa, amb posterioritat a la finalització de les construccions,

instal-lacions o obres.

En cap cas s atorgara la bonificació si les construccions, instal-lacions o obres no es

troben emparades amb la corresponent llicencia o comunicat, o amb la legalització de

les obres."

IV.- Conclusió

D'acord amb el que s'ha exposat, el Consell Tributari considera que la proposta de

modificació dels paragrafs primer segon de lapartat 6 de art. 7. Bonificacions de OF 2.1

ICIO, s" ajusta a dret, sens perjudici de les observacions formulades respecte a la seva redacció

1 sistemática."
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