
 

  

 

Consell Tributari 

  

Palau Foronda 

Rda. Sant Pau, 43-45, 1r. 

08015 Barcelona 

Telèfon 93 402 78 15 

Fax 93 402 78 48 

conselltributari@bcn.cat 

 

 

  

 
 

 
 

1 

 

Expedient 1107/21 

 

 

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 2.2, reguladora del recàrrec a l’impost sobre les estades en establiments turístics. La 

sol·licitud d’emissió d’informe de data 21 de juliol de 2021 s’acompanyà en la mateixa data 
dels següents documents: (i) Proposta de text de projecte normatiu; (ii) Informe justificatiu 

per a la modificació de l’OF 2.2 relativa al recàrrec municipal sobre l’impost d’estades en 
establiments turístics (IEET) a la ciutat de Barcelona, realitzat per la Direcció de Turisme, 

Esdeveniments i Indústries Creatives de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica. 

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 

 

El procediment per a la modificació de la regulació general dels tributs locals haurà 

d’ajustar-se a les previsions legals contingudes als articles 15-17 del RDLegislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 

(TRLRHL), i l’expedient haurà de contenir tota la documentació exigida per la normativa 
aplicable. L’expedient conté els documents i informes esmentats al paràgraf primer 
d’aquest informe.  
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Les normes sobre les que se sol·licita emissió d'informe a aquest Consell es refereixen d'una 

banda a la disposició transitòria, i d'una altra a la disposició final de l'OF 2.2 reguladora del 

recàrrec municipal sobre l'Impost d'estades en establiments turístics (IEET) a la ciutat de 

Barcelona. A la primera es modifica el règim transitori d'aplicació dels tipus impositius del 

recàrrec i, en la segona, s'estableix la data de l'entrada en vigor. 

 

II.- Sobre la legalitat del projecte normatiu 

 

La proposta normativa disposa -amb transcripció, en el seu cas, del text anterior que es 

presenta ratllat-: 

 

Disposició transitòria 

 

“Per tal de facilitar la implementació del recàrrec previst en aquesta ordenança, 

s’estableix un període transitori d’aplicació entre els anys 2021 i 2023, durant els 

quals s’anirà aplicant un increment progressiu del mateix fins assolir la quota prevista 

a l’article 2.1, d’acord amb el següent escalat: 

 

 Any Import recàrrec Període de liquidació 

  2021 0,75 euros De l’1 de juny de 2021 al 31 de març de 2022 

  2022 1,75 euros de l’1 d’abril de 2022 al 31 de març de 2023 

  2023 2,75 euros de l’1 d’abril de 2023 al 31 de març de 2024” 

 

Disposició final segona 

 

“Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en 

data XX de desembre de 2021, entrarà en vigor l’1 de gener de 2022, i continuarà 

vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 

 

Amb antelació al 15 de maig de 2021, el Govern municipal presentarà al Plenari 

informació suficient perquè aquest pugui avaluar l’evolució que ha experimentat el 

turisme a la ciutat.”  

 

El Consell Tributari a l’expedient 96/20, assenyala que “Quant al número 4 de l'article 2 
del Projecte, no cap observació alguna al adaptar-se al que preveu el número 2 de l'article 

34 bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, en la redacció donada per l'article 5 de la Llei 

5/2020, d’abril. Totes les funcions d'aplicació del tribut corresponen a l'ens titular del 
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tribut base, Generalitat de Catalunya. No hi ha cap competència, normativa o aplicativa, 

atribuïda a l'Ajuntament de Barcelona disposant-se en l'esmentat precepte que, no obstant, 

les despeses corresponents a l'exercici de les mencionades funcions han de ser satisfets per 

aquest últim Ajuntament en la quantia i en la forma que preveu la pròpia llei”. 
 

La norma proposada té per objecte adaptar el règim transitori previst en l'OF reguladora del 

recàrrec a la normativa que estableix la gestió de l'impost que està a la base de l'esmentat 

recàrrec municipal regulat en l'OF 2.2. En efecte, en aquesta última, mitjançant la disposició 

transitòria objecte de la modificació proposada, s'articula una tributació gradual en el temps 

respecte de l'aplicació dels tipus impositius previstos a l'OF. En aquesta regulació es preveu 

que cada any s'aplica un tipus diferent de tal manera que les quotes meritades en aquesta 

unitat temporal van augmentant fins a la plena aplicació dels tipus previstos a l'OF. La unitat 

de temps és l'any natural. No obstant això en la normativa autonòmica de l'impost bàsic, que 

és un impost de meritació instantània, es preveu que la seva declaració-liquidació inclourà les 

quotes meritades en un període de temps semestral que a més no coincideix amb el semestre 

de l'any natural corresponent. En efecte l'article 10 del Decret 141/2017, de 19 de setembre, 

pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre les estades en establiments turístics, 

estableix: 

 

Article 10. Període de liquidació.: 

1. S’estableixen dos períodes de liquidació semestrals: 
a) De l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any. 
b)De l’1 d’octubre al 30 de març de l’any següent. 

2. L’autoliquidació ha d’incloure les quotes meritades dins de cada semestre per 

a cada establiment o equipament turístics.” 

 

De manera que la regulació original de l'OF no es correspon amb la de la norma transcrita 

cosa que fa indispensable adaptar els tipus impositius aplicables per anys naturals a la 

naturalesa de l'Impost base per ser aquesta d'aplicació necessària per part de l'Ajuntament de 

Barcelona que, d'acord amb la Llei 5/2017 esmentada i en l'exercici de la seva potestat 

tributària, reconeguda en els articles 137, 142 i 133.2 de la CE, va aprovar el recàrrec previst. 

 

Per tot això la modificació proposada és conforme amb el règim jurídic establert en la Llei 

5/2017 a la qual s'ha fet referència. 
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Respecte de la Disposició final segona no hi ha cap retret de legalitat a fer.

TII.- Conclusió

Per tot el que s'ha dit, el Consell Tributari no observa, en la proposta del text d'Ordenanca

sotmesa a la seva consideració cap infracció de lordenament jurídic."

El Secretari del Consell Tributari

Signat digitalment
FERNANDO per FERNANDO

JAVIER FRIAS JAVIER FRIAS VALLE

VALLE DNI DNI

Data: 2021.09.22
08:46:59 +02'00'


