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INFORME JUSTIFICATIU DE LES OBSERVACIONS DEL CONSELL TRIBUTARI I 

DE LES ESMENES FORMULADES AL PROJECTE NORMATIU DE L’ORDENANÇA 

PER PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL 

SERVEI DE DESPLEGAMENT DE CONDUCTES PORTAFIBRA ÒPTICA A 

L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 

 

 

 

Rebut l’Informe del Consell Tributari (CTB) amb número d’expedient 1072/21, i les 

seves observacions, s’ha procedit a realitzar les modificacions corresponents a la 

proposta d’Ordenança de PPNT del servei de desplegament de conductes portafibra 

òptica a l’interior del clavegueram per a l’exercici 2021, i tot seguit se n’emet l’informe 

justificatiu correspondent: 

 

· En tot el text normatiu es fa referència al concepte de "contraprestacions 

econòmiques" que segons el CTB no es corresponen amb la configuració legal de 

la figura regulada i no afegeixen res al règim objecte del precepte proposat 

introduint, a més, un matís de voluntarietat entre parts que és aliè a la naturalesa de 

la prestació. Així, s’ha revisat la seva redacció dient directament que "s'estableixen 

les Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari ...", seguint la proposta 

del CTB. 

 

· En el segon article es regulen els supòsits de fet a què es vincula el naixement de la 

prestació patrimonial prevista. Segons el CTB s'han d'establir específicament els 

supòsits on la realització converteix a un subjecte en deutor de la prestació 

patrimonial regulada. En aquest sentit s’ha tingut en compte la redacció proposada 

de "Origina el naixement de les PPCPNT regulades en aquesta Ordenança la 

realització de les activitats següents: 1. Les que consisteixen en els treballs de 

planificació...". 

 

· L’article referent a les bonificacions de la taxa s’ha ubicat al text després del d eles 

tarifes al tenir més coherència amb l’estructura tributària. 

 

· Pel que fa al meritament de la taxa, a proposta del CTB, es concreta la data de les 

diferents modalitats de treballs. 

 

· En relació al termini de pagament, s’aclareix la norma de referència en el sentit que 

les prestacions econòmiques es satisfaran i es facturaran a l'emissió del document 

en el qual es quantifiqui l'esmentada prestació i la notificació suposarà per a l'obligat 

al deure de satisfer-la.  

 

 






