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- Supressió del terme “utilització” o “utilització privativa” en la denominació i articulat
de l'Ordenança (articles 1, 2, 3, 5, i 6)
- Addició d'un nou paràgraf en l'article 6
- Modificació de l'article 7, relatiu a les normes de gestió, liquidació i recaptació
- Annex de Tarifes
II.- Sobre la legalitat del projecte normatiu
El procediment per a la modificació de l’OF 3.17 haurà d’ajustar-se a les previsions
contingudes als articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i l’expedient haurà de
contenir tota la documentació exigida per la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu
informe economicofinancer que valori les conseqüències pressupostàries derivades de
l’aprovació de l’Ordenança i, en el cas de les taxes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic, o per finançar total o parcialment els nous
serveis, els informes tecnicoeconòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o
la previsible cobertura del cost d’aquells respectivament, exigits per l’article 25 del
TRLRHL.
En aquest cas, consta en l'expedient la documentació que es ressenya en l'encapçalament
del present informe.
Així mateix, en l'informe justificatiu que acompanya la proposta d'Ordenança Fiscal es fa
constar que “de conformitat amb allò previst a l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta
proposta normativa ha estat sotmesa a consulta pública prèvia, en el ben entès que davant
la doctrina establerta a les darreres sentències del Tribunal Suprem sobre aquesta
matèria, cal obrir un nou període de consulta prèvia seguint la normativa esmentada, atès
que es proposa l’aprovació d’una nova ordenança fiscal”.
Sense perjudici del que s’ha afirmat, el Consell Tributari realitza les següents precisions i
observacions a la proposta normativa que se li sotmet a informe:
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III.- Observacions
A) Supressió del terme “utilització” o “utilització privativa” en la denominació i
articulat de l'Ordenança (articles 1, 2, 3, 5, i 6)
Com s'ha dit anteriorment, la primera de les modificacions de l’OF 3.17 que se sotmet a
informe consisteix en la supressió del terme “utilització” o “utilització privativa” en la
denominació i articulat de l'Ordenança (articles 1, 2, 3, 5, i 6).
Referent a això, la primera observació a realitzar consisteix en assenyalar la falta
d'homogeneïtat en la supressió d'aquests termes al llarg de l'articulat de l’OF proposada.
Així, tant en la denominació de la taxa com en els articles 1, 2.1, i 6, s'ha suprimit
l'expressió “utilització privativa” com a alternativa a “aprofitament especial”. Per contra en
els articles 5.1; 5.1.b); 5.2.a) i b); 5.3; i 6 paràgraf 3, només s'ha suprimit el terme
“privatiu” o “privativa” que adjectiva els termes “ús” o “utilització”. Això és, l'adjectiu
“privatiu” ha estat totalment suprimit en la proposta d’Ordenança -amb l'única excepció de
l'apartat 3 de l'article 2, que fa referència al contingut de l’OF 3.11-, però no ha succeït el
mateix amb els vocables “ús” i “utilització”, els quals continuen apareixent en diferents
articles de la proposta d'Ordenança. Concretament: el terme “ús” apareix en l'article 5.1.a)
de la proposta normativa; i el vocable “utilització” consta en els articles 5.1; 5.1.b); 5.2.a) i
b); 5.3; i 6 paràgraf 3, de la mateixa proposta. En l'article 3 s'ha suprimit la paraula
“utilitzin”, però es manté “gaudeixin”.
Atès que la taxa objecte de regulació se cenyeix a un aprofitament especial que es
quantifica en funció de la intensitat d'ús, amb exclusió de l'ús privatiu, com es desprèn
clarament de la nova denominació de l'Ordenança i, sobretot, de les configuracions del fet
imposable i de la base imposable en els articles 2 i 6, la terminologia hauria de ser
unificada en evitació d'equívocs i per a una major seguretat jurídica.
Tot això, sense perjudici de la procedència de l'últim paràgraf de l’apartat 1 del citat article
2, el qual especifica que l'aprofitament gravat que constitueix el fet imposable “es produirà
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sempre que s'hagin d’utilitzar instal·lacions de les referides que materialment ocupen el
domini públic en general”.
En definitiva, la modificació proposada concreta l'objecte d'aquesta taxa, establerta a
l'empara de l'article 20.1 a) i 20.3 K) del TRLRHL, compatible amb la taxa de l'1.5 per
cent per ocupació de vies públiques municipals de les empreses subministradores prevista
en l'article 24.1.c) del mateix text legal segons la jurisprudència del Tribunal Suprem,
objecte de l’Ordenança Fiscal 3.11 i a la qual es refereixen els articles 1, paràgraf 2, i 2,
paràgraf 3, d'aquesta proposta d'Ordenança, i de la qual són contribuents, segons l'article 3
de la proposta i de l’OF vigent, “les empreses titulars de les xarxes d’energia elèctrica,
gas, aigua i hidrocarburs” sempre que gaudeixin o aprofitin especialment el domini públic
local en benefici particular.
Aquesta modificació consisteix en suprimir del fet imposable de l'actual taxa la “utilització
privativa” del domini públic. A tal fi, la taxa passa a ser denominada taxa per aprofitament
especial suprimint l'expressió utilització privativa. Expressió que també se suprimeix de la
configuració del fet imposable que realitza l'article 2. Aquesta modificació resulta
coherent, com s'ha dit, amb la configuració de la base imposable en funció de la intensitat
d'ús que realitza l'article 6. Per consegüent, i en la mesura en què la modificació proposada
suposa una concreció del que es preveu en el TRLRHL, la modificació proposada no
mereix cap objecció de legalitat, excepte les precisions terminològiques abans indicades,
sent-li aplicable quant va dir aquest Consell en el seu dictamen 93/2018, de 22 de juny de
2018, que va tenir per objecte l'informe de la primera redacció d'aquesta Ordenança i al
qual ens remetem.
B) Addició d'un nou paràgraf en l'article 6
La proposta normativa afegeix un nou paràgraf a l'article 6 de l'actual Ordenança, dedicat a
la base imposable i quota tributària de la taxa, que situa com a penúltim d'aquest article.
Aquest paràgraf té per objecte introduir una diversificació dels tipus impositius en funció
de la intensitat d'ús per atendre l’exigència de la doctrina del Tribunal Suprem, fixada,
entre altres, en la seva sentència de 3 de desembre de 2020, com expressament es fa
constar en el text normatiu. El paràgraf proposat és el següent:
4

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

“Amb aquesta finalitat, i segons l’exigència del Tribunal Suprem en les sentències,
per a totes, la de 3 de desembre de 2020 que motiven aquesta ordenança,
s’estableixen en atenció a la justificació de l’informe tècnic i econòmic, dos tipus
impositius diferents en atenció a la intensitat de l’ús del domini públic local:
a) El 5% en els aprofitaments especials de les instal·lacions com caixes
d’amarratge, torres metàl·liques, recolzaments, transformadors, dipòsits o
altres elements similars.
b) El 2,5% en l’aprofitament de la resta d’elements com ara línies aèries o cables
de transport d’energia.”
Doncs bé, sense perjudici de la legalitat i correcta justificació de la proposta normativa, no
es pot considerar correcta la inclusió de l'esmentada justificació, pròpia en el seu cas d'una
exposició de motius, en la part dispositiva, en l’articulat mateix de la norma.
Segons el parer d'aquest Consell, el nou paràgraf de l'article 6 que es proposa ha de limitarse a establir amb claredat la dualitat de tipus impositius i els supòsits en els quals aquests
resulten d'aplicació, la qual cosa ja es fa en les lletres a) i b) del text proposat, havent de ser
eliminada la referència a les sentències del Tribunal Suprem que motiven la nova regulació
així com la referència a l'informe tècnic i econòmic que justifica l'articulació concreta que
s'estableix.
C) Modificació de l'article 7, relatiu a les normes de gestió, liquidació i recaptació
Quant a la modificació relativa a les normes de gestió, cap observació mereix l'eliminació
del sistema d'autoliquidació i consegüent extensió del procediment de declaració i posterior
liquidació administrativa previst en els articles 128 i 130 de la Llei General Tributària a
tots els supòsits. Això és, tant per als supòsits d'autorització de nous aprofitaments com per
als supòsits d'aprofitaments ja existents o autoritzats. Possibilitat que, com ja es va dir en
l'informe CT 220/2019, de 18 de juliol de 2019, relatiu a la modificació d'aquesta OF per al
2020, entra plenament dins de la potestat normativa de l'Ajuntament.
Ara bé, el nou text de l'article 7 d'aquesta OF ha suprimit l'apartat 2 de l'article 7 del text
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actual, que es refereix a la competència de l'Administració per a la verificació i
comprovació de les declaracions presentades pels obligats tributaris i, en conseqüència, per
a realitzar, en el seu cas, les liquidacions complementàries que procedeixin. En el seu lloc,
el punt 2 de la lletra b) de l'apartat 1 del nou articulo 7 [en realitat, lletra b) de l'articulo 7,
ja que no existeix un apartat 2 en el text de l'articulo 7 proposat, per la qual cosa aquest
número 1 hauria de ser suprimit] regula la liquidació administrativa pròpia del procediment
de gestió establert.
Aquest apartat 2 de la lletra b) de l'article 7 regula aquesta liquidació administrativa per a
realitzar dues precisions: primera, que la pràctica d'aquesta liquidació administrativa es
realitzarà durant el tercer trimestre de cada any de conformitat amb les dades declarades
pels obligats; i segona, que l'Administració practicarà les liquidacions a partir de les seves
pròpies dades en el cas d'absència de declaració de dades per part dels obligats tributaris.
Concretament, l'apartat suprimit establia:
“2. Les declaracions presentades per les empreses subjectes passius podran ser
objecte de verificació i comprovació per part de l'Administració tributària municipal
que practicarà, en el seu cas, les liquidacions complementàries que siguin
procedents.”
En el seu lloc, el text proposat estableix el següent:
“2.
L’Administració tributària municipal practicarà, durant el darrer trimestre
de cada any, la liquidació de la taxa de conformitat amb les dades declarades per
part dels obligats. En cas de no haver presentat la corresponent declaració de dades,
es practicaran les liquidacions a partir de les dades disponibles per part de
l’Administració municipal.”
Doncs bé, sense perjudici de la correcció i legalitat de les dues precisions relatives a la
pràctica de les liquidacions administratives que formen part del procediment de gestió pel
qual opta la present proposta d’OF i a les quals es refereix aquest apartat, aquest Consell
considera que seria convenient incorporar en el seu text una referència explícita a les
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facultats de comprovació de l'Administració. Sobretot, per la confusió a la qual pot induir
la referència explícita a la pràctica de les liquidacions administratives que culminen el
procediment de gestió establert “de conformitat” amb les dades declarades. Expressió que
sent certa, resulta incompleta, ja que pot induir a un deure de l'Administració d'atendre les
dades declarades en tot cas, això és, excloent les facultats de verificació i comprovació de
l’Administració tributària. Autolimitació competencial que no és, en principi tècnicament
possible, no obstant això l'amplitud de les competències normatives municipals en matèria
de gestió (art. 12.2 del TRLRHL).
Així doncs, es recomana substituir en l'apartat 2 de la lletra b de l'article 7 l'expressió “de
conformitat amb” (les dades declarades pels obligats tributaris) utilitzada, per una altra
més precisa, com podria ser-ho l'expressió “ajustada a” aquestes dades; així com
incorporar al seu text una referència expressa a les competències de l'Administració en
relació amb les declaracions dels obligats tributaris que aquí es regulen a fi d'evitar
l'autolimitació competencial a la qual pot induir el text proposat. Això és, una referència
expressa a la pràctica d'aquestes liquidacions tributàries d'acord amb els articles 128 a 130
de la LGT i concordants de l’OF general, i sempre sense perjudici de les facultats de
comprovació de l'Administració.
Finalment, és necessari així mateix cridar l'atenció per l'expressió “abans“ que s'utilitza en
l’apartat 1 de la lletra b) d'aquest article 7 que es proposa. Com ja s'ha dit per aquest
Consell, en relació fins i tot a altres propostes d’OF per a l'any 2022, i així ha estat recollit
a més en la proposta de modificació de l'OF 1.4 relativa a l'IAE per a aquest mateix
exercici, ja informada per aquest Consell, resulta convenient precisar la data de finalització
del període temporal que s'estableix per a la presentació de les declaracions per part dels
obligats tributaris de forma més clarificadora. Raó per la qual en les normes esmentades
s'ha substituït l’expressió “abans del“ (dia X) per la més precisa de “fins al“ (dia X).
D) Annex de Tarifes
Cap observació cal fer relativa a les modificacions introduïdes en l'Annex de Tarifes que
incorporen la dualitat de tipus impositius abans examinada, en línia amb la jurisprudència

7

Ajuntament
de Barcelona
Consell Tributari
Palau Foronda
Rda. Sant Pau, 4345, 1r
08015 Barcelona
Teléfon 93 402 78 15
Fax 93 402 78 48
conselltributari
O ben.
cat

del

Tribunal

Suprem

com

es

justifica

ampliament

en

informe
l'

técnic

1

economic

que

acompanya.
s'

IV.-

Conclusió

Per tot el que
sotmesa a la

ha dit, el Consell Tributari no observa, en la proposta de text de I'
s'
Ordenanca
seva consideració,

cap

infracció de l'
ordenament jurídic,

precisions i observacions posades de relleu en el

El Secretari del Consell Tributari

FERNANDO
JAVIER

FRIAS

Signat digitalment
per FERNANDO
JAVIER FRIAS VALLE
DNI
Data: 2021.
19
10.

(AUT)

34 +02'
18:
08:
00'

cos del

sense perjudici de les

present informe."

