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Expedient 325/22 

 

 

 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 , 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 a Fiscal núm. 3.10, 

reguladora de Taxes per  Especial del Domini Públic 

.  de data 7 de 

setembre de 2022 del document de la proposta de 

modificació del text normatiu; i es complementà en data 21 de setembre de 2022 de 

relatiu a la Ordenança Fiscal 3.10 -  

i Contractació de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i de la 

Gerent de Seguretat i Prevenció.  

 

 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

 

 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que se sotmet a informe del Consell Tributari constitueix, bàsicament, en la 

millora de la redacció del supòsits de no subjecció i reducció vinculats a filmacions 

realitzades sense finalitat lucrativa, i en la reducció del 50% de la taxa per la utilització de 
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vehicles ECO/Zero Emissions i del 25% per distintiu C en ocupacions per mudances, grues 

 

        

II.- Sobre  el procediment normatiu  

 

 (OF) -se a les 

previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals (TRLRHL) 

normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu informe econòmic-financer que valori les 

 i, en el seu cas, el 

preceptiu informe econòmic-financer 

especial del domini públic, o per finançar total o parcialment els nous serveis, en el qual es 

posi de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost del servei previst a 

 

 

La recent Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), núm. 2609,  de 30 

econòmic-

i que es poden resumir en els següents: Cost real del servei en el seu conjunt i, en el seu 

defecte, el valor de la prestació rebuda; justificació del criteris de quantificació de la quota per 

tributaris als que fa re  

 

Tenint en compte totes aquestes exigències, el Consell Tributari realitza les següents 

precisions i observacions a la proposta normativa que se li sotmet a informe: 

 

III.-  Observacions 

 

A) 3r., lletra e) de la 

referida OF 3.1  la nova redacció del qual es la següent: 

 

de documentals, audiovisual de ficció i 

dramàtics, TV (programes i reportatges), audiovisuals amb finalitat artística i 

audiovisuals corporatius i/o institucionals i altres possibles en fotos o films sempre que 

no tinguin finalitat comercial o publicitària, torietat 

es requereixen, com també les despeses originades pel deteriorament i els desperfectes 

 (Subratllada la nova redacció que es proposa).  
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La modificació proposada respecte . 3.e) té per finalitat oferir una redacció més 

completa i aclaridora dels supòsits de no subjecció a la taxa, concretant i actualitzant els 

diferents supòsits respecte de la normativa vigent en 2022. Res a objectar quant a la finalitat 

perseguida per la nova redacció proposada.  

 

No obstant això, pel que fa a la redacció mateixa, sí que sembla convenient fer alguna 

recomanació que millori la comprensió sistemàtica de l'Ordenança. En efecte, aquest art. 3.e) 

concorda amb la quantificació de la quota tributària establerta en l'article 7, específicament en 

l'Epígraf 1, lletres a) i b), en el quadre que consta a continuació de l'apartat 2.5 del citat article 

7. Aquestes lletres a) i b) tracten supòsits de fet de similar naturalesa als contemplats en el art. 

3.e), que, no obstant això, precisament per no constituir un supòsit de no subjecció , serien 

susceptibles de generar la corresponent taxa. Aquesta correspondència entre l'art. 3.e) i la 

tarifa expressada en l'art. 7 (ap. 1.a] i b] del quadre) exigeix una clara concordança entre la 

delimitació dels supòsits de fet regulats, de tal manera que permeti la seva indubtable 

ubicació, bé com a supòsits de no subjecció , bé com a supòsits de subjecció a la quota 

tributària.  

 

Entenem que aquesta necessària concordança no es produeix, en la mesura en què, amb la 

pretensió de dotar a l'art. 3.e) d'una proposta de nova redacció, es continua mantenint, no 

obstant això, la mateixa redacció de l'apartat 1.a) i b) de l'art. 7.2.5, segons l'Ordenança fins a 

la data vigent. I més encara quan, amb la previsió adequada, sí que es proposa modificar el 

text de l'art. 8è.4 per a, precisament, concordar-lo amb la proposta que es fa per a l'art. 3è.e). 

Cal, doncs,  adaptar la redacció de les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'art. 7.2.5 a la nova 

redacció que es proposa. No fer-ho generarà incertesa. Així, a més dels dubtes que provoca la 

manca de coincidència en les referències als supòsits de no subjecció  respecte dels supòsits 

sí subjectes a taxa, amb caràcter general podrà plantejar-se el dubte de si deuen o no estar 

subjectes a aquesta taxa, per exemple, les activitats de referència que tinguin caràcter 

publicitari o comercial, però sense finalitat lucrativa, doncs, segons l'article 3.e), si té aquest 

caràcter comercial o publicitari no quedarien "no subjectes", però llavors, plicació 

efectiva de la tarifa, no reunirien el requisit de tenir "finalitat lucrativa", quedant així en una 

. Resumint, la falta d'adaptació d'aquestes lletres a) i b) a la nova redacció 

que es proposa per a l'art. 3.e), podrà ser font de dubtes i possibles contradiccions. 










