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Núm. Exp.: 01 OOFF2023 

Títol: Aprovar Ordenances Fiscals per a 2023 i successius 

Document: Informe sobre les reclamacions presentades pel Gremi de Garatges de Barcelona        

Un cop aprovat provisionalment el Projecte de les Ordenances Fiscals per a 2023 i successius, pel 
Plenari de 
reclamacions 2 de novembre i finalitza el 15 de desembre de 2022. 

Des del Gremi de Garatges de Barcelona i amb data de 15 de desembre de 2022, 
següents reclamacions 

at o no, total o parcialment: 

 

Reclamació primera: 

A) Impossibilitat de crear "ex novo" usos no previstos a la normativa cadastral. 
B) (Co)Existència de l'ús industrial, igualment prevista l'ordenança fiscal. 

 

Aquesta reclamació NO ES TRACTA, atès que és una qüestió que es troba pendent de resolució 
per part del Tribunal Suprem. 

 

Reclamació Segona: 

SEGONA.-Al marge de l'anterior al·legació sobre la potestat de crear "ex novo" a través de 
l'Ordenança, un nou ús cadastral per aplicar el tipus incremental, fins i tot en el negat 
supòsit de que finalment el Tribunal Suprem desestimés el recurs de cassació que ha estat 
interposat per l'Ajuntament de Madrid, igualment la forma en que l'Ajuntament de Barcelona 
determina el nombre d'immobles urbans amb ús d' aparcament, per sotmetre'ls a l'aplicació 
del tipus incremental, no resulta conforme a dret. 

Reclamació Tercera: 

El Gremi de Garatges reiteradament ha qüestionat el fet de que I'Ajuntament faci una 
interpretació correcta a l'hora de determinar els béns immobles amb ús d' aparcament a la 
ciutat de Barcelona, a efectes d' establir el 10% dels béns immobles urbans amb major valor 
cadastral, doncs a la vista del gran nombre d'immobles, 366.084 el passat exercici, sens 
dubte aquí hi han de figurar inclosos aparcaments associats a l'ús d'habitatge que s'haurien 
d'excloure, atès que en altre cas es produeix un resultat injust que fa que tots els titulars 
d'immobles amb ús d'aparcament en el que es realitza una explotació econòmica, com són 
els garatges o aparcaments oberts al públic en general, al barrejar-se amb els aparcaments 
particulars o privats, resultin tots aquells gravats amb el tipus específic incremental de l'1%, 
i no pas només el 10%. 
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Les anteriors reclamacions 
argumentació: 

n els 
apartats anteriors [als municipis amb la població i les competències de Barcelona, els correspon un 
mínim del 0,4% i un màxim del 1,3%] els ajuntaments poden establir, per als béns immobles 

enent als usos establerts en la normativa 
cadastral per la valoració de les construccions. Quan els immobles tinguin atribuïts diversos usos, 

es podran aplicar, com a màxim, al 10% dels béns immobles urbans del terme municipal que, per 

plicació els tipus 
 

dins de cada ús de la construcció, tenen major valor cadastral. Aquest tipus específic, que és únic 

mpetència del govern en la seva política tributària, seguint les 

van actualitzant (incrementant o disminuint) els valors dels llindars per donar compliment a la 

 

 de 

interposat pel GREMI DE GARATGES. El TSJC reprodueix els arguments del Tribunal 

els límits legals, en tractar-
motivació expressa", ni pot ésser qu  

ajuntaments poden establir
diferenciats atenent als usos establerts en la normativa cadastral per la valoració de les 

mat
que tinguin la consideració de bé immoble se seguiran les següents regles: a) Els garatges i 

icis destinats exclusivament a 
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-

estan detallats en classes i, 

normativa cadastral per la valoració de les construccions, encara que de manera més detallada 
 

 

Reclamació quarta: 

Hagués estat necessari complimentar el tràmit d'avaluació normativa prèvia amb 
participació deis ciutadans d'acord amb l'article 133 de la dita Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
però en tot cas i, com a mínim, l'apartat 5 de l'article 129 també exigeix que en aplicació del 
principi de transparència, les administracions públiques possibilitin l'accés senzill, 
universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu procés 
d'elaboració, en els termes de l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i aquí no s'ha possibilitat aquest 
accés, en un supòsit que es fa patent que la norma no estava justificada en una raó 

 general ni s'adapta als objectius perseguits pe! legislador, ni és proporcionada, 
doncs té unes conseqüències enormement lesives des del punt de vista tributari per un 
determinat col·lectiu. 

 ja és vigent (modificació per ampliar la 

usos per aplicació del tipus específic).  

a donar compliment a la Llei 

projecte normatiu per aprovar les Ordenances Fiscals 2023. Així, en el Portal de Transparència de 

vació 

celebrat una Audiència Pública mitjançant la plataforma de participació ciutadana Decidim 
Barcelona. 

pte pel que fa a la publicació i accés a 

de dades de caràcter personal, tal com determina la Llei General Tributària i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016. 
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Reclamació cinquena: 

CINOUENA.-Considerem que !' Ajuntament té mecanismes al seu abast, dins precisament 
del marc de l' exercici de les seves prerrogatives i facultats discrecionals per corregir 
aquesta situació de desigualtat de tracte, que és manifesta i que no té fonament raonable ni 
és proporcionat en relació ambla finalitat perseguida. 

Aquesta al·legació, NO ES TRACTA atès que no té contingut pròpiament de reclamació. 

 

Reclamació sisena: 

SISENA.- No volem acabar aquest escrit sense recordar un cop més els importants esforços 
econòmics i de tot tipus que, el col·lectiu de garatges que representa aquest Gremi, està 
realitzant per tal d'adaptar-se a la nova normativa en matèries de reducció de la 
contaminació ambiental afavorint la presencia de vehicles elèctrics, amb convenis amb 
companyies subministradores, i considerables esforços en inversions i millores de les 
instal·lacions i superació de no menys importants dificultats, tot això adreçat a millorar la 
prestació del servei de guarda i custodia de vehicles de tot tipus, disminuint la seva 
presencia en superfície, i contribuint en definitiva a un espai públic de més qualitat per la 
menys presencia de vehicles estacionats i a una millor eficiència energètica i reducció de 
les emissions contaminants. 

Aquesta al·legació, NO ES TRACTA atès que no té contingut pròpiament de reclamació. 

 

ALTRESSÍ SOL·LICITA: Que s'incorpori a l'expedient i se'ns en doni vista abans de 
l'aprovació definitiva la següents documentació, 

t.- Una relació deis 366.084 lmmobles urbans de la ciutat de Barcelona amb ús d'aparcament 
que van ser presos en consideració per establir el 10% al qual! s'aplica el tipus específic de 
l'IBI-Urbana.  

2.· Certificació acreditativa de si en els 366.084 immobles urbans presos en consideració 
per establir el tipus específic de 1'181-Urbana, s'hi inclouen, sense distingir ni separar, tant 
els aparcaments i trasters d'ús privat particular associats a habitatges, com els destinats 
exclusivament a 1'6s d'aparcament obert al públic.  

3.- Relació de tots els immobles de naturalesa urbana amb ús d'aparcament, que figuren en 
el Padró o Matrícula de contribuents en el que hi figurin totes les dades de la ponència de 
valors vigents actualment, i de manera específica els usos i valors cadastrals, segons les 
dades obtingudes de la Gerència Regional del Cadastre de Barcelona. 






