








4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados
anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles
urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a
los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las
construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se
aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia
principal.

Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los 
bienes inmuebles urbanos del término municipal gue, para cada uso, tenga 
mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto 
señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los 
usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados. 

Dins del marc d'aparen,a constitucional i exercici legítim de les potestats 

d'aprovació de l'Ordenan,a, a l' entendre del Gremi aquí compareixent, s' esta produint 

una vulneració deis límíts legals, ja que es fa una aplicació desviada de la norma, 

superan! el marge de discrecionalitat reconeguda i atribuida directament pe! precepte 

legal transcrit. 

En resum, 

A) Impossibilitat de crear "ex novo" usos no previstos a la normativa cadastral.

En la materialització de la faculta! ex art. 72.4 LRHL, s'esta creant "ex novo" un 

nou ús (aparcament), diferencial deis 10 usos que preveu la normativa cadastral. 

Aquests USOS són els previstos en el quadre de coeficients del Reial Decret 1020/1993, 

que es materialitzen en els següents: 1) residencial; 2) industrial; 3) oficines; 4) 

comercial; 5) esports; 6) espectacles; 7) lleure i hostaleria; 8) sanitat i beneficencia; 9) 

culturals i religiosos; 10) edificis singulars. 

La norma tampoc no remet a una infinita! d'usos, sinó que cal entendre que 

estem davant d'un veritable llistat de numerus clausus, ja que dins de la potestat 

tributaria sempre entren en joc els principis de legalitat més estrictes -ex art. 31 CE, i 

doctrina constitucional dimanan! de l'esmentat precepte-. De fet, aquí no s'esta 

qüestionant la constitucionalitat de la potestat tributaria de fixar tipus específics 
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De fet, reafirmant aquesta postura es situa la Sala Contenciosa-Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a la seva sentencia 

número 931/19, de 5 de juny de 2.019, dictada en el recurs d'apel ·lació número 

20/2019, referida a la nostra demanda. 

I també en aquesta mateixa línia s'ha pronuncia! posteriorment la Secció 

Novena de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

Madrid, de 28 de desembre de 2.020 que va declarar la nul ·litat de !' article 8.3 de 

l' Ordenanc;a Fiscal Reguladora del Impost sobre Bens lmmobles de l' Ajuntament de 

Madrid, i en aquest sentit fa en el fonament de dret sise el següent raonament: 

"Es cierto que dentro del uso 2. Industrial del Real Decreto 1020/1993, de 25 de 
junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco 
de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, y su norma 20 que contiene el cuadro de 
coeficientes del valor de las construcciones, se incluyen las "Naves de Fabricación y 
Almacenamiento", pero no como un tipo diferenciado del industrial, de manera que 
crear un uso independiente con un "subuso" provoca el desdoblamiento de la 
tributación y con ello la Administración duplica el número de inmuebles afectados 
por el incremento de carga fiscal. La Ordenanza, si convierte una subcategoría en 
un uso "almacén-establecimiento" colocándolo al mismo nivel que el resto de usos 
principales, está aumentando el número de inmuebles en los que se puede hacer 
aplicación del tipo incrementado, aumentando la carga fiscal prevista en el art. 74.2 
TRLHL que solo se refiere al 10% de los inmuebles de cada uso. Por lo tanto, se 
estima la impugnación indirecta y en consecuencia, se acuerda la nulidad del 
artículo 8.3 de la Ordenanza Municipal Reguladora del IBI de Madrid, aprobada 
en su origen por Acuerdo de 28 de marzo de 2001 con sus posteriores 
modificaciones, pero únicamente en cuanto dispone como uso susceptible de aplicar 
el tipo diferenciado el uso "almacén-estacionamiento" y ello por no ajustarse a los 
criterios y parámetros establecidos por el artículo 72.4 del TRLHL" 

Així, crear nous usos apartats deis títols habilitants legals suposa 

necessariament transgredir la faculta! discrecional de l'Ajuntament de gravar amb el 

tipus específic incrementat als béns immobles que tinguin més valor cadastral, atenent 

el tipus d'ús que tinguin, segons els usos previstos a la normativa cadastral. 

B) (Co)Existencia de l'ús industrial, igualment prevista l'ordenan�a fiscal.

En segon lloc, cal retreure que en el quadre a que feiem referencia i que recull 

els distints usos cadastrals, es fa una classificació de modalitats i classes, dins de les 
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diferents (deu) tipologies d'ÚS. Amb aixó, es fa palés que una cosa són els usos (que és 

el que realment revela la capacita! económica: per exemple, no és el mateix un immoble 

residencial, que un destina! a l'oci i l'hostaleria) i l'altra són les classes i / o modalitats. 

Així, dins de l'ús "Industrial" (el segon de la llista), trobem diferents classes i 

modalitats, dins les quals es troben els garatges i els aparcaments, que a més no són el 

mateix, sense perjudici que en la denominació d'aparcament en el llenguatge corren! 

s'utilitzi també l'expressió garatge, pero en aquestes s'hi inclouen també els tallers de 

reparació per exemple, que no són agremiats. 

Pero només atenent a raons d'estricta lógica, es comprova com l' Ajuntament de 

Barcelona ha aprovat una Ordenarn;a Fiscal que, a banda de transgredir el manda! legal 

de l'article 72.4 LRHL, distingeix entre ús industrial i ús aparcament, i aixó resulta de 

vital importancia, ja que l'ús indústria hi té un llindada 699.527,88 € fon;a superior a la 

modalitat específica d'aparcament que queda fixat a la modalitat específica 

d'aparcament creada "ex novo" i que actualment esta fiaxat en 15.999,37 €. 

SEGONA.- Al marge de l' anterior al -legació sobre la potestat de crear "ex novo" a 

través de l'Ordenan�a, un nou ús cadastral per aplicar el tipus incremental, fins i tot en 

el negat supósit 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 ti pus incremental, no resulta conforme a 

dret. 

No obstan! l'exercici d'aquesta faculta! requereix pero d'una obligada 

motivació i justificació del perque es consideren de manera uniforme, sense cap mena 

de distinció els immobles de naturalesa urbana amb un ús d' aparcament, tant si aquest 

ús és industrial/ comercial inherent a l' explotació económica de l' aparcament, com si és 

un ús d' aparcament particular o associat a un habitatge, i el perque a !'hora de 

determinar el 10% s'inclouen en un mateix "sac" tots els immobles sense separació ni 

distinció de cap mena, amb el resulta! manifestament injust que aixó provoca. 
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amb l'ús de tots els immobles, concretament 366.084, que ha tingut en compte 

1' Ajuntament per calcular el 10%, dones amb la categoría lletra A) hi figura el concepte 

"indus.serv". 

La definició de les diferents classes de bens immobles es troba establerta als 

articles 6, 7 i 8 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, i per la distinció entre 

els diferents usos s'ha d' estar a la normativa cadastral, i en concret a la norma del Real 

Decret 1020/1993 segons extensament hem tingut ocasió d'exposar a !'anterior 

al ·legació, i cas d'acceptar-se a efectes dialectics la viabilitat de de tenir en compte l'ús 

d' aparcament com un ús separat i distint, no té sentit assimilar i incloure dins del 

mateix sac a aquells immobles amb un ús d' aparcament industrial o comercial que són 

oberts al públic en general, d' aquells amb un ús de traster o aparcament particular, a 

efectes de fixar un 10% deis immobles amb major valor cadastral tractant-los a tots 

homogeniament, i provocant una manifesta distorsió. 

Només que es considerés els immobles urbans amb aquest destí d' explotació 

d' aparcament obert a !' ús del públic com a industrials (lletra I) o fins i tot comercials 

(lletra C), sensc incloure'ls barrejats arnb els aparcaments privats el llindar ja fora molt 

superior. 

En realitat aquesta forma d' actuar per part de !' Ajuntament comporta una greu 

disfunció i un tracte discriminatori que fa que tots els titulars d'immobles de naturalesa 

urbana amb ús d'aparcament obert al públic, o sigui el 100%, quedin gravats pels tipus 

específic, el que provoca una clara violació del dret a la igualtat de !' article 14 de la 

Constitució dones es produeixen diferencies subjectives no basades en elements 

objectius, amb vulneració de l'article 31.1 de la propia Constitució, segons la 

interpretació feta a les sentencies del Tribunal Constitucional 189 /2005, de 7 de julio! i 

!'anterior 27 /81 de 20 de julio!, quan senyalen que tots han de contribuir al 

manteniment de les despeses públiques d' acord amb la seva capacitat economica i amb 

un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progresivitat. 

Aquesta afirmació, en el cas concret del col ·lectiu que representa el Gremi, fa 

encara més palesa !' arbitrarietat en l' exercici de la potestat tributaria, i d' aquí que es 

faci encara més exigible el compliment del deure de motivació, en contra de la 
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interdicció de I' arbih-arietat deis poders públics que ve recollida a !' article 9 de la 

Constitució i que ha de presidir !' actuació deis mateixos, ates que precisament és 

aquesta obligada motivació la que ha de permetre constatar quan ens trobem davant 

d'un acte administratiu discrecional o arbitrari, i distingir la línia entre un i altre, i per 

aixo es precisa el coneixement del raonament o motiu pe! qua! !' Administració 

municipal ha decidit seguir un anomal sistema o formula per assimilar els immobles 

urbans amb ús d'aparcament comercial/industrial als d'ús merament particular. 

Posa de manifest aquest greuge discriminatori, el fet de que en grans ciutats 

amb les que es poden utilitzar termes de comparació similars, com fora el cas de 

Madrid, aquell Ilindar o topaII de valor cadastral esta establert, des de ja fa bastants 

exercicis en 1.200.000 euros, i en ciutats de menor població també capitals de província, 

com Sevilla, Valencia, Bilbao, Palma, i Vailadolid, tots són molt superiors dones van 

des deis 54.000 € als 300.000 €. 

Com diem, a l'Ordenarn;a Fiscal de I' Ajuntament de Madrid, el límit pels 

immobles amb ús de magatzem-estacionament esta fixat en 1.200.000 €, i el llindar de 

valor cadastral mínim és el que s'aplica als immobles d'us comercial que es fixa en 

860.000 €. 

TERCERA.- En paraules del Tribunal Suprem recollides entre d' altres a la sentencia de 

la Secció Cinquena de la Sala Tercera d'l d' octubre de 2.008, dictada en el recurs 

86/2005 "cuando se cuestiona en la vía administrativa previa la falta de claridad y justificación 

de las variables, magnitudes y valores y se ponen de manifiesto las lagunas de que adolece la 

propuesta, la Administración debe hacer un esfuerzo 111a110r en la resolución recurrida para que 

el destinatario de un acto administrativo conozca los criterios aplicados que constitu11en los 

flmdamentos de la decisión administrativa". 

El Gremi de Garatges reiteradament ha qüestionat el fet de que I' Ajuntament 

faci una interpretació correcta a !'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, dones a la vista del gran nombre d'immobles, 

366.084 el passat exercici, sens dubte aquí hi han de figurar inclosos aparcaments 
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associats a l'ús d'habitatge que s'haurien d' excloure, ates que en altre cas es produeix 

un resulta! injust que fa que tots els titulars d'immobles amb ús d'aparcament en el que 

es realitza una explotació económica, 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%. 

El cert és pero que, que a pesar de les queixes i al ·legacions presentades en 

aquest sentit, l' Ajuntament ha vingut refusant entrar a analitzar si efectivament 

s'inclouen dins d'aquesta bossa d'immobles, en un nombre tant eleva! de 366.084, tant 

els aparcaments associats a un ús d'habitatge o particular, com aquells en els que es 

desenvolupa una explotació económica oberta al públic. 

Junt amb el deure de motivació i explicació, invoquem el dret a una bona 

administració, que comporta un plus a !'hora de justificar l'adopció d'un determina! 

acle o disposició administrativa, per tal de garantir el control de 1' activitat pública, així 

com la interdicció de l' arbitrarietat, dones en paraules de la sentencia del Tribunal 

Suprem de 15 de julio! de 2.010, recurs 25/2018, ponent Juan Carlos Trillo Alonso "el 

deber de buena administración, de un buen hacer administrativo en el ejercicio de la potestad 

reglamentaria, exige un especial cuidado a la hora de estudiar las consecuencias econó111icas que 

la implantación de la nueva nor111ativa conlleva", i que si bé transparencia i dret a una bona 

administració tenen profundes relacions, el cert és que són dos conceptes distints, el 

segon més ampli que el primer, sent aquella en definitiva un deis instruments per 

aconseguir l' efectivitat d' aquest, com ensenya la sentencia del Tribunal Suprem de 30 

d'abril de 2.012, dictada en el recurs 1.869/2011, quan esmenta el dret a una bona 

administració com el dret d'última generació integral per l'accés deis ciutadans als 

arxius i registres, vincula! a principis de transparencia. 

Pe! Tribunal Suprem, el deure d'especial de cura en la gestió de !'interés públic 

que ha estat encomanat a l' Administració Tributaria, exigeix que 1' Adrn:inistració actu'i 

d'una forma objectiva, proporcionada i diligent, dones és a 1' Adrn:inistració a qui 

correspon "corregir la injusta situación cuando le es fácil obtener la infor111ación precisa para 

ello, mediante el examen de sus bases de datos o procurando llamar al procedi111iento a los 

terceros afectados, salvo que se verifique la ausencia de repercusión ... ", dones "la 

Administración no puede, con su pasividad, permitir que se consagren situaciones injustas 
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contrarias a las finalidades buscadas por el ordenamiento jurídico, situaciones que pueden 

eliminarse o, al menos, mitigarse a través de una implicación administración más activa ... a una 

buena Administración le es exigible que motive y esté en condiciones de justificar el ejercicio 

proporcionado y razonable de las potestades discrecionales que le concede el ordenamiento 

jurídico para ejercitar sus funciones". 

QUARTA.- No resulta qüestionable que els articles 129 i 130 de la Llei 39/2015, d'l 

d' octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

imposen 1' adaptació de la normativa als principis de bona regulació, sense que n'hi 

hagi prou amb una simple al ·legació formal sinó que de manera certa i efectiva la 

norma ha de ser necessaria, efica<;, proporcionada, accessible, eficient i proporcionar 

seguretat jurídica als seus destinataris. 

Hagués estat necessari complimentar el tramit d' avaluació normativa previa 

amb participació deis ciutadans d'acord amb l'article 133 de la dita Llei 39/2015, d'l 

d' octubre, pero en tot cas i com a mínim, l' apartat 5 de !' article 129 també exigeix que 

en aplicació del principi de transparencia, les administracions públiques possibilitin 

!' 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 transparencia, accés a la informació pública i bon govern, i aquí no s'ha 

possibilitar aquest accés, en un suposit que es fa patent que la norma no es traba 

justificada en una raó d'interes general ni s'adapta als objectius perseguits pe! 

legislador, ni és proporcionada, dones té unes conseqüencies enormement lesives des 

del punt de vista tributari per un determinat col ·Iectiu. 

Fins i tot, hagués resulta! obligat demanar un informe a la propia Gerencia del 

Cadastre, que hagués estat útil per prevenir i aclarir aquesta distinció d'usos i valor 

cadastrals entre imrnobles arnb ús d' aparcament obert al públic, i associats o vinculats 

a un ús residencial particular. 

L'Irnpost sobre Béns lrnrnobles grava la capacita! econornica que es rnanifesta a 

través del valor cadastral deis béns irnrnobles titularitat del subjecte passiu, i per 

calcular la quota s' aplica el ti pus corresponent sobre la base irnposable, que en el cas 
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concret del tipus específic és el d'aquell 10% d'immobles amb un major valor cadastral, 

pero si resulta que en aquests immobles s'inclouen alguns que no són homogenis en 

quan al seu ús, es trenca i vulnera aquell principi de capacitat económica, que és el que 

aquí succeeix. 

En el nostre cas el Cadastre és el que aprova les ponencies de valors i assigna 

els usos, i !' Ajuntament és el qui els té en compte per la liquidació, per tant a !'hora de 

regular l' aplicació d' aquest ti pus incrementat 1' Ajuntament haura de ser especialment 

curós, i mai es podra emparar en una norma que no té rang legal i no resulta suficient 

per destriar les manifestacions de riquesa gravades, dones sempre ha de prevaldre el 

principi de legalitat i la resta de principis tributaris aplicables. 

És conegut que per !' exigencia de l'Impost de Béns Immobles de Naturalesa 

Urbana, de conformitat amb l'article 102.3 de la Llei Genral Tributaria, es requereix 

!' elaboració del corresponent padró i/ o matricula de contribuents en el que s'han de 

recollir els elements de la deute tributari corresponent a cadas subjecte passiu, i hem 

d' entendre que I' Ajuntament disposa d' aquest padró en el que haurien d' estar recollits 

els usos i valors cadastrals de tots els im1nobles, i sincerarnent no s' enten aquesta 

manca de trasparencia i obstaculització per accedir a unes dades que en definitiva són 

les que han de permetre revisar la legalitat de 1' ordenani;a aprovada. 

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. 

La solució fora establir el llindar de valor cadastral en el 10% exclusivament 

deis immobles amb destí i ús d' aparcament industrial/ comercial, no residencial, 

excloent tots els altres. En anteriors ocasions havíem deixat plantejades les opcions de 

vincular-los amb els immobles destinats a activitats donades d' alta en 1' epígraf fiscal 

751, 751.2 i 751.3, o la que hem esmentat de incloure'ls amb els immobles urbans amb 

ús d'indústria, o qualsevol altra solució que és !' Ajuntament titular de les facultats i 
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prerrogatives tributaries qui les ha de proposar, pero alguna cosa cal fer per fer cessar 

aquesta situació de greuge discriminatori que any darrera any es ve repetint. 

SISENA. No volem acabar aquest escrit sense recordar un cop més els importants 

esfon;os economics i de tot tipus que, el col ·lectiu de garatges que representa aquest 

Gremi, esta realitzant per tal d' adaptar-se a la nova normativa en materies de reducció 

de la contarninació ambiental afavorint la presencia de vehicles electrics, amb convenís 

amb cornpanyies subministradores, i considerables esfor,os en inversions i millores de 

les insta! ·lacions i superació de no menys importants dificultats, tot aixo adre,;at 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 eficiencia 

energetica i reducció de les emissions contaminants. 

No obstant, la millor i més accessible disponibilitat d'aparcaments objecte 

d' aquests considerables esfor,os economics en inversions i reformes, també contribueix 

a potenciar i millorar el comer<;, indústria, serveis i en definitiva tot el sector terciari de 

la nostra ciutat. 

I és en el marc del desplegament de 1' economía sostenible d' aquest sector que 

s' associen aquells esfor,;os, els quals haurien d' anar acompanyats de decisives 

actuacions d' ajuda i foment des de les nostres Administracions, coherentrnent amb les 

potestats que tenen atribu'ides, i en aquest sentit s'ha de vetllar per fomentar i 

aconseguir de manera efica<; aquests objectius compatibles i beneficiosos per la 

col ·lectivitat, donat que es tracta d' aparcaments proxims a les activitats economiques 

que es desenvolupen en les arees urbanes i permeten aquesta disponibilitat i accés tant 

necessari avui en dia per aquell sector. 

No creiem es pugui qüestionar que els titulars deis aparcaments, quins 

interessos representa el Gremi aquí compareixent, han donat reiterades mostres de ser 

lleials i correctes contribuents, a pesar de la llarga situació de greuge discriminació que 

venen patint, i que caldria redre,;ar de forma justa, oi més si tenim en compte que els 

nostres poders públics venen obligats a estar atents i a corregir aquestes situacions, 
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com és el cas en I' ambit de la discrecionalitat de que disposen en!' aplicació de l'Impost 

sobre els ben immobles de naturalesa urbana, alleugerint i flexibilitzant la carrega 

impositiva desproporcionada a !'hora de contribuir al finan�ament de la despesa 

pública, pero que a la vegada obté la seva contrapartida dones repercuteix en la millora 

de l' activitat económica del sector. 

Especialment significatiu es que es puguin atendre les nostres reivindicacions, 

en un moment especialment delicat del sector com a conseqüencia de les importants 

restriccions a la mobilitat introdui:des adre�ades a recluir el volum de transit i circulació 

de vehicles, el que repercuteix de forma immediata i directa no solament sobre 

l'activitat deis aparcaments/garatges, i quan el que cal és fomentar l'activitat 

económica i en definitiva ajudar a potenciar el desenvolupament de negocis i activitats, 

com en aquest cas, són els aparcaments i garatges, que no s' oblidi són suport de mol tes 

d' altres activitats comercials, de serveis i d' al tres a la nostra ciutat, i si no és possible 

aplicar exempcions o bonificacions, como s'ha vingut demanant i en d' al tres municipis 

han fet, al menys gravar els immobles on es desenvolupen de manera justa i 

proporcionada. 

Conseqüentment, us 

SO L·LICITA 

Que rebent aquest escrit sigui ad mes i en els seus merits es modifiqui l' article 7 de 

l'Ordenan�a Fiscal 1.1 de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, i en 

concret els valors cadastrals del quadre de l'annex, de tal manera que s'incrementi el 

llindar de valor cadastral pels immobles de naturalesa urbana amb ús d' aparcament 

comercial i/ o industrial en els termes que s'han deixat exposats. 

ALTRESSÍ SOL ·LICITA: Que s'incorpori a l'expedient i se'ns en doni vista abans de 

l' aprovació definitiva la següents documentació, 
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