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Secretaria Municipal

Núm. Exp.: 2021/4320

Contribucions especials 

INFORME DE SECRETARIA

Assumpte: Imposició i Ordenació de Contribucions Especials per al finançament del 

Projecte d’Obres Ordinàries del Sector de Bellamar – 1a fase.

ANTECEDENTS:

Primer.- En data 25.2.2021 el Ple municipal va aprovar inicialment l’acord d’aprovació 

inicial del Text refós del projecte d’obres ordinàries del sector de Bellamar al TM. De  

Castelldefels (ref. 2724/2021), amb el pressupost següent:

A data d’avui aquest expedient resta pendent d’aprovació definitiva. 

Segons informa el departament que tramita l’esmentat expedient, es preveu que 

l’aprovació definitiva de l’instrument es sotmeti al Ple en sessió ordinària  del mes de 

maig, prevista per al dia 27.5.2021.

Segon.- En data 29.4.2021 l’Alcaldessa dicta provisió d’inici de l’expedient d’imposició i 

ordenació de les CCEE de referència i indica que es procedeixi al tramitació del mateix.

Tercer.- consten a l’expedient:

- Informe del cap d’unitat intermèdia d’espai públic de data 18.3.2021.

- Informe del cap de tributs, que compren al proposta de resolució, de data 

14.5.2021.

- Informe de la intervenció municipal de data 14.5.2021. 

LEGISLACIÓ APLICABLE:

• Els articles 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 març. 

(TRLHHLL)

• L'article 22.2.e) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 

(LBRL)

• Els articles 2.2, 28, 35.4 i 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària. (LGT)



• L'article 82.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. (ROF)

• Els articles 127 al 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (LPAC)

• Ordenança general núm. 0, reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

• Ordenança fiscal municipal núm. 21, reguladora de les Contribucions Especials.

CONSIDERACIONS JURIDIQUES:

Primera. Les contribucions especials són tributs potestatius que graven l'obtenció pel 

subjecte passiu d'un augment de valor dels seus béns per la realització d'obres 

públiques o per l’establiment o ampliació de serveis públics, amb les característiques 

següents:

- Fet imposable: constitueix el fet imposable de les contribucions especials 

l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns 

com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o 

ampliació de serveis públics de caràcter local (article 28 TRLHHLL).

- Subjectes passius: Són subjectes passius de les contribucions especials les persones 

físiques i jurídiques i les Entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT 

especialment beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o 

ampliació dels serveis locals que originin l'obligació de contribuir.

Tindran la consideració de persones especialment beneficiades els propietaris dels 

béns immobles afectats per la realització de l'obra o establiment o ampliació del 

servei, les persones o les entitats titulars de les explotacions empresarials, les 

companyies d'assegurances que desenvolupin l'activitat en el cas d'establiment o 

ampliació de serveis d'extinció d'incendis, les empreses subministradores en el cas 

de construcció de galeries subterrànies (article 29 TRLHHLL).

- Base imposable: Està constituïda, com a màxim, pel 90% del cost que l'Entitat Local 

suport per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació del servei. 

Correspon al Ple de la Corporació establir el percentatge a repartir entre els 

subjectes beneficiats per l'obra o el servei.

En el cas que ens ocupa, l’informe del cap d’unitat d’espai públic de la cap de 

secció de via pública, de data 18.3.2021, assenyala específicament que els 

percentatges de repartiment son el següents:

Ajuntament: 33,88%

Contribuents: 66,12%

En aquest sentit la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de juny de 1994 disposa 

que, les contribucions especials van dirigides a finançar obres i serveis públics en 
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els quals, juntament amb els interessos generals indeterminats, existeixen 

interessos particulars reflectits en un benefici especial a favor de determinades 

persones o de l’augment de valor de determinades finques i, precisament per que 

en l’execució d’aquestes obres que constitueixen al base imposable de les 

contribucions especials es produeix un benefici general d‘impossible generalització 

i un benefici particular perfectament determinable, la Llei imposa a l’Ajuntament la 

necessitat  de ponderar el percentatge del cost de l’obra que pot finançar-se per 

contribucions especials, establint com a màxim el 90%, el qual s’ha d’anar reduint  

en la mesura que els interessos particulars implicats en l’obra cedeixin pas a favor 

dels interessos generals.

El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de mera previsió. Si 

el cost real fos major o menor que el previst, es prendrà aquell a l'efecte del càlcul 

de les quotes corresponents.

S'entendrà per cost suportat per l'entitat la quantia resultant de restar a la xifra del 

cost total l'import de les subvencions que l’ajuntament obtingui per la realització 

de l’actuació.

- Quota: La base imposable es repartirà entre els subjectes passius, tenint en 

compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les regles 

establertes en l'article 32 del TRLRHL.

Amb caràcter general s'aplicaran, conjunta o separadament, com a mòduls de 

repartiment: els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el 

volum edificable d'aquests i el valor cadastral a l'efecte de l'Impost sobre Béns 

Immobles.

En el cas que ens ocupa, segons s’indica en l’informe del Cap de secció de Tributs, 

s’ha escollit com a mòdul únic d’aplicació el valor cadastral a l’efecte de l’Impost 

sobre béns Immobles.

Determinada la quota a satisfer, la Corporació podrà concedir, a sol·licitud del 

subjecte passiu, el fraccionament o l'ajornament d'acord amb el que estableix 

Ordenança general núm. 0, reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

- Meritament: La contribució especial es reportarà al moment en què les obres 

s'hagin executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres anessin 

fraccionades, la meritació es produirà per a cadascun dels subjectes passius des 

que s'hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l'obra.

Aprovat l'Acord concret d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir a 

compte el pagament de les contribucions especials en funció de l'import del cost 

previst per a l'any següent. No podrà exigir-se la bestreta d'una nova anualitat 

sense que hagin estat executades les obres per les quals es va exigir la 

corresponent bestreta.



La meritació es tindrà en compte a l'efecte de determinar la persona obligada al 

pagament de conformitat amb el que es disposa en l'article 30 del TRLRHHLL.

Finalitzada la realització total o parcial de les obres o iniciada la prestació de servei, 

es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes 

individualitzades definitives, girant les liquidacions que procedeixin i compensant 

com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s'haguessin efectuat. Tal 

assenyalament definitiu es realitzarà pel Ple de l'Ajuntament com a òrgan 

competent de l'Entitat impositora, ajustant-se a les normes de l'Acord concret 

d'ordenació del Tribut.

Les previsions del Departament de Gestió Tributaria, segons s’acredita en l’informe 

del responsable, consisteixen en el cobrament en tres fraccions a la bestreta, amb 

dues primeres equivalents al 25% del cost inicialment previst i una darrera, 

coincident amb la liquidació final amb els costos definitius de les obres un cop 

descomptades les subvencions rebudes i els abonaments a compte realitzats.

al respecte son les següents:

Segona.- El procediment per dur a terme la imposició i l'ordenació de les contribucions 

especials és el següent:

L’ajuntament disposa ja d’Ordenança fiscal vigent en matèria de contribucions 

especials per tant no es necessari l’elaboració i aprovació d’una ordenança ad hoc.

L'exacció d'aquest Tribut precisarà la prèvia adopció de l'Acord d'imposició i ordenació.

L'obra no podrà executar-se fins que s'hagi aprovat definitivament la imposició i 

ordenació concreta de les contribucions especials, és a dir, no pot aprovar-se 

l'ordenació de contribucions per finançar obres o serveis iniciats amb caràcter previ a la 

data de l'Acord definitiu d'ordenació, havent-se d'entendre iniciada una obra amb el 

seu replanteig (STSJ de Catalunya 651/2001, de 13 de juliol). Fins i tot certa 

Jurisprudència trasllada aquesta data a la de notificació individual de les quotes a 

satisfer (STS de 24 de novembre de 1997).

L'Acord haurà d’incloure: la determinació del cost previ, de la quantitat a repartir entre 

els beneficiaris i els criteris de repartiment. 

L'Acord provisional s'adoptarà pel Ple de la Corporació segons l'article 22.2.e) de la 

LBRL, amb el vot favorable de la majoria simple de membres del Ple.

A tenor de l'article 36.2 del TRLRHL: “/.../ els propietaris o titulars afectats per la 

realització de les obres o l'establiment o l'ampliació de serveis promoguts per l'Entitat 

Local podran constituir-se en Associacions administratives de contribuents en el període 

d'exposició al públic de l'Acord d'ordenació de les contribucions especials”. 

La possibilitat de constituir Associacions administratives de contribuents és una 

circumstància que ha de reflectir-se en l'Acord provisional d'imposició i ordenació de la 

contribució, doncs, com prevé l'article 36.2 del TRLRHL, la constitució podrà realitzar-se 

«en el període d'exposició al públic de l'Acord d'ordenació». 
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Per a la constitució de les Associacions administratives de contribuents l'Acord haurà de 

ser pres per la majoria absoluta dels afectats sempre que representin, almenys, els dos 

terços de les quotes que hagin de satisfer-se.

Un cop adoptat l’acord d’aprovació inicial, aquest s’exposarà al públic al tauler 

d'anuncis de l'Entitat (e-tauler) i al butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant 

trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i 

presentar les reclamacions que estimin oportunes.

En el cas de Castelldefels, amb població superior a 10.000 habitants, l’anunci s’ha de 

publicar a més en un dels diaris de premsa de major difusió de la província.

Simultàniament, es publicarà al portal web de l'Ajuntament a fi de donar audiència als 

ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres 

persones o entitats. 

Així mateix, es podrà recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions 

reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o 

interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin 

relació directa amb el seu objecte.

Finalitzat el període d'exposició pública, es procedirà a l’aprovació definitiva de l’acord 

d’ordenació i imposició de les contribucions especials, resolent les reclamacions que 

s'haguessin presentat. Aquest segona cord també serà competència del Ple municipal, 

per majoria simple.

Una vegada adoptat l'Acord concret d'ordenació de contribucions especials i 

determinades les quotes a satisfer, seran notificades individualment a cada subjecte 

passiu al seu domicili o en defecte d'això per Edictes. Aquests podran formular recurs 

de reposició davant l'Ajuntament, el qual podrà versar: (1) sobre la procedència de les 

contribucions especials, (2) sobre el percentatge del cost que hagin de satisfer les 

persones especialment beneficiades o (3) sobre les quotes assignades.

En tot cas, els Acords definitius hauran de ser publicats al tauler d’edictes, a la web 

municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona sense que entrin en vigor 

fins que s'hagi dut a terme aquesta darrera publicació.

NOTA: l’aprovació inicial de l’acord d’ordenació i imposició de les contribucions 

especials requerirà la prèvia aprovació definitiva del projecte d’obres de referència, per 

part del Ple municipal.

La Secretària,


