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Il·lm. Sr. Francisco Salamé Sabater
Alcalde
Ajuntament de Copons
C/ Àngel Guimerà, 8
08281 Copons

Q-05535/2017

Senyor,

Hem rebut l'escrit de queixa, número d'expedient personal 5535/2017, 
presentat pel senyor Josep Maria Tomás Pujabet, amb domicili, a efectes de 
notificacions, a la Plaça Ramon Godó, 3, de Copons.

L'objecte de queixa que presenta l'interessat fa referència a l'aplicació de 
diferents preus per utilitzar la piscina municipal, depenent si la persona 
usuària està o no empadronada al municipi. 

Aquesta institució ha constatat que, efectivament, l'Ordenança fiscal núm. 
11, que regula la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, 
estableix preus diferenciats per a persones empadronades i no 
empadronades. 

En relació al cas informat, permeteu que us traslladem les següents 
consideracions d'ordre legal: 

La normativa en matèria d’hisendes locals no contempla cap circumstància 
especial que justifiqui el tractament diferenciat pel fet d’estar empadronat a 
un municipi, tal com regula l’Ordenança fiscal. 

Val a dir que el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat sobre el principi 
d’igualtat davant la Llei establert a l’article 14 de la Constitució Espanyola, el 
qual es concreta en l’obligació de donar el mateix tracte als que es troben en 
situacions jurídiques equiparables, amb la prohibició de qualsevol 
discriminació o desigualtat de tracte que manqui d’una justificació objectiva i
raonable. 

En principi, tots els usuaris dels serveis i instal·lacions esportives municipals 
han de pagar el mateix import pel mateix servei com conseqüència de la 
igualtat de l'article 14 de la CE. Tanmateix, això no significa una uniformitat 
absoluta, sinó que cal tenir en compte que l'article 24.4 del Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals determina que per determinar la 
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quantia de les taxes es poden tenir en compte criteris genèrics de capacitat 
econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les. 

Així doncs, s'admet el tracte diferent, amb l'establiment de tarifes reduïdes o 
bonificades, quan existeixin circumstàncies que estan legalment previstes i a 
favor de sectors amb menys capacitat econòmica.

Cal destacar que els tribunals han assenyalat que l'establiment de 
bonificacions o tarifes diferenciades en base a l'empadronament comporta 
una diferència de tracte que no està fonamentada "en un criteri objectiu i 
raonable, d'acord amb judicis de valor generalment acceptats" (Sentència del 
Tribunal Suprem, Sala del Contenciós Administratiu, Secció 2a, de 12 de juliol
de 2006) i no és, per aquest motiu, una discriminació jurídicament assumible.

D’acord amb això, aquesta institució considera que establir tarifes diferents 
per als usuaris del servei de poliesportiu en funció de si estan empadronats al
municipi és contrari al dret a la igualtat de tracte.

Malgrat les anteriors consideracions, aquesta institució és conscient de la 
complexitat en què es poden trobar les entitats locals en la gestió dels 
interessos del municipi, i en concret, en la prestació de serveis municipals 
amb la voluntat municipal d'intentar compensar part dels imports a satisfer 
pels veïns, tenint en compte la contribució que aquests fan a la hisenda 
pública. 

Tanmateix, val a dir que si l'Ajuntament considera que els residents han de 
tenir alguna preferència en l'ús dels serveis i activitats municipals, en tant 
que entén que són aquests qui més contribueixin a sufragar-los, caldria que 
l'entitat local estudiés una alternativa que fos conforme a dret, tenint en 
compte que la solució no pot donar-se amb la regulació de tarifes 
diferenciades en base a l’empadronament, en tant que, com s'ha dit, 
comporta una diferència de tracte entre grups de persones que no està 
fonamentada amb circumstàncies objectives i raonables que ho justifiquin.

D'acord amb les anteriors consideracions, i sens perjudici que ens aporteu 
nova informació, us realitzem el següent suggeriment:

La modificació de l’Ordenança fiscal número 11 reguladora de la prestació de 
serveis en la piscina municipal, eliminant el criteri d'empadronament com a 
criteri de quantificació del preu a satisfer, a fi que tots els usuaris del servei 
municipal quedin subjectes a les mateixes taxes sense establir diferències 
segons el lloc d'empadronament. 

Això, sens perjudici que el municipi pugui buscar solucions alternatives, si es 
vol reconèixer algun tipus de diferència o atenció als residents al municipi en
l'ús dels serveis i activitats, per entendre que són els que més contribueixen a
crear-los i sufragar-ne el cost. 



Us agrairem que ens feu saber la vostra posició davant aquestes 
consideracions, així com que ens informeu de l'acceptació -o no-, del 
suggeriment precedent. 

Atentament,

Rafael Ribó

Síndic

Barcelona, 14 de juliol de 2017


		2017-07-14T11:28:38+0200




