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Presentació

 Josep Mariné i Grau
President de la Diputació de Tarragona

LA CIUTAT DE TARRAGONA HA ESTAT SEU DE LA INAUGURACIÓ DEL

2N CONGRÉS DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. LES DUES ENTITATS

MUNICIPALISTES, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I

COMARQUES (ACM) I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

(FMC), HAN SUMAT ELS SEUS ESFORÇOS PER TAL DE CONVOCAR I
DUR A TERME UNA TROBADA DELS ELECTES LOCALS PER TAL DE

REFLEXIONAR DEL MODEL D’AJUNTAMENT QUE VOLEM CONSTRUIR PER

A L’ANY 2020.

Tots sabem que, sovint, les preocupacions per la gestió diària
ens allunyen dels moments de reflexió, de la previssió més
enllà de l’assumpte urgent que ens apressa. Amb aquest
Congrés, el municipalisme, i amb ell tots i cadascun dels
municipis catalans, afronta una fita de gran significació com
és donar resposta als reptes de la transformació de tots els
ordres que està vivint la societat. Ho fa amb la voluntat de
configurar uns ajuntaments que amb la seva actuació
augmentin la qualitat de vida de la ciutadania.

Als ajuntaments ens correspon gestionar obres i serveis actuant
com a administració de proximitat a la ciutadania. Hem
establert una interrelació que cal reforçar amb la resta de les
administracions i amb els agents socials i econòmics de forma
que perfeccionem la nostra missió de representants de la
comuitat. Ara es tracta d’afegir el valor de dinamitzadors de
la comunitat  per aconseguir la màxima competitivitat del
municipi. Ens correspon liderar, al costat de les accions de la
societat,  el creixement sostenible del nostre poble o ciutat i
fer-ho tant des de la vessant econòmica com –el que és bàsic-
socialment.

Amb el 2n Congrés de Municipis s’obre un periode de reflexió
que, conseqüentment amb la voluntat de màxima participació
ciutadana es fa extensiu a tota la societat. La mateixa
articulació en set seus de debat, la creació de diverses places
obertes per tractar temes puntuals, així com la possibilitat de
fer arribar als electes però també a tota la ciutadania els seus
parers, opinions, suggeriments... a la pàgina a Internet del
Congrés així ho demostren. 2n Congrés de Municipis:
(www.2comu.org)

Tinc el convenciment que la participació activa dels i des dels
municipis de les comarques tarragonines reflexarà la vivor de
la nostra societat i contribuirà al disseny d’una administració
local cada cop més propera als ciutadans. Una administració
realment facilitadora respecte de les aspiracions d’aquesta
ciutadania que ens dóna sentit.
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Octavi Anguera
Servei d’Assistència Municipal

ACTIVITATS COMUNES A
TOTS ELS MESOS DE L’ANY

1 - Revisió contínua del
padró municipal
D’acord amb la Llei 4/1996, de
10 de gener, de modificació de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del
règim local, i amb la normativa
de desenvolupament dictada
per l’INE, mensualment s’han
de trametre a aquest ens les
variacions produïdes en el
padró d’habitants.

2 - Cotització al règim
general de la Seguretat
Social
Abans de cada final de mes
s’han de presentar els impresos
TC1 i TC2 del personal laboral,
funcionaris integrats (proce-
dents de MUNPAL) i funcio-
naris de nou ingrés (no
procedents de MUNPAL),
separats per grups, correspo-
nents al mes anterior.

3 - Estadística d’edificació i
habitatge
Dins els deu primers dies de
cada mes s’ha de presentar a
la Direcció General d’Arqui-
tectura i Habitatge l’Estadística
d’Edificació i Habitatge esta-
blerta a l’Ordre de 29 de maig
de 1989.

4 - Dipòsit de detinguts
L’Ordre de 20 de juliol de
2000 del Departament de
Justícia de la Generalitat de
Catalunya ha modificat la
quantitat que han de percebre
a partir de l’1 de gener de 2000
els ajuntaments de Catalunya
que tenen dipòsit municipal de
detinguts en funcionament,
per la seva condició de cap de
partit judicial. Per als anys
posteriors al 2000, la quantitat
fixada en aquella ordre
s’incrementarà amb l’IPC

corresponent. Aquests ajunta-
ments encarregats de la
custòdia de detinguts han de
presentar, cada mes, a la
Conselleria de Justícia (Presó
de Tarragona) mitjançant
certificació acreditativa del
nombre de detinguts o presos
per dia, amb indicació de
circumstàncies personals,
expedida pel secretari de la
corporació o per l’encarregat
del dipòsit, amb el vist-i-plau
de l’Alcalde, on s’acom-
panyarà còpia certificada de
les ordres de detenció, presó,
trasllat o llibertat dictada per
les autoritats judicials.

5 - Tutela financera
L’Ordre de 28 de juny de 1999
del Departament d’Economia
i Finances de la Generalitat ha
modificat la informació que
han de trametre els ens locals
i els ens dependents en les
sol˙licituds d’autorització i en
les comunicacions relatives a
la concertació d’operacions de
crèdit.

Els deu primers dies de cada
mes, els ens locals, els seus
organismes autònoms i les
societats mercantils de capital
íntegrament local han de
comunicar a la Direcció
General de Política Financera
les operacions de crèdit de
termini igual o inferior a un
any, formalitzades o avalades
durant el mes anterior. Aquesta
comunicació s’ha d’efectuar
mitjançant la tramesa del
model CT “Operació de
tresoreria” que recull aquesta
ordre.

D’altra banda, també han de
comunicar a la Direcció
General de Política Financera
les operacions de crèdit no
subjectes a autorització, de
termini superior a un any, que
haguessin realitzat. Aquesta
comunicació es farà durant els
deu dies primers del mes
següent al de la formalització,
en l’ordre en què hagin estat
formalitzades.
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JUNY

1 - MEMÒRIA ANUAL DE SECRETARIA

Durant el primer semestre, els Secretaris de les Diputacions
Provincials i dels Ajuntaments de població superior als 8000
habitants han de redactar una Memòria de la gestió
corporativa, segons la Circular de la Direcció General
d’Administració Local, de 21 de maig de 1951. S’haurà de
trametre al Ministeri per les Administracions Públiques.

2 - PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Trimestralment, les capitals de província i poblacions de més
de 50.000 habitants (ROF) i poblacions on sigui obligatòria
segons la Llei 7/85, han de publicar un Butlletí d’informació
municipal on s’inserti un extracte d’acords i resolucions
adoptats.

3 - ESFORÇ FISCAL

Al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 123, de 23 de maig
d’enguany, es publica la Resolució de 16 d’abril de 2001, per
la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les
corporacions locals relativa a l’esforç fiscal i la comprovació
en les delegacions d’Economia i Hisenda, establint-se el model
que, a aquests efectes, s’ha d’utilitzar. Aquesta nova Ordre
estableix, al seu apartat 1, quina és la informació que cada
ajuntament ha de trametre per calcular l’esforç fiscal (necessari
per liquidar definitivament la participació dels municipis en
els tributs de l’Estat). Així mateix, aprova el model que els
ajuntaments han d’utilitzar a aquest efecte i determina que la
informació s’ha de trametre abans del dia 1 de juliol de 2001.

JULIOL

1 - IRPF
Fins al dia 20 de juliol l’Ajuntament haurà de presentar a la
Delegació d’Hisenda la declaració de les quantitats retingudes
en el segon trimestre de l’any.

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball
Segon trimestre de l’any. Model 110

Fins al dia 20 de juliol es presentarà declaració de la retenció
practicada el trimestre anterior per rendiments procedents de
l’arrendament d’immobles urbans.

2 - IVA.
Fins al dia 20 de juliol es presentaran els impresos 300 (règim
general) i 310 (règim simplificat) corresponents al segon
trimestre de l’any.

3 - RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.
Abans del 31 de juliol s’ha de presentar, corresponent als
funcionaris integrats (procedents de la MUNPAL), els impresos
per l’assistència sanitària concertada amb la Seguretat Social
TC3/4 i TC2/3. Es presenten els corresponents al segon
trimestre de l’any.

4 - DEUTE PERPETU A FAVOR DELS AJUNTAMENTS.
Els Ajuntaments que tinguin inscripcions nominatives de Deute
perpetu han de preocupar-se que es presentin aquestes
inscripcions, degudament facturades, a la Intervenció
d’Hisenda de la seva província, perquè els sigui liquidada i
reconeguts els interessos corresponents al venciment del
trimestre anterior.
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In t roducció  a l s  Fons  
e l s  

À mbits

 Dolors Micola Piñol
Responsable Fons Europeus-SAM

La Diputació de Tarragona ha
vist la necessitat de comptar
amb més funcions d’assis-
tència i assessorament als
ajuntaments de les nostres
comarques en projectes
finançats amb fons europeus.
Amb aquesta finalitat, s’ha
creat la unitat de Fons
Europeus dins el Servei
d’Assistència al Municipi, amb
les funcions de:

INFORMACIÓ:

• Mantenir permanentment
informades les entitats locals
de la demarcació.

• Publicar temes d’actualitat
comunitària a la Revista
SAM.

• Crear i mantenir actualitzat
un espai a la WEB de la
Diputació amb informació
dels instruments de
finançament comunitari
d’interès per a les
corporacions locals.

GESTIÓ I ASSESSORAMENT:

• Assistir, assessorar i donar el
suport necessari a les entitats
locals en la confecció de
projectes comunitaris i en la
seva gestió i avaluació.

• Dissenyar i presentar els
projectes promoguts per la
pròpia Diputació.

• Defensar i fer el seguiment i
defensa dels projectes que
presenti la Diputació de
Tarragona en el marc d’un
instrument financer comu-
nitari determinat.

• Oferir als municipis un servei
de recerca de socis trans-
nacionals per als seus
projectes.

• Elaborar metodologies de
treball per a la tramitació de
projectes.

Com a apropament de les
corporacions locals a aquesta
nova unitat creada al SAM, és

important fer una petita
introducció sobre els diferents
instruments de finançament
europeu per a les actuacions
locals, i més específicament
sobre els Fons Estructurals.

Vegem un esquema dels
instruments de la política de
cohesió de la Unió Europea:

D’entre aquests diferents tipus
d’instruments financers
comunitaris, cal destacar la
importància dels Fons
Estructurals, amb una dotació
de 195.000 milions d’euros
(meuros) per al període vigent
2000-2006. Per emmarcar el
perquè de l’existència dels
Fons Estructurals, primer cal fer

f

f f f f

f

ESQUEMA. INSTRUMENTS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UE

Instruments no financers Instruments financers

Préstecs Subvencions
a fons perdut

Banc
Europeu

d'Inversions

Altres
instruments

Fons
Estructurals

Fons
de cohesió
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Europeus :
fons  es t ruc tura l s

Unió Europea

Objectius prioritaris

Fons estructurals

defineix

instruments financers per
aconseguir els objectius

OBJECTIU 1
OBJECTIU 2
OBJECTIU 3

FEDER
FSE
FEOGA-O
IFOP

Iniciatives dels estats

LEADER +
EQUAL
INTERREG III
URBAN

Iniciatives comunitàries

referència als objetius
prioritaris que s’ha traçat la
Unió Europea per a aquest
període per tal d’aconseguir
l’esperat desenvolupament
harmoniós del conjunt de la
UE (vegeu esquema adjunt):

• Objectiu 1: Promoure el
desenvolupament i ajust
estructural de les regions
menys desenvolupades. La UE
ha assignat el 69,7% dels Fons
Estructurals a aquest objectiu.

• Objectiu 2: Donar suport a
la reconversió econòmica i
social de les zones amb
deficiències estructurals. La UE
ha assignat el 15,5% dels Fons
Estructurals a aquest objectiu.

• Objectiu 3: Donar suport a
l’adaptació i modernització de
les polítiques de sistemes
d’educació, formació i
ocupació. La UE ha assignat el
12,3% dels Fons Estructurals a
aquest objectiu.

Les zones elegibles són
aquelles que indiquen l’àmbit
territorial en relació a un dels
objectius comunitaris -objec-
tiu 1, 2 o 3- en els quals es
poden realitzar accions
finançades. El 22 de desembre
de 1999 la Comissió Europea
va aprovar la llista de zones
espanyoles del nou objectiu 2
presentada per l’Estat -a
Catalunya la proposta la fa la
Generalitat-, les quals abasten
set comunitats autònomes i

engloben una població de 8,8
milions d’habitants, dels quals
3.973.786 són de Catalunya,
inclosa tota la població de
Tarragona (574.676 habitants).
Les zones elegibles a
Catalunya per al nou període
2000-2006 són gairebé les
mateixes de l’objectiu 2 (zones
en declivi industrial) + objectiu
5b (zones rurals) del període
1994-1999, amb algunes
modificacions que no afecten
Tarragona.
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À mbits

El terme NUTS -es correspon
amb les sigles de Nomen-
clature of Territorial Units of
Statistics establertes per
Eurostat- és la mesura d’unitat
estadística utilitzada a la
Comunitat Europea i propor-
ciona un desglossament de les
unitats territorials. NUTS
subdivideix cada estat membre
en una jerarquia d’àrees
administratives cada cop més
petites; en el nostre cas, NUTS
I correspon al país -Espanya-,
NUTS II a les comunitats
autònomes -Catalunya- i
NUTS III a les províncies
-Tarragona.

Els estats membre i la
Comunitat recolzaran l’exe-
cució de les actuacions
encaminades a aconseguir

aquests objectius mitjançant
els Fons Estructurals, el Banc
Europeu d’Inversions i els
altres instruments financers
existents. Vegem els Fons
Estructurals.

Els Fons Estructurals són
instruments financers comu-
nitaris que tenen la missió de
corregir els principals
desequilibris regionals i
promoure el desenvolupament
harmoniós de la comunitat,
per tal de dur a terme la
política de cohesió econòmica
i social dins la Unió Europea,
amb la finalitat d’aconseguir
aquests tres objectius prio-
ritaris. Per al nou període de
programació 2000-2006
aquests s’han reduït a quatre
instruments:

FEDER (Fons Europeu de
Desenvolupament Regional).
Instrument financer que té com
a principal missió redreçar les
regions i promoure el seu
desenvolupament estable i
sostenible. Els seus grans
àmbits d’intervenció són les
mesures productives per crear
o mantenir llocs de treball i
l’ajut a les infraestructures.
Representa un 18% del
pressupost de la Unió Europea
i un 50% de la dotació total
dels Fons Estructurals.

FSE  (Fons Social Europeu).
Instrument financer que té com
a objectiu la millora dels

recursos humans i la promoció
de l’ocupació. Dóna suport en
tres àmbits: els plans estatals
d’ocupació, el
desenvolupament local/pactes
territorials per a l’ocupació i
les qüestions vinculades amb
la societat de la informació.
Representa un 10% del
pressupost de la Unió Europea
i un 30% de la dotació total
dels Fons Estructurals.

FEOGA-O  (Fons Europeu
d’Orientació i Garantia
Agrícola - Secció Orientació).
El FEOGA és un instrument
financer que té com a objectiu
donar suport a la PAC (Política

Iniciatives comunitàries (MEUROS).
Període 2000 - 2006 Pressupost total UE Assignació Espanya Espanya Ptes

INTERREG III 3.975 900 4.875 149.747

EQUAL 2.362 485 2.847 80.697

LEADER + 1.553 467 2.020 77.702

URBAN 594 106 700 17.637

Fons cohesió 11.160 1.856.868

Procedimens de programació

Iniciatives dels estats 3.975 900 

No preassignat als estats 2.362 485 

8saMrevista
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Agrària Comunitària) i millorar
les estructures agrícoles. Està
dividit en dos fons: el FEOGA-
Garantia i el FEOGA-
Orientació, però només el
FEOGA-O és considerat un
fons estructural.

Les actuacions del FEOGA-O
s’adrecen a l’adaptació
d’estructures agràries, a la
comercialització i
transformació de productes i a
la protecció del patrimoni
rural.  Representa un 5% del
pressupost de la Unió Europea
i un 17% de la dotació total
dels Fons Estructurals.

IFOP (Instrument Financer
d’Orientació de la Pesca).
Instrument financer que té com
a objectiu l’equilibri de la
gestió dels recursos i la millora
de la competitivitat de les
estructures en el sector de la
pesca.  Representa un 0,5%
del pressupost de la Unió
Europea i un  3% de la dotació
total dels Fons Estructurals.

Un 94% d’aquests Fons
Estructurals està preassignat als
estats membres per a les seves
intervencions d’iniciativa
nacional que s’emmarquin en
els 3 objectius prioritaris per a
la cohesió econòmica i social
europea, amb la següent
distribució:

• Objectiu 1: 69,7%

• Objectiu 2: 11,5%
• Objectiu 3: 12,3%
• IFOP (fora obj. 1) 0,5%

El 6% restant dels Fons
Estructurals, no preassignats
als estats, es destinarà a:

Iniciatives comunitàries
Representen un 5,35% de la
dotació total dels Fons
Estructurals.

INTERREG III: iniciativa
comunitària destinada a la
cooperació transfronterera,
transnacional i interregional
amb l’objectiu de fomentar
un desenvolupament har-
moniós, equilibrat i sos-
tenible del conjunt del
territori comunitari. Aquesta
iniciativa comptarà amb un
pressupost de 4.875 meuros
(900 meuros/149.747
milions ptes. per Espanya)
provinents del FEDER, que
podran ser destinats també
a accions de formació.

EQUAL: iniciativa comunitària
que fomentarà la coo-
peració transnacional per
promoure nous mètodes de
lluita contra tota mena de
discriminació i desigualtat
en el mercat laboral. Equal
comptarà amb un
pressupost de 2.847 meuros
(485 meuros/80.697 milions
ptes. per Espanya)
provinents del FSE.

Dotació total Fons Estructurals: 195.000 MEUROS.
Període 2000-2006

5.850
33.150

58.500 97.500

FEDER
FSE
FEOGA-O
IFOP

Fons Estructurals
preassignats als estats (94%)

97523.985

22.425

135.915

Objectiu 1
Objectiu 2
Objectiu 3
IFOP (fora obj. 1)

Fons Estructurals
no preassignats als estats (6%)

488780

10.433

Iniciatives
comunitàries

Mesures 
innovadores

Mesures
d'assistència
tècnica

9saMrevista
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LEADER +: iniciativa comu-
nitària a favor del
desenvolupament rural.
Comptarà amb un
pressupost de 2.020 meuros
(467 meuros/77.702 milions
ptes. per Espanya)
provinents del FEOGA-O.

URBAN: iniciativa comuni-
tària que potenciarà la
reahabilitació econòmica i
social de les ciutats i els
barris en crisi amb l’objectiu
de promoure un desenvo-
lupament urbà sostenible.
Estarà finançada pel FEDER,
que podrà ser destinat a
accions de formació. Té
atribuïda una dotació de
700 meuros (106 meuros/
17.637 milions ptes. per
Espanya) provinents del
FEDER.

Mesures innovadores
Tenen com a objectiu
contribuir a l’elaboració de
mètodes i pràctiques nove-
doses que millorin la qualitat
de les intervencions dels Fons
Estructurals. La Comissió
Europea és qui proposarà el
finançament d’aquestes
mesures innovadores (estudis,
projectes pilot i intercanvis
d’experiències), tenint en
compte que cada àmbit
d’actuació serà finançat per un
únic fons. Representa un 0,4%
de la dotació total dels Fons
Estructurals.

Mesures d’assistència tècnica
Són accions de preparació,
seguiment, avaluació i control
per a l’aplicació adequada del
Reglament general sobre els
Fons Estructurals. Dins

d’aquestes mesures s’inclouen:
estudis relatius a la intervenció
dels Fons Estructurals; accions
d’assistència; intercanvis
d’experiència i d’informació;
la creació, el funcionament  i
la interconnexió dels sistemes
informàtics de gestió,
seguiment i avaluació i la
millora dels mètodes d’ava-
luació. Representa un 0,25%
de la dotació total dels Fons
Estructurals.

EL FONS DE COHESIÓ

El Fons de Cohesió és un
instrument financer que
contribueix a l’enfortiment de
la cohesió econòmica i social
del territori comunitari en el
marc de l’evolució cap a la
unió econòmica i monetària,
mitjançant el finançament  de
projectes, fases de projectes i
grups de projectes vinculats a
una estratègia coherent
d’inversió pública en els
sectors de les infraestructures
de transport transeuropees i de
medi ambient.

El Fons de Cohesió no és un
Fons Estructural; a diferència
dels Fons Estructurals que
persegueixen objectius regio-
nals i socials, el Fons de
Cohesió pretén contribuir a la
cohesió dels estats membres,
enfortint les economies menys
pròsperes de la UE per
aconseguir un creixement més
equilibrat.

La dotació del Fons de Cohesió
per al període 2000-2006 és
de 18.000 meuros, un 4% del
pressupost de la Unió Europea.
Els quatre estats beneficiaris
són Espanya (61-63,5%,
equivalent a 11.160 meuros/
1.856.868 milions ptes.),
Grècia (16-18%), Irlanda (2-6)
i Portugal (16-18%). A Espanya
tenen accés als recursos del
Fons de Cohesió l’Adminis-
tració de l’Estat, totes les
comunitats autònomes i les
corporacions locals; per a
aquestes últimes hi ha dues
vies d’accés: els municipis de
més de 50.000 habitants i les
capitals de província, i les
agrupacions supramunicipals
de més de 50.000 habitants.

INTERREG III EQUAL LEADER + URBAN

Iniciatives comunitàries.
Pressupost UE període 2000 - 2006 (MEUROS)
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àmbi t  JURÍDIC
TR I B U TA C I Ó  D E  L E S  C O M PA N Y I E S  E L È C T R I Q U E S

I  D E  T E L E F O N I A  P E R  L A  U T I L I T Z A C I Ó D E L  D O M I N I

P Ú B L I C  L O C A L .
CO N C L U S I O N S  I  P R O P O S TA  D’A C T U A C I O N S

 Pere Joan Torrent i Ribert
Cap dels Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona

À mbits

DESPRÉS D’ESTUDIAR LA PROBLEMÀTICA DE REFERÈNCIA, D’ANALITZAR

LES QÜESTIONS DUBTOSES AMB ELS COMPANYS DELS SERVEIS

JURÍDICS I AMB ELS SECRETARIS-INTERVENTORS DEL SAM, I

DESPRÉS DE CONSULTAR PRESTIGIOSOS PROFESSIONALS I

OPERADORS JURÍDICS, ENS ATREVIM A FORMULAR LES SEGÜENTS

CONCLUSIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ.
1.- COMPANYIES
ELÈCTRIQUES

La seva subjecció a la taxa per
la utilització del domini públic
local ve regulada en l’article
24.1 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.

Han de pagar el 1’5 % dels
ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin
anualment en cada terme
municipal.
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1.1.- Companyies
comercialitzadores d’energia
elèctrica, que NO són
propietàries de les
instal·lacions i conduccions
que ocupen el domini públic
local
Ens referim a ENDESA i altres
companyies que no tenen cap
conducció pròpia en els
municipis de Tarragona, on
existia l’exclusivitat de FECSA
i ENHER, ara fusionades.

Operen des de 1999 i
subministren energia elèctrica
a la majoria de les grans
empreses i indústries. La seva
facturació és molt important en
els municipis amb polígons
industrials i empreses
importants.

CONSIDEREM que no són
subjectes passius tributaris de
la taxa per utilització del
domini públic local i en
conseqüencia no se’ls pot
efectuar cap liquidació per
l’esmentada taxa, perquè no
existeix el fet imposable, ja
que no són titulars de cap

instal·lació que ocupi el
domini públic local.

Caldria una reforma legislativa
per a poder fer tributar
aquestes companyies per la
utilització indirecta del domini
públic local.

1.2.- Possible tributació de
FECSA-ENHER, per la
facturació que efectuen les
companyies elèctriques
comercialitzadores
Si no es pot obligar les
companyies elèctriques
comercialitzadores que paguin
l’1’5 % de la seva facturació
(ja que no són titulars de les
instal·lacions que ocupen el
domini públic local),
CONSIDEREM que FECSA-
ENHER té l’obligació de pagar
la taxa de l’1’5 %, no tan sols
per la seva facturació al
municipi, sinó també per la
facturació que fan les altres
companyies comercialitza-
dores d’energia elèctrica al
municipi, ja que aquesta
energia passa per les
instal·lacions que ocupen el

domini públic local, propietat
de FECSA-ENHER.

Seria desitjable una reforma
legislativa que deixés ben clara
aquesta obligació per tal
d’evitar una evasió “legal” de
la taxa.

Però mentre no arriba la
reforma legislativa, i en tot cas
per als anys 1999 i 2000, cal
esperar que els jutjats i
tribunals donaran suport als
ajuntaments en aquesta
actuació.

1.3.- Actuacions a dur a
terme
Ens referim a tots els
ajuntaments que tenen
indústries i empreses
importants. Possiblement han
constatat que la tributació de
FECSA-ENHER referent a l’any
1999, ja ingressada, ha
disminuït considerablement.

Aconsellem la següent
actuació:

a) requeriment a FECSA-
ENHER, perquè comuniqui el
nom i adreça de totes les
companyies elèctriques que
comercialitzen energia elèc-
trica en el terme municipal, i
des de quina data.

b) requeriment a les
companyies elèctriques que
comercialitzen energia
elèctrica en el terme
municipal, perquè comuni-

quin a l’Ajuntament les dades
de la seva facturació bruta als
seus abonats del municipi,
desglossant els següents
conceptes:

- Ingressos bruts per a la
companyia: ingressos pro-
vinents de l’energia submi-
nistrada als usuaris, drets
d’escomesa, cooperació
econòmica amb els abonats,
reparacions, verificacions de
fusibles, drets de connexió i
lloguer de comptadors.

- Ingressos per conceptes
recaptatoris a favor de l’Estat:
quotes amb destí específic.

- IVA Total

c) Proposta de liquidació a
FECSA-ENHER, per la taxa
d’1’5 % per utilització del
domini públic local, sobre els
ingressos bruts de la facturació
de totes les companyies que
operen en el municipi.

És aconsellable una sola
liquidació per la facturació
conjunta de totes les
companyies que operen en el
municipi.

A la base imposable de la taxa
no s’inclouen els ingressos per
conceptes recaptatoris a favor
de l’Estat ni l’IVA.

d) Audiència a FECSA-ENHER,
pel termini de 10 dies, per a
al·legacions.
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e) Aprovació de la liquidació
de la taxa, per part de l’alcalde.

f) Notificació de la liquidació
a FECSA-ENHER amb peu de
recursos (recurs obligatori de
reposició), i clàusula d’ingrés
en voluntària.

És d’esperar que totes les
liquidacions seran recorre-
gudes en reposició, i després
davant del Jutjat contenciós
administratiu de Tarragona.

El SAM de la Diputació
prestarà assistència lletrada a
aquells ajuntaments de menys
de 10.000 habitants que ho
demanin.

També hi ha la possibilitat de
què els ajuntaments que tenen
delegada la gestió recaptatòria
d’alguns tributs a BASE, li
deleguin expressament la
competència per a gestionar,
inspeccionar i liquidar la taxa
per utilització del domini
públic local per part de les
companyies subministradores
o comercialitzadores d’energia
elèctrica.

2.- COMPANYIES DE
TELEFONIA

2.1.- Companyies de
telefonia mòbil
Considerem que no existeix
cap fet imposable per aplicar
una taxa municipal per
ocupació del domini públic
local. Les antenes de telefonia
mòbil, al nostre criteri, són una
simple construcció que ha de

tributar per ICIO i taxa de la
llicència urbanística.

Opinem que qualsevol altra
possibilitat tributària exigeix
una nova legislació.

2.2.- Companyies
comercialitzadores de
telefonia fixa, que NO són
propietàries de les
instal·lacions i conduccions
que ocupen el domini públic
local
Ens referim a les diverses
companyies que operen en
telefonia fixa, però que no
tenen cap conducció pròpia,
ja que les instal·lacions que
utilitzen el domini públic
local, són totes de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A.

Operen des de fa uns 4 anys, i
es diu que la seva quota de
mercat pot arribar a més del
25 % en l’actualitat.

CONSIDEREM que no són
subjectes passius tributaris de
la taxa per utilització del
domini públic local i en
conseqüencia no se’ls pot
efectuar cap liquidació de
l’esmentada taxa, perquè no
existeix el fet imposable, ja
que no són titulars de cap
instal·lació que ocupi el
domini públic local.

Caldria una reforma legislativa
per poder fer tributar aquestes
companyies per la utilització
indirecta del domini públic
local.

2.3.- Tributació de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.
a) Cal dir en primer lloc, que
Telefònica no tributa per la taxa
d’utilització del domini públic
local, ja que està exempta de
tots els tributs locals, llevat de
l’IBI, d’acord amb la Llei 15/
1987, de 30 de juliol, de
tributació de Telefónica de
España, S.A. i Reial Decret
1334/1998, de 4 de novembre,
que desen-volupa parcialment
la referida llei.

b) Com a contrapartida per
l’exempció de tots els tributs
locals, Telefónica paga als ens
locals una mena de tribut
compensatori, que consisteix
en l’1’9 % per als ajuntaments,
i el 0’1 % per a la Diputació,
sobre els seus ingressos bruts
en el municipi o en la
província.

c) No hi ha dubte que
l’actuació des de fa uns anys
de diferents operadores de
telefonia fixa, que utilitzen les
instal·lacions i conduccions de
Telefónica que ocupen el
domini públic local, ha
suposat una disminució dels
ingressos bruts de Telefónica,
i en conseqüència una dismi-
nució del tribut compensatori
a favor dels ajuntaments i de
la Diputació.  Sembla que això
no és just, i que Telefónica
hauria de pagar (almenys l’1’5
%) per la facturació de les
companyies comercialit-
zadores que utilit-zen la seva
xarxa.

d) Tanmateix OPINEM que ni
els ajuntaments ni la Diputació
no tenen compe-tència per a
gestionar, inspeccionar,
liquidar i recaptar aquest tribut
compensatori, ja que aquesta
competència és del Ministeri
d’Hisenda.

Sembla que els ens locals tan
sols poden instar i dirigir les
seves queixes al Ministeri
d’Hisenda.

e) En aquest cas la reforma
legislativa és encara més
necessaria que en els altres
supòsits.

3.- INSTAL·LACIÓ DE
CONDUCCIONS DE FIBRA
ÒPTICA I SIMILARS

Sembla que no hi ha dubte que
aquesta utilització de la via
pública ha de tributar segons
l’article 24.1 de la Llei
reguladora de les Hisendes
Locals.

Tanmateix opinem que també
és necessària una modificació
legislativa en el sentit que
quedi clar que la titular de la
conducció de la fibra òptica ha
de pagar l’1’5 % dels ingressos
bruts que obtinguin totes les
entitats que utilitzin les
instal·lacions, ja sigui la
propietària, ja siguin les
comercialitzadores o arren-
datàries, per tal que no passi
el mateix que amb les
companyies elèctriques.
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àmbi t  JURÍDIC
IM P O S T  S O B R E  B É N S  I M M O B L E S :  E X E M P C I Ó :
E L S  T E R R E N Y S  O C U PAT S  P E R  L E S  P R E S E S ,  S A LT S

D’A I G U A I  E L S  E M B A S S A M E N T S  E S TA N S U B J E C T E S

A  L ’ I B I  U R B A N A,  D E S  D E  L ’A N Y  1999

 Serveis Jurídics

À mbits

Sentència de 19 de gener de 2001, de la Sala contenciosa
administrativa (Secció 1a) del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Ponent: Il·lm. Sr. D. Emilio Aragonés Beltrán

ANTECEDENTS DE FET

L’organisme autònom BASE-
Gestió d’Ingressos Locals de la
Diputació de Tarragona liquida
a ENDESA l’impost sobre béns
immobles de naturalesa
urbana, corresponent a la
central hidroelèctrica de Riba-
roja, inclosos els terrenys que
ocupa la llera de l’em-
bassament, de l’exercici 1999,
i que afecten els ajuntaments
de Riba-roja d’Ebre i la Pobla
de Massaluca.

La propietària de la central i
de l’embassament interposa
recurs de reposició contra la
liquidació, que és desestimat
per BASE, i recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat
contenciós administratiu núm.
1 de Tarragona, el qual
desestima el recurs en
sentència de data 5 de juliol
de 2000.

Interposat el recurs
d’apel·lació per ENDESA, la
Secció 1a de la Sala
contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya el desestima i
confirma la sentència de 1a
Instància. Tant el magistrat del
Jutjat contenciós administratiu
núm. 1 de Tarragona Sr. Eduar-
do Saavedra Maldonado, com
els magistrats de la Secció 1a (
ponent Sr. Emilio Aragonés
Beltrán) consideren que a
partir de la reforma legislativa
de la Llei d’hisendes locals feta
per la Llei 50/1998, de 30 de
desembre, no hi ha dubte que
la llera o terreny ocupat per les
preses, salts d’aigua o
embassament, que no tinguin
un aprofitament públic i
gratuït, estan subjectes a
l’Impost sobre béns immobles
de naturalesa urbana.

Ambdós recursos, en primera
i segona instància, han estat
defensats pels Serveis Jurídics
del Servei d’Assistència
Municipal de la Diputació de
Tarragona.

FUNDAMENTOS DE
DERECHO

PRIMERO.- Constituye el
objeto del presente recurso de
apelación la impugnación de
la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo
núm. 1 de Tarragona y su
Provincia de 5 de julio de
2000, que desestima el recurso
contencioso-administrativo
ordinario núm. 62/2000
interpuesto por la entidad
mercantil ENDESA, S-A-
contra la resolución de fecha
12 de enero de 2000 dictada
por el presidente de BASE-

Gestión de Ingresos Locales de
la Diputación Provincial de
Tarragona sobre denegación
de exención del pago del
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) por el suelo
que ocupa el embalse de Riba-
roja d’Ebre en ese municipio
y en el de Pobla de Massaluca,
todo ello relativo a las
liquidaciones del ejercicio de
1999.

SEGUNDO: La cuestión
litigiosa ha sido objeto de una
amplia controversia doctrinal,
jurisprudencial y hasta legal,
pero que para el ejercicio de
1999 de que se trata no puede
ofrecer ninguna duda
razonable sobre su resolución
en el sentido sustentado por la
sentencia de instancia, habida
cuenta, en particular, de la
doctrina legal contenida en las
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SSTS de 15 de enero de 1998
(Recurso de casación en
interés de la Ley núm. 6614/
1997) y de 21 de enero de
1999 (Recurso de Casación en
interés de la Ley núm. 6434/
1998), así como de la
redacción legal vigente en tal
ejercicio de los artículos
62.b).2 y 64.a) de la Ley de
Haciendas Locales.

Esta Sala (sentencia de la
Sección 3ª de 6 de abril de
1999, recurso contencioso-
administrativo núm. 1638/
1996) ha señalado, respecto de
ejercicios previos al de 1999:

1.º) Sobre la sujeción de los
saltos  de agua al Impuesto de
Bienes Inmuebles, que la
cuestión aparece ampliamente
examinada por la STS citada
de 15 de enero de 1998 que
resuelve un recurso de
casación en interés de Ley.  El
Tribunal Supremo parte de la
premisa de que las soluciones
adoptadas en relación con las
desaparecidas Contribuciones
Territoriales Rústica y Urbana
no son extrapolables, sin más,
al nuevo tributo del IBI.
Analiza a continuación el texto
de la Ley 39/1988, de 28
diciembre y llega a la
conclusión de que la falta de
mención en la nueva Ley (al
contrario de lo de agua implica
la voluntad del legislador de
suprimir dicho supuesto de no
sujeción y determina, por
tanto, que debe entenderse
que los saltos de agua son
construcciones que materia-
lizan el hecho imponible del
IBI, viniéndose así a corroborar

el cambio legislativo operado
por el Real Decreto 791/198
1, de 27 marzo.  Por otra parte,
del art. 62 b) de la Ley se
deduce que el legislador ha
querido gravar con el IBI toda
clase de construcciones, en
sentido amplio, con abs-
tracción de su lugar de
ubicación, de su destino, de
los materiales que los
configuran o de la posibilidad
de su traslado; mencionando
además, a modo de cláusula
de cierre,  “las demás
construcciones no calificadas
expresamente de rústicas en el
artículo siguiente”.

2.º) Sobre la exención del art.
64 de la Ley de Haciendas
Locales para los bienes de
dominio público hidráulico,
que no puede olvidarse que la
exención del art. 64.a) de la
Ley 39/1988 lo es siempre que
tales bienes sean de apro-
vechamiento público y
gratuito lo que, evidente-
mente, no es el caso de un
complejo hidráulico.

3.º) Sobre la exención del
llamado vaso o lecho del
embalse, que esta Sala ha
estimado que los elementos
sustanciales de un complejo
hidráulico en cuanto afectos a
su destino “incluido el lecho
del embalse, en los términos
del art 9 de la Ley de Aguas”
resultan claramente subsu-
mibles en la consideración de
bienes inmuebles de natura-
leza urbana a los efectos del
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.  La STS citada de
15 de enero de 1998 aborda

la cuestión en el fundamento
de derecho III c) y, tras extensa
argumentación, llega a una
conclusión que cabe sintetizar
diciendo que el lecho del
embalse no puede reputarse
bien inmueble ni rústico ni
urbano (en la definición de los
arts. 62 y 63 de la Ley 39/1988)
por lo que debe concluirse la
no sujeción al IBI de dichos
terrenos.  Sin embargo, la Ley
50/1998, de 30 diciembre, de
Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social da
nueva redacción al número 2
del apartado b) del artículo 62
de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, incluyendo
expresamente en la relación de
bienes inmuebles constitutivos
del hecho imponible del
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles “el lecho o terreno
ocupado por el agua de las
presas, saltos de agua y
embalses”.  Podría pensarse
que la aplicación de una Ley
publicada el 31 de diciembre
de 1998 a un recurso
interpuesto en 1996 vulnera el
principio de irretroactividad
que, en determinados su-
puestos, alcanza rango
constitucional (art. 9.3 del
Texto Fundamental). Pero esto
no es así, y el propio legislador
cuida de dejarlo claro en la

Exposición de la Ley ( apartado
II “in fine” 9 expresando que
la enumeración del art. 62 no
es “numerus clausus” sino “ad
exemplum” y que los bienes
añadidos a la enumeración
forman un conjunto unitario
“como siempre fue la voluntad
del legislador y de la norma”.
No se trata, pues, de una
innovación o de un cambio de
criterio sino de explicitar lo
que estaba implícito “desde
siempre” impidiendo interpre-
taciones contrarias a la “mens
legislatoris” y a la “mens
legis”.

TERCERO: La conclusión
anterior no puede quedar
desvirtuada por la igualmente
citada STS de 21 de enero de
1999, porque la misma está
referida a la legislación previa
a la Ley 50/1998 que se acaba
de citar y cuya nueva
redacción resulta en todo caso
de indudable aplicación al
ejercicio de 1999.

En efecto, en tal sentencia del
Alto Tribunal se señala que
para resultar comprendidos en
ese dominio público hidráu-
lico sujeto al tributo, sería
preciso, como presupuesto de
la entrada en juego del citado
artículo 64 a), no sólo que su
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aprovechamiento fuera,
asimismo, y de una manera
total, no gratuito, sino también
que estuviesen contemplados
-una y otro-, además,
conceptualmente, de un modo
directo o indirecto, en los
comentados casos previstos en
los artículos 62 y 63 de la
propia Ley de Haciendas
Locales (en especial, en los del
primero de ellos), de modo
que, si el agua y el terreno
cuestionados no conforman un
suelo, ni una construcción, de
las características concretas
indicadas en los distintos
apartados de dichos receptos
(como así acontece, en la
realidad, ya que en ellos no se
habla de agua embalsada-
sobre todo si la misma es la
propia del río y demás
corrientes concluyentes que
nutren el embalse de terrenos
ocupados por la misma, ni
pueden conceptuarse - el agua
y, en concreto, el lecho-, en
consecuencia, técnica y
jurídicamente hablando, como
espacios descubiertos, ni
corno depósitos al aire libre,
ni como anejos a las
construcciones, con el alcance
que propugna la parte
recurrente -por cuanto su
estricta naturaleza no admite
esas adscripciones calificativas
y conceptuales-), no deviene
factible el poder someterlos. o
entenderlos sujetos, al IBI aquí
objeto de controversia.

Pues bien, lo que hace la
nueva redacción del citado
artículo 62.b).2 de la Ley de
Haciendas Locales es
contemplar de modo directo y
explícito el lecho de los
embalses como sujetos al
impuesto, al ser del siguiente
tenor literal el precepto: “ 2.
Las obras de urbanización y de

mejora, como las expla-
naciones y las que se realicen
para el uso de los espacios
descubiertos, considerándose
como tales los recintos
destinados a mercados, los
depósitos al aire libre, las
presas, saltos de agua y
embalses incluido el lecho de
los mismos, los campos o
instalaciones para la práctica
del deporte, los muelles, los
estacionamientos y los
espacios anejos a las
construcciones”- Y lo hace la
Ley 50/1998 explicando
literalmente en su Exposición
de Motivos que “En relación
con el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, se da nueva
redacción al número 2 del
apartado b) del artículo 62 de
la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, inclu-
yendo expresamente en la
relación de bienes immuebles
constitutivos del hecho
imponible del Impuesto sobre
Bienes immuebles, y aún
cuando dicho precepto
contiene una relación de
dichos bienes “ad exemplum”
y no como “numerus clausus”,
el lecho o terreno ocupado por
el agua de las presas, saltos de
agua y embalses, consti-
tuyendo tales bienes, como
siempre fue la voluntad del
legislador y de la norma, un
conjunto unitario, criterio que
debe aplicarse también a este
tipo de  immuebles cuando, de
conformidad con lo señalado
en el artículo 63 de la citada
Ley, sean de naturaleza
rústica”.

Y no siendo, obviamente,
público ni gratuito el
aprovechamiento que lleva a
cabo la entidad apelante, en
modo alguno cabe acoger el

recurso de apelación que
interpone.

Por fin, el artículo 101 del Real
Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que
desarrolla los Títulos
Preliminar-, I, IV, V, VI y VII de
la Ley 2911985, de 2 de
agosto, de Aguas, dispone con
toda claridad que “En las
concesiones de aguas públicas
y en las modificaciones de las
mismas que se autoricen, se
entenderá comprendida la de
los terrenos de dominio
público hidráulico necesarios
para su utilización”.

Por tanto, el lecho de los
embalses, que constituye un
conjunto unitario con los
mismos, es una construcción
sometida al IBI y no exenta,
por no tratarse de apro-
vechamiento público y
gratuito, como resulta de la
legislación vigente y aplicable
al caso.

CUARTO: Es obligada, en
consecuencia, la deses-
timación del presente recurso
de apelación.  Por fin, con-
forme a lo dispuesto en el
artículo 139.2 de la Ley 29/
1998 reguladora jurisdicción,
las costas procesales se
impondrán al recurrente en la
segunda instancia si se
desestima totalmente el
recurso, salvo que el órgano
jurisdiccional, razonándolo
debidamente, aprecie la
concurrencia de circuns-
tancias que justifiquen su no
imposición.  Se recoge de esta
forma el principio del

vencimiento mitigado, que
aquí debe conducir a la no
imposición de costas habida
cuenta de que la singularidad
de la cuestión debatida veda
estimar que se halle ausente la
“justa causa litigandi” en la
apelante (“serias dudas de
hecho o de derecho” en el
caso, teniendo en cuenta la
jurisprudencia recaída en
casos similares para apreciar a
estos efectos que el caso era
jurídicamente dudoso, tal
como sería la el artículo 94.1
de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil,
vigente desde hace escasas
fechas).

F A L L A M O S: DESES-
TIMAMOS el recurso de
apelación núm. 80/2000
interpuesto por ENDESA, S.A.
contra la sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-adminis-
trativo núm. 1 de Tarragona y
su Provincia de 5 de julio de
2000, que desestima el recurso
contencioso administrativo
ordinario núm. 62/2000
interpuesto por la entidad
mercantil ENDESA, S.A contra
la resolución de fecha 12 de
enero de 2000 dictada por el
presidente de BASE-Gestión de
Ingresos Locales de la
Diputación Província de
Tarragona sobre denegación
de exención del pago del
Impuesto sobre Bienes
Immuebles (IBI) por el suelo
que ocupa el embalse de Riba-
roja d’Ebre en ese municipio
y en el de Pobla de Massaluca,
resolución de instancia que se
confinna en todos sus
extremos; sin expresa declara-
ción en cuanto a las costas de
la apelación.
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àmbi t  de  CULTURA
LE S  F E S T E S  T E M À T I Q U E S  D E  C U LT U R A  P O P U L A R :
L A  R E C R E A C I Ó  I  R E C U P E R A C I Ó  D E L  PAT R I M O N I

H I S T Ò R I C  I  L L E G E N D A R I  C O M A  E S T R AT È G I A  D E

D E S E N V O L U PA M E N T  C U LT U R A L  T E R R I T O R I A L

 Jan Grau

À mbits

LES FESTES TEMÀTIQUES:
UN ELEMENT DE
PROJECCIÓ

Una classificació útil de la
cultura popular
La cultura popular és
classificable de moltes
maneres. Una d’elles, permet
dividir-la en elements de
projecció, perfectament
diferenciats per les seves
característiques:

1. L’associacionisme com a
motor.
2. La rendibilitat com a
projecció turística.
3. Les festes com a element
identitari i cohesionador.

L’associacionisme
com a motor
Estem en un moment de canvi
associatiu, en el qual

l’associacionisme clàssic de
caire ateneístic pateix una
certa crisi. També l’oferta
lúdica i esportiva ha ampliat el
seu ventall i han proliferat
associacions de consciència
social d’àmbit global com les
ONG, provocant que els
objectius dels associats
desdibuixin l’àmbit d’acció
immediata i en qualsevol cas
prenguin un abast que acaba
deixant de banda el sentiment
de localisme. Tot plegat, sumat
al fet que les associacions
d’activitats festives practiquen
la seva activitat per tot el
territori, fan que el sentit de
pertinença vagi perdent força.

Si a aquest fet afegim que els
projectes festius i patrimonials

comunitaris tot sovint estan
acotats sense massa possi-
bilitats creatives, la partici-
pació massiva de tota la
població en un projecte
concret queda en bona part
condicionada a l’atractiu que
pugui tenir aquest projecte i a
les possibilitats que el
protagonisme sigui compartit.

LA RENDIBILITAT DEL
TERRITORI COM A
PROJECCIÓ TURÍSTICA

Un dels principals motors
econòmics de Catalunya és el
turisme, un turisme cada
vegada més allunyat del desig
d’invasions massives sense
importar quin tipus de turisme
arriba i cada vegada és més
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exigent pel que fa a la
demanda d‘ofertes de turisme
de qualitat. Des de fa uns anys,
el país està treballant de cara
a aquest turisme de qualitat,
especialment pel que fa a
l’oferta del patrimoni
monumental i el patrimoni
natural. El model però, massa
sovint té unes característiques
encotillades per un excés de
cientifisme, minvant per tant
possibilitats de l’atractiu
imaginatiu.

L’assignatura pendent però,
està en la rendibilitat del
territori pel que fa al patrimoni
immaterial, especialment el
llegendari, que permet per a la
seva implantació en el territori
un ampli ventall de possi-
bilitats de cara al turisme
d’aventura cultural. De fa ben
poc han començat les rutes
històriques o llegendàries amb
un èxit creixent i ja és un
model en plena implantació a
bona part d’Europa.

LES FESTES COM A
ELEMENT IDENTITARI I
COHESIONADOR

Les festes tenen una funció
terapèutica per a la comunitat,
dinamitzen i reforcen el
sentiment identitari. El fet que
elements i actes festius, fins i
tot la mateixa festa, es
sacralitzin prenent la categoria
de símbol, aconsegueix efectes

cohesionadors. Moltes pobla-
cions mantenen un model de
festa estructurat i limitat,
pensat per a ser consumit més
que per participar-hi, anònim
entre la gran oferta festiva del
país.

La necessitat de projecció ha
fet que a molts indrets on la
festa local és similar a moltes
d’altres hagin buscat la
singularitat en d’altres festes
creades de nou, traslladant a
aquestes el sentit d’identitat i
de projecció. El fenomen es
produeix especialment a les
terres de Ponent, amb
exemples tant destacats com
els de Lleida, Tàrrega, Cervera
o Bellvís.

LES FESTES TEMÀTIQUES

Les festes temàtiques són un
fenomen modern que està a
cavall entre la necessitat de
projectes creatius i parti-
cipatius, i el desig de projecció
de les poblacions que les
organitzen. La rutina de molts
programes de festes majors
amb continguts, exclusivament
de consum, ha generat la
necessitat de crear festes
participatives, que han
esdevingut a vegades projectes
de tota la comunitat amb
resultats cohesionadors
excel·lents. A poc a poc la
cadena s’estén per mimetisme
a d’altres poblacions, que més

que crear, copien models ja
existents com és el cas dels
mercats medievals, que s’han
posat de moda en els darrers
anys.

TIPOLOGIA DE FESTES
TEMÀTIQUES

Al marge de les festes
tradicionals relacionades amb
activitats gremials, com les de
Sant Antoni Abat, o de diades
tradicionals com les dels Reis
de l’Orient, que podrien ser
considerades temàtiques, les
de nova creació o recreació es
poden agrupar en funció dels
continguts en diverses
tipologies.

Festes de fires
Malgrat que les fires són un
tema distanciat inicialment de
les festes temàtiques, en els
darrers anys s’ha vist una
evolució en algunes d’elles, de
cara a convertir-les en petits
parcs temàtics. Es tracta de
fires, generalment de produc-
tes monogràfics i en la majoria
dels casos ja existents, que
amb intencions de projecció
s’han nodrit d’activitats
culturals o de caire tradicional
per incrementar l’atractiu de
cara als visitants. Això ha fet

derivar moltes d’aquestes fires
cap a parcs temàtics en els
quals tot sovint son coneguts
per l’oferta lúdica per damunt
de la comercial.

- Fira de la Mel de Crespià
- Fira de la Castanya de
Viladrau
- Fira de l’Avet d’Espinelves
- Fira de la Perdiu a Vilanova
de Meià

Festes gastronòmiques
De festes gastronòmiques, se’n
poden destacar diverses
tipologies. Les de funció
econòmica, les de projecció,
les de relació i les de
dinamitzacio. Les primeres són
l’aparador i el centre motor
d’una oferta turística, pensada
principalment per al consum i
per a la projecció de la
població, emparada en els
productes i els plats de
denominació d’origen. Les de
projecció tenen com a
principal objectiu el fet que es
conegui la població arreu,
deixant en segon terme el fet
econòmic directe. Les de
relació són les que han nascut
com una festa grupal que amb
el temps ha anat creixent fins
esdevenir una gran trobada.
Les de dinamitzacio són festes
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que s’han iniciat com una
forma de dinamització local i
que en prendre dimensions
han esdevingut elements de
projecció.

- Calçotada de Valls
- Diada de la Truita amb Suc
a Ulldemolins
- Festa de les Cassoles de
Tros de Juneda
- L’Aplec del Cargol de
Lleida
- Garoinada de Roses
- Festa de la Ratafia a Santa
- Coloma de Farners

Festes d’oficis
Al marge de les festes de Sant
Antoni Abat en el seu vessant
dels Tres Tombs, s’han creat en
els darrers vint anys festes que
recreen antics oficis avui
desapareguts, amb una clara
intenció de singularitat i de
projecció turística.

- Festa dels Raiers a la Pobla
de Segur
- Festes del Segar i del Batre
a la Fuliola
- Festa de les Trementinaires
a Tuixén
- Trobada de Campaners a
Os de Balaguer

Festes històriques
La projecció passa especial-
ment per la legitimació
comunitària a partir dels
referents històrics. Les festes
històriques són veritables parcs
temàtics que permeten a
l’espectador ser un actor
passiu, afavorint l’atractiu de
l’aventura cultural.

- Setmana Medieval de
Montblanc

- Terra de Trobadors a
Castelló d’Empúries
- Festa del Toca-sons a
Taradell
- Firals de Bellvís
- Festa del Renaixement a
Tortosa
- Festes de Moros i Cristians
a Lleida

Festes fantàstiques
- Aquelarre de Cervera

Teatre popular temàtic
- Misteri de la Madona Santa
Maria de la Selva del Camp
- Ball del Sant Crist de
Salomó
- Història i fets de Vila
Magore a Sant Pere de
Vilamajor
- El retaule de Sant Ermengol
a la Seu d’Urgell
- El comte Arnau a Sant Joan
de les Abadesses

LA FESTA TEMÀTICA:
HISTÒRIA I TERRITORI

La dificultat de crear
poblacions de moda.
Rendiment efímer.

La creativitat legitimada per la
història i la tradició enfront la
creativitat efímera de la
modernitat. No es tracta
d’inventar res sinó de treure
rendiment del que es té.

El factor històric i el llegendari
com a atractiu.

La creativitat aplicada a la
tradició. Tradició no vol dir
immobilisme. La tradició
s’inventa.

L’exemple del país càtar.

LES FESTES TEMÀTIQUES:
ATRACTIUS TURÍSTICS

La festa temàtica com a
element de consum turístic.

La festa temàtica com a
aparador de tot l’any.

La festa temàtica com a
aventura cultural.

El turisme cultural a la recerca
d’emocions. Canvi del paper
d’espectador al d’actor passiu.

La festa com a part temàtic
interactiu.

La identificació de la població
a partir del tema, una imatge
amb voluntat de permanència
com a mitjà de promoció.

La festa com a punt de
concentració del tema i com a
element central d’un ventall
d’activitats.

COMPLEMENTS DE LA
FESTA TEMÀTICA

L’artesania com a font de
singularitat.

La implicació del comerç
local.

Les senyalitzacions i els
senyals permanents.

Les activitats permanents com
a reforç de la festa.

El rendiment anual comercial
a partir de la festa temàtica.

TEMES POC EXPLOTATS

La historia fantàstica en relació
amb el territori. L’exemple de
Zugarramundi.

Els senyals del territori.
L’exemple del bosc de
Broceliande.

Les històries negres. L’exemple
de Praga.

Els itineraris màgics. L’exemple
alquimista del Priorat de Sió.

Els senyals del territori.
L’exemple de Reichenau.

Els ecomuseus.

Els ponts del diables (143 a tot
Catalunya)

Les rutes del comerç
d’aventura.

CONSIDERAC IONS

I  APUNTS
La festa temàtica neix de la necessitat de reafirmar una
identitat

L’apropiació municipal de projectes populars i la no
identificació popular en projectes municipals.

La globalització i la pèrdua d’identitat provoquen la necessitat
de legitimació i de pertinença.

Les dues cultures visitants (massificadores i immigrants)
contraposades a la singularitat com a atractiu turístic.

La singularitat en defensa de la globalització. Singularitat
reforça la identitat.

La singularitat és patrimoni, tant material com immaterial.
El patrimoni reforça el sentit de pertinença.

19saMrevista
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àmbi t

ECONÒMIC
EL  C O M P T E  G E N E R A L  A  L E S  E N T I TAT S  L O C A L S

D E  M E N Y S  D E  5.000 H A B I TA N T S

 Josep M. Seró
Cap de la Unitat de Serveis Econòmics Municipals

À mbits

QUAN ES PRODUEIXI LA PUBLICACIÓ DEL PRESENT ARTICLE NO

MANCARÀ GAIRE TEMPS PER A LA FORMACIÓ DEL COMPTE

GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2000. PER LA

QUAL COSA, I D’UNA MANERA RÀPIDA I CONCISA,
INTENTAREM RESUMIR LA FUNCIONALITAT DEL MATEIX, AIXÍ

COM EL CONTINGUT I ELS TERMINIS DE LA SEVA TRAMITACIÓ.

La Llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, en el capítol
III, secció segona, “Estats i
comptes anuals de les entitats
locals”, i l’ordre de 17 de juliol
de 1990, que aprova la
instrucció de comptabilitat per
a les entitats locals inferiors als
5000 habitants, en el títol IV,
capítol I, “El compte general
de les entitats locals”, ens
posen de manifest allò referent
al compte general en els
termes que a continuació
descriurem:

Les entitats locals, en acabar
l’exercici pressupostari, han de
formar el compte general, que
ha de posar de manifest la
gestió realitzada en els
aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari.

COMPOSICIÓ

El compte general estarà
integrat per:

1.- El de la pròpia entitat.
2.- Els dels seus organismes
autònoms.
3.- El de les societats
mercantils de capital
íntegrament propietat de
l’entitat local.

TERMINIS

Els estats i els comptes de
l’entitat local, els ha de
presentar el president abans
del 15 de maig de l’exercici
següent  a aquell a què
corresponen. Els dels orga-
nismes autònoms i societats
mercantils el capital social de
les quals pertanyi íntegrament
a l’entitat local, presentats i
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proposats inicialment pels
òrgans competents dels
organismes o les societats,
s’han de trametre a l’entitat
local en el mateix termini.

El compte general format per
la intervenció es sotmetrà
abans de l’1 de juny a informe
de la comissió especial de
comptes de l’entitat local. Un
cop informat per la comissió,
s’exposarà al públic per un
termini de 15 dies, durant els
quals i vuit més els interessats
podran presentar reclamacions
que, en cas d’existir, seran
examinades de nou per la
comissió especial que emetrà
un nou informe. Una vegada
complerts els requisits
esmentats, el compte general
serà sotmès al ple de la
corporació per tal que sigui
aprovat abans de l’1 d’octubre,
i tramès a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya  abans
del 15 d’octubre.

La Llei 6/84 de 5 de març, de
la Sindicatura de Comptes,
modificada per la Llei 15/1991
de 4 de juliol, preveu que
aquest òrgan de control extern
ha de formar i unir el compte
general  de les corporacions
locals que componen el sector
públic de Catalunya, per tal
que aquest compte pugui ser
conegut pel Parlament.

ALS ESTATS DE REFERÈNCIA
ASSENYALATS
S’ACOMPANYARÀ A
L’OBJECTE D’AMPLIAR LA
INFORMACIÓ, ELS
ANNEXOS SEGÜENTS

• Balanç de comprovació
• Estat de despeses amb
finançament afectat
• Estat del romanent de
tresoreria
• Estat de situació i moviments
d’operacions no pressupos-
tàries de tresoreria.

• Estat de situació i moviment
de valors.
• El detall dels mateixos està
contingut a les regles 238 a
242 de la ICALS

PER CLOURE, DIREM QUE
COM A DOCUMENTACIÓ
COMPLEMENTÀRIA,
S’HAURAN D’UNIR AL
COMPTE GENERAL ALS
EFECTES DE TRAMETRE A LA
SINDICATURA DE
COMPTES

• Els justificants dels estats i
comptes anuals i dels seus
annexos, que estaran integrats
per:

- Estats de despeses i
ingressos aprovats
inicialment
- Relació autoritzada per
l’interventor de les modi-
ficacions de crèdit de
despeses i de les previsions
d’ingressos inicialment
aprovats
- Relació autoritzada per
l’interventor de les rectifi-
cacions i anul·lacions de
drets i obligacions de
pressupostos tancats
- Actes d’arqueig de les
existències en caixa al final
de l’exercici.
- Certificacions de les
entitats financeres dels
saldos en els comptes al
terme de l’exercici
- Relacions nominals de
deutors i creditors.

El detall dels estats que
s’indiquen està contingut a la
regla 229 de la ICALS.

• Els comptes anuals de les
societats mercantils el capital
social de les quals tingui
participació majoritària la
entitat local, formats d’acord
amb el regulat a la Instrucció
de comptabilitat per a
l’administració local.

COMPTES  I  ESTATS

QUE  L’ INTEGREN

D’acord amb l’ordre de 17 de juliol de 1990 que
aprova la instrucció de comptabilitat per a
entitats locals inferiors a 5000 habitants, els
comptes i estats que hauran de formar les entitats
locals i els seus organismes autònoms costaran
de:

• Balanç de situació

• Compte de resultats

• Liquidació del pressupost

• Estat dels drets a cobrar i obligacions a pagar
procedents d’exercicis tancats.

• Estat dels compromisos de despeses amb
càrrec a exercicis futurs

• Estat de tresoreria.

• Estat del deute

Obviarem entrar en el detall dels esmentats
estats, indicant-vos que el mateix està contingut
en les regles 231 a 236 de la ICALS.

Els comptes de les societats mercantils de capital
total o majoritàriament propietat de l’entitat local
formaran i elaboraran d’acord amb el Pla
general de comptabilitat en vigor per les
empreses espanyoles o amb les seves
adaptacions sectorials, els següents comptes
anuals:

• Balanç de situació

• Compte d’explotació

• Altres comptes de resultats de l’exercici.

• Quadre de finançament anual.
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C ol·laboracions

L’e f ic iènc ia
energè t ica  a l s

munic ip i s

 M. Dolors Musté Jové i altres
Directora de la Fundació Privada Tàrraco Energia Local

L’ACTUAL MODEL DE DESENVOLUPAMENT DELS NOSTRES MUNICIPIS

ES BASA EN UN CONSUM ENERGÈTIC I DE MATÈRIES PRIMERES

MANUFACTURADES QUE NO TÉ PROU EN CONSIDERACIÓ

L’ESGOTAMENT DE LS RECURSOS NECESSARIS PER A COBRIR

LA DEMANDA. L’ESTALVI D’ENERGIA I MATERIALS, L’EFICIÈNCIA

ENERGÈTICA I LA RESTAURACIÓ DELS RECURSOS MALMESOS,
AIXÍ COM LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA LOCAL (ENERGIA SOLAR,
EÒLICA, BIOGÀS, COGENERACIÓ,…), LA REUTILITZACIÓ I EL

RECICLATGE SÓN ELS EIXOS BÀSICS PER PROMOURE UN MODEL

MUNICIPAL SOSTENIBLE.

L’eficiència energètica és un
dels factors amb més
possibilitats per a iniciar el
camí cap a la sostenibilitat, ja
que comporta un estalvi
econòmic i a curt termini. Per
exemple, globalment, s’estima
que a Catalunya el cost de
l’enllumenat públic és de
8.500 milions de pessetes
anuals, amb un potencial
d’estalvi econòmic de 10-15%
a curt termini (menys de 5
anys) i del 25-30% a llarg
termini (més de 5 anys).

L’administració municipal pot
millorar la qualitat de vida dels
ciutadans, racionalitzar el
funcionament dels serveis que
presta i assegurar un estil de
funcionament més sostenible.

ENLLUMENAT PÚBLIC
EFICIENT

A escala municipal, la despesa
energètica de l’enllumenat
públic representa entre el 50%
i el 60% de la despesa
energètica total. Per tant, en
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qualsevol municipi minimitzar
els consums d’aquestes
instal·lacions serà un tema
prioritari.

Malgrat que normalment les
instal·lacions d´enllumenat
públic es realitzen de manera
aïllada dins d´una mateixa
població, cada vegada es fa
més evident la necessitat
d´establir un pla director de
l´enllumenat públic que
definexi, de manera clara, les
directrius que afectaran el
conjunt de l´enllumenat: els
objectius de servei (nivell
d´il·luminació, color de la
llum, ...), els sistemes tècnics i
l´estructura de gestió. Això
permetria tractar les
instal·lacions d´enllumenat
públic com un conjunt, i
implantar un enllumenat
homogeni que eviti desequi-
libris en nivells d´il·luminació
o criteris de color de la llum.

Quan parlem de l´enllumenat
de vials, l´objectiu principal és
la il·luminació de la calçada
amb un nivell d´il·luminància
suficient que permeti la
circulació en condicions
suficients de confort i
seguretat. Això exigeix que
l´eficàcia lluminosa sigui alta,
que el rendiment de color sigui
acceptable, l´absència d´en-
lluernament, i la possibilitat de
regulació de flux que permeti

reduir la llum i per tant el
consum durant les hores de
baixa activitat als carrers,
sistema molt útil per a l´estalvi
elèctric i que, alhora, dóna
més qualitat de servei i
manteniment.

Procedir a una correcta
selecció de les fonts de llum,
a fi d´obtenir unes bones
condicions de lluminositat
amb el menor cost energètic,
és la base de disseny d´una
xarxa d´enllumenat. El cost
energètic es redueix amb l´ús
de làmpades d´alta eficiència
energètica i amb una llarga
vida útil. Ja que, com més alta
sigui l´eficiència de la font de
llum, menys consum energètic
serà necessari per tenir la
mateixa il·luminació.

En aquest sentit, la resolució
89/V del Parlament de
Catalunya sobre mesures
d´eficiència i estalvi energètics
en l´enllumenat públic insta el
Govern a exigir la incorporació
de làmpades de vapor de sodi
d´alta o baixa pressió en els
projectes d´enllumenat públics
propis, en carreteres de la
Generalitat o subvencionades
pel Govern, dins el Pla únic
d´obres i serveis o altres línees.

També en aquesta línia el
Consell Executiu va aprovar el
dia 7 de novembre de 2000

l´avantprojecte de la llei sobre
protecció del medi contra la
contaminació lumínica
elaborat pel Departament de
Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, que
entre d´altres aspectes proposa
prohibir de forma genèrica les
lluminàries o fanals amb flux
hemisfèric superior al 50%, els
projectors o làser que projectin
per sobre de pla horitzontal,
els dispositius aeris de
publicitat nocturna i la
il·luminació artificial de grans
exteriors de platja o costa. A
més, el projecte de llei
estableix que “les despeses
que ocasioni a les corpo-
racions locals la possible
adaptació dels enllumenats
exteriors públics a les
prescripcions d´aquesta llei
han de ser subvencionades pel
Departament de Medi
Ambient”.

ELS EDIFICIS
ESTALVIADORS D’ENERGIA

La construcció d’edificis, a tot
el llarg de la seva vida
(construcció, ús i enderroc), té
un notable impacte ambiental
i genera una despesa important

d’energia i aigua, així com un
volum molt important de
residus. Tot i amb això, no
existeix encara un criteri
homologat pel que fa a la
consideració del que és un
habitage ecològic o sostenible.

L’article 3 de la Llei
d’Ordenació de l’Edificació
38/1999, de 15 de novembre,
estableix que amb la finalitat
de garantir la seguretat de les
persones, el benestar de la
societat i la protecció del medi
ambient, els edificis s’hauran
de projectar, construir,
mantenir i conservar de tal
forma que s’aconsegueixin
condicions acceptables de
salubritat i estanquitat en
l’ambient interior de l’edifici i
que aquest no deteriori el medi
ambient en el seu entorn
immediat, garantint una
adequada gestió dels residus,
així com un ús racional de
l’energia necessària per a
l’adequada utilització de
l’edifici. Tanmateix el mateix
article 3 d’aquesta norma
indica que el codi tècnic de
l’edificació és el marc
normatiu que estableix les
exigències bàsiques de qualitat
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dels edificis i de les seves
instal·lacions, codi que encara
està pendent de desenvolupar.

Per una altra banda i pel que
fa a les instal·lacions, el
Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE)
i les seves Instruccions
Tècniques Complementàries
(ITE) només ens marquen uns
mínims exigits per als
rendiments dels generadors de
calor i per a la resta de
condicions de les instal·la-
cions tèrmiques no industrials,
el qual els aparells del mercat
sobrepassen àmpliament.

Ens cal aprofundir en les
millors possibilitats per
construir edificis sostenibles: el
disseny bioclimàtic medi-
terrani, els aïllaments dels
edificis, la instal·lació d’ener-
gies renovables, la utilització
de materials durables, reuti-
litzables, reciclats i no tòxics,
les instal·lacions eficients i
altres.

URBANISME I TRANSPORT
EN FUNCIÓ DEL CONSUM
D’ENERGIA

Segons el Col·legi Oficial de
Físics espanyol, a Espanya es
gasta massa energia i cal
prendre mesures urgents. Això
només té una direcció i és que
cal posar mitjans per a l’estalvi
d’energia. A Europa, les ciutats
són els ecosistemes humans
que més persones apleguen;
avui prop del 80% de
ciutadans europeus viuen en
sistemes urbans, per això la
sostenibilitat s’ha d’aconseguir
a les ciutats.

Existeix, en l’actualitat, una
tendència cap a l’increment
del consum d’energia i
materials sense tenir en
compte la idea que els
recursos són limitats, seguint la
lògica econòmica dominant.
Els organismes vius, i per tant
l’home i els seus sistemes,
necessiten energia i materials
per mantenir la seva vida i
l’única forma d’evitar el
deteriorament de les condi-
cions de vida de la terra és
articular aquest ús de l’energia
al voltant de l’únic flux
d’energia renovable que es
rep, el sol i els seus derivats,
així com articular un reciclatge
complet dels cicles dels
materials.

L’orientació dels habitatges,
així com l’ombreig al llarg de
l’any o les volumetries
proposades, ve determinada
pel planejament urbanístic. És
l’urbanisme també el que
determinarà les nostres
necessitats de mobilitat i, per
tant, és un element cabdal a
l’hora de considerar mesures
d’estalvi d’energia i, proba-
blement, el més important.

L’urbanisme és una de les
disciplines més delicades i
difícils dins d’una perspectiva
projectual i en la que cal tenir
la màxima visió de futur
perquè l’urbanisme deixa la
seva marca amb el pas del
temps. Avui vivim encara les
conseqüències d’allò plani-
ficat en èpoques romanes i
l’urbanisme que fem avui
l’estarem patint fins d’aquí a
400 o 500 anys.

Els conceptes més actuals de
l’urbanisme li atorguen
funcions d’equilibrador dels
conflictes socials, d’eina
essencial bàsica que influirà en
el comportament dels ciu-
tadans. L’objectiu primordial
d’una planificació urbana
sostenible passa per reduir
significativament els quilò-
metres per càpita que es fan
cada dia per anar a la feina, a
l’escola, a la botiga o als
establiments d’oci. Una
estratègia sostenible pensada
per als sistemes urbans es basa
en l’augment de la com-
plexitat, és a dir, en l’augment
de la probabilitat de contacte
entre els diferents elements
sense que s’incrementi el
consum d’energia i de
recursos.

Una altra vessant de les
propostes urbanístiques de
sostenibilitat està centrada en
els vials de comunicació. És
important que l’edificació
estigui ben comunicada quant
a infraestructures viàries i
transports públics, d’aquesta
manera els usuaris poden
plantejar-se la utilització del
transport col·lectiu en lloc del
privat. Caldria estudiar un pla

d’enllaços que inclogui la
sistematització dels espais
verds per reduir els conflictes
i per a l’embelliment de la
ciutat i un disseny de carrers i
passeigs que estigui basat en
les necessitats del vianant.

Trobar el model urbanístic que
fusioni tot allò que avui en dia
s’entén per ecociutat o ciutat
sostenible és un procés
intel·ligent i autoorganitzatiu
que s’aprèn pas a pas, mentre
es desenvolupa, perquè la
sostenibilitat no és ni un
dogma, ni un discurs retòric,
ni una fórmula màgica. No té
res de senzill articular
l’ecosistema urbà per tal de
proporcionar-li estabilitat,
reduir l’energia i el consum de
recursos i que el ciutadà
s’estalviï temps per realitzar les
activitats de la seva vida
quotidiana.

Cada immoble, cada illa de
cases, cada barri, cada poble
ha de ser organitzat segons el
principi de la coexistència i no
de l’exclusió. Crear pobles
heterogenis quant a la
tipologia d’habitatge i la
diversificació d’usos del sòl en
àrees reduïdes disminueix els
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desplaçaments i pot acon-
seguir la integració i la comu-
nicació social a la ciutat. A
més a més, un urbanisme
dissenyat de forma que faci
indiferent la localització de
l’habitatge pot ser una
condició per a una reducció
del preu del sòl.

EINES D’ACTUACIÓ A
L’ABAST DELS MUNICIPIS

Quan parlem de la gestió de
l’energia parlem d’un input
que afecta a tothom, no hi ha
cap activitat humana on no hi
hagi necessitat de consumir
certa quantitat d’energia. Els
propis municipis són uns grans
consumidors d’energia amb
motiu dels diversos serveis que
ofereixen als ciutadans. En
aquest sentit una bona gestió
de l’energia i l’ús d’energies
renovables es converteix en
una bona gestió del servei
públic que presten i en activitat
de foment al mateix temps.
També correspon a l’admi-
nistració pública el paper de
promotor d’accions pilot
encaminades a ser els
principals actors de projectes
de demostració que serveixin
d’exemple a seguir.

Les competències municipals
respecte de l’energia es basen,
sobretot, en aquelles mesures
de protecció del medi, les
quals poden exercitar-se de
diverses formes a partir de les
potestats de què gaudeix
l’administració pública. Dins
de la potestat reglamentària
ens trobem diferents tipus
d’ordenances i normatives que

poden regular i fomentar
determinades actuacions
relacionades amb l’energia i
afavorir la protecció del medi
ambient. Existeix la possibilitat
de regular les activitats que fan
referència al medi ambient
amb les ordenances de medi
ambient, les ordenances
d’usos del paisatge urbà i les
ordenances urbanístiques,
principalment, però també la
Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les
Hisendes Locals permet,
actualment, l’existència
d’exempcions fiscals
d’impostos municipals.

La prevenció és sempre la
forma més eficaç de resoldre
les situacions, d’aquí la
importància d’exercitar la
potestat reglamentària i les
activitats de foment. Promoure
la gestió eficient de l’energia
és la base per a la prevenció
de la contaminació
atmosfèrica, quan establim
exempcions fiscals estem
realitzant, alhora, una activitat
de foment. Aquesta activitat de
foment es pot realitzar
igualment a través de les
tradicionals subvencions que
són l’eina específica creada
amb aquesta funció.

Les activitats de policia, de
control i de sanció de les
infraccions a la normativa
vigent en l’àmbit de les seves
competències tindrien caire
complemetari de les esmen-
tades anteriorment i també són
molt importants, especialment
pel que fa a l’atorgament de
llicències.

CONCLUS IONS

Tots som consumidors d’energia i responsables del
seu ús. La utilització de l’energia determina, entre
d’altres coses, el nivell d’emissions a l’atmosfera
que realitzem. L’administració pública, per tal de
vetllar pels interessos dels seus ciutadans, per
prevenir la contaminació atmosfèrica i
l’incontestable canvi climàtic que resulta de les
emissions de CO2, té al davant un repte molt
important: gestionar bé el consum d’energia i
promoure les energies renovables. És convenient
promoure accions responsables, decidides i
proactives mirant d’optimitzar els nostres recursos
i, a més a més, comptem amb moltes eines per a
fer-ho: bastir un enllumenat públic eficient,
dissenyar edificis sostenibles amb instal·lacions
eficients, fomentar les energies renovables, regular
l’urbanisme i les activitats amb implicacions
mediambientals i controlar el seu compliment.
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àmbit TURISME

À mbits

SE N D E R I S M E ,  PAT R I M O N I  I  T U R I S M E :
O P O R T U N I TAT S  I  D E B I L I TAT S

 Rafael López Monné
Especialista en turisme rural i senderisme

QUI HAVIA DE DIR QUE UNA COSA TAN SIMPLE COM ÉS CAMINAR

PODRIA ARRIBAR A CONVERTIR-SE EN UNA ACTIVITAT

ECONÒMICA DESTACADA I QUE, EN PLENA ERA DE L’ALTA

VELO--CITAT, DE L’ALTA TECNOLOGIA, AIXÒ DE FER EXCURSIONS

PEL CAMP I LA MUNTANYA TINGUI CADA COP MÉS ADEPTES?
A FRANÇA, PER POSAR UN EXEMPLE, 31 MILIONS DE

PERSONES AFIRMEN FER EXCURSIONS A PEU DE TANT EN

TANT, I ENTRE 12 I 15 MILIONS ES CONSIDERIN SENDERISTES

HABITUALS. AL REGNE UNIT, LA RAMBLERS’ ASSOCIATION,
L’ASSOCIACIÓ QUE AGRUPA ELS SENDERISTES (A BANDA DELS

CLUBS DE MUNTANYISME), COMPTA AMB PROP DE 130.000
ASSOCIATS.

Segons l’OMT i el WTTC el
turisme de naturalesa és el
sector turístic que ha
experimentat un major
creixement en tot el món,
superior al 10 % anual, mentre
que el conjunt del sector ho ha
fet a un ritme del 3%. A
Europa, el turisme de
naturalesa està directament
associat a l’interès pels espais
rurals i naturals, i caminar és,
amb diferència, l’activitat
preferida i majoritària dels qui
visiten aquests espais per
motius de lleure.

Una investigació encarregada
per l’organització Scottish
Natural Heritage va estimar
que a Escòcia, el 1998, les
activitats de senderisme van
generar, de manera directa i
indirecta, 257 milions de
lliures (uns 64 mil milions ptes)
i 9.400 llocs de treball a temps
complert. A Gales, un estudi
realitzat per P. Midmore, de la
Universitat d’Aberystwyth, en
una estimació conservadora,
situa l’impacte del senderisme

en 55 milions de lliures (uns
13 mil milions de ptes) en
despesa directa i indirecta, i
3.000 llocs de treball. Si s’hi
afegeixen les activitats de
muntanyisme, que generen
una despesa superior als 22
milions de lliures (5 mil
milions ptes aprox.) i que
creen 1.250 llocs de treball, tot
plegat ve a representar un 2 %
del PIB de Gales, un
percentatge molt significatiu,
més si es considera que
l’agricultura aporta un 4%, la
meitat del qual prové de
subvencions comunitàries.

En aquest casos però, l’activitat
i la imatge del senderisme és
la d’una pràctica molt
allunyada a la dels esports
d’aventura amb la que
erròniament s’ha associat a
casa nostra. El senderisme són
sinònim de caminar per fruir
observant, per descobrir, per
conèixer, per entrar en
contacte amb l’entorn, per
apreciar; en definitiva, per
valorar. Considerant aquestes
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motivacions, en el context
senderístic també es troben
nombrosos practicants de la
bicicleta de muntanya i de
l’excursionisme a cavall. En
definitiva, l’activitat sende-
rística és, en essència, una
pràctica lúdica de relació amb
el patrimoni, és a dir, amb tot
allò “que val la pena ser
mirat”. És per això que el
senderisme pot ser entès
perfectament com una
pràctica de turisme cultural en
entorns rurals i naturals,
mentre que suposa un error i
un reduccionisme considerar-
lo merament com una activitat
purament esportiva.

El senderisme constitueix una
pràctica turística especialment
interessant degut a diverses
raons. Així, per exemple,
l’important segment de
pràcticants compresos entre
els 45 i 65 anys, sol disposar
d’un major poder adquisitiu i
està més habituat a viatjar fora
de temporada alta i es mostra
precisament motivat pel
patrimoni cultural, històric i
natural que les àrees rurals
atresoren. A més, hom
reconeix que és una activitat
amb un baix impacte
ambiental i constitueix la
millor manera d’apropar-se a
indrets naturals valuosos i
gaudir-ne.

Són diversos els factors que
condicionen l’aprofitament
efectiu dels beneficis
econòmics i socials que pot
aportar aquesta activitat. Com
qualsevol altra pràctica
turística necessita serveis
d’allotjament i restauració
adequats als segments que
volen ser atrets però, a més,
necessita empreses receptives
capaces d’elaborar productes
específics comercialitzables en

els circuits internacionals
especialitzats en aquestes
activitats. Un bon exemple
proper és el de l’associació
d’hotelers Costa Brava Hotels
- Blau Verd Hotels. El 1995 va
crear-se el primer producte de
senderisme per a un operador
estranger especialitzat en
aquest segment, amb la
voluntat que contribuís a les
estratègies de desestacio-
nalització establertes. Hores
d’ara, l’associació treballa amb
16 TTOO estrangers proce-
dents del Regne Unit, Bèlgica,
Holanda, Alemanya i Itàlia, i
durant l’any 2000 van registrar
6.663 pernoctacions de
senderisme als seus hotels.

Pel que fa a l’equipament que
facilita aquesta pràctica -els
senyals i les marques-,
l’existència de senders
degudament abalisats contri-
bueix a millorar la imatge de
la zona, les possibilitats de
realitzar activitats i ofereix
facilitats per a desenvolupar
productes turístics específics,
a més de constituir un
instrument per a la gestió dels
fluxos de visitants. De tota
manera, cal tenir en compte
que un abalisament excessiu,
un mal disseny o un deficient
manteniment de l’equipament
i de les vies per on es reco-
mana caminar, repercuteixen
negativament en la poten-
cialitat turística de l’àrea en
qüestió.

Catalunya, i especialment les
comarques de Tarragona,
gaudeixen de la valuosa
herència de la tasca realitzada
per les associacions excur-
sionistes. Tanmateix, el
manteniment i la gestió dels
milers de quilòmetres marcats
presenta reptes difícilment
abordables des de les

estructures del voluntariat
excursionista. A més,
l’assumpció del model francès
de marcatge d’itineraris
concrets, numerats i pintats en
diferents colors segons la
distància (GR, PR i SL) presenta
determinades limitacions i
inconvenients que, en el país
veí, són parcialment superats
mercès a un intens treball
conjunt entre associacions i
administracions, i a generosos
pressupostos molt allunyats de
la nostra realitat.

La relativament recent
senyalització rural promoguda
per la Generalitat i desplegada
des dels Consells Comarcals
pateix el mateix error
conceptual i presenta serioses
limitacions pel que fa al seu
disseny; si bé, en funció de la
destresa dels tècnics co-
marcals, ha permès dur a
terme projectes força
interessants. En aquest sentit,
en el cas que es vulgui avançar
cap a un model de marcatge
de camins adaptats a les
necessitats actuals de
senderistes, ciclistes de mun-
tanya i cavalcadors, el model
suís basat en la idea real de
xarxa -no d’itinerari-, podria
aportar valuoses claus per
abordar el futur dels camins
abalisats per a activitats
senderístiques a Catalunya.

Ara bé, més enllà del marcatge
que facilita la realització
d’excursions -sovint sacra-
litzat-, allò que reclama una
urgent atenció són les
infrastructures viàries que
permeten i, en bona mesura,
motiven l’activitat. Ens referim
fonamentalment a la xarxa de
camins tradicionals, és a dir,
aquelles vies que no han estat
adaptades al trànsit motoritzat,
constituïdes bàsicament per

camins de ferradura, vells
camins de carro, senderes i
camins ramaders. Un cop
perduda la seva funció com a
vies de comunicació, aquests
camins han estat pràcticament
ignorats i abandonats, la qual
cosa ha comportat que, hores
d’ara, la vastíssima xarxa de
camins tradicionals heretada
d’altres temps pateixi un
accelerat procés de degradació
i de destrucció.

Com a patrimoni, els antics i
sovint humils camins consti-
tueixen elements impres-
cindibles per a
l’ecomuseologia, entesa com
la preservació, interpretació i
divulgació de la gènesi dels
paisatges. Com a vies de
comunicació que són, els
antics camins constitueixen
elements estructuradors dels
paisatges i dels territoris, i
esdevenen peces claus en la
investigació i la interpretació
social i econòmica del passat
dels territoris. Això fa que la
protecció d’entorns rurals
-naturals i culturals- passi
indefectiblement per la
preservació d’una part de la
xarxa viària tradicional, de
manera que es pugui observar
i interpretar amb sentit els
processos que han donat lloc
als actuals espais.

Tanmateix, difícilment es
valora allò que es desconeix i,
desgraciadament, els inven-
taris de camins tradicionals
són escassísims. Es oportú
recordar que, freqüentment, és
el propi inventari i la seva
catalogació allò que crea el
patrimoni, és a dir, allò que
dota d’entitat i significat els
objectes i possibilita la seva
posterior protecció i
preservació. La gran majoria
de vegades únicament
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s’inventarien els camins i
pistes aptes per a vehicles de
quatre rodes. El desco-
neixement i l’absència de
reconeixement legal dels
antics camins els ha deixat en
mans de la ignorància
destructiva de nombrosos
agents, entre els quals
sobresurt la pròpia
administració. Tot això malgrat
que, com a bens públics que
són, gaudeixen d’inaliena-
bilitat, inembargabilitat i
imprescriptibilitat.

Cal remarcar que, degut a la
seva particular naturalesa
jurídica com a béns demanials,
els antics camins d’ús públic
no tenen per què estar
registrats, ni tan sols tenen per
què aparèixer en documents
com el cadastre, la funció del
qual no ha estat mai la de
registrar camins, i fins i tot el
fet que apareguin com a privats
en la descripció registral d’una
finca no és un element decisiu,
donat que la fe pública

registral no empara la
descripció de la realitat
extraregistral de la finca
inscrita.

A excepció de les vies
pecuàries (Ley /1995 de 23 de
març), el desemparament legal
en què es troben els camins
tradicionals demana
urgentment una llei de camins
que vagi més enllà de possibles
regulacions com la d’accés al
medi natural a Catalunya
(Decret 166/1998 de 8 de
juliol de la Generalitat de
Catalunya). Cal reconèixer el
valor patrimonial del viari
tradicional i abordar la seva
definició legal com aquelles
vies per les quals ha trans-
corregut tradicionalment el
trànsit públic de persones i
mercaderies. Això permetria
iniciar urgentment la seva
classificació d’acord amb la
constatació del seu ús públic,
ja fos a partir de documentació
d’arxiu o a partir del
coneixement i experiència

contrastada de la població
local.

De tota manera, cal tenir
present que, tal com ja han fet
alguns ajuntaments, espe-
cialment a Mallorca, els
consistoris disposen de
mecanismes per protegir
explícitament els camins que
són de la seva propietat -la
immensa majoria- a partir de
les normes subsidiàries, per
exemple. El primer pas però,
continua sent l’inventari. En
aquest sentit, el recent
inventari de camins del Pallars
Sobirà constitueix un
excel·lent i molt poc freqüent
exemple d’incorporació del
viari tradicional en el
document que contempla el
conjunt de la xarxa viària
comarcal. Presentat en suport
paper i digital constitueix una
valuosa eina de gestió i
planificació pels tècnics
municipals i comarcals
d’aspectes que van més enllà
de la vialitat, per incidir
directament sobre el patrimoni
i l’activitat turística.

Probablement, el futur del viari
tradicional passa per dos
qüestions fonamentals. D’una
banda, aconseguir el reco-
neixement del seu valor com

a patrimoni històric i cultural.
D’altra banda, identificar i
potenciar activament noves
funcions d’interès social i
econòmic que aquest viari
encara pot satisfer, fonamen-
talment de tipus culturals,
turístiques, educatives, espor-
tives i de seguretat. Indubta-
blement, la pràctica del
senderisme pot dotar de nous
sentit i funcions part d’aquest
viari tradicional.

Els camins i senders tenen un
fort potencial de
desenvolupament econòmic i
social en un moment on
milions d’europeus se senten
atrets per entorns rurals i
naturals, per la pràctica
d’activitats físiques i pel
patrimoni. Amb tot, si es vol
aprofitar el potencial del
senderisme com a activitat
turística i recreativa, són
necessàries polítiques de
desenvolupament sostenible
del turisme que, més enllà
d’anàlisi de recursos i
determinacions de caràcter
locatiu, plantegin productes
específics per a mercats
concrets, vies de
comercialització i venda i,
fonamentalment, inversions en
la línia de desenvolupament
que es promogui.
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C ol·laboracions

La subcont rac tac iò
adminis t ra t iva

 Silvestre Bernaus i Garcia
Advocat-secretari general del Grup SAGESSA

CONCEPTE

La subcontractació es pot
definir com l’operació
mitjançant la qual una
empresa (CONTRACTISTA o
empresa principal) confia a
una altra (SUBCONTRAC-
TISTA  o empresa auxiliar) el
procediment d’executar per
ella, i segons unes deter-
minades indicacions
preestablertes, una part de la
producció o dels serveis,
conservant l’empresa contrac-
tista la responsabilitat
econòmica final.

En la subcontractació, existeix
un CONTRACTE PRINCIPAL i
un altre accessori,  el SUB-
CONTRACTE,  que depèn de
la subsistència del contracte
principal.

NATURALESA JURÍDICA

El contracte accessori o derivat
en el que es tradueix el
SUBCONTRACTE té NATU-
RALESA PRIVADA i l’Admi-
nistració no intervé en els
pactes que a l’efecte puguin
establir contractista i
subcontractista.

En la subcontractació, a
diferència del que passa en la
cessió del contracte, no hi ha
substitució jurídica del
contractista, sinó que
únicament es produeix una
substitució material parcial per
a l’execució de determinades
partides del contracte
principal, mantenint el
contractista originari el risc i
ventura derivat de l’execució
del contracte principal.

Els subcontractistes, d’acord
amb l’art. 115.3 de la Llei de
Contractes de les Admi-
nistracions Públiques LCAP,
quedaran obligats només
davant el contractista
principal, qui assumirà, per
tant, la total responsabilitat de
l’execució del contracte
davant l’Administració, de
conformitat amb els plecs de
clàusules administratives
particulars i als termes del
contracte. L’Administració tant
sols té al seu davant el
contractista principal, que és
amb qui contracta.

PRINCIPI GENERAL

L’article 115 de la LCAP
permet concertar amb tercers
la realització parcial del

contracte, a menys que aquest
disposi el contrari o que per la
seva naturalesa i condicions és
dedueixi que ha de ser
executat directament per
l’adjudicatari. També es
prohibeix expressament
concertar l’execució del
contracte amb persones
sotmeses a suspensió de
classificacions o inhabilitades
per contractar d’acord en
l’ordenament jurídic o
compreses en algun dels
supòsits de l’article 20 de la
LCAP, exceptuant el paràgraf k,
és a dir, no trobar-se
degudament classificades en el
seu cas d’acord al que disposa
aquesta llei o no acreditar la
suficient solvència econòmica,
financera i tècnica o
professional.
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REQUISITS

A fi que la subcontractació es
pugui dur a terme, és
necessari:

a) Que és doni coneixement
per escrit a l’Administració del
subcontracte a concertar (no
s’exigeix, generalment,
autorització administrativa),
amb indicació de les parts del
contracte a realitzar pel
subcontractista. Els únics
supòsits que requereixen
autorització administrativa
expressa són els contractes que
tenen caràcter secret o
reservat, quan requereixin
especials mesures de seguretat,
o quan ho exigeixi la protecció
dels interessos essencials de la
seguretat de l’Estat.

b) Que les prestacions parcials
a subcontractar no excedeixin
del percentatge que, superior
al 50 per 100 de l’import
d’adjudicació, es fixi en el plec
de clàusules administratives
particulars. Si aquesta previsió
no es troba en el plec, es
podran subcontractar fins a un
percentatge que no excedeixi
del 50 per 100 de l’import de
l’adjudicació (s’ha substituït
l’expressió pressupost del
contracte per import de
l’adjudicació ja que a vegades
aquest últim resulta inferior al
pressupost).

c) Que el contractista tingui
l’obligació d’abonar als
subcontractistes i subminis-
tradors el pagament del preu
pactat en terminis i condicions

que no siguin més desfa-
vorables que els establerts per
les relacions entre Adminis-
tració i contractista. En aquest
sentit l’article 99.4 de la LCAP
estableix que l’Administració
tindrà l’obligació d’abonar el
preu dins dels dos mesos
següents a la data de l’expe-
dició de les certificacions
d’obres o dels corresponents
documents que acreditin la
realització total o parcial del
contracte, sense perjudici del
termini especial establert en
l’apartat 4 de l’article 110, i,
si es demorés, haurà d’abonar
al contractista, a partir del
compliment de l’esmentat
termini de dos mesos, l’interès
legal del diner incrementat en
1.5 punts, de les quantitats
endeutades.

EL PAGAMENT A
SUBCONTRACTISTES I
SUBMINISTRADORS

La Llei 53/99 va establir en el
nou art.116 bis de la LCAP
(avui 116 del text refós) un
seguit de mesures que,
bàsicament, pretenen enfortir

la posició jurídica dels
subcontractistes, en el clar
objectiu de garantir la correcta
realització i execució del
contracte. Aquestes mesures
no seran d’aplicació, al no
estar previst per la Llei, a les
relacions que sorgeixin en la
celebració pel subcontractista
d’altres contractes, a la vegada
de subcontractació, de
diferents parts d’una obra.

L’article 116 de la LCAP es
refereix no tant sols als
subcontractistes, sinó també
als subministradors, entenent
que el contracte de
subministrament, si bé  no
constitueix, en termes estrictes
un subcontracte, sí es pot
qualificar d’un contracte
annex al contracte adminis-
tratiu. Els subcontractes  i els
contractes de subministrament
tenen en tot cas naturalesa
privada, no obstant això, el seu
bon fi i puntual pagament als
subcontractistes i subminis-
tradors en els termes pactats
constitueix una evident
preocupació de l’Adminis-
tració.
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La celebració dels sub-
contractes i dels contractes de
subministrament derivats d’un
contracte administratiu hauran
de complir els següents
requisits:

a) El contractista s’obliga a
abonar als subcontractistes  o
subministradors el preu pactat
en els terminis i condicions
que s’imposen amb caràcter
necessari en la mateixa Llei.

b) Els terminis fixats seran
determinats des de la data
d’aprovació pel contractista
principal de la factura emesa
pel subcontractista o el
subministrador, amb indicació
de la seva data i del període al
qual correspon.

c) L’aprovació o conformitat
s’haurà d’atorgar en un termini
màxim de trenta dies, des de
la presentació de la factura.
Dins del mateix termini hauran
de formular-se, en el seu cas,
els motius de disconformitat.

d) Llevat el que es disposa en
el següent apartat, el
contractista haurà d’abonar les
factures en el termini de
seixanta dies des de la seva
conformitat. En cas de retard
en el pagament, el subcon-
tractista o el subministrador
tindrà  dret al cobrament
d’interessos. El tipus d’interès
que s’aplicarà  a les quantitats
pendents de pagament serà el
legal del diner, incrementat en
1.5 punts.

e) Quan el pagament del preu
es pacti més enllà dels 60 dies,
l’esmentat pagament s’instru-
mentarà mitjançant un
document que porti aparellada
l’acció canviària; i quan el
termini del pagament superi
els 120 dies, podrà, a més a
més no és obligatori exigir-se
pel subcontractista o submi-
nistrador que es garanteixi
mitjançant aval. Si bé el
subcontractista no té acció
directa de rescabalament
davant l’Administració

contractant, si que podrà
demanar l’embargament  de
les certificacions d’obra
expedides per l’Administració
a favor del contractista
principal.

SUBCONTRACTACIÓ
PARCIAL EN LES
CONCESSIONS D’OBRES
PÚBLIQUES

Estableix l’article 131 de la
LCAP (suposat de subcon-
tractació per imperatiu de la
Llei) que en el contracte de
concessió d’obres públiques,
l’Administració podrà imposar
al concessionari que subcon-
tracti amb tercers  un percen-
tatge dels contractes d’obres
objecte de la concessió que
representi, al menys, un 30%
del valor total d’aquestes
obres, havent de preveure’s
que els licitadors puguin
incrementar-lo fent constar la
seva xifra en el contracte.
Alternativament, podran
convidar aquests perquè
assenyalin en les seves ofertes
el percentatge mínim que
vagin a subcontractar amb
tercers.

Amb l’actual redacció de
l’esmentat precepte, que parla
de subcontractació parcial (en
la seva redacció original la Llei
13/1995 utilitzava el terme
jurídic de cessió), serà suficient
donar coneixement per escrit
a l’Administració sense
necessitat d’esperar cap tipus
d’autorització expressa i
prèvia.

LA SUBCONTRACTACIÓ
DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DE SERVEIS
PÚBLICS

En el contracte de gestió de
serveis públics segons l’article
170 de la LCAP la subcontrac-
tació només podrà recaure
sobre prestacions accessòries,
regint-se per les regles de l’art.
116 abans comentades, encara
que s’ha de tenir en compte
que l’article 170 fa referència
prestacions accessòries i no a
una realització parcial de les
obres, sent la primera
expressió més limitada con-
ceptualment ja que accessori,
segons el diccionari, és
solament allò que acompanya
una cosa principal
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