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Presentació

Josep Mariné i Grau
President de la Diputació de Tarragona

EL CONTINGUT D’AQUEST NÚMERO DE SAMREVISTA VE A REFLECTIR

L’ACCIÓ DELS ENS LOCALS. SI FEM UN BREU REPÀS ENS ADONAREM

QUE AL COSTAT DEL CALENDARI D’ACTIVITATS PER AL TERCER TRIMESTRE

DEL 2000, QUE REPRESENTA LA GESTIÓ DEL DIA A DIA DE L’ADMI-
NISTRACIÓ MUNICIPAL, INTEGRADA PER ACCIONS COMUNES I PER

ALTRES D’ESPECÍFIQUES, S’OBREN LES PLANES DEDICADES A RESOLDRE

—SI MÉS NO A ANALITZAR UNA FÓRMULA CONCRETA— L’APLICA-
CIÓ D’UNA TAXA PELS SUBMINISTRAMENTS D’ENERGIA ELÈCTRICA QUE

SUPOSA UN EXEMPLE, UN BON EXEMPLE, DE LA PREOCUPACIÓ DELS

AJUNTAMENTS PER L’EVOLUCIÓ DE LA REALITAT, QUE CADA COP ÉS

MÉS CANVIANT. LA RESPOSTA DE L’ECONOMIA REAL AL PROCÉS,
INNEGABLE I ALHORA IMPARABLE, DE LIBERALITZACIÓ DELS MERCATS

PORTA ELS TÈCNICS LOCALS A AFRONTAR AQUESTS CANVIS EN BENE-
FICI DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL.

Però no només es tracta de veure venir les variacions norma-
tives, respecte a les quals es té una especial atenció mitjan-
çant els cursos i jornades organitzats per la corporació, a fi i
efecte d’apropar-les als gestors públics. Es tracta d’atendre-
les per a la millora en la gestió pública atesa la rellevància de
normes com la que s’analitza en aquest número i que afecten
l’accés al crèdit i, en general, els aspectes relacionats amb
l’endeutament municipal.

Es planteja, també, l’adopció d’una posició activa respecte
als problemes de l’entorn territorial o sobre qüestions socials,
culturals, econòmiques, amb una repercussió que va més en-
llà del propi territori municipal, perquè les administracions
locals reclamen, cada cop amb més força, un paper en la
definició de les polítiques públiques i en l’execució d’aques-
tes línies d’acció.

Des del món local, no es renuncia, tot al contrari: es participa
activament en la definició de les infraestructures que, sens
dubte, han d’esdevenir —que ja són— cabdals per al desen-
volupament dels municipis i de tot el territori. Un desenvolu-
pament que es vol territorialment equilibrat i realitzat amb
criteris de creixement sostenible. Per fer-ho realitat, la Dipu-
tació estableix els criteris que aquí es presenten, i s’afegeix,
d’aquesta manera, a l’esforç continuat de la resta d’adminis-
tracions, molt especialment les locals, per construir una rea-
litat cada dia més correcta tant des del punt de vista social
com mediambiental.

Com sempre, sense oblidar els instruments de cooperació
econòmica provinents de la Unió Europea, com els que fan
referència al LEADER II, que és objecte de comentari des de
l’experiència en la gestió de programes anteriors.

En definitiva, un repàs a aspectes de la gestió diària, compos-
ta per activitats ordinàries, una anàlisi de novetats normati-
ves, el seguiment dels canvis en l’activitat productiva, sense
oblidar la intervenció en el desenvolupament sostenible d’un
territori on es puguin aportar els punts de vista propis de l’Ad-
ministració local.
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JULIOL

1 - EXPOSICIÓ DE LES LLISTES DELS JOVES PER A L’ALLISTAMENT

AL SERVEI MILITAR.

Acabat el període d’instrucció i formades les llistes
per a l’allistament, s’exposaran del 10 al 20 de juliol
als taulers d’anuncis dels ajuntaments perquè es pu-
guin presentar les al·legacions, que s’han de trametre
abans del darrer dia de juliol al centre de reclutament.
Aquestes llistes, un cop formades, es trametran al cen-
tre de reclutament abans del juliol o abans, sense es-
perar a rebre les al·legacions que es trametin
posteriorment.

2 - IRPF

Fins al dia 20 de juliol l’Ajuntament haurà de presen-
tar a la Delegació d’Hisenda la declaració de les quan-
titats 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.

3 - IVA.

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

4 - 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 cor-
responents al segon trimestre de l’any.

5 - DEUTE PERPETU A FAVOR DELS AJUNTAMENTS.

Els ajuntaments que tinguin inscripcions nominatives
de deute perpetu han de preocupar-se que es presen-
tin aquestes inscripcions, degudament facturades, a
la Intervenció d’Hisenda de la seva província, perquè
els sigui liquidada i siguin reconeguts els interessos
corresponents al venciment del trimestre anterior.

ACTIVITATS COMUNES
TOTS ELS MESOS DE L’ANY
1 - Revisió contínua del
padró municipal i del cens
electoral pel procediment
d’actualització mensual.

La Llei orgànica 3/1995, de 23
de març, de modificació de
Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral Ge-
neral, va substituir el sistema
de revisió anual pel de revisió
contínua del cens electoral.
Això es desenvolupa pel Reial
Decret 157/1996, de 2 de fe-
brer, i per l’Ordre de 27 d’abril
de 1996. Per aquest motiu,
cada mes cal trametre les da-
des a què fan referència aques-
tes normes, que són:

• Altes per canvi de residèn-
cia

• Altes per altres causes
• Baixes per inscripció inde-

guda
• Modificació de dades

D’altra banda, la Llei 4/1996,
de 10 de gener, de modifica-
ció de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les ba-
ses del règim local, va norma-
litzar la gestió contínua i
informatitzada del padró, va
fer desaparèixer les renovaci-
ons quinquennals que es feien
fins aleshores i va disposar una
coordinació entre els padrons
de tots els municipis.

Així mateix, el nou text del
Reglament de població i de-
marcació territorial de les en-
titats locals, aprovat per Reial
Decret 2612/1996, de 20 de
desembre, estableix que la for-

mació, actualització, revisió i
custòdia del padró municipal
correspon als ajuntaments,
d’acord amb les normes apro-
vades conjuntament pel Minis-
teri d’Economia i Hisenda i el
Ministeri d’Administracions
Públiques a proposta del Con-
sell d’Empadronament.

Per desenvolupar aquesta nor-
mativa es va dictar la Resolu-
ció d’1 d’abril de 1997, de la
presidenta de l’Institut Nacio-
nal d’Estadística (INE) i del di-
rector general de Cooperació
Territorial, per la qual es dic-
ten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la gestió i
revisió del padró municipal.
Aquesta disposició estableix
que la tramesa mensual de les
variacions produïdes en les
dades dels padrons municipals
que els ajuntaments han de tra-
metre a l’INE, d’acord amb
l’art. 56 del Reglament de po-
blació, s’ha d’iniciar a partir
del moment en què l’INE pu-
gui iniciar la coordinació en-
tre tots els padrons municipals
i contrastar les variacions que
es trametin mensualment, mo-
ment que aquest organisme
assenyalarà a cada ajuntament.

En conseqüència, a partir del
moment que l’INE disposa de les
dades padronals actualitzades
de cada ajuntament, ha de co-
mençar a aplicar el sistema de
padró continu i no caldrà tra-
metre la variació mensual del
cens, ja que aquestes dades
l’INE les extraurà de les variaci-
ons padronals que l’Ajuntament
li trameti cada mes.

saMcalendari
CALENDARI D’ACTIVITATS, TERCER TRIMESTRE 2000

Octavi Anguera
Servei d’Assistència Municipal
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2 - Cotització al règim
general de la Seguretat
Social.

Abans de cada final de mes
s’han de presentar els impre-
sos TC1 i TC2 del personal la-
boral, funcionaris integrats
(procedents de MUNPAL) i
funcionaris de nou ingrés (no
procedents de MUNPAL), se-
parats per grups, corresponents
al mes anterior.

3 - Estadística d’edificació i
vivenda.

Durant els deu primers dies de
cada mes s’ha de presentar, a
la Direcció General d’Arqui-
tectura i Habitatge, l’Estadísti-
ca d’Edificació i Vivenda
establerta a l’Ordre de 29 de
maig de 1989.

4 - Dipòsit de detinguts.

L’Ordre de 9 de desembre de
1998 del Departament de Jus-
tícia de la Generalitat de Ca-
talunya ha modificat la
quantitat que han de percebre
a partir de l’1 de gener de 1999
els ajuntaments de Catalunya
que tenen dipòsit municipal de
detinguts en funcionament, per
la seva condició de cap de
partit judicial. Aquests ajunta-
ments encarregats de la custò-
dia de detinguts han de
presentar, cada mes, a la Con-
selleria de Justícia (Presó de
Tarragona) la certificació acre-
ditativa del nombre de detin-
guts o presos per dia, amb
indicació de circumstàncies
personals, expedida pel secre-
tari de la corporació o per l’en-
carregat del dipòsit, amb el

vistiplau de l’Alcalde, s’hi ha
d’adjuntar una còpia certifica-
da de les ordres de detenció,
presó, trasllat o llibertat dicta-
da 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 so-
cietats mercantils de capital
íntegrament local han de co-
municar a la Direcció Gene-
ral de Política Financera les
operacions de crèdit de termi-
ni igual o inferior a un any, for-
malitzades o avalades durant
el mes anterior. Aquesta comu-
nicació s’ha d’efectuar mitjan-
çant la tramesa del model CT
“Operació de tresoreria” que
recull aquesta ordre.

D’altra banda, també s’han de
comunicar a la Direcció Ge-
neral de Política Financera les
operacions de crèdit no sub-
jectes a autorització, de termi-
ni superior a un any, que
s’hagin realitzat. Aquesta co-
municació es farà durant els
deu dies primers del mes se-
güent al de la formalització, en
l’ordre en què hagin estat for-
malitzades.
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SETEMBRE

1 - ESTATS I COMPTES ANUALS.

 Els estats i comptes anuals —establerts a l’article 190 de
la Llei 39/1988—, s’han d’haver elaborat i tramitat de la
forma següent:

• aprovació del president de l’entitat local.
• Informe, abans de l’1 de juny, per la Comissió Espe-

cial de comptes.
• Informació pública, per tal que els particulars pu-

guin formular-hi al·legacions

Posteriorment, la Comissió Especial de Comptes exami-
narà les reclamacions i emetrà un nou informe, que serà
sotmès al Ple perquè l’aprovi abans de l’1 d’octubre.
Aprovat el Compte General, es trametrà al Tribunal de
Comptes i a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’oc-
tubre.

2 - ORDENANCES FISCALS

Durant el mes de setembre caldria aprovar les Ordenan-
ces fiscals que correspon d’aplicar a partir de l’1 de ge-
ner de l’any següent, segons la Llei 39/1988, reguladora
de les hisendes locals.

3 - PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL.

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

4 - RESULTATS DE LA COORDINACIÓ DE LES VARIACIONS

PADRONALS.

Tal com indica la Resolució de 6 d’octubre de 1999, per
la qual es publica la Resolució INE i la DGAL, per la
qual es modifica la data de tramesa per part dels ajunta-
ments a l’INE dels resums numèrics resultants de les re-
visions anuals del Padró municipal, els ajuntaments han
de trametre les dades corresponents a la revisió a 1 de
gener de 2000 abans de l’1 d’octubre de l’any 2000.
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PLANTEJAMENT DEL
PROBLEMA

Un ajuntament vol aprovar la
liquidació de la taxa de l’1,5%
dels ingressos bruts proce-
dents de la facturació d’una
empresa subministradora
d’energia elèctrica en el mu-
nicipi, corresponent a la taxa
per ocupació del sòl, subsòl i
volada del domini públic mu-
nicipal. Vol saber si s’han d’in-
cloure en la base imposable
tots els conceptes facturats per
aquestes empreses als usuaris,
incloent-hi les anomenades
quotes amb destí específics i,
si no és així, en funció de què
aquestes partides no tenen la
consideració d’ingressos per a
les empreses de subministra-
ment elèctric.

En definitiva, el problema rau
en definir i delimitar el con-
cepte d’ingressos bruts proce-
dents de la facturació.

Aquesta mateixa idea estat
confirmada pel TC en una re-
cent i llarga sentència que re-
sol diversos recursos
d’inconstitucionalitat interpo-
sats contra la Llei reguladora
de les hisendes locals, STC
233/99.

És evident que la utilització pri-
vativa o l’aprofitament especial
del domini públic local compor-
ta una situació de monopoli de
fet, ja que la titularitat sobre el
domini només pertany a les ad-
ministracions, en aquest cas al

À mbits

àmbit JUR ÍDIC

Neus Ollé Povill
Serveis de l’Àrea Jurídica

EL  S U B M I N I S T R A M E N T  D E  L ’ E N E R G I A  E L È C T R I C A  I

D E L  D O M I N I

FONAMENTS DE DRET
Introducció
La taxa per ocupació del sòl,
subsòl i volada és una
prestació patrimonial de
caràcter públic: efectes
jurídics

La sentència del Tribunal Cons-
titucional núm. 185/1995, que
analitza la constitucionalitat o
no de diversos preceptes de la
Llei sobre taxes i preus púbics
estatals, deixa clar, d’acord
amb l’article 31.3 de la Cons-
titució, que en aquells casos
en què, o bé hi ha monopoli
de dret o de fet o bé l’activitat
o servei és indispensable o, fi-
nalment, l’activitat dels parti-
culars és obligatòria, ens
trobem davant d’una presta-
ció patrimonial de caràcter
públic sotmesa al principi de
reserva de llei, independent-
ment del nomes iuris que
s’empri (taxa, preu públic, ta-
rifa, etc.).

municipi, i per tant l’ingrés a
pagar per aquesta utilització pri-
vativa o especial s’ha de quali-
ficar com a prestació
patrimonial de caràcter públic
(o, si es vol, com a taxa, com
passa a anomenar-la la Llei re-
guladora d’hisendes locals des-
prés de la reforma introduïda per
la Llei 25/98 de 13 de juliol), sot-
mesa al principi de reserva de
llei, cosa que per a l’Adminis-
tració local comporta:

• que sigui el ple qui tingui la
potestat d’establir-la o mo-
dificar-la

CONCEPTES O PARTIDES DE LA FACTURACIÓ DE LES EMPRESES DE

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA QUE CONFORMEN

LA BASE IMPOSABLE DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL,
SUBSÒL I VOLADA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.
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• que no existeixi la possibili-
tat de delegació a la Comis-
sió de Govern

• que sigui establerta mitjan-
çant una Ordenança Fiscal

• i que hi hagi un estudi eco-
nòmic previ.

Fet imposable de la taxa de
l’1,5 %

El fet imposable d’aquest tri-
but no és gravar el volum de
negocis d’una companyia sub-
ministradora, sinó l’aprofita-
ment del domini públic local.
Així, citem, les sentències re-
collides en el quadre adjunt.

Sentència del Tribunal Suprem
de 23-1-1998, recurs de cas-
sació en interès de la llei: el
concepte d’ingressos bruts es
refereix a la facturació global
de l’empresa

En aquesta sentència el Tribu-
nal Suprem resol un recurs de
cassació en interès de llei in-
terposat per l’Ajuntament de
Sevilla contra la sentència de
data 10-1-1997 dictada pel
Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia, per la qual s’esti-
mava el recurs contenciós in-
terposat per la Compañía
Sevillana de Electricidad S.A.
contra l’acord de l’Ajuntament
de Sevilla de 26-maig-1995
desestimatori del recurs de re-
posició deduït per l’entitat re-
corrent contra la liquidació
complementària del mes de
gener pel concepte de preu
públic d’ocupació del subsòl,
sòl i volada.

Per tant, ens trobem davant
d’una liquidació complemen-

tària de l’any 1995, i és per
això que la sentència analitza
la legislació aplicable a la data
d’aquesta liquidació, que es-
tava integrada per:

• Llei reguladora d’hisendes
locals, abans de la reforma
produïda per la Llei 29/98.

• Llei 40/1994, de 30 de de-
sembre, d’ordenació del sis-
tema elèctric nacional

• Ordre Ministerial de 28
d’abril de 1977 per la qual
s’aprova el Pla de Compta-
bilitat del Subsector Elèctric,
com un pla sectorial propi
de les empreses elèctriques
que conté especialitats res-
pecte del Pla General de
Comptabilitat pel qual es
regeixen les empreses priva-
des.

Aquesta sentència no entra a
fer consideracions sobre la
nova legislació, que feia poc
temps que havia entrat en vi-
gor (Llei 54/97,del Sistema
Elèctric), com es menciona ex-
pressament en el fonament ju-
rídic núm. sisè, ja que per
raons temporals aquesta nova
legislació no era aplicable al
cas.

De l’anàlisis d’aquesta sentèn-
cia es poden extreure les se-
güents idees:

1 L’explotació unificada del
Sistema Elèctric Nacional
(Sistema Integrat) comporta-
va l’existència d’uns costos
específics, compartits entre
les empreses integrades en el
sistema (per exemple: estoc
bàsic d’urani, paralització
de centrals nuclears en mo-
ratòria...).

LA  TAXA DE  L’1 ,5%

• STS de Catalunya• STS de Catalunya• STS de Catalunya• STS de Catalunya• STS de Catalunya
Sentència 17-6-1999 ( Secció 1a)
Ponent: Il.lma. Sra. Pilar Galindo Morell
Aranzadi: 908

“Sin embargo, según lo también declaradoSin embargo, según lo también declaradoSin embargo, según lo también declaradoSin embargo, según lo también declaradoSin embargo, según lo también declarado
repetidamente por esta Sala, el precio público enrepetidamente por esta Sala, el precio público enrepetidamente por esta Sala, el precio público enrepetidamente por esta Sala, el precio público enrepetidamente por esta Sala, el precio público en
cuestión no puede llegar a desvincularse por comple-cuestión no puede llegar a desvincularse por comple-cuestión no puede llegar a desvincularse por comple-cuestión no puede llegar a desvincularse por comple-cuestión no puede llegar a desvincularse por comple-
to de su fundamento, esto es, del aprovechamientoto de su fundamento, esto es, del aprovechamientoto de su fundamento, esto es, del aprovechamientoto de su fundamento, esto es, del aprovechamientoto de su fundamento, esto es, del aprovechamiento
del dominio público local, para converdel dominio público local, para converdel dominio público local, para converdel dominio público local, para converdel dominio público local, para convertirse en untirse en untirse en untirse en untirse en un
tributo sobre la cifra de negocios en un tértributo sobre la cifra de negocios en un tértributo sobre la cifra de negocios en un tértributo sobre la cifra de negocios en un tértributo sobre la cifra de negocios en un términominominominomino
municipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipal.... En definitiva, cualquiera que sea laEn definitiva, cualquiera que sea laEn definitiva, cualquiera que sea laEn definitiva, cualquiera que sea laEn definitiva, cualquiera que sea la
imporimporimporimporimportancia de un usuario concreto, si existetancia de un usuario concreto, si existetancia de un usuario concreto, si existetancia de un usuario concreto, si existetancia de un usuario concreto, si existe
aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo munici-aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo munici-aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo munici-aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo munici-aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo munici-
pal, se devengará la exacción en la forpal, se devengará la exacción en la forpal, se devengará la exacción en la forpal, se devengará la exacción en la forpal, se devengará la exacción en la forma previstama previstama previstama previstama prevista
en el repetido aren el repetido aren el repetido aren el repetido aren el repetido artículo 45.2 de la Ley de Haciendastículo 45.2 de la Ley de Haciendastículo 45.2 de la Ley de Haciendastículo 45.2 de la Ley de Haciendastículo 45.2 de la Ley de Haciendas
LocalesLocalesLocalesLocalesLocales, pero si se acreditara que, además del
suministro que afecta a la generalidad del
vecindario, existe otro suministro totalmente
diferenciado, que sólo afecta a un único usuario y
cuyas líneas no provocan utilización o
aprovechamiento alguno del dominio público
municipal, el importe de tal suministro diferenciado y
especial no debería computarse en los ingresos
brutos a que se refiere tal precepto».

La LRHL preveu, com a element objectiu per determi-
nar el valor de l’aprofitament especial, el tipus de
l’1,5% sobre els ingressos bruts procedents de la
facturació, com n’hagués pogut utilitzar qualsevol
altre.

• T• T• T• T• Tribunal Supremribunal Supremribunal Supremribunal Supremribunal Suprem
Sentència 13-4-98
Ponent: Excm. Sr. Alfonso Gota Losada
Aranzadi: 4462

 “...El sistema indiciario establecido en el artículo
45.2 de la Ley 39/1988, de 28 diciembre, libera a
los Ayuntamientos de llevar a cabo la identificación,
y determinación de todos y cada uno de los
aprovechamientos, y, por supuesto, de su valoración,
pues por ministerio de la Ley, todostodostodostodostodos los
aprovechamientos del suelo, subsuelo y vuelo para el
suministro de energía eléctrica que realmenterealmenterealmenterealmenterealmente se den
en el término municipal, se valoran en el 1,50 por
100 de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que la Compañía eléctrica obtenga por
los consumos realizados en cada término municipal,
por ello carece de base lógica y jurídica el pretender
las exclusiones que alega «Electra de Viesgo, SA».

 La naturaleza jurídica del artículo 45.2 de la Ley
39/1988, de 29 diciembre, es la propia de una
nornornornornorma valorativama valorativama valorativama valorativama valorativa, que sustituye por imperio de la Ley
a la estimación o valoración directa de los
aprovechamientos mencionados, fundada en un
análisis de correlación estadística entre el valor de los
aprovechamientos y la cifra de ingresos brutos por
facturación del consumo de electricidad...”

L A  TA X A D’O C U PA C I Ó

P Ú B L I C  M U N I C I PA L

7saMrevista
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Canvis normatius a partir de
l’any 1998: variació
substancial respecte de la
doctrina legal fixada pel TS
en la sentència 23-1-98

Amb la voluntat d’iniciar un
procés de liberalització, major
concurrència competitiva en-
tre els diferents agents que co-
incideixen en el mercat
elèctric i adaptació a la nova
normativa comunitària es va
succeir l’aprovació de tota una
nova normativa que afectava el
sector elèctric:

a Llei del Sector Elèctric, Llei
núm. 54/1997 (BOE 28-11-
1997) en vigor des de 28-
11-1997.

b Reial Decret 26-12-1997,
núm. 2017/97 (BOE 27-12-
1997)  pel qual s’organitza i
regula el procediment de li-
quidació dels costos de
transport, distribució i co-
mercialització a tarifa dels
costos permanents del siste-
ma i dels costos de diversi-
ficació i seguretat
d’abastament, en vigor des
de l’1-1-1998.

c Circular 17-2-1998 per la
qual es comuniquen els
comptes oberts en règim de
dipòsit per a recaptació i in-
grés de les quotes amb destí
específic establertes en l’ar-
ticle 6.5 del Reial Decret
2017/1997, de 27-11-1997,
i de la retribució fixa esta-
blerta en l’article 9. (BOE 25-
2-1998).

d Reial Decret 20-3-1998,
núm. 437/1998 (BOE 21-3-
1998) pel qual s’aproven les
normes d’adaptació del Pla
General de Comptabilitat a
les empreses del sector elèc-
tric, en vigor des del 22-3-
1998.

De l’anàlisi d’aquesta nova
normativa es dedueixen can-
vis importants pel que fa a la
determinació dels conceptes
que han de formar part de la
base imposable de la taxa.

És en l’article núm. 5 del Reial
Decret 2017/97 on s’especifi-
ca quins són els costos definits
com a quotes amb destins es-
pecífics (costos pel desenvo-
lupament d’activitats de
subministrament d’energia
elèctrica en territoris insulars i
extrainsulars, drets de com-
pensació per la paralització de
centrals nuclears amb moratò-
ria....). Aquests costos han de
ser recaptats per les empreses
distribuïdores i ingressats en
els comptes de la Comissió
Nacional del Sistema Elèctric
(art 6).

Així, en aquest mateix Reial
Decret i en el seu annex I (que
conté les normes per dur a ter-
me les liquidacions que pre-
veu aquest Reial Decret)
s’estableix:

“ I.2 Ingressos liquidables
L’ingrés liquidable de cada
transportista o distribuïdor i
subjecte al procediment de li-
quidacions s’obtindrà d’acord
amb la fórmula següent:

Ii= Infi + Ioi + Inri

Essent:
Infi= ingressos nets per
venda d’energia elèctrica
subministrada a tarifa.

Els ingressos nets per venda
d’energia elèctrica subminis-
trada a tarifa són els que resul-
ten de deduir a la facturació

programa d’investigació i des-
envolupament tecnològic elec-
trotècnic, per a l’estoc bàsic
d’urani, segona part del com-
bustible nuclear, atendre les
obligacions econòmiques cor-
responents a centrals nuclears
i atendre les obligacions eco-
nòmiques corresponents a
centrals nuclears i despeses
d’OFICO no són deduïbles de
la xifra d’ingressos bruts.

És a dir, que el concepte d’in-
gressos bruts ha de compren-
dre la facturació global de
l’empresa, àdhuc les quotes
amb destí específic.

Aquests mateixos arguments
són reproduïts pel Tribunal
Suprem en una sentència de
13-4-1998 (fonament jurídic
tercer), en el recurs interposat
per part de l’empresa Electra
de Viesgo S.A. contra la sen-
tència dictada amb data 31 de
desembre de 1991 pel TSJ de
Cantabria, en què es discutia
la liquidació pel concepte de
preu públic per ocupació del
sòl, volada i subsòl del 1r i 2n
semestre de 1990.

2 Aquests són costos derivats
del funcionament del Siste-
ma Elèctric Nacional i són
sufragats mitjançant els in-
gressos obtinguts de la ven-
da d’energia elèctrica, a
través de la facturació als
usuaris.

3 Aquests costos s’han d’inclou-
re en la facturació per tal de
cobrir aquelles partides (es-
toc bàsic d’urani, segona part
del cicle del combustible
nuclear...) que formen part
del funcionament del Siste-
ma Elèctric Nacional, que
després s’haura d’entregar a
OFICO (Oficina de Compen-
sacions de l’Energia Elèctri-
ca) i que, per tant, són
ingressos bruts en la mesura
que no es pot reduir la xifra
d’ingressos per l’import
d’aquests conceptes ja que
aquesta és una pràctica
comptable prohibida (no es
permet la compensació en-
tre ingressos i despeses).

En conseqüència, es conclou
que les partides incloses en la
facturació de les empreses
elèctriques pels conceptes de:
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bruta d’energia elèctrica sub-
ministrada a tarifa, els imports
per aplicació de les quotes
amb destí específic que es de-
tallen en aquest Reial Decret i
que corresponen als costos
permanents...”

Així doncs, se separa clara-
ment la facturació bruta
d’energia elèctrica subminis-
trada de les quotes amb destí
específic, que no s’integren
dintre d’aquests ingressos
bruts.

A més a més, la norma de va-
loració núm. 18 del Pla de
Comptabilitat aplicable al Sec-
tor Elèctric, titulada “ Ventas y
otros ingresos”, clarament es-
tableix:

“En particular, en la contabili-
zación de ventas y otros ingre-
sos se observarán las siguientes
reglas:

b) No tendrán la considera-
ción de ingresos los percibidos
por cuenta de terceros, cuyo
importe se contabilizará con
carácter general, en la cuenta
413; en particular, los costes
definidos como cuotas con
destinos específicos en el Real
Decreto 2017/1997".

Compte 413 que fa referència
a “ Otros acreedores”:

“Deudas con otros acreedores,
entre las que se incluyen las
originadas por los importes
obtenidos en la facturación
con destinos específicos, por
cuenta de otras empresas y, en
su caso, las deudas por com-
pensaciones y otras liquidacio-
nes entre empresas eléctricas”

En aquest sentit, l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de
Comptes en una Resolució de
data 26 de febrer de 1999 ra-
tifica la literalitat d’aquesta
norma i afirma que: “...De
acuerdo con lo indicado, los
importes obtenidos con oca-
sión de las ventas realizadas,
que no corresponden a la em-
presa vendedora, no forman
parte de la cifra correspon-
diente a aquellas; en con-
gruencia con lo anterior, estas

cantidades serán computadas
como mayores ventas de la
empresa o entidad por cuenta
de la cual se obtienen...si con
ocasión de las ventas se inclu-
yen importes a recaudar por
cuenta de un tercero, deben
tratarse dichos importes de
acuerdo con su naturaleza que
no es otra que la de una parti-
da acreedora”.

Però, en tot cas, per a nosal-
tres el més significatiu és que,
malgrat els pronunciaments de
la sentència comentada del TS,
hi ha una sèrie de recents sen-
tències de Jutjats contencio-
sos, concretament de Madrid
i Sevilla, que aplicant aquesta
nova legislació atorgen la raó
a les companyies elèctriques.
Aquestes sentències establei-
xen clarament que les quotes
amb destí específic no poden
formar part del concepte “in-
gressos bruts procedents de la
facturació”, perquè no són
imports que formin part dels
ingressos per vendes, sinó que
les empreses subministradores
es limiten a recaptar a favor
d’un tercer, de la Comissió
Nacional del Sistema Elèctric.

Som conscients que aquestes
sentències no creen cap tipus
de jurisprudència, però merei-
xen tota la nostra consideració,
ja que fan una anàlisi exhaus-
tiva de la nova normativa i
apunten clarament una nova
tendència.

Finalment volem manifestar,
com una opinió estrictament
personal, que compartim els
raonaments d’aquestes sentèn-
cies, perquè entenem que en
l’expressió “ingressos bruts
procedents de la facturació”,
només s’han d’incloure
aquells conceptes que es rela-
cionen amb l’activitat que
l’empresa realitza per propor-
cionar i obtenir energia con-
tractada (expressió emprada
per la STS de 18-9-1996), i no
pas els ingressos obtinguts en
nom d’un tercer, per sufragar
costos de política general o de
caire administratiu, on les em-
preses de subministrament
simplement actuen com a re-
captadores.

CONCLUS IONS

• La base imposable de la taxa municipal per la
utilització privativa o aprofitaments especials constitu-
ïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, en favor de les empreses explotadores de
serveis de subministres, està formada per tots els
ingressos bruts procedents de la facturació que es
perceben per part d’aquestes empreses i que es
relacionen amb la seva activitat de proporcionar i
obtenir energia contractada dintre d’un terme
municipal.

Per tant, dins del concepte d’ingressos bruts proce-
dents de la facturació s’han d’incloure tant els
ingressos provinents de l’energia subministrada als
usuaris, com els drets d’escomesa, cooperació
econòmica amb els abonats, reparacions, verificaci-
ons de fusibles, drets de connexió i lloguer de
comptadors.

• No formen part de la base imposable de l’esmen-
tada taxa els costos definits com a quotes amb destí
específic ja que no s’integren en el concepte d’ingres-
sos bruts provinents de la facturació.

Aquestes quotes amb destí específic es composen de:
a) costos per al desenvolupament d’activitats de
subministrament d’energia elèctrica en territoris
insulars i extrapeninsulars, b) drets de compensació
per la paralització de les centrals nuclears en
moratòria, c) les quantitats destinades a la finalització
del segon cicle del combustible nuclear del sector
elèctric, d) els costos d’estoc estratègic del combusti-
ble nuclear, e) costos reconeguts a l’operador del
sistema, f) costos reconeguts a l’operador del mercat,
g) costos de funcionament de la Comissió Nacional
del Sistema Elèctric i h) costos per compensacions
específiques.

9saMrevista
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Fent una mica d’història, po-
dem recordar que, al comen-
çament de la dècada dels
noranta, la Comissió Europea
proposava un esquema de xar-
xa transeuropea de tren d’alta
velocitat per a l’any 2010, que
contenia, per una banda, una
nova línia Madrid – Barcelona
– frontera amb velocitat supe-
rior a 250 km/h i, per una altra,
una millora de la línia València
– Barcelona per adequar-la a
velocitats de l’entorn dels 200
km/h, posant Barcelona com a
punt d’enllaç de les dues líni-
es: enllaç–clau.

Durant els anys 1993–95, el
Ministeri d’Obres Públiques
d’aleshores va redactar el Pla

Director d’infraestructures
1993–2007. Durant els tràmits
per a la seva aprovació es va
acceptar substituir el tram
Lleida-Barcelona per Igualada
(que és el que es pot fer en
menys temps) pel de Lleida –
Tarragona (Perafort) –
Barcelona, amb la qual cosa,
l’enllaç-clau de Barcelona es
traslladà al Camp de Tarrago-
na, enllaç corredor de l’Ebre–
corredor Mediterrani.

Avui tenim la línia del corredor
Mediterrani des de Múrcia a
Tarragona, adaptada, quasi to-
talment, a velocitats de 200–
220 km/h 1, fins a la seva
entrada al Camp de Tarragona
(tram Vandellòs – Cambrils amb

ÉS IMPORTANT COMENÇAR AMB UNA DESCRIPCIÓ DE LES FUTURES

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES, JA QUE REPRESENTEN UN

CANVI SUBSTANCIAL EN L’ESQUEMA DEL TRANSPORT PÚBLIC

ACTUAL, NO TAN SOLS PER CONCEPTES MODERNS LLIGATS A
LES NOVES LÍNIES D’ALTA VELOCITAT LAV –TEMPS DE

RECORREGUT I AMPLADA DE VIA EUROPEA UIC–, SINÓ TAMBÉ

PERQUÈ PERMETEN PENSAR EN UN MILLOR APROFITAMENT DEL

CONJUNT DE LA XARXA (ACTUAL MÉS NOVA) PELS SERVEIS DE

RODALIES AL CAMP DE TARRAGONA, AL SEU ENTORN I A LA
SEVA RELACIÓ AMB BARCELONA.

àmbit  de PROMOCIÓ
LE S  N O V E S  I N F R A E S T R U C T U R E S  F E R R O V I À R I E S

Jordi Lamas Peris
Servei de Promoció i Estudis Econòmics

À mbits

Altafulla

TorredembarraTarragona
Port

Port
Aventura

Cambrils

Vila-seca

Reus

El Morell

Aeroport

Perafort

Roda de Berà
Sant Vicenç
de Calders

Corredor
Mediterrani

Valls - Lleida
Vilafranca
Barcelona

Vilanova
Barcelona

LAV Madrid-Barcelona

Mora

Salou

Lleida

PLÀNOL 1
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ECONÒMICA
A L E S  C O M A R Q U E S  D E  TA R R A G O N A

línies i les actuals poden ofe-
rir al territori.

La solució més senzilla seria,
a grans trets, continuar el cor-
redor Mediterrani, a partir de
Cambrils, per damunt de
l’A-7; creuar l’actual via Reus
– Vila-seca – Tarragona pel
nord de Vila-seca, seguint per
l’oest de l’aeroport; buscar la
línia Reus – Morell (a l’alça-
da del polígon industrial de
Constantí-estació de conteni-
dors de Renfe) i, continuant
aquest traçat, connectar a

les obres adjudicades) i amb la
LAV Madrid – Barcelona, en
avançat estat d’execució en uns
trams, i adjudicats o a punt de
fer-se en d’altres, entre els quals
hi ha els que corresponen a la
província de Tarragona.

Ens trobem, doncs, en el mo-
ment de decidir de quina ma-
nera s’ha de materialitzar la
unió entre el corredor Medi-
terrani i la LAV Madrid –
Barcelona, i és d’aquesta so-
lució que depèn, en bona
part, el servei que les noves

Altafulla

Torredembarra

Aeroport

Tarragona
Port

Port
Aventura

Cambrils

Vila-seca

Reus

Salou

El Morell

Perafort

Roda de Berà
Sant Vicenç
de Calders

Corredor
Mediterrani

Valls - Lleida
Vilafranca
Barcelona

Vilanova
Barcelona

LAV Madrid-Barcelona

Mora

Lleida

1
1
2
3
4
5

2 3

34

5

Accessos Port Aventura
Accessos Port de Tarragona (ample UIC)
Vila-seca - Tarragona - LAV
Canvi Aeroport-Reus Mas Iglesias
Tancament Anella S. Vicenç - Roda -
Perafort - Morell - Reus - Vila-seca - Tarragona -
Torredembarra - S. Vicenç (ample RENFE)

MILLORAR LA SOLUCIÓ
MÉS SENZILLA

11111 Accessos al baixador de Port-Aventura amb
ramals des de l’actual via Reus-Vila-seca-Tarragona.
22222 Accés al port amb l’amplada europea UIC.
33333 Servei del corredor Mediterrani a Tarragona-
ciutat, la qual cosa comporta que una vegada
travessada Tarragona, salti el més aviat possible de
la línia de la costa al corredor de la LAV, ja que la
línia de la costa està saturada pel tràfic actual
(sobretot a partir de Sant Vicenç) i presenta dificultats
de tipus urbanístic i mediambiental des de la sortida
de Tarragona.
44444 Servei del corredor Mediterrani a la ciutat de
Reus (Reus-Mas Iglesies) de forma que el corredor
Vila-seca-Aeroport-Perafort esdevingui Vila-seca-Reus-
Perafort. L’Ajuntament de Reus s’ha manifestat fa poc
a favor d’aquesta proposta.
55555 T ancament de l’anella (en amplada Renfe)
S.Vicenç-Roda-Perafort-Reus-Vila-seca-Tarragona-
Altafulla-Torredembarra-S. Vicenç.

PLÀNOL 2

1Amb una amplada Renfe, però amb travesses polivalents, és a
dir, que es poden canviar en un futur per amplada europea UIC.
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Perafort amb la LAV (plànol 1).
Els nous serveis al Camp els
donaria l’estació de Perafort-
la Secuita a la LAV i una esta-
ció al corredor Mediterrani, ja
sigui al nord de Vila-seca, ja
sigui a l’aeroport.

Aquesta solució és semblant a
la que ja proposava la Gene-
ralitat–PTOP–Direcció Gene-
ral d’Urbanisme dins del Pla
Especial que va redactar l’any
95, passant el corredor Medi-
terrani per damunt de Vila-seca
en lloc de per sota2.

Veiem ara com podem enriquir
aquesta solució, millorant el
servei a la zona. Així, d’acord
al plànol 2, podem afegir els
punts del quadre de la pàgina

anterior “Millorar la solució
més senzilla”.

Per resumir, el corredor Vila-
seca–Aeroport–Perafort (plà-
nol 1), s’ha transformat en un
anell (plànol 2) amb el qual es
pot aconseguir, sobreposant
vies d’amplada Renfe i UIC, no
solament estar connectat amb
els corredors Madrid –
Barcelona i València –
Barcelona de nou traçat, sinó
dotar el Camp de Tarragona i
el seu entorn d’un servei de ro-
dalies que abasti una bona
quantitat de poblacions de la
zona.

Una solució d’aquest tipus
sembla avui possible, ja que
en el fons és la que figura en
els darrers estudis que la Ge-

2 L’esquema és similar si, per raons d’incompatibilitat amb els
nuclis urbans del Morell i la Pobla de Mafumet o amb el polí-
gon industrial del Morell, el corredor Mediterrani ha de passar
pel nord de Vilallonga (marcat amb punts al plànol).

neralitat i l’Estat han redactat
sobre aquest tema. Així, la
Generalitat, en el “Projecte de
reorganització i millora dels
serveis de transport de viatgers
al Camp de Tarragona” de la
PTOP-DG de Transports 1999,
no sols planteja un anell simi-
lar sinó que, anant més enllà,
proposa la creació de 3 noves
línies de rodalies:

1. S. Vicenç – Tarragona –
Tortosa

(9 parades de S. Vicenç a
l’Hospitalet)

2.  S. Vicenç – Tarragona – Reus
– Perafort

(9 parades)

3. S. Vicenç – Tarragona –
Perafort – Reus – Cambrils –
Tortosa.

(12 parades entre S. Vicenç
i l’Hospitalet)

amb l’evident millora en el
servei que això representaria.

Per la seva banda, el Ministeri
de Foment, en el marc del pro-
jecte de “connexió ferroviària
corredor Mediterrani -LAV
Madrid-Barcelona-frontera” i
per iniciar el procediment
d’avaluació ambiental, ha re-
dactat una memòria que, in-
dependentment de les
alternatives a estudiar, permet
també la possibilitat d’una so-
lució en anell i, des d’aquest
punt de vista, mereix una va-
loració molt positiva. No obs-
tant això, pel fet de tractar-se
d’un document inicial, reque-
reix d’un complex procés de
definició (ample de via per
trams - intercanviadors d’eixos
- tràfic de rodalies, regionals i
llarg recorregut - tràfic de mer-
caderies - etc.), del qual depèn
la qualitat del servei final. Per
aquest motiu, ara és el moment
en què el territori hauria d’im-
plicar-se de manera decidida
en el procés iniciat en la de-
fensa de la millora del servei
als usuaris de la zona.
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àmbit ECONÒMIC
DI A G N Ò S T I C  F I N A N C E R

Mari Pau Bachiller Rivera
Unitat de Serveis Econòmics Municipals - SAM

À mbits

L’ACCÉS AL CRÈDIT LOCAL I, EN GENERAL, L’ENDEUTAMENT LOCAL,
REGULAT A LA  LLEI 39/1988, DE 28 DE DESEMBRE,
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS (LLRHL) VA ÉSSER

MODIFICAT MITJANÇANT LES REFORMES INTRODUÏDES PER LA
LLEI 50/98, DE 30 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS,
ADMINISTRATIVES I D’ORDRE SOCIAL.
ACTUALMENT LA LLEI 55/99, DE 29 DE DESEMBRE, DE

MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES I DE L’ORDRE SOCIAL,
HA INTRODUÏT ALGUNA PETITA VARIACIÓ PERÒ SENSE

MODIFICAR SUBSTANCIALMENT EL QUE S’HAVIA ESTABLERT A

L’ANTERIOR LLEI.

Aquestes petites modificacions
són dues:

1. L’art.53.2 de la LLRHL

 En aquest article es redacta de
forma més clara el precepte
que estableix l’existència d’un
informe de la Intervenció,
abans de la concertació o mo-
dificació de qualsevol opera-
ció de crèdit en què s’analitzi
la capacitat de l’entitat local
per fer front en el temps a les
obligacions que, de les esmen-
tades operacions, se’n derivin.

Així mateix, s’estableix a con-
tinuació que els presidents de
les corporacions locals podran
concertar les operacions de
crèdit,  a llarg termini, previs-
tes en el Pressupost, si  l’im-
port acumulat, dins de cada
exercici econòmic no és supe-
rior al 10% dels recursos de
caràcter ordinari previstos en
l’esmentat Pressupost.

Tot seguit, s’indica que la con-
certació de les operacions de
crèdit a curt termini podran ser
fetes pels presidents de les cor-
poracions locals quan l’import
acumulat de les operacions
vives d’aquesta naturalesa, in-
closa la nova operació, no su-
peri el 15% dels recursos
corrents liquidats a l’exercici
anterior.

Un cop superats els esmentats
límits, l’aprovació correspon al
Ple de la corporació.

2. L’art.54.2 de la LLRHL

Aquest article fa referència a
l’autorització del Departament
d’Economia i Finances, preci-
sant les operacions de crèdit a
llarg termini de qualsevol na-
turalesa, inclòs el risc deduït
dels avals,  quan el volum  to-
tal del capital viu de les ope-
racions de crèdit vigents a curt
i llarg termini, en els termes
que es defineixin reglamentà-
riament, superi el 110% dels
ingressos corrents liquidats o
meritats a l’exercici immedia-
tament anterior o , en el seu
defecte, en el precedent a
aquest últim quan el còmput
s’hagi de realitzar en el primer
semestre de l’any i no se n’ha-
gi liquidat el pressupost corres-
ponent, tenint en compte les
xifres deduïdes dels estats
comptables consolidats que
integren els pressuspostos ge-
nerals de la corporació.

A continuació s’adjunta un
quadre de diagnòstic financer
elaborat amb la finalitat de
posar a disposició dels ajun-
taments una eina eficaç per
aclarir els conceptes relatius a
l’accés al crèdit, incidint en les
ràtios legals  i especificant, per
a cada possible situació, l’ac-
tuació a seguir en relació amb
el Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat, di-
ferenciant entre operacions de
crèdit a llarg termini, a curt
termini i amb l’exterior.
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RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU
(Art. 54.2 LRHL) Total pendent d’amortitzar
[Deute viu a curt i llarg termini /
Ingressos corrents liq. en termes consoli-
dats (Cap. 1 a 5)] X 100
Nota: la liquidació ha de ser la de l’exercici
anterior o, si durant el primer semestre no es
disposa d’aquesta informació, la de l’exerci-
ci immediatament anterior.

RÀTIO LEGAL DE L’ESTALVI NET
(Art. 54.1 LRHL)

DIAGNÒSTIC

[(Ingressos liquidats (Cap. 1 a 5) –
Obligacions reconegudes (Cap. 1, 2 i 4) –
La suma total de les anualitats teòriques) /
Ingressos corr. liquidats (Cap.1 a 5)] X 100

≤≤≤≤≤ 110% ≥≥≥≥≥     0
Ràtio inferior o igual al 110% dels ingressos
corrents liquidats en termes consolidats.

Ràtio positiva o igual a zero. Operació NO subjecta a AUTORITZACIÓ
(Només s’ha de comunicar al Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat)

Situació òptima

> 110% <     0

Independentment del Règim Transitori, com
a conseqüència del resultat de la ràtio legal
del deute viu:
Operació subjecta a AUTORITZACIÓ, o
compromís ferm de reducció del deute que
permeti arribar al límit (110% dels ingres-
sos corrents liquidats en termes consolidats)
a  31.12.2003

Ràtio superior al 110% dels ingressos
corrents liquidats en termes consolidats.

Ràtio negativa.
Per a l’exercici 2000 s’haurà de tenir en
compte el següent:
Règim transitori (DT 7a. de la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, adm.
i de l’ordre social:
- Si a l’exercici 2000 la ràtio és: negativa
però menor o igual a  -0,75% dels ingressos
corrents liquidats,

Ratio negativa
Per a l’exercici  2000 s’haurà de tenir en comp-
te el següent:
Règim transitori (DT 7a. de la Llei 50/1998, de
30 de desembre, de mesures fiscals, adm. de
l’ordre social):
- Si a l’exercici 2000 la ràtio és: negativa i su-
perior al -0,75% dels ingressos corrents liqui-
dats,

Tenint en compte el Règim Transitori
Operació subjecta a AUTORITZACIÓ +
CONFECCIÓ D’UN PLA DE SANEJAMENT
FINANCER A 3 ANYS  que s’haurà de
presentar juntament amb la sol.licitud del
préstec, per tal d’ajustar l’estalvi net com a
mínim a zero.
(No serà necessària la confecció del pla de
sanejament financer en el cas d’operacions de
refinançament).

<     0

> 110% ≥≥≥≥≥     0

Ratio superior al 110% dels ingressos
corrents liquidats en termes consolidats.

Ràtio positiva o igual a zero. Operació subjecta a AUTORITZACIÓ, o
compromís ferm de reducció del deute que
permeti arribar al límit (110% dels ingres-
sos corrents liquidats en termes consolidats)
a  31.12.2003

Situació òptima

≤≤≤≤≤ 110% <     0

Tenint en compte el Règim Transitori
Operació NO subjecta a AUTORITZACIÓ
(Només s’ha de comunicar al Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat)

Ratio inferior o igual al 110% dels ingressos
corrents liquidats en termes consolidats.

Ràtio negativa.
Per a l’exercici 2000 s’haurà de tenir en
compte el següent:
Règim transitori (DT 7a.de la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, adm.
i de l’ordre social:
- Si a l’exercici 2000 la ratio és: negativa
però menor o igual a  -0,75% dels ingressos
corrents liquidats.

Ràtio negativa
Per a l’exercici  2000 s’haurà de tenir en comp-
te el següent:
Règim transitori (DT 7a. de la Llei 50/1998, de
30 de desembre, de mesures fiscals, adm. i de
l’ordre social:
- Si a l’exercici 2000 la ratio és: negativa i su-
perior al -0,75% dels ingressos corrents liqui-
dats.

Operació subjecta a AUTORITZACIÓ +
CONFECCIÓ D’UN PLA DE SANEJAMENT
FINANCER A 3 ANYS  que s’haurà de
presentar juntament amb la sol.licitud del
préstec, per tal d’ajustar l’estalvi net com a
mínim a zero.
(No serà necessària la confecció del pla de
sanejament financer en el cas d’operacions de
refinançament).

<     0

OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG TERMINI (SUPERIOR A 1 ANY)

Quan es concerti una operació de crèdit a
llarg termini en el 2n. semestre de l’any no
tenint aprovada encara la liquidació de
l’exercici anterior:
Operació subjecta a AUTORITZACIÓ

Independentment del resultat de la ràtio legal
del deute viu.

Independentment del resultat de la ràtio legal
de l’estalvi net.

1

2

3

4

5

2 a

2 b

4 a

4 b
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Nota 1: Encara que l’Estalvi
Net sigui negatiu o la ràtio le-
gal del deute viu sigui supe-
rior al 110% dels ingressos
corrents liquidats en termes
consolidats, les Entitats Lo-
cals de més de 200.000 ha-
bitants podran optar per
substituir les autoritzacions
que es requereixen per la pre-
sentació d’un Escenari de
Consolidació Pressupostària
a 3 anys el qual ha de ser
aprovat per la Direcció Ge-
neral de Política Financera
(Departament d’Economia i
Finances). Amb aquesta apro-
vació resten aprovades totes
les operacions singulars d’en-
deutament que s’hi contem-
plin. El Pla ha de preveure per
cada any de vigència el límit
màxim de dèficit no financer
i import màxim d’endeuta-
ment.

Nota 2: Addicionalment als
supòsits descrits anteriorment,
en el cas que alguna de les
ràtios financeres previstes al
model CL-4 superi   els nivells
que es detallen a la instruc-
ció 5 de l’annex 2 de l’Ordre
de 28 de juny de 1999 del De-
partament d’Economia i Fi-
nances, cal trametre el model
PR “Previsions d’ingressos i
despeses o d’estats finan-
cers”, acompanyat d’una me-
mòria del president de l’ens
relativa a les hipòtesis utilit-
zades en l’elaboració de les
previsions.

Nota 3: Per al tràmit de les
operacions de crèdit subjec-
tes a autorització, en el supò-
sit que l’ens local hagi
liquidat el pressupost de
l’exercici anterior amb roma-
nent de tresoreria per a des-
peses generals negatius, cal
que el ple aprovi les mesures
de sanejament previstes le-
galment (art.174 de la LLRHL)
i les acrediti mitjançant la tra-
mesa de la documentació se-
güent:

a) Model PR

b) Informe de la persona ti-
tular de la intervenció de
l’ens explicant les causes que
han originat la situació de
desequilibri financer.

c) Memòria del president de
l’ens relativa a les mesures de
sanejament que s’han d’adop-
tar i a les hipòtesis utilitzades
en l’elaboració de les previsi-
ons d’ingressos i despeses
durant el període de vigilàn-
cia  de les mesures de saneja-
ment. Aquest document ha
d’especificar, com a mínim,
les hipòtesis principals que
expliquen l’evolució de ca-
dascun dels capítols.

d) Estat de romanent de tre-
soreria

e) Liquidació de pressupostos
tancats. Resum general per
exercicis.

La concertació de qualsevol de les modalitats de
crèdit esmentades, requereix que la corporació o
entitat corresponent disposi de Pressupost aprovat perPressupost aprovat perPressupost aprovat perPressupost aprovat perPressupost aprovat per
l’exercici en curs i ho justifiqui en el moment del’exercici en curs i ho justifiqui en el moment del’exercici en curs i ho justifiqui en el moment del’exercici en curs i ho justifiqui en el moment del’exercici en curs i ho justifiqui en el moment de
subscriure el corresponent contractesubscriure el corresponent contractesubscriure el corresponent contractesubscriure el corresponent contractesubscriure el corresponent contracte davant l’entitat
financera corresponent i davant el fedatari públic que
intervingui o formalitzi el document.

ExcepcionalmenExcepcionalmenExcepcionalmenExcepcionalmenExcepcionalment, en la situació de pròrroga del
pressupost, es podran concertar les següents modali-
tats d’operacions de crèdit:

• Operacions de TOperacions de TOperacions de TOperacions de TOperacions de Tresoreria:resoreria:resoreria:resoreria:resoreria: dins dels límits fixats per
la Llei, sempre que es justifiqui que les concertades
siguin reemborsades.

• Operacions de crèdit a llarg terOperacions de crèdit a llarg terOperacions de crèdit a llarg terOperacions de crèdit a llarg terOperacions de crèdit a llarg termini per finançarmini per finançarmini per finançarmini per finançarmini per finançar
inversions vinculades directament a modificacions deinversions vinculades directament a modificacions deinversions vinculades directament a modificacions deinversions vinculades directament a modificacions deinversions vinculades directament a modificacions de
crèdit crèdit crèdit crèdit crèdit tramitades en la forma prevista en els apartats
1,2,3 i 6 de l’article 158 de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals (expedients de concessió deconcessió deconcessió deconcessió deconcessió de
crèdit extraordinari  crèdit extraordinari  crèdit extraordinari  crèdit extraordinari  crèdit extraordinari  i de suplement de crèditsuplement de crèditsuplement de crèditsuplement de crèditsuplement de crèdit.)

PER  A  TOTES  LES
OPERACIONS DE
CRÈDIT

Les entitats locals podran concer-
tar operacions de crèdit a curt ter-
mini, sempre que:
El conjunt d’aquestes operacions
no superi el 30% dels ingressos
liquidats per operacions corrents
a l’exercici anterior (o al prece-
dent a l’anterior si l’operació es
realitza al 1r. semestre de l’exer-
cici no tenint encara la liquidació
del darrer exercici aprovada).
Per als Organismes Autònoms i
Societats Mercantils no opera
aquest límit i no és requisit im-
prescindible l’autorització de
l’ens local matriu, no obstant es
pot regular aquesta autorització
mitjançant Bases d’Execució del
Pressupost.

OPERACIONS DE CRÈDIT A CURT TERMINI (INFERIOR A 1 ANY)

Per atendre necessitats transitòri-
es de tresoreria.

Els ens locals de Catalunya, els
seus OOAA i les societats de ca-
pital íntegrament local han de co-
municar a la Direcció General de
Política Financera, en el termini
dels primers 10 dies de cada mes,
les operacions de crèdit de termi-
ni igual o inferior a 1 any, forma-
litzades o avalades durant el mes
anterior. (Model CT)

OBJECTIU (art. 52 LRHL) RÀTIO LEGAL (límit) ACTUACIÓ
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PRINCIPIS I LÍNIES ACTUALS EN LA GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT

VA SER L’ANY 1972 QUAN, A LA CONFERÈNCIA SOBRE EL MEDI

HUMÀ DE LES NACIONS UNIDES CELEBRADA A ESTOCOLMO,
ES VA PLANTEJAR PER PRIMER COP LA PRESSIÓ QUE LES

ECONOMIES CONTEMPORÀNIES EXERCIEN SOBRE EL MEDI

AMBIENT I ELS RECURSOS NATURALS I, EL 1980, EL

DOCUMENT ESTRATÈGIA MUNDIAL PER A LA CONSERVACIÓ,
ELABORAT PER LA UNIÓ INTERNACIONAL PER A LA

CONSERVACIÓ DE LA NATURA I DELS RECURSOS NATURALS

(UICN), AMB LA COL·LABORACIÓ DEL PROGRAMA DE LES

NACIONS UNIDES PER AL MEDI AMBIENT (PNUMA) I EL

WORLD WILDLIFE FUND (WWF), AVANÇÀ EL CONCEPTE

DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

El concepte de “sostenibilitat”
va rebre l’impuls definitiu el
1987 a l’informe El nostre fu-
tur comú, més conegut com
l’informe Brundtland, que va
definir el desenvolupament
sostenible com aquell que co-
breix les necessitats del present
sense comprometre la capaci-
tat de les generacions futures
de satisfer les seves pròpies.
També es defineix com a des-
envolupament que proveeix de
serveis ambientals, socials i
econòmics bàsics a tothom
sense amenaçar la viabilitat
dels sistemes naturals, urbans
i socials.

Els seus principis es van des-
envolupar sobretot el 1992 a
la Conferència de Río, cone-
guda com la Cimera de la Ter-
ra, on es van concretar els
convenis sobre el canvi climà-
tic i la diversitat biològica, així
com les declaracions sobre el
medi ambient i el desenvolu-
pament, els principis relatius
als boscos i l’anomenada
Agenda 21, aquests tres últims
documents amb valor de re-
solucions de l’ONU.

A la Conferència de Lisboa, el
1996, es va acordar intensifi-
car els esforços en la implan-
tació d’Agendes 21 Locals, i
en la recentment celebrada
Conferència de Hannover es
va ressaltar la importància de
l’elaboració d’indicadors de
sostenibilitat, es va reforçar
l’exigència d’assumir criteris
de sostenibilitat en el desen-
volupament dels municipis i
es va fer una crida als repre-
sentants locals perquè signin

la Carta d’Aalborg, s’adherei-
xin a la Campanya europea de
ciutats i viles cap a la sosteni-
bilitat i perquè desenvolupin
les Agendes 21 Locals seguint
el Pla d’acció de Lisboa.

L’Agenda 21 es basa en la pre-
missa que el desenvolupament
sostenible no és una alternati-
va possible sinó un imperatiu
que no podem defugir i que
demana un canvi de gran mag-
nitud en les prioritats del go-
vern i de les persones, atès que
implica la consideració del
factor ambiental en totes les
preses de decisions i en qual-
sevol camp d’activitat.

L’Agenda 21 fa una crida a les
agrupacions ciutadanes per tal
que creïn la seva Agenda 21
Local, amb un Pla d’Acció que
assumeixi els objectius gene-
rals i els tradueixi en accions
concretes en cada població. És
per ara l’instrument més vàlid
per tal que les propostes de Río
siguin assumides pels ciuta-
dans.

A més de les autoritats locals
com a figures electes amb re-
presentativitat democràtica i
de la pròpia estructura admi-
nistrativa al servei de la pobla-
ció, és imprescindible comptar
amb la participació, per tal
d’assolir amb èxit el procés de
desenvolupament de l’Agenda
21 Local, dels mateixos ciuta-
dans -que no han de delegar
en cap cas la seva representa-
ció, les associacions i grups
d’interès -sovint constituïdes
en forces de pressió molt po-
deroses-, les indústries i els

À mbits

àmbit  de MEDI AMBI
ME D I  A M B I E N T  I  S O S T E N I B I L I TAT  A  L E S

L’AG E N D A 21

Teresa Carrera González
Unitat d’Agricultura i Medi ambient de la Diputació de Tarragona
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negocis locals -fent un èmfasi
especial al seu paper com a
col.laboradors indispensables
en la solució dels problemes-,
així com els governs autonò-
mics i estatals en allò que els
hi són competències pròpies.

Amb la signatura de la Carta
d’Aalborg, les ciutats, poblaci-
ons menors i unitats territori-
als d’Europa es comprometien
a participar en iniciatives lo-
cals de l’Agenda 21 i a iniciar
programes a llarg termini vers
un desenvolupament sosteni-
ble. En aquest procés, hom
proposa la negociació com a
mètode i la reorientació
proactiva de l’economia urba-
na i s’insisteix en la potencia-
ció del capital natural, la
racionalització dels usos del
sòl, la modificació de les pau-
tes de mobilitat urbana i el fre
de la contaminació dels eco-
sistemes com a aspectes neces-
saris en el camí de la
sostenibilitat.

REFERÈNCIES LEGALS

El Dret mediambiental euro-
peu, directe inspirador de la
normativa vigent al nostre
país, es basa en tres principis
que han de regir totes les ac-
tuacions amb incidència
mediambiental:

• la sostenibilitat, entesa en el
sentit abans definit, o bé
com la necessitat d’assolir
un desenvolupament equili-
brat, amb una gestió eficient
dels recursos naturals que
no superi la capacitat de
càrrega de la terra i propor-
cioni un millorament equi-

tatiu de la qualitat de vida
de les persones.
• la globalitat: els proble-
mes mediambientals han
d’abordar-se des dels diver-
sos àmbits amb els quals es
relacionen i s’han de treba-
llar conjuntament sota el
lema “pensar globalment i
actuar localment”.
• la solidaritat: principi que
ha de regir les relacions en-
tre els estats i que inclou la
vessant intergeneracional i
la necessitat d’afavorir l’ac-
cés i participació dels ciu-
tadans.

El major impuls sobre protec-
ció del medi ambient prové,
doncs, de la Unió Europea, ja
que la incorporació d’Espanya
va suposar per al nostre país
l’acceptació d’una política i
una legislació en matèria de
medi ambient molt més exi-
gent de la que teníem abans
de l’adhesió. La normativa
ambiental vigent avui en dia al
nostre país és, en gran mesu-
ra, el resultat de la transposi-
ció de directives comunitàries
a través de normes de Dret in-
tern.

L’esquema espanyol de distri-
bució de competències ambi-
entals és extremadament
complicat i una bona prova
d’això és el gran nombre de
sentències que ha hagut de
dictar el Tribunal Constitucio-
nal. Si a això hi afegim l’exis-
tència de més de 4.000
disposicions sobre medi ambi-
ent al nostre país promulgades
pels diferents nivells d’admi-
nistració competents, es posa

ENT
ELABORAR L’AGENDA 21

Per iniciar el procés d’elaboració de l’Agenda 21 ha
d’existir una consciència social sobre la seva necessitat
i l’Ajuntament ha de decidir, per resolució explícita del
govern municipal, endegar i comprometre’s en el
procés. L’Acord del Ple ha de contemplar també
l’adhesió a la Carta d’Aalborg, el contingut programà-
tic de la qual constituirà la base filosòfica i conceptual
del procés. Després de planificar les actuacions,
assignar funcions, responsabilitats i pressupostos i
contractar els tècnics externs necessaris, cal conèixer la
situació del municipi, la seva problemàtica i definir les
línies estratègiques vers les quals hauran de tendir les
propostes de solució. Aquest és de fet el gruix del
procés on s’engloba el que es coneix genèricament
com a Auditoria Ambiental.

La fase d’auditoria contempla una recollida d’informa-
ció, un apartat de diagnosi i una darrera etapa on,
per grups de conflictes, es plantegin propostes o
línies estratègiques de solució. Els seus resultats cal
que es donin a conèixer a la població, i han d’afavo-
rir la participació democràtica i la difusió i debat del
document d’auditoria, d’on han de sorgir el objectius
concrets que la comunitat desitja assolir i el primer
disseny, el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat.

Els principis recollits en aquests documents, tot i que són
encara objecte de polèmica, són a l’actualitat totalment
assumits per la Unió Europea, que no es limita només a
incorporar-los al seu àmbit normatiu sinó que també els
aplica en la seva activitat financera, prioritzant  l’assig-
nació de fons a projectes que considerin els aspectes
integrats de l’ordenació del territori atenent-se als
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda
21, provinents tant d’instruments financers
específicament mediamebientals, com ara el programa
LIFE, com dels fons estructurals i de cohesió.

Així, el nou Tractat de la Unió Europea signat per tots
els estats membres el 7 de febrer de 1992, o Tractat de
Maastricht, inclou un seguit de noves disposicions pel
que fa a la protecció del medi ambient. En el seu article
130R2 determina que les exigències de la protecció
del medi ambient s’han d’integrar en la definició i
execució d’altres polítiques comunitàries, alhora que
explicita, com un dels objectius fonamentals, que les
decisions es prenguin de la forma més propera possible
als ciutadans. Aquest principi de subsidiarietat es recull
igualment en el Vè Programa de la Comunitat Europea
sobre política i acció en relació al medi ambient i al
desenvolupament sostenible, aprovat en Resolució els
dies 15 i 16 de desembre de 1992 i vigent fins a l’any
2000, que mencionem a l’apartat “Referències Legals” i
que assenyala uns sectors prioritaris fins a l’any 2000
on intervindrà amb més força, com ara són el turisme, la
indústria, l’energia, el transport i l’agricultura,  perquè
considera que s’han de canviar les tendències seguides
fins ara a través de la potenciació del turisme de
qualitat, de les energies renovables, del transport públic,
de la reducció de l’ús de fertilitzants, de pactes amb la
indústria, etc.

C O M A R Q U E S  D E  TA R R A G O N A
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genèriques que li atribueix la
Llei 8/87, com són les d’assis-
tència jurídica i tècnica als
municipis (especialment als
que tenen menys capacitat
econòmica i de gestió) i de
cooperació en la prestació
dels serveis municipals.

PERSPECTIVES A
TARRAGONA

A Tarragona, la sensibilització
social davant dels problemes
mediambientals és creixent, tot
i que existeixen encara sectors
de població poc sensibilitzats i
altres preocupats per l’aparent
contradicció entre desenvolu-
pament econòmic i  protecció
del medi ambient, però fins i
tot des dels propis sectors d’ac-
tivitat econòmica i industrial es
comença a prendre conscièn-
cia que el medi ambient co-
mença a ser, a més d’un
element determinant de la nos-
tra qualitat de vida, un factor
competitiu per a les empreses,
com es manifesta de fa temps
en diferents fòrums i publica-
cions.

Els residus, la qualitat de les
aigües, la contaminació, la
gestió dels recursos naturals, la
prevenció de riscos, les políti-
ques territorials i urbanes, la
gestió empresarial, l’ús i con-

• Passa d’un sistema de regu-
lació pura i simple a un al-
tre d’utilització d’incentius
(programa LIFE...) i instru-
ments de mercat (inclusió en
el cost final de les
externalitats mediambien-
tals, taxes ecològiques...)

• Es planteja la necessitat d’un
major accés a la informació
com a punt de partida per
aconseguir una major parti-
cipació ciutadana.

A més, la Decisió 2179/98 CE
del Parlament Europeu de 24
de setembre de 1998, relativa
a la revisió del Vè PACMA,
defineix com a prioritats bàsi-
ques:

• La integració dels aspectes
mediambientals en altres
polítiques.

• L’ampliació de la gamma
d’instruments amb la finali-
tat d’induir un canvi substan-
cial en les actuals tendències
i pràctiques en matèria de
desenvolupament sosteni-
ble, tenint en compte el prin-
cipi de subsidiarietat.

• L’ampliació i compliment de
la legislació en matèria de
medi ambient.

• La comunicació, informació,
educació i formació com a
mitjà per augmentar la sen-
sibilització de les qüestions
del desenvolupament soste-
nible i propiciar un canvi de
comportament en tots els
sectors de la societat.

• La cooperació internacional.

Les competències mediambi-
entals entre les administraci-
ons públiques catalanes són
compartides por la Generali-
tat, els ens municipals i els
consells comarcals. L’existèn-
cia a Catalunya de nombro-
sos municipis amb una
dimensió i capacitat finance-
ra molt reduïdes i les especi-
als característiques de la
problemàtica mediambiental,
que moltes vegades sobrepas-
sa l’àmbit municipal, posa de
relleu que el seu correcte trac-
tament requereix una  sèrie de
mesures concertades entre les
diverses administracions. És
en aquest marc en el qual s’ha
d’inserir l’actuació de la Di-
putació. Aquest organisme pot
donar un important suport als
municipis i comarques amb
l’exercici de les competències

servació del paisatge, la pro-
tecció del medi natural i la
seva compatibilització amb el
desenvolupament econòmic,
les energies alternatives i reno-
vables, el turisme rural i
naturalístic respectuós amb el
medi ambient, el replanteja-
ment d’allò que anomenem
desenvolupament... són els te-
mes que més es tracten als di-
ferents debats, cursos, jornades
i activitats que s’organitzen.

Els governs municipals, les
empreses,  les escoles, les as-
sociacions cíviques, els sindi-
cats, han començat a assumir
els factors mediambientals
com una part integrant de la
seva activitat, i no només els
grups ecologistes o naturalis-
tes que fins fa poc n’eren els
únics preocupats.

Hi ha encara, però, moltes
ombres. Aspectes tan impor-
tants com  el risc nuclear o el
canvi climàtic plantegen pro-
blemes no resolts d’autoritat i
de com superar el dèficit demo-
cràtic de les decisions. I altres
problemes esmentats en l’infor-
me Brundtland i els documents
de Rio, com el creixement de-
mogràfic i la distribució de la
riquesa, no troben el mateix
entusiasme en molts sectors a
l’hora de cercar solucions.

de relleu la complexitat de la
gestió ambiental i la dificultat
per als ens amb menys recur-
sos, com són els petits muni-
cipis, per a l’acompliment de
tota aquesta normativa.

En l’actualitat, el marc
competencial espanyol en
matèria de medi ambient es
caracteritza per la interacció
de quatre nivells administra-
tius: La Unió Europea, l’Estat
Central, les comunitats autò-
nomes i els ens locals.

El  Tractat de la Unió Europea,
de 7 de febrer de 1992, signi-
fica la consagració de la im-
portància que la Comunitat
atorga al medi ambient. En
aquest Tractat apareix un Títol,
el XVI, dedicat exclusivament
a regular aquesta matèria, for-
mat pels articles 130 R, 130 S
i 130 T.

Entre les competències de
l’Administració europea desta-
quem l’adopció de Programes
d’Acció General (PACMAS),
als quals fa referència l’article
130 S. Són documents progra-
màtics, sense força normativa,
però amb un indubtable valor
com a antecedent normatiu i
marc genèric en el qual inter-
pretar les normes ambientals.
En l’actualitat, es troba vigent
el V Programa d’Acció Comu-
nitària en matèria de medi
ambient i desenvolupament
sostenible (1993-2000). El
contingut bàsic del V PACMA,
aprovat el 15 de desembre de
1992, es pot resumir en els
punts següents:

• Selecciona 5 sectors amb un
impacte ambiental potenci-
alment alt (indústria, ener-
gia, transport, agricultura i
turisme)

• Atorga prioritat a l’acció pre-
ventiva, enfront a l’acció
sancionadora

• Estima que la responsabili-
tat pels temes mediambien-
tals exigeix una participació
més àmplia i activa de tots
els agents econòmics impli-
cats, inclosos els poders pú-
blics, les empreses
públiques i privades i l’opi-
nió pública en general. Re-
flecteix, per tant, el pas
d’una responsabilitat a títol
individual a una responsabi-
litat compartida.
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L’oferta universitària ha crescut
de forma molt important en els
darrers anys, arran sobretot de
la creació de la Universitat
Rovira i Virgili, amb la qual la
Diputació de Tarragona ha sig-
nat convenis de col·laboració
per prestar ajuda tècnica als
municipis i per pràctiques
d’alumnes.

Pel que fa a temes relacionats
amb el medi ambient, cal des-
tacar la Facultat de Geografia,
que realitza tasques de forma-
ció i investigació molt interes-
sants sobre el canvi climàtic, el
territori, la seva evolució i la de
les activitats que s’hi ubiquen.

L’Escola Tècnica Superior de
Química ofereix formació en
alguns aspectes d’enginyeria
ambiental: residus, aigües, so-
bretot de nivell de postgrau.

El DARP disposa a la demar-
cació de tres escoles de capa-
citació  agrària en procés
d’adaptació a la reforma edu-
cativa, a Constant í  (Mas
Bové), Gandesa i Amposta,
que formen els futurs profes-
sionals del sector agrícola i
ofereixen titulacions de grau
mitjà i superior.

L’escola de Mas Bové ofereix
un curs de grau superior en
Gestió i Organització d’Em-
preses Agropecuàries i dos de
grau mitjà: Explotacions Agrí-
coles Extensives i Elaboració
d’Olis i Sucs. La d’Amposta
ofereix un curs de grau mitjà
per a explotacions intensives i
un altre de grau superior de
gestió i Organització d’Empre-
ses Agropecuàries. La de
Gandesa fa un cicle formatiu

L’AGENDA 21 LOCAL
A TARRAGONA

Des de l’any 1994 s’estan realitzant diverses aplica-
cions de l’Agenda 21 arreu de Catalunya.

A Tarragona es comença a manifestar una sensibilitat
i un interès cada vegada més acusats per part dels
ajuntaments envers els principis de la sostenibilitat i
les possibilitats d’aplicació de les Agendes 21
Locals.  Més d’una vintena de municipis han signat ja
la seva adhesió als principis de la Carta d’Aalborg i
comencen el procés d’elaboració de l’Agenda 21
Local, procés que la Diputació de Tarragona impulsa
mitjançant un Programa de suport a l’elaboració
d’Agendes 21 Local i a l’elaboració de Plans d’Acció
Locals cap a la Sostenibilitat que posa a l’abast dels
ajuntaments a partir de l’any 2000, com a continua-
ció i actualització del programa de suport a l’elabo-
ració d’auditories mediambientals que portava des
del 1993. La necessària flexibilitat en l’aplicació de
l’Agenda 21 a les diferents característiques dels
nostre municipis, permet una pluralitat de models,
però tots amb  filosofia i uns objectius similars.

Per acabar, dues cites de l’Oriol Nel.lo, ex-director
de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, que
resumeixen allò que pensem s’ha de tenir en compte
a l’hora de repensar la nostra intervenció en l’entorn
tant natural com urbà:

 “No podem dir com serà en el futur el nostre
poble o la nostra ciutat, però si podem dir
com volem que sigui”.

“Un territori està equilibrat quan assegura als
ciutadans, amb el menor cost ambiental
possible, la major igualtat d’oportunitats en
l’accés a la renda i als serveis, no pas quan
esdevé un quimèric escaquer homogeni”

i una altra de Lewis Carrol de “Alícia en el País de les
Meravelles”:

“Si no saps cap a on vas, qualsevol camí t’hi
portarà”

de grau mitjà en Explotacions
Agràries Extensives.

No existeix una oferta forma-
tiva de caràcter mediambiental
més generalista i integrada, si-
milar a la llicenciatura de Ci-
ències Mediambientals que ja
s’imparteix a Barcelona i
Girona, com tampoc no exis-
teix en Biologia ni en enginye-
ria agrícola ni forestal.

Quant a l’oferta professional en
el sector mediambiental, ja exis-
teixen a Tarragona un nombre
considerable d’empreses d’en-
ginyeria ambiental, consultings,
gabinets multidisciplinars amb
enginyers, biòlegs, geògrafs; es-
coles de natura i d’educació am-
biental,  que poden assumir des
de la realització d’un estudi
d’impacte, el disseny  i l’execu-
ció d’un projecte, fins a  cam-
panyes de sensibilització. Les
més grans acostumen a ser les
de més antiga creació, normal-
ment dedicades a projectes d’in-
fraestructures clàssiques que
recentment s’han introduït en el
camp mediambiental, per la
qual cosa no disposen de tèc-
nics amb formació o experièn-
cia específica en el medi
ambient i  acostumen a subcon-
tractar-los. quan els precisen. La
major part , però, són petites
empreses de recent creació,
amb dos o tres professionals que
també subcontracten els que ne-
cessiten, però que acostumen a
tenir  una formació i  a vegades
una experiència molt interessant
en matèria de medi ambient,
sobretot pel que fa al coneixe-
ment de l’entorn natural, tecno-
logies toves respectuoses amb el
medi ambient, educació ambi-
ental, etc.
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LA COMARCA DEL PRIORAT HA ESTAT BENEFICIÀRIA DE LA INICIATIVA

COMUNITÀRIA LEADER II DURANT EL PERÍODE 1994-
1999. EN AQUEST ARTICLE PLANTEJA UNA REFLEXIÓ SOBRE

ELS EFECTES DEL PROGRAMA I SOBRE UN MODEL DE

DESENVOLUPAMENT PER AL PROPER PERÍODE DE FONS

COMUNITARIS 2000-2006.

LEADER II AL PRIORAT

La comarca del Priorat ha es-
tat beneficiària d’un programa
de desenvolupament, la inici-
ativa comunitària LEADER II,
durant el període 1994-1999.

El programa va estar dividit en
dues fases. La fase A, d’adqui-
sició de capacitats, va consis-
tir a constituir un grup d’acció
local i definir una estratègia de
desenvolupament. Per aquest
motiu es va constituir el Con-
sorci per al Desenvolupament
del Priorat, integrat pel Con-
sell Comarcal, els ajunta-
ments, un sindicat agrari, dues
entitats bancàries i la iniciati-
va privada.

La fase B consisteix en l’apli-
cació de l’estratègia. Es van
publicar unes bases per a la
concessió d’ajuts, per donar
suport a l’activitat empresari-
al que signifiqués realitzar in-
versions en els sectors
estratègics marcats en la fase

A i, a les administracions lo-
cals, en projectes de suport a
la iniciativa privada.

L’estratègia de desenvolupa-
ment es va fonamentar en la
valoració de la producció
agrària (vi i oli), en el turisme
rural i en inversions comple-
mentàries a aquests sectors.

El quadre financer assigna al
Priorat una inversió de 1.000
milions de pessetes, dels quals,
aproximadament 400, proce-
deixen de subvencions: un
50% de la Unió Europea i l’al-
tre 50% de les administracions
nacionals. Els altres 600 mili-
ons provenen d’aportacions
dels promotors dels projectes
d’inversió.

Al principi, ningú no creia que
aquesta inversió s’acabés ma-
terialitzant i els més pessimis-
tes deien que això era
impossible: “el Priorat, una
comarca deprimida, no té ca-
pacitat inversora”.

C ol·laboracions

àmbit  de PROMOCIÓ
LA I N I C I AT I VA  C O M U N I T À R I A  LEADER I I  A  L A

Joan Vaqué i Sans
Tècnic assessor de la iniciativa comunitària LEADER II a la comarca del
Priorat. Economista. Cap del Serveis de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal del Priorat



saMrevista 21

 Doncs bé, a finals de l’any 99
s’ha superat, amb escreix, el
quadre financer aprovat i a
més hi ha projectes en llista
d’espera.

EL RESSORGIMENT DEL
SECTOR VITIVINÍCOLA

El responsable d’això és, fona-
mentalment, el sector vitiviní-
cola. La inversió efectuada en
els últims cinc anys s’aproxima
als 2.500 milions de pessetes,
entre projectes presentats al
LEADER, FEOGA, plans de mi-
llora i noves incorporacions.

El vins de la comarca del Prio-
rat,  inclosos en dues denomi-
nacions d’origen: la Denomi-
nació d’Origen Priorat i la sub-
zona de Falset de la Denomi-
nació d’Origen Tarragona, han
aconseguit revaloritzar-se i
col·locar-se en els segments
alts del mercat.

Què ha canviat en aquests úl-
tims anys al Priorat? Es tracta,
com creuen alguns, d’una
moda o d’una excel·lent cam-
panya de màrqueting d’algun
celler privat? Sincerament,
crec que no.

Les varietats de raïm d’on s’ex-
treu el vi, bàsicament, són les
mateixes; però possiblement la
sensibilitat del pagès, al qual
abans pagaven 40 ptes. per
quilo i ara entre 200 i 500 ptes.
o més, és diferent. Segura-
ment, el viticultor té més cura
d’entrar la verema en òptimes
condicions al celler perquè en
funció de la qualitat li retribu-
eixen. Per tant, ja no parlem
de romanticisme sinó de ren-
dibilitat.

També és diferent la manera de
vinificar, aplicant tècniques
més modernes en aquest camp
i  controlant tot el procés: ma-
duració de la verema,  fermen-
tació i envelliment.

Està canviant la comercialitza-
ció. Cada cop hi ha menys vi
a doll, ja que la major part de
la producció es comercialitza
embotellada i generalment en
mercats estrangers.

El canvi fonamental, a més
d’aquest conjunt de factors
que amb produccions molt
petites fan uns vins amb alta
expressió i personalitat singu-
laritzada, crec que ha estat la
nova il·lusió dels prioratins,
els quals han tornat a creure
en les possibilitats de tirar en-
davant, sense oblidar l’inesti-
mable suport dels ajuts
provinents del programa de
desenvolupament LEADER II.
Això ha portat que el jovent
no només pensi a marxar a la
ciutat, sinó que alguns en re-
tornin buscant noves sortides
professionals.

Ara bé, la part més difícil serà
consolidar aquest creixement,
continuar treballant honesta-
ment per garantir els criteris
estrictes en la qualitat, com
fins ara. Això és feina de tots:
dels pagesos i dels cellers, dels
consells reguladors i de les ad-
ministracions públiques.

C O M A R C A  D E L  PR I O R AT

PR O G R A M A D E  D E S E N V O L U PA M E N T  C O M A R C A L

ECONÒMICA
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comporta, necessàriament,
una nova mentalitat en la pla-
nificació territorial; si no es fa
així, les zones rurals, com el
Priorat, poden veure malmès el
seu patrimoni en pocs anys.
No es tracta de copiar els mo-
dels de desenvolupament de-
predadors del medi, sinó al
contrari: es tracta d’aplicar
models de planificació territo-
rial sostenibles, és a dir, mirar
la durabilitat del recurs a llarg
termini i aplicar figures de pro-
tecció als espais naturals, els
quals  només estan catalogats
com a PEIN amb criteris de
mínims, justament perquè fins
ara no hi ha hagut gaire pres-
sió antròpica.

És responsabilitat dels agents
locals públics i privats establir
mecanismes de diàleg per tal
d’escollir un model de desen-
volupament propi per al terri-
tori i intentar arribar a punts
de trobada àmpliament
consensuats.

S’hauria d’anar amb molta
cura amb les noves infraestruc-
tures: carreteres, xarxes d’alta
tensió, línies telefòniques, cen-
trals eòliques, antenes de re-

petició, extraccions mineres i
d’altres perquè, encara que
semblen del tot necessàries,
cal que no alterin aquest en-
torn tan ben conservat a con-
seqüència del declivi
econòmic de la comarca, du-
rant gairebé tot el segle XX.

Caldrà treballar a fons en els
estudis per desenvolupar totes
les mesures d’ordenació i pla-
nificació de les zones incloses
en el PEIN i explicar, clara-
ment, a tots els agents locals,
propietaris i administracions
locals implicades quins són els
avantatges i els inconvenients
de declarar o no figures de pro-
tecció més específiques, com
un parc natural, i, sobretot,
quins són els usos permesos i
com es poden compatibilitzar
amb els usos tradicionals.

La qualificació de Parc Natu-
ral de la Serra del Montsant-
Muntanyes de Prades, pot
garantir la sostenibilitat del
model de desenvolupament,
repercutint així en recursos
econòmics, tècnics i
infraestructurals per a la zona,
remarcant que  no només
produirà efectes a l’espai pro-
tegit, sinó també al seu radi

La polèmica: com lliga això
amb la recent creada DO Ca-
talunya? Encara no ho sabem.
La DO Priorat creu que la per-
judica; ja veurem com s’inter-
preta la lletra petita!

ELS ALTRES ATRACTIUS: LA
RURALITAT, EL PAISATGE I
EL PATRIMONI NATURAL.
UN NOU MODEL DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

Els clàssics de la teoria econò-
mica, de finals del segle XIX,
fonamentaven els models eco-
nòmics en premisses, que a les
portes del segle XXI  ja no es
compleixen: la disponibilitat
il·limitada de recursos. Això ja
no és així i el medi ambient i
els recursos naturals tenen un
límit. Conceptes com desenvo-
lupament sostenible, preserva-
ció dels espais naturals i
capacitat de càrrega del terri-
tori s’hauran d’incloure en
l’anàlisi.

D’altra banda, els atractius més
valorats pels visitants, a part
del món del vi, la Cartoixa de
Scala Dei i Siurana (monu-
ments singulars), segons dades
recollides des de l’oficina de
turisme, són la ruralitat, el pai-
satge i el patrimoni natural.

L’entorn rural i el paisatge que,
durant cent anys de declivi
econòmic (des de la catastrò-
fica fil·loxera de finals del se-
gle passat), han restat
pràcticament inalterats, poden
sofrir, en un breu període de
temps i com a efecte de l’ine-
vitable progrés, greus alteraci-
ons tal com ha succeït a les
zones urbanes i costaneres del
Principat.

Caldrà, per tant, començar a
assentar les bases d’un desen-
volupament turístic sostenible
amb efectes no només a curt
termini sinó especialment a
mig i llarg termini. Aquest nou
desenvolupament econòmic
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d’influència, ja que aquesta és
la zona que pot rebre més
infraestructura turística.

EL PROPER PERÍODE DE
FONS COMUNITARIS:
2000-2006

Sembla que el període 2000-
2006 és l’últim en què l’Estat
Espanyol accedirà a fons co-
munitaris. Les incorporacions
de nous països a la Unió Eu-
ropea s’enduran el gruix dels
fons estructurals. S’han reduït
els objectius comunitaris de
cinc a tres. Els indicadors eco-
nòmics de Catalunya ens situ-
en fora de l’objectiu 1, per
cert, el millor dotat de fons. Al
Priorat ens queden les engru-
nes de l’objectiu 2 i amb ma-
tisacions.

Com a conseqüència d’això,
les zones en regressió demo-
gràfica, eminentment agríco-
les, amb baixa densitat de
població i amb rendes inferi-

LA  RELAC IÓ  DEL
SECTOR V IT IV IN ÍCOLA
I  E L  TUR ISME

El sector turístic s’ha beneficiat, de retruc,  del flux de
visitants que s’atansen al Priorat per conèixer aquesta
zona vitivinícola. El Priorat ha triplicat les demandes
d’informació en els últims dos anys,  segons les dades
recollides a l’Oficina Comarcal d’Informació Turística.

Referent al flux turístic relacionat amb la cultura del vi,
les demandes més freqüents han estat visites guiades
a cellers, degustacions i tests comentats, per una
banda,  i visites a vinyes, per l’altra. De moment, és
poca la resposta que els podem donar. No hi ha
infraestructura turística per poder cobrir les necessitats
dels visitants.

Esperem que aquests barems de qualitat tan estrictes
que apliquen els cellers als seus vins, els apliqui
també el sector turístic i els mateixos cellers com a
complement a la seva activitat, ja que poden
representar uns ingressos addicionals provinents del
turisme.

Sembla, doncs, que el sector vitivinícola tornarà a ser,
encara que aquesta vegada indirectament, el motor
de l’economia comarcal. Cal aprofitar aquesta
sinèrgia entre vi i turisme: es tracta del mateix client,
uns li venen vi i els altres li vendran pernoctacions,
menjars i oferta complementària.

Cal esperar que sorgeixin inversions externes a la
comarca per iniciar el mateix procés que, fa deu
anys, va iniciar-se a la comarca entorn del món del
vi.

Les perspectives són bones; ara cal que el sector
turístic comenci a treballar seriosament per millorar
l’oferta de restauració,  allotjament  i, molt
especialment, l’oferta lúdica complementària.

ors a la mitjana catalana, ens
preguntem: qui ha de compen-
sar el greuge comparatiu que
sofrim les zones pobres de la
Catalunya rica envers altres
zones de l’Estat amb idènti-
ques característiques, incloses
a l’objectiu 1?

Cal que les grans administraci-
ons apostin  fort financerament,
infraestructuralment i tècnica-
ment per les iniciatives locals
de la Catalunya interior.

D’altra banda, la priorització
d’actuacions de les administra-
cions locals en les convocatò-
ries d’ajuts europeus, com són
FEDER, LEADER +, LIFE  i d’al-
tres, s’hauria de sumar a les
convocatòries de PUOISC,
PAM i altres, per tal de conso-
lidar un model de creixement
sostenible i garantir el
cofinançament adequat dels
projectes.
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INTRODUCCIÓ

MITJANÇANT EL REIAL DECRET 2210/1979, DE 7 DE SETEMBRE,
ES VAN TRANSFERIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA FUNCIONS

I COMPETÈNCIES QUANT A L’ACCIÓ PÚBLICA SANITÀRIA QUE,
EN RELACIÓ AMB LA POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA, ATRIBUÏEN

EL DECRET 2263/1974, DE 20 DE JULIOL, I DISPOSICIONS

COMPLEMENTÀRIES, ALS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ DE

L’ESTAT. EN CONSEQÜÈNCIA, LES FACULTATS ADMINISTRATIVES

EN AQUESTA MATÈRIA S’ATRIBUEIXEN, BÀSICAMENT, AL

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DE LA

GENERALITAT I ALS AJUNTAMENTS, D’ACORD AMB EL QUE PREVEU

LA LEGISLACIÓ DE RÈGIM LOCAL, CONCRETAMENT LA LLEI 8/
1987, DE 15 D’ABRIL, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE

CATALUNYA, I LA LEGISLACIÓ SECTORIAL SANITÀRIA, EN CONCRET

LA LLEI 15/1990, DE 9 DE JULIOL, D’ORDENACIÓ SANITÀRIA

DE CATALUNYA.

ANTECEDENTS

Fins a l’entrada en vigor del Re-
ial Decret Llei 7/1996, de 7 de
juny, sobre mesures urgents de
caràcter fiscal i foment i libe-
ralització de l’activitat econò-
mica, els serveis funeraris
havien estat tradicionalment
una competència municipal,
recollida tant en la legislació
general de règim local con en
la legislació sanitària. L’esmen-
tat Reial Decret Llei implica,
però, la derogació de la reser-
va a favor dels ens locals dels
serveis funeraris, sense perju-
dici que els ajuntaments pu-
guin sotmetre a autorització i
regular la prestació de serveis
pels particulars en aquest àm-
bit. La possibilitat d’intervenció
de l’Administració en un sec-

tor que es declara liberalitzat
s’explica en la mesura que
aquest és essencial per a la co-
munitat i, conseqüentment,
d’interès general, i que el ser-
vei dels interessos generals és
l’objectiu constitucional de tota
l’Administració pública.

LEGISLACIÓ APLICABLE

En el marc de les seves com-
petències, el Parlament de Ca-
talunya va aprovar la Llei
2/1997, de 3 d’abril, sobre
serveis funeraris, els objectius
de la qual són, d’una banda,
establir el marc d’actuació
competencial de les entitats
locals en relació amb aquests
serveis a partir de la liberalit-
zació operada en el sector pel

àmbit JUR ÍDIC

Silvestre Bernaus i García
Advocat-Secretari General de Gestió de Serveis Funeraris Reus, SA

C ol·laboracions

RE G U L A C I Ó  D E  L A  P R E S TA C I Ó  D E  S E RV E I S  F U N E R A R I S
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Reial Decret Llei 7/1996, de
7 de juny i, d’altra banda, de-
terminar les condicions míni-
mes que han de reunir les
entitats prestadores de serveis
funeraris. Igualment, la llei de-
limita l’abast de la interven-
ció  dels ens locals en
l’autorització de l’activitat
d’empreses privades, sens per-
judici que els municipis pu-
guin gestionar serveis
funeraris propis en règim de
concurrència, ja sigui mitjan-
çant instituts, organismes au-
tònoms, societats municipals
de capital íntegrament públic
o societats mixtes (amb capi-
tal o amb gestors privats).

Posteriorment, el Decret
297/1997, de 25 de novembre,
va aprovar el Reglament de po-
licia sanitària mortuòria que en
definitiva regula, amb vocació
de globalitat, les actuacions de
policia sanitària mortuòria, es-
tablint els procediments i les
condicions sanitàries de les
pràctiques sobre cadàvers i res-
tes cadavèriques, dels cemen-
tiris i dels serveis funeraris
públics i privats, en l’àmbit de
Catalunya, agilitzant i simplifi-
cant els tràmits per al transport
i la inhumació de cadàvers dins
d’aquest territori i determinant
les mesures necessàries per a
la salvaguarda de la salut pú-
blica.

NECESSITAT
D’AUTORITZACIÓ PRÈVIA
I RESPECTE AL PRINCIPI
DE LIBERALITZACIÓ
DEL SERVEI

Estableix l’article 7.2 de la Llei
2/1997 que les empreses de
serveis han d’obtenir prèvia-
ment l’autorització del muni-
cipi o dels municipis on volen
dur a terme aquestes activitats.
Les ordenances o els regla-
ments municipals han de regu-
lar les condicions aplicables
per a l’atorgament d’aquestes
autoritzacions, respectant, en
tot cas, els principis de lliure
concurrència i d’igualtat.
L’atorgament de l’autorització
regulada per aquest article
queda condicionat a l’obten-
ció de les altres autoritzacions
que calguin per a l’exercici de
l’activitat.

Les ordenances redactades im-
posen severes condicions a les
empreses que opten a prestar
aquests serveis que, en ocasi-
ons, indirectament, protegeixen
els antics concessionaris del
servei que, en alguns casos,
van realitzar en el seu moment
quantioses inversions. Es podria
interpretar que els correspo-
nents municipis, en contra del
principi de liberalització, el que
realment s’asseguren és el man-
teniment, d’amagat, d’un mo-
nopoli funerari que tan bons

SERVE IS  COMPRESOS
DINS L’ACT IV ITAT  DELS
SERVE IS  FUNERARIS

Segons l’article 4.1 de la llei 2/1997, l’activitat dels
serveis funeraris comprèn les següents funcions:

a) Informar i assessorar sobre el servei.

b) Subministrar el fèretre, que ha de tenir les caracte-
rístiques que corresponguin segons el servei de què
es tracti, i urnes cineràries i de restes, si escau.

c) Fer les pràctiques higièniques necessàries en el
cadàver, col·locar-lo en el fèretre i transportar-lo des
del lloc de la defunció fins al domicili mortuori, si
escau, i fins al lloc de destinació final mitjançant un
vehicle de transport funerari autoritzat.

d) Fer la gestió dels tràmits administratius preceptius
per a tot el procés fins a l’enterrament o la incinera-
ció, de conformitat amb la normativa aplicable, i per
a la inscripció de la defunció en el Registre Civil.

e) Fer les pràctiques sanitàries en el cadàver.

f) Prestar els serveis de tanatori, en condicions físiques
adequades per a la vetlla.

Les entitats prestadores dels serveis funeraris, d’acord
amb l’article 4.2 de la Llei 2/1997, han d’assumir
la gestió de les funcions a què fan referència les
lletres a, b, c i d de l’apartat 1, i no poden
condicionar-ne la prestació a la contractació d’activi-
tats complementàries. També poden gestionar la resta
de funcions establertes per l’apartat 1, i d’altres
prestacions complementàries, d’acord amb els
costums locals.
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En aquest sentit la sentència
del Tribunal Superior de Justí-
cia de La Rioja de 3 d’abril de
1999, estimant el recurs forma-
litzat contra l’ordenança regu-
ladora dels serveis funeraris de
la ciutat de Logroño, va consi-
derar que por más que la re-
presentación procesal del
ayuntamiento demandado
apele defensivamente a los
principios de la autonomía
municipal y al ejercicio de
competencias exclusivas para
justificar la normativa que la
Ordenanza impugnada contie-
ne, no cabe desconocerse la
prevalencia del Real Decreto-
Ley 7/1996, del que resulta cla-
ra una concepción distinta del
régimen de prestación de los
servicios mortuorios, así deci-
dido por los poderes públicos
del Estado en el ámbito de una
competencia propia y exclusi-
va, cual la de fijar las bases de
la planificación general de la
actividad económica (art.
149.1.13 CE), y a fin de hacer
efectivo el constitucional reco-
nocimiento a la libertad de
empresa en el marco de la eco-
nomía de mercado (artículo 38
de la Constitución) i la sentèn-
cia del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid, de 5 de
maig de 1998, que va acordar
la suspensió de diversos ar-
ticles de l’Ordenança regula-
dora per a la prestació dels
serveis funeraris en el municipi
de Madrid, aprovada pel ple de
lAjuntament el 21 de març de

1997, por ser contrarios a la
libre competencia.

EMPRESES AUTORITZADES
PER A REALITZAR EL
TRANSPORT DE CADÀVERS

Estableix literalment l’article 5
de la llei 2/97, de 3 d’abril, que
el transport del cadàver es pot
fer per mitjà d’entitats presta-
dores dels serveis funeraris de-
gudament autoritzades en els
termes municipals on es troba
el cadàver o del lloc on s’ha
de fer la inhumació o la inci-
neració, a elecció de les per-
sones usuàries.

L’esmentat article resol fre-
qüents problemes que habitu-
alment es produïen, sobretot
en centres hospitalaris comar-
cals, on es trobaven que els
ajuntaments on estaven ubicats
els referits centres interpreta-
ven que les úniques funeràries
competents per a retirar cadà-
vers, fos quin fos el lloc de la
inhumació o de la incineració,
eren les autoritzades en el seu
propi municipi, portant, en
ocasions, a l’absurd d’obligar
els usuaris a contractar al-
menys dues empreses funerà-
ries, ja que l’empresa
autoritzada en el lloc d’origen
que no ho estigués en el mu-
nicipi de destinació, no podia
encarregar-se de qualsevol al-
tra activitat comprensiva de
l’activitat de serveis funeraris
més enllà del terme municipal
en què estigués autoritzada.

L’anterior criteri interpretatiu
va ésser rebutjat per diverses
resolucions judicials que, amb
molt bon criteri, van entendre

SENTÈNCIES  SOBRE
TRANSPORT  DE
CADÀVERS

• Sentència del TSJ de Aragón -sec. 1a.- de 14 de juliolSentència del TSJ de Aragón -sec. 1a.- de 14 de juliolSentència del TSJ de Aragón -sec. 1a.- de 14 de juliolSentència del TSJ de Aragón -sec. 1a.- de 14 de juliolSentència del TSJ de Aragón -sec. 1a.- de 14 de juliol
de 1998 de 1998 de 1998 de 1998 de 1998 que va anul·lar una resolució de l’Ajuntament
d’Osca i va declarar el derecho del recurrente a que por el
Ayuntamiento se le autorice la retirada de cadáveres desde
los Hospitales, Instituciones, Centros o Residencias de
Huesca, cuando falleciesen en ellos vecinos de las
localidades donde presta servicios de pompas fúnebres y
los familiares o allegados le encomienden los servicios
funerarios para su enterramiento en esas localidades.

• Sentència del TSJ de Catalunya -sec. 5- de 24 deSentència del TSJ de Catalunya -sec. 5- de 24 deSentència del TSJ de Catalunya -sec. 5- de 24 deSentència del TSJ de Catalunya -sec. 5- de 24 deSentència del TSJ de Catalunya -sec. 5- de 24 de
novembre de 1997,novembre de 1997,novembre de 1997,novembre de 1997,novembre de 1997, que anul·lant un acord de l’Ajunta-
ment de Vic, va reconèixer el derecho a obtener el traslado
de los cadáveres para la prestación de los servicios de
pompas fúnebres de los fallecidos que deban ser
enterrados en otro término municipal diferente al del
fallecimiento, respondiendo dicho derecho al principio de
eficacia que rige las relaciones entre las Administraciones
Públicas.

• Sentència del TS -sala 3a sec. 4a- de 9 de maig deSentència del TS -sala 3a sec. 4a- de 9 de maig deSentència del TS -sala 3a sec. 4a- de 9 de maig deSentència del TS -sala 3a sec. 4a- de 9 de maig deSentència del TS -sala 3a sec. 4a- de 9 de maig de
19961996199619961996 que desestima el recurs de cassació interposat per
l’Ajuntament de Basbastro i per l’empresa funerària titular
de llicència en règim de monopoli, confirmant la sentència
que va declarar nul·la l’ordre que prohibia la retirada de
cadàvers de l’Hospital Comarcal de Basbastro, indicant
que la municipalización de servicios, sea o no en régimen
de monopolio, tiene como límite objetivo el propio término
municipal, sin que en ningún caso pueda suponer por sí
sola autorización para rebasar el ámbito espacial de la
prestación del servicio. Si la municipalización afecta a
varios términos municipales se precisa la adopción de los
correspondientes acuerdos por los Ayuntamientos.

• Sentència del TS -sala 3 sec. 4a- de 8 de novembre deSentència del TS -sala 3 sec. 4a- de 8 de novembre deSentència del TS -sala 3 sec. 4a- de 8 de novembre deSentència del TS -sala 3 sec. 4a- de 8 de novembre deSentència del TS -sala 3 sec. 4a- de 8 de novembre de
19881988198819881988 que, refusant els recursos plantejats per l’Ajuntament
de Santa Cruz de Tenerife i de la companyia funerària
mixta creada per l’Ajuntament, va assenyalar que la
monopolización sólo supone impedir el establecimiento de
empresas similares dentro del correspondiente territorio
jurisdiccional, es decir, imposibilidad de actuación dentro
del término municipal en que la monopolización haya sido
acordada, sin que, por tanto, la prohibición pueda
alcanzar al supuesto de que la prestación del servicio
exceda de dicho ámbito espacial, pues en otro caso se
deduciría una municipalización de hecho para todos los
términos municipales de la provincia.
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resultats econòmics els havia
donat fins la data mitjançant la
gestió directa del servei o pels
imports que percebien, a través
dels canons, en el seu cas, dels
concessionaris.
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La resposta ha d’ésser clara-
ment afirmativa, ja que una
interpretació conjunta dels ar-
ticles 4 i 5 de la Llei sobre ser-
veis funeraris permet
considerar que l’activitat de
transport de cadàvers, tant si-
gui portada a terme per empre-
ses funeràries autoritzades en
el municipi de  defunció com
en el de destinació final del ca-
dàver, ha de poder portar as-
sociada, si així ho volen els
usuaris, la prestació de les ac-
tivitats funeràries descrites a
les lletres a, b, c i d de l’apar-
tat 1 de l’article 4 (realització
de les pràctiques higièniques
necessàries, subministrament
del fèretre, col·locació del ca-
dàver en el fèretre i gestió dels
tràmits administratius precep-
tius per a tot aquest procés),
prestacions totes elles que,
amb criteris de lògica, hi són
associades. Igualment, l’usua-
ri pot contractar amb diferents
empreses, d’entre les autorit-
zades en algun d’ambdós mu-
nicipis -origen o destinació del
cadàver- les diverses prestaci-
ons per separat.

Com assenyala la sentència del
Tribunal Suprem -sala 3a, secció
3a- de 17 de juny de 1999, dins
la línia liberalitzadora se inclu-
ye la posibilidad de practicar
transportes funerarios con ori-
gen en municipios en que la
empresa de pompas fúnebres
no tenga su sede, desaparecien-
do la limitación que en tal sen-
tido se imponía en el régimen
anterior. Esto no significa que la
norma permita, pese a lo ale-
gado por la parte recurrente
(Patronal Nacional de Servicios
Funerarios) que se pueda des-
vincular el transporte funerario
del total servicio funerario, ni
que se pueda realizar por em-
presa que no sea de pompas
funebres.

que les autoritzacions munici-
pals per a l’explotació en mo-
nopoli dels serveis mortuoris
havien de cenyir-se al camp
que constitueix el marc terri-
torial del municipi, i havia de
ser totalment compatible que
d’altres empreses prestadores
de serveis sanitaris poguessin
portar a terme trasllats de ca-
dàvers des del municipi on es-
taven ubicats els hospitals a
poblacions de fora del terme
municipal de l’Ajuntament au-
toritzant quan els morts fossin
veïns d’altres municipis.

Així es van pronunciar, entre
d’altres, les sentències recolli-
des al quadre adjunt.

En tot cas, els vehicles desti-
nats al transport de cadàvers
han de reunir els requisits tèc-
nics i sanitaris establerts per la
normativa aplicable, que tin-
guin concedida autorització
per a la realització de transport
funerari, que es compti amb la
documentació que acrediti el
compliment de les normes sa-
nitàries aplicables i que con-
tingui el nom del difunt, el de
la persona que contracta el ser-
vei, dia, hora i lloc on s’ha de
recollir el cadàver o restes,
mitjà de transport així com el
lloc de la inhumació o incine-
ració.

ACTIVITATS COMPRESES
DINS EL CONCEPTE
TRANSPORT DE CADÀVERS

Una empresa funerària, amb
domicili social al municipi de
destinació final del cadàver, i
escollida pels usuaris per a la
realització del transport del
cadàver, pot subministrar el fè-
retre i realitzar la resta d’acti-
vitats esmentades a l’article 4.1
de la Llei 2/97.

CONCLUS IÓ

 A partir de la liberalització operada pel Reial Decret
Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de
caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat
econòmica, en cap cas no es pot fer una interpreta-
ció restrictiva de les normatives aplicables als serveis
funeraris en general (Llei, reglaments, ordenances,
etc.), ja que en tot cas ha de prevaler en la interpreta-
ció dels preceptes legals, en el seu cas, controvertits
el dret a la llibertat d’elecció d’empresa funerària que
l’article 3 de la Llei 2/1997 eleva a la categoria de
dret dels usuaris. L’esmentat dret, tal com estipula la
mateixa Llei, ha d’ésser garantit pels municipis i, si
escau, pels consells comarcals, i ha d’ésser respectat
per les entitats prestadores dels serveis funeraris; i els
usuaris poden exigir-ne l’efectivitat en els termes
establerts per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, munici-
pal i de règim local de Catalunya.
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D I P U T A C I Ó  D E
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