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1.

Introducció.

1.1. A partir de la informació rebuda al primer taller preparatori de l’Auditoria Ciutadana
de l’aigua, organitzat per l’OCM Terrassa i la Taula de l’Aigua (amb el suport del Consell
d'Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa, la Plataforma de Auditoria del Deute de
Barcelona, i el grup promotor del Observatoris Ciutadans Municipals), i tenint en compte
les darreres sentències del Tribunal Suprem de novembre del 2015, s’ha plantejat la
necessitat de tractar de forma urgent el tema dels ingressos del servei de l’aigua a
Terrassa, ja que encara es considera un preu privat l’import que paga la ciutadania pel
servei públic d’abastiment i distribució de l’aigua.
1.2. Aquesta qüestió, pot semblar poc important a primera vista, però és fonamental ja
que, el tractament com a taxa en lloc de preu privat, atorga un paper decisiu a
l’Ajuntament pel que fa a la vigilància, la fiscalització i el control dels diners que la
ciutadania abona per aquest servei. Tanmateix, també limita els beneficis generats pel
mateix, permetent la contractació pública de les inversions, així com l’establiment de la
impossibilitat de tallar el subministrament a les famílies que no poden fer efectiu el
pagament del servei, per motius socials diversos.1
1.3. Tanmateix, la qüestió respecte a si l’import que es paga ha de ser una taxa o un preu
privat, no es limita solament a la gestió de l’aigua, sinó que es pot fer extensiu a altres
serveis públics. Indagar en aquest assumpte permetria començar a entendre com es
configura el sistema jurídic, quin paper tenen els diferents actors, polítics, judicials i
acadèmics i com d’amatent ha d’estar la ciutadania per vetllar pels seus drets.

1 Veure

Joan Pagès i Galtés catedràtic de Dret Financer de la Universitat Rovira i Virgili,
Secretari d’Ajuntament en excedència i membre de la Comissió jurídica de la Generalitat de
Catalunya: “El régimen jurídico público del servicio como criterio delimitador de las tasas tras
la Ley de Economía Sostenible de 2011”, publicat a Tributos Locales nº 100, on s’expliquen bé
les diferències entre un o altre sistema.
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2. Resum del principals aspectes detallats en aquest informe
2.1 L’aigua és un bé essencial per a la vida humana. El subministrament d’aigua potable
és un servei bàsic per a una vida digna i un dret humà, tal com ha declarat l'ONU el
2010.
2.2 L’Estat té reservada per llei l’exclusivitat en el servei d’aigua potable i té delegada la
funció als Ajuntaments, que tenen també l’obligació de subministrar aquest servei.
(LBRL 25 i 26)
2.3 Per tant, les persones estan obligades a contractar el servei en les condicions que
l’Ajuntament decideixi.
2.4 Qualsevol obligació de les persones amb l’Estat i les administracions públiques ha
d’estar regulada per llei, pel principi de que no hi ha obligació sense participació,
recollit a totes les Constitucions dels anomenats Estats de Dret. (CE 31.3).
2.5 L’aigua és un bé comú de domini públic. Tots els ingressos derivats de l’aprofitament
d’un bé públic, són, per definició, ingressos públics. (LRHL 3.3).
2.6 El principi d’universalitat pressupostària obliga a incloure en els pressupostos
municipals tots els ingressos i despeses municipals. Els ingressos, despeses i inversions
derivades del servei de subministrament d’aigua són ingressos, despeses i inversions
municipals i han de ser gestionats i fiscalitzats com a tals. (CE 134.2; 27.4 LGP)
2.7 Amb el sistema tributari actual la manera de que els pagaments per al servei d’aigua
estiguin aprovats per llei i que, a més a més, es compleixin totes les premisses
anteriors, és aplicant el sistema de "taxes", no un sistema de "preus privats" o
"tarifes"". (LGT 2.2;LRHL 20)
2.8 Tot aquests principis són aplicables des de 1978. Per a aplicar-los, l’Ajuntament podria
haver municipalitzat el servei en aquell moment, tenint en compte la il·legitimitat de
la concessió, feta per l’ajuntament feixista de 1939, sense concurs públic. Legalment
podia fer-ho expropiant la concessió. (CE)
2.9 Des de 1998 la legalitat vigent recull aquests principis. Tanmateix, el nostre
Ajuntament va mantenir les tarifes, com a preus privats, enlloc de taxes. Per què? No
és la seva funció defensar l'interès general? Només els interessos particulars dels
lobbies de l'aigua, amb el recolzament dels polítics, han generat un ambient de dubte
jurídic, al mateix temps que han proporcionat la protecció necessària, del funcionariat
i dels representants públics, mitjançant el govern central de torn (a través dels
informes de la DGT) per evitar que incorrin en irresponsabilitat al mantenir el règim
de tarifes o preus privats (STS 185/1995;Llei 25/1998).
2.10
Des de 2004 la legalitat és clara i adaptada als principis anteriors recollits per
la Constitució i defensats pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem. Però en
3

aquest cas l’Ajuntament tampoc va aplicar la llei.(LGT 2.2 (2004-20011);STC
102/2005;STS 22/5/14)
2.11
El 2011, quan ja no es podia mantenir l’engany (perquè ja les sentències del
Suprem aplicaven la legalitat a partir de 2004), el PSOE i CIU van acordar escapçar la
Llei General Tributària amb l'única intenció manifesta de mantenir el règim de preus
privats, enlloc de taxes, i els beneficis dels concessionaris o lobbies de l'aigua. Per què?
(Llei 2/2011 DF 58).
2.12
El Tribunal Suprem ha dictaminat que encara que la llei hagi estat escapçada
—de forma il·legítima i vergonyant— la legalitat derivada de la sentència del
constitucional de 1995 ha de mantenir-se. (STS 5037/2015)
2.13
I respecte als informes redactats per la "Dirección General de Tributos" (DGT),
cal dir que el gran poder interpretatiu que li han donat, és només pels tributs estatals,
i la taxa de l'aigua no ho és, sinó que és competència exclusiva de l'administració local.
El Tribunal Suprem l'anomena el poder tributari local. Aquest informe de la DGT és
una maniobra fraudulenta. En primer lloc, la DGT no té competència per anul·lar les
sentències del Tribunal Suprem. I en segon lloc, la DGT podrà resoldre amb caràcter
vinculant respecte als tributs de l'Estat i aquells altres que la llei "le encomiende", però
no té cap competència per resoldre amb caràcter vinculant sobre tributs locals i sobre
la legislació aplicable a la contractació pública i finançament de serveis municipals com
l'aigua.
2.14
Substituir les tarifes o preus privats actuals per un sistema de taxes hagués
impedit els talls d’un bé essencial a famílies en situacions difícils, hauria permès reduir
significativament el cost de l’aigua per la ciutadania de Terrassa i hauria obligat a
l’Ajuntament a fiscalitzar correctament les despeses i inversions en les instal·lacions
municipals com correspon a qualsevol despesa i inversió pública.
2.15
Per tant, no aplicar el sistema de taxes als ingressos de l'aigua, és actuar contra
la legalitat i, contra els principis ètics de dignitat humana, legitimitat democràtica i
transparència, justícia social, solidaritat, l'interès general i l'interès públic, per afavorir
els interessos de grans empreses multinacionals com AGBAR, propietari de Mina.
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3. L’aigua: bé essencial per a la vida humana.
"El creixement en el mercat global de l'aigua pot superar a la resta de l'Economia mundial en
els propers anys"
Christopher Gasson, analista de Global Water Intelligence (GWI)
"El dret humà a l'aigua és indispensable per a una vida humana digna."
Article 1, Observació General nro. 15 sobre el Dret a l'Aigua. Comitè de Nacions Unides de
Drets Econòmics, Socials i Culturals. Novembre de 2002
"El dret a l'aigua potable i al sanejament és un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida
i de tots els drets humans."
Resolució del Dret Humà a l'Aigua i al Sanejament aprovada per l'Assemblea General de les
Nacions Unides (A / RES / 64/292), 28 de juliol del 2010.
3.1.

Davant d'aquesta realitat, un dret bàsic humà, les interpretacions que fan, una
entitat empresarial com Agbar-Mina o altres, i les Nacions Unides, reflecteixen
amb claredat el conflicte existent en la seva gestió: o bé prioritzar el seu valor
de mercat, o bé el seu caràcter essencial per a la vida.

3.2.

Al llarg del segle XX i especialment a partir de l'aplicació de les polítiques
neoliberals, la visió predominant ha considerat l'aigua com un valuós recurs
econòmic. I així, el resultat ha estat l'acaparament d'aigua per grans empreses
multinacionals l'únic objectiu és el lucre.

3.3.

Davant d'això, diverses organitzacions socials i ambientals i la pròpia ONU han
considerat que l'aigua s'ha de tractar com un bé comú essencial i un dret humà
que ha de ser protegit i gestionat sota premisses d'universalitat, equitat,
transparència, sostenibilitat i democràcia.

3.4.

Només es respectarà com a dret universal si s'aconsegueixen subordinar els
interessos econòmics a la satisfacció de les necessitats de les majories socials i
a la conservació dels ecosistemes.

3.5.

En tots els llocs on s'ha privatitzat la gestió de l'aigua, aquesta ha estat
polèmica. Les últimes estadístiques assenyalen que la majoria dels municipis
que van viure l'experiència de la privatització d'aquests serveis estan tornant a
optar per un sistema públic, com és el cas de Berlín o París, Atlanta o Hamilton,
on van veure que la privatització va ser un error i la van revertir.

3.6.

Per això a Terrassa, quan finalitza el contracte de 75 anys de la concessió de la
gestió de l’aigua a una empresa privada , hem d’aprofitar per repensar la gestió
i trobar els mecanismes necessaris i suficients perquè es garanteixi que sigui
un dret humà gestionat amb total transparència, equitat, universalitat,
sostenibilitat i democràcia.
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4. Per quin motiu són importants les taxes?
Aplicar el règim de taxes als ingressos provinents del servei públic de distribució d’aigua
potable permet:
4.1.

Limitar els preus del servei al seu cost de producció, evitant la distribució de
beneficis. Hem de tenir en compte que Mina distribueix beneficis entre els seus
accionistes al voltant del milió d’euros anuals.

4.2.

Incloure els ingressos, despeses i inversions als pressupostos municipals, que
obligaria a la fiscalització total per part de l’Ajuntament, que ha evitat fins ara,
i permetria el control per part de la ciutadania.

4.3.

Aplicar els procediments previstos per les despeses i inversions públiques a les
inversions anuals de Mina realitzades sense procediment d’adjudicació ni cap
control públic, que superen sovint els 3 milions d’euros anuals. Bona part
d’aquestes inversions, així com les despeses, poden atorgar-se a empreses
vinculades als accionistes de MIna de manera que els beneficis obtinguts
poden ser molt superiors als aparents, degut a la falta de control.

4.4.

Evitar els talls de subministrament, que no és possible en els serveis públics
subministrats com a contrapartida de les taxes.
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5. Taxes o preus privats. La inaplicació de la legalitat vigent.
5.1.

L’aplicació de la legalitat vigent2 al nostre municipi, comença amb la
Constitució Espanyola. És a partir del text constitucional que es desenvolupa el
sistema legal de l’Estat Espanyol aprovant lleis que en cap cas la poden
contradir3.

5.2.

A partir de la Constitució i de les seves interpretacions, per part del Tribunal
Constitucional, emanen els principis constitucionals, a través dels quals s’ha
d’interpretar també la totalitat de les lleis i reglaments, tal com explica la
sentència del Tribunal suprem de 4 de maig de 1998.
STS 4/5/98:
…todo ello en virtud del principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) y, de acuerdo con el art. 6 LOPJ que prohíbe a los
jueces y tribunales que apliquen preceptos contrarios a la CE o a la ley o al principio de jerarquía normativa. Pero
resulta, además, que en el caso se conculca, por las normas reglamentarias, el principio de legalidad que establece el
invocado art. 9 CE…

CE: Artículo 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.…
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

5.3.

Un principi acceptat per tothom és la universalitat pressupostària del sector
públic que implica que tots els ingressos i despeses públiques han de ser
recollits, íntegrament, en els pressupostos de les diferents administracions.
CE: Artículo 134.2
Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e
ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten
a los tributos del Estado.

Art. 27.4 Ley General Presupuestaria
Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que
puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo
autorice de modo expreso [...]

2

Deixem de banda que al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 ja es
preveía que en los servicios prestados directamente por la corporación…directamente…o
indirectamente por concesión otorgada a particular…, las tarifas que hayas de satisfacer los usuarios
tendrán la naturaleza de tasa.
3
Ens referim aquí estrictament a la legalitat, amb independència de la legitimitat de contradir
qualsevol norma contraria als principis i valors universals, en especial els referents a la dignitat i drets
humans. Noteu que a la relació de principis de legitimitat de la gestió pública de referencia en el model
que proposem d’auditoria ciutadana el principi de legalitat és subordinat als de Sostenibilitat, Dignitat
Humana, Justícia Social i Solidaritat, Defensa dels Bens i Institucions Comuns i Legitimitat Democràtica
i Transparència.
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5.4.

Un altre principi, és la reserva de llei que obliga a l’Estat a fer determinades
actuacions sempre que prèviament hi hagi una llei que les reguli, permetent,
també, determinar legalment l’exclusivitat del sector públic en certes
activitats.

5.5.

Pel que fa al tema que ens ocupa, el del servei de l’aigua i les taxes, aquests
dos principis afecten, de forma molt especial i de la següent manera:
El principi de reserva de llei tributària que obliga a que qualsevol pagament a
l’Estat hagi d’estar regulat per llei, i aprovat pels i per les representants
polítiques.
CE: Artículo 31.3
Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

CE: Artículo 133.4
Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo
con las leyes.

La reserva de llei, segons l ’article 26 de la Llei de Bases de Règim Local del
servei d’aigua potable, recollida i tractament d’aigües residuals, atorga als
municipis l’exclusivitat del servei, així com l’obligació de proporcionar-lo a la
ciutadania.
LBRL: Artículo 25
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

LBRL: Artículo 26
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías públicas.

5.6.

El Tribunal Constitucional, l’òrgan encarregat d’interpretar la Constitució, de
manera que el Parlament ha d’adaptar tota la resta de lleis a les seves
interpretacions, va determinar a través de la Sentencia 185/95 que la reserva
de llei tributaria afectava, no només a les obligacions determinades per llei,
sinó també a les obligacions de fet, com és el cas del subministrament
d’aigua, reservat per llei als ajuntaments, i que obliga a la ciutadania a
contractar aquest servei públic per satisfer una necessitat bàsica. Tot i això,
sense fer cap distinció sobre si el servei es gestionava directament des de
l’administració, o a través d’una empresa pública o privada concessionària.
STS 185/1995
…Como hemos declarado en múltiples resoluciones, el principio de legalidad en materia tributaria responde
en su esencia a la vieja idea, cuyo origen se remonta a la Edad Media, de garantizar que las prestaciones
que los particulares satisfacen a los Entes públicos sean previamente consentidas por sus representantes;
la reserva de ley se configura como una garantía de auto imposición de la comunidad sobre sí misma y, en
última instancia, como una garantía de la libertad patrimonial y personal del ciudadano (STC 19/1987). En
el Estado social y democrático de derecho la reserva cumple sin duda otras funciones, pero la finalidad
última, con todos los matices que hoy exige el origen democrático del poder ejecutivo, continúa
siendo la de asegurar que cuando un ente público impone coactivamente una prestación patrimonial
a los ciudadanos cuente para ello con la voluntaria aceptación de sus representantes. Por ello mismo,
cuando la obligación que lleva aparejada el pago de la prestación es asumida libre y voluntariamente por el
ciudadano, la intervención de sus representantes resulta innecesaria, puesto que la garantía de la auto
imposición y, en definitiva, de su libertad patrimonial y personal queda plenamente satisfecha….
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La imposición coactiva de la prestación patrimonial o, lo que es lo mismo, el establecimiento unilateral de la
obligación de pago por parte del poder público sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla
es, pues, en última instancia, el elemento determinante de la exigencia de reserva de ley; por ello, bien
puede concluirse que la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación patrimonial
de carácter público.
En lo que ahora importa, el problema de la determinación del alcance del concepto de prestación patrimonial
de carácter público se centra, pues, en precisar cuándo puede considerarse que una prestación patrimonial
resulta coactivamente impuesta. …
…debe precisarse que la libertad o la espontaneidad exigida en la realización del hecho imponible y en la
decisión de obligarse debe ser real y efectiva. Esto significa que deberán considerarse coactivamente
impuestas no sólo aquellas prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la
constitución de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la actividad o
el servicio requerido es objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas
de la vida personal o social de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada
momento y lugar o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades
priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social...

5.7.

Per tant, donada la situació de monopoli natural gestionat des de
l’administració, i en especial des de l’aprovació de la Llei de Bases del Règim
Local, de l’any 1985, que reserva per llei la gestió del cicle de l’aigua als
ajuntaments i que, per tant, obliga la ciutadania ha haver d’obtenir del seu
ajuntament un servei essencial, basat en els principis constitucionals de
reserva de llei tributària i d’universalitat pressupostària, els ajuntaments han
d’incloure els ingressos i despeses de la gestió d’aquest cicle als pressupostos
municipals, i han de regular els pagaments que la ciutadania faci a través
d’una figura tributària que reculli els ingressos públics que representen els
pagaments que es fan per aquest servei públic.

5.8.

La figura tributaria que s’hi adapta més i millor és la de la Taxa, tal com la
defineix la Llei General Tributaria:
LGT: Artículo 2.2
…a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público, la prestación de Servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud
o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. …

5.9.

A partir d’aquí, s’hauria d’explicar com és possible que l’Ajuntament de
Terrassa encara mantingui el servei de l’aigua concedit a l’empresa Mina com
si els ingressos d’aquesta fossin privats, evitant la fiscalització i el control de les
quantioses despeses i inversions que es fan en el cicle de l’aigua, així com la
limitació dels ingressos al cost del servei.

5.10.

Aquesta situació que estem plantejant, malauradament, ve de lluny i cal
remuntar-se a l’etapa de la mateixa aprovació de la Constitució espanyola,
l’any 1978. De manera que, si el primer ajuntament democràtic hagués
estudiat la situació de la concessió des d’un punt de vista de defensa de
l’interès general o de l’interès públic, es podrien haver pres decisions a favor
de la integració dels ingressos de l’aigua en el patrimoni municipal, tal com ho
menciona la mateixa escriptura de concessió.
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5.11. La sentència del TC de l’any 1995, va fer palesa l’obligació de legislar, tot
modificant les lleis per ajustar-les completament als principis constitucionals
esmentats anteriorment.
5.12. El cos legislatiu, és a dir el Parlament espanyol, impulsat pels grups polítics que
conformen les majories en cada moment, va aprovar diverses lleis per tal
d’adaptar la situació a la sentència 185/1995, però va utilitzar un terme confús,
vinculant les taxes als serveis prestats en règim de dret públic, a la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.4
LRHL: Artículo 20
…
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las
entidades locales por:
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de
derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto
pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se
considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados: Cuando venga
impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. Cuando los bienes, servicios o actividades
requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.
...
Ara bé:

LRHL: Artículo 3.3
En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por
cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.

5.13. Hi ha interpretacions que afavoreixen uns determinats interessos particulars
que, a més, coincideixen amb els dels poders econòmics i que són les que es
difonen amb una major rapidesa i eficàcia, com podem veure aquests dies amb
4

Ho explica bé en Ismael Jiménez Compaired catedràtic de Dret Financer i Tributari de la
Universitat de Saragossa, al seu article Tasas, precios y tarifas: sobre la disposición final quincuagésima
octava de la ley de economía sostenible a la revista El Cronista del estado social y de derecho nº 22. El
motiu que el terme sigui confús no sabrem mai si es deu al que es coneix com a mala tècnica legislativa,
o la influència d’algun actor interessat en mantenir la confusió.
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les darreres campanyes de l’empresa Mina. No és gens sorprenent aquesta
facilitat amb què es divulguen els plantejaments que defensen els interessos
privats i que, fins i tot, arriben a influir en els i les nostres representants
polítiques.
5.14. Quan les empreses defensen els seus interessos econòmics no dubten en fer
servir els seus recursos per litigar judicialment, cosa que als i a les nostres
representants polítiques, i al funcionariat, comprensiblement, no els agrada
gens, per la responsabilitat, la feina i el cost que això representa, de manera
que, de vegades, prefereixen les situacions injustes per tal de mantenir la
situació pacíficament.
5.15. En el cas que ens ocupa, la llei que havia de recollir els principis constitucionals
comentats anteriorment, és la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Com
hem vist més amunt, en la modificació introduïda per adaptar-la a la Sentència
185/95, quan vinculava les taxes als serveis prestats, feia servir l’expressió en
régimen de derecho público. La jurisprudència del Constitucional deixava ben
clar, en més d’una sentència5, que no hi ha cap diferència en l’aplicació de les
taxes, ja sigui en relació a un servei prestat directament, o a través d’una
entitat de dret privat. Tot i així, la defensa dels interessos de les empreses
concessionàries ha aprofitat al màxim aquesta subtil expressió, cosa que
també ha facilitat el poc interès manifestat pels i per les nostres representants
polítiques, alhora de defensar una posició contrària, circumstància que, a hores
d’ara, encara no s’ha esmenat.
STC 102/2005
6. Pero aún podemos precisar más: si, conforme a la doctrina de este Tribunal, los "tributos, desde la
perspectiva constitucional, son prestaciones patrimoniales coactivas que se satisfacen, directa o
indirectamente, a los entes públicos con la finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos"
(STC 182/1997, FJ 15), no cabe la menor duda de que, con independencia de la calificación formal que les
otorga la Ley 27/1992 (STC 233/1999, FJ 18), las llamadas "tarifas" por servicios portuarios constituyen
prestaciones patrimoniales de carácter público de naturaleza tributaria. Y son tributos, con independencia
de que los denominados servicios portuarios sean prestados por la Autoridad portuaria de forma
directa o indirecta, tal y como se desprende, en la actualidad, del párrafo segundo del art. 2.2 a) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que, a los efectos de calificar a las prestaciones
patrimoniales satisfechas por los ciudadanos a las Administraciones públicas como tasas, dispone que "[s]e
entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando
se lleven a cabo mediante cualquier de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión
del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público".
Esta es, por otro lado, la conclusión a la ha que llegado el propio legislador en la reciente Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, que
pretende adaptar las tarifas portuarias "a la doctrina que se deriva de la STC 185/1995, de 14 de
diciembre", y reconoce expresa y textualmente que "las antiguas tarifas de servicios que implicaban
la utilización del dominio público se convierten, previa redefinición de sus hechos imponibles, en
verdaderas tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias, desapareciendo en ellas la
actividad prestacional. De otro, también alcanzan dicha calificación las prestaciones exigibles por aquellos
servicios - escasos, actualmente- que deben calificarse, normalmente por estar ligados al ejercicio de
funciones públicas, como obligatorios, en la medida en que no se prestan en concurrencia por el sector
privado. Este grupo de prestaciones, como no podía ser de otra manera, encuentra en la ley la determinación
de sus elementos esenciales" (apartado II de la exposición de motivos). Y es que, en efecto, un análisis del
articulado de la citada Ley pone de manifiesto que las tarifas reguladas en la Orden ministerial impugnada
ante el órgano judicial cuestionante merecen ahora la calificación en la norma legal de "tasas".

5.16. La interpretació favorable als interessos de les concessionàries consisteix en
5

233/1999 i 102, 121 i 122 del 2005.
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entendre que quan el servei està gestionat per una empresa concessionària
privada, estem parlant d’un “règim de dret privat” i, en aquest cas, es podrien
mantenir els preus privats, això sí, contra la jurisprudència del Tribunal
Constitucional.
5.17. Hem de destacar que aquestes interpretacions porten a la contradicció de
considerar que quan els ingressos d’un servei públic els gestiona una empresa
privada, per concessió de l’administració titular del servei, passen a ser
ingressos privats, cosa que no té cap sentit, ja que una administració no pot
decidir que uns ingressos públics, derivats de l’aprofitament del domini públic,
passin a ser ingressos privats.6 És evident, que els ingressos públics pel servei
públic de l’aigua han d’estar recollits als pressupostos municipals, i que per ser
un servei imprescindible i reservat per llei a l’ajuntament, ha d’estar regulat
per llei, i no negociat amb l’empresa concessionària.
5.18. Així, tenim que la Constitució i els seus principis obliguen a la integració dels
ingressos i despeses en el pressupost municipal, i a tractar els ingressos pel
concepte d’un servei públic com a taxes, amb les implicacions addicionals que
això suposa, en especial la impossibilitat de tallar el subministrament per falta
de pagament. A més, l’interès general i l’interès públic haurien d’haver portat
als i a les nostres representants a defensar els principis constitucionals, tot i
que la literalitat de les lleis fos confusa.
5.19. Hem de reiterar que, les interpretacions han de tendir a ajustar-se als principis
constitucionals (STS 4/5/98) i que la sentència 185/95 no distingeix, en cap
cas, el règim en què un servei públic es presta: de forma directa o indirecta,
alhora de determinar la reserva de llei pels ingressos públics obtinguts de la
ciutadania de forma coactiva.
5.20. Addicionalment, cal afegir que el propi cos legislador ja havia manifestat la
seva voluntat d’adaptar la legislació a la sentència del TC de 1995 en el redactat
del RD 2/1996:
RDL 2/1996
La sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» el pasado 12 de enero, ha declarado la inconstitucionalidad parcial del
artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y, en particular, los
párrafos a) y b) y ciertas expresiones contenidas en el c) de su apartado 1. Si bien el
fundamento décimo de la propia sentencia considera situaciones consolidadas no susceptibles
de ser revisadas no sólo aquellas que hayan sido definitivamente decididas por resoluciones
judiciales con fuerza de cosa juzgada, sino también, por exigencia de seguridad jurídica, todas
aquellas otras que hubieran sido consentidas a la fecha de la publicación de la sentencia, se
hace preciso adoptar con carácter inmediato las medidas precisas para adecuar el
sistema de financiación de los servicios públicos afectados a la doctrina
constitucional en aras de una mayor seguridad jurídica..
…
Los obligados al pago y los demás elementos que configuran las distintas prestaciones
patrimoniales serán los previstos en la normativa vigente el 12 de enero de 1996. Su
modificación sólo podrá realizarse por una norma con rango de Ley….
…La cuantía exigible por dichas prestaciones será la actualmente vigente. Dicha cuantía podrá
ser objeto de modificación por Ley de Presupuestos.
….
6

Pagès (2011) cita a E. García de Enterría per explicar-ho.
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El presente Real Decreto-ley, en función de las consideraciones anteriores, pretende, con
carácter inmediato, dotar de cobertura legal a las situaciones actuales nacidas al amparo de la
Ley 8/1989, que se ven afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, el
Real Decreto-ley prevé que el Gobierno remita al Parlamento, en un plazo prefijado, el
correspondiente proyecto de Ley que establezca, con carácter definitivo y en armonía
con la Constitución, la regulación de las prestaciones patrimoniales afectadas por la
sentencia del Tribunal Constitucional de referencia.

5.21.

I aprovava la Ley 25/1998, de 13 de juliol, de “Modificación del régimen legal
de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público”, amb el següent redactat on deixava clara
la situació.
Ley 25/1998 Exposición de motivos
La sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre declaró la inconstitucionalidad de los
párrafos a) y b) del artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como de
ciertas expresiones contenidas en el párrafo c) de dicho artículo, con los efectos que se indican en el
fundamento décimo de la propia sentencia.
Para el Tribunal Constitucional, la categoría de los precios públicos, tal y como se regulan por la Ley 8/1989,
de 13 de abril, han de cumplir simultáneamente dos requisitos: que el supuesto de hecho que les dé lugar
se realice en forma libre y espontánea o, lo que es lo mismo, que la solicitud del servicio o actividad
administrativa sea una manifestación real y efectiva de voluntad por parte del interesado y que dicho servicio
o actividad no se preste por los entes de Derecho público en situación de monopolio de hecho o de derecho.
De no concurrir ambas circunstancias, tales precios públicos, en cuanto comportan coactividad para
los interesados, revisten la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público, cuya
constitucionalidad depende del respeto al principio de legalidad.
Considerando no concurrentes tales caracteres delimitadores en los precios públicos previstos en la Ley de
Tasas y Precios Públicos por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público,
así como por las prestaciones de servicios y entregas de bienes accesorias a las mismas, efectuadas por
los servicios públicos postales, el Tribunal Constitucional concluye que ambos precios públicos, en cuanto
tales, vulneran el principio de reserva de Ley y, consiguientemente, declara su inconstitucionalidad.
Declaración de inconstitucionalidad que alcanza a todos aquellos otros precios públicos que no
reúnan de forma simultánea las dos características delimitadoras antes señaladas

5.22. En qualsevol cas, per si es pogués produir alguna confusió, el segon paràgraf
de l ‘article 2.2. de la Llei General Tributària de desembre del 2003, resol
completament la qüestió, recalcant que quan es parla de “règim de dret
públic” inclou qualsevol mitjà que l’administració pública esculli per a la
prestació del servei del qual és titular.
LGT: Artículo 2 letra a) párrafo 2º vigente de 1/7/2004 a 4/3/2011:
Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público
cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa
para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público.
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6. La jurisprudència com a argument per a la inaplicació de la
legislació contra l’interès del municipi.
6.1.

El primer que hem de tenir en compte és que els i les nostres representants
públiques tenen la responsabilitat i l’ obligació de vetllar per l’interès general i
l’interès públic, i han de conèixer i aplicar la llei en defensa d’aquests
interessos, interpretant-la sempre a través dels principis constitucionals i altres
principis generals del dret7.

6.2.

En l’exercici de les seves funcions i en la defensa de l’interès general i el públic,
pot donar-se que terceres parts creguin que es vulneren els seus drets i
interposin demandes judicials per defensar-los. Alhora d’interposar una
demanda, és normal estudiar què diuen els tribunals al respecte sobre les
qüestions en litigi. En especial, el Tribunal Suprem, que és el que fixa la
jurisprudència que hauran de seguir els jutjats de rang inferior en les seves
decisions. Però, també el Tribunal Constitucional, el qual ha d’orientar la
interpretació de la llei a les sentències del Suprem.

6.3.

Quan els i les representants, i el cos del funcionariat públic prenguin decisions
en l’exercici de les seves funcions, en interès de tota la ciutadania, i de la pròpia
institució que representen, i hagin de defensar-se judicialment davant de les
demandes de terceres persones que es creguin perjudicades, la ciutadania ha
de comprendre, i entendre que l’administració ha de fer servir tot el poder de
comunicació i d’informació que té al seu abast per explicar com tracta de
defensar l’interès general de la població.

6.4.

Per altra banda, els i les representants polítiques i el funcionariat, en general,
alhora d’exercir els seus càrrecs i responsabilitats, no s’haurien de veure
limitats ni coartats en l’aplicació de disposicions legals que són d’interès
general per al municipi, ni per la possible amenaça d’haver d’afrontar
demandes per part de parts implicades i interessades en el tema.

6.5.

La legalitat a favor de la ciutadania ha de aplicar-se de forma activa; les lleis
que beneficien l’interès general i l’interès públic són fetes per ser emprades,
no per esperar passivament a que la ciutadania exigeixi la seva aplicació, com
està passant a Terrassa amb el cas dels ingressos pel servei d’aigua.

6.6.

El fet que no hi ha jurisprudència que avali completament el sentit d’una
disposició legal que afavoreix els interessos públics, no ha d’impedir aplicar la
llei, en especial si, com anem veient en el cas de les taxes, aquest argument és
injustificat.

6.7.

Volem que quedi molt clar que quan una institució deixa d’aplicar la legislació
que va en el seu favor i en el dels seus ciutadans i ciutadanes, y ho fa en contra

7

Com ja hem comentat en una nota anterior, ens referim aquí a l’aplicació del principi de legalitat,
subordinat als principis i valors universals.
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de la transparència i la fiscalització, i també en contra de la possibilitat d’evitar
els talls de serveis necessaris per una vida digna, i tot això ho fa, a més, per
estar segur de no perjudicar els interessos d’una empresa privada, està
incomplint molt greument amb les seves obligacions.
6.8.

Un cop aclarit tot això, podem comprovar quines són les sentències del
Tribunal Suprem que les empreses concessionàries han utilitzat per confondre
als i a les nostres representants polítiques.

6.9.

Encara que la Constitució ja indicava el camí dels ingressos tributaris, alhora de
recaptar l’import pagat pels serveis públics essencials, aquest podria no haver
estat prou evident fins la sentència del TC de l’any 1995. A partir del 1996, tot
i la sentència del TC i el reconeixement per part del cos legislatiu de la
necessitat d’adaptar la llei i les sentències del TS al respecte, es continuava
discriminant la taxa o el preu en funció del règim jurídic en què es prestava el
servei, però es tractava de sentències que analitzaven la situació jurídica abans
de la sentència del TS, com explicava el propi Tribunal Suprem a la sentència
del 22 de maig del 2014. La pretesa confusió jurídica, des de la sentència del
constitucional de 1995, queda molt ben explicada en aquesta darrera, on fa un
resum de la seva jurisprudència, explicant que només ha canviat de criteri per
adaptar-se a ella i als canvis legislatius posteriors:
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 22 de Mayo de 2014. Hecho quinto
…
La tesis sostenida en la anterior sentencia fue secundada en la de 3 de julio de 2007, Empresa Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (casación 1727/02 , FFJJ 3º y 4°), primera dictada para un supuesto
de hecho posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 y en la que se tienen en cuenta las modificaciones
legislativas introducidas a resultas de dicho pronunciamiento, singularmente la Ley 25/1998, de 13 de julio , de
modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de
carácter público (BOE de 14 de julio). El Tribunal Supremo recuerda que su jurisprudencia «viene distinguiendo
tradicionalmente entre la prestación del servicio (de abastecimiento domiciliario de agua) en régimen de derecho público,
supuesto que da lugar a la percepción de una tasa, y prestación en régimen de concesión, que da lugar a un ingreso de
derecho privado para la entidad concesionaria». Este pronunciamiento, constituye, sin embargo, una decisión de
transición. Reconoce que, de acuerdo con la nueva ordenación provocada por la citada sentencia del Tribunal
Constitucional, el mencionado servicio municipal es el presupuesto de una tasa, pero dado que el caso enjuiciado
viene referido a una situación anterior al 1 de enero de 1999 ( disposición transitoria segunda de la Ley 25/1998 ),
se aplica el régimen antiguo, conforme al que las sumas percibidas por la compañía concesionaria del servicio tenían la
condición de precio privado.

...
Ese carácter transitorio, de paso de un régimen a otro, acompaña a la importante sentencia de 22 de diciembre de 2001,
Ayuntamiento de Zaragoza , (casación 5759/96 , FFJJ 4º y 5º). El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el «texto regulador
del precio público por la prestación de servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, para el ejercicio 1994», que
remitió a la Diputación General de Aragón para su aprobación dentro de la competencia que en materia de política de
precios le correspondía ejercer, aprobación que fue otorgada. Diversas organizaciones empresariales atacaron la referida
decisión por entender que había defectos de competencia, debido a que se trataba de tasas y no de «precios públicos». La
Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón les dio la razón, pero el Tribunal
Supremo se la quitó. A juicio del Alto Tribunal, tras las modificaciones derivadas de la Ley 25/1998 el servicio de
distribución de agua prestado por los entes locales constituye el hecho imponible de una tasa, sin embargo, en
virtud de su ya mencionada disposición transitoria segunda , hasta el 31 de enero de 1998 debían considerarse
«precios públicos», conforme a la normativa anterior. Por este solo motivo, el Tribunal Supremo otorgó la razón al
Ayuntamiento de Zaragoza, considerando que la tarifa aprobada podía ser, en efecto, un precio público.

6.10. Ara bé, a partir de la nova redacció de l’article 2 de la Llei General Tributaria de
desembre del 2003, -l’eix de l’ordenament general tributari-, inclòs per adaptar
la llei als principis constitucionals interpretats per la sentència del TC de 1995,
queda clar que els preus de l’aigua han de ser taxes.
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6.11. A partir d’aquest moment l’Ajuntament hauria d’haver adaptat, sense cap
argument en contra, el servei de distribució de l’aigua a la nova llei i incloure
els ingressos, despeses i inversions als pressupostos municipals del 2004 o,
com a màxim, de 2005. Creiem que s’ha d’explicar molt bé perquè no ho va fer
i va permetre mantenir l’opacitat i l’interès particular de l’empresa MinaAGBAR per sobre de l’interès de la ciutat.
6.12. Hi ha juristes8 que han estat defensant els interessos de les empreses
concessionàries i han fet tot el soroll que han pogut sobre les sentències del
Tribunal Suprem que encara mantenien el criteri de distingir -les en funció de
si el servei es prestava directa o indirectament, i amagant que aquestes
sentències tractaven casos produïts en la situació legal anterior als canvis
introduïts per la STC 185/95, així com, que el mateix Suprem ja indicava l’any
2007 el canvi en el criteri que es produiria a partir de l’entrada en vigor de la
nova LGT. A més d’amagar, també, que a l’any 2005, ja hi havien sentències de
Tribunals Superiors de Justícia9 que feien una interpretació a favor de les taxes,
aplicant la nova legislació.
6.13. Com ja hem comentat, el mateix Suprem ha explicat que no hi ha hagut criteris
contradictoris, sinó una adaptació de la jurisprudència a la legislació. A partir
del 2009, les sentències del Tribunal Suprem ja inclouen la interpretació
favorable a les taxes, en especial tots els assumptes que tenen l’origen en una
data posterior a la nova LGT de 2003.

8

Joaquín Tornos Mas: Informe sobre la contraprestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua: La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015. A la revista La
administración al día. Instituto Nacional de Administración pública
9

8 de juny de 2005 del TSJ de Castilla la Mancha
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7. La cobertura legal dels funcionaris i funcionàries, i dels/de les
representants polítiques, a través de les consultes de la
Direcció General de Tributs.
7.1.

Ara bé, si el soroll que feien els juristes era només soroll, poc fonamentat, com
hem vist a través dels treballs dels catedràtics Pagès i Jiménez, hauríem de
tractar d’explicar com és que els i les nostres representants polítiques i el
funcionariat d’alt nivell del nostre Ajuntament no s’atreveixen a aplicar una llei
que beneficia el municipi, amb el risc que pot representar per a les seves
carreres professionals. Si aquests i aquestes representants polítiques i
funcionariat no tinguessin una cobertura legal, estarien molt a prop de la
prevaricació.

7.2.

Al nostre parer, l’única cobertura legal que tenen, entre els anys 2004 i 2011
(any en què, com explicarem més endavant, es deroga el paràgraf 2n de
l’article 2 de la LGT) són les diferents resolucions de la Direcció General de
Tributs (DGT).

7.3.

En aquest punt hem d’explicar que la DGT no és un òrgan legislatiu, ni
jurisdiccional, sinó que és un òrgan depenent de l’executiu, - del govern de
torn-, amb l’únic efecte d’ alliberar de responsabilitat, -tributària, segur, i
penal, suposem que també-, els diferents subjectes tributaris en el seguiment
de les seves interpretacions.

7.4.

Així, en algunes ocasions, la DGT s’ha mostrat clarament a favor dels principis
constitucionals interpretats per la STC 185/95, com la de la DGCHT de 6 de
novembre de 1998, que manifestava que els preus de l’aigua haurien de ser
taxes, però, repreguntada cada cop que el lobby de les concessionàries
necessita donar alguna cobertura als funcionaris locals, normalment ha optat
per interpretar que era possible mantenir la situació en què s’exigia un preu
privat, en lloc d’una taxa.

7.5.

En el seu interès per trobar dins de la legalitat sortides favorables als interessos
privats dels concessionaris de serveis públics, la DGT, el 26 de març del 2004,
arriba a dir això sobre les tarifes:
“su tratamiento o no como tasa dependerá de la valoración que efectúe cada
entidad local sobre si el suministro de agua potable a la población es o no un
servicio o actividad imprescindible...”
Això ens dóna una idea del nivell de credibilitat de les resolucions de la DGT en
aquest àmbit, que ignora que la Llei de Bases de Règim Local declara el servei
d’aigua com essencial.
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7.6.

L’Ajuntament de Terrassa ens haurà d’aclarir si el criteri que va fer servir, per
ignorar l’entrada en vigor de la LGT del 2004, va ser el de considerar l’aigua
potable a Terrassa com un servei no imprescindible.

7.7.

En tot cas, aquestes resolucions no impedeixen aplicar la llei i la Constitució,
només donen cobertura legal a l’Ajuntament en el cas que vulgui seguir
d’esquenes a l’interès general, l’interès públic i els principis constitucionals
d’universalitat pressupostària i de reserva de llei tributària.
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8. La defensa de l’interès empresarial per part dels partits polítics.
8.1.

Queda pendent mencionar el que podríem considerar la defensa dels
interessos d’AGBAR, i d’altres empreses concessionàries, per part dels partits
polítics, en contra de la legalitat constitucional, l’interès general, l’interès
públic, la legalitat democràtica i la transparència.

8.2.

Ja hem explicat com la LGT va ser modificada al desembre del 2003 per
adaptar-se a la STC 185/95, introduint el paràgraf 2n de l’article 2. Doncs bé, el
4 de març del 2011 en una disposició final de la llei d’economia sostenible, el
Partit Socialista i Convergència i Unió es van posar d’acord per derogar –contra
la STC 185/95- aquest paràgraf 2n de l’article 2 amb la intenció -manifestada
literalment a la justificació de l’esmena- de clarificar que quan el servei es
presta en règim de dret privat, el preu no tindrà la naturalesa de taxa, sinó de
preu privat.

8.3.

El que no s’esperaven les empreses concessionàries i els partits que
defensaven els seus interessos és que, finalment, el Tribunal Suprem defensés
la interpretació del Tribunal Constitucional, tot i la supressió del paràgraf 2.2
de la LGT, i posés de manifest, expressament, el vergonyós intent dels grups
polítics de salvaguardar els beneficis privats en els serveis públics essencials
contra la Constitució. Només s’ha de llegir, per exemple, la sentència
5037/2015 del Tribunal Suprem.
STS 5037/2015
4º) La nueva Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de Diciembre, luego de señalar en su art. 2.2 a ) como uno de los
hechos imponibles de la Tasa la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no
sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado,
introdujo la novedad, en el apartado segundo del art. 2.2 a), de que había de entenderse que "los servicios se prestan
o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas
previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un "ente
público", innovación legal que al emplear el término "en régimen de derecho público", que incluye a las empresas de
capital público y a los concesionarios privados, debiendo llevarse a cabo la remuneración, siempre que se trate de
prestaciones coactivas, mediante tasas (tributos) y no por tarifas (precios privados), sirvió para que el Tribunal
Supremo en las sentencias de 20 de Julio y 12 de Noviembre de 2009 , calificara como tasas a los precios privados o
tarifas abonados por los usuarios de los servicios municipales, con independencia de la modalidad de gestión adoptada,
siendo viva expresión de ello que en la sentencia del Alto Tribunal de 12 de Noviembre de 2009 se afirmara que las
contraprestaciones al servicio de alcantarillado debían configurarse como tasas "sea cual fuere el modo de gestión del
servicio, incluso a través de concesión", y que en la sentencia del T. Supremo de 20 de Julio de 2009 se dijera lo mismo
con respecto al servicio público de suministro de agua potable prestado mediante concesión, doctrina que apartada de
la línea que tradicionalmente venía sustentando el Tribunal Supremo con base en la distinción entre potestad tributaria
y potestad tarifaria, reflejada en las sentencias mencionadas en el apartado 2º y sin olvidar la de 20 de Octubre de
2005 , encontró apoyo en que el ánimo del legislador, al dictar la nueva L.G. Tributaria, fue el de incorporar al
concepto de tasa toda prestación patrimonial de carácter público más que el de ofrecer un criterio complementario
que permitiera mantener la condición de tasa en los supuestos en los que un servicio público se presta por
concesionario o empresa pública mercantil, de modo que ingresa el titular del servicio y abona luego al concesionario.
Asimismo hay que tener en cuenta que la introducción del segundo párrafo, ahora suprimido, se debió a la aceptación
de dos enmiendas ( la núm. 16 de IU y la núm. 266 de CIU) las cuales se justificaron <<..... por considerar siguiendo
la doctrina del Tribunal Constitucional en sus sentencias 185/1995 y 233/1999 que es irrelevante la forma de gestión
y que el carácter de tasa resulta obligado cuando se trata de un servicio de recepción obligatoria, por ser necesario
o no prestarse por el sector privado>>.
En cambio, la supresión del segundo párrafo del art. 2.2 a) de la Ley General Tributaria se debió a la aceptación en
el Senado de una enmienda transaccional sobre la base de la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán con el
núm. 443, con el propósito de realizar << una clarificación por la que quede establecido que la contraprestación de
servicios públicos tendrá la naturaleza de precio privado ( tarifa) cuando sea satisfecho por el usuario y de tasa
cuando se trata de una gestión directa realizada por la Administración>>, y de la núm. 338, que proponía una
disposición adicional nueva para mejorar el sistema de concesión de visados relacionados con la actividad de
investigación o internacionalización, y que optaba, sin recoger el contenido de la enmienda originaria catalana, por la
eliminación del segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley General Tributaria.
…
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SÉPTIMO.- Ante esta regulación, esta Sala, siguiendo la doctrina constitucional de que la forma o régimen con que se
preste el servicio público por parte de su titular no afecta a la naturaleza de la contraprestación, se vio obligada a
modificar su criterio tradicional de que no podían considerarse como tasas las prestaciones por servicios prestados en
régimen concesional, haciéndolo incluso antes de la entrada en vigor del segundo párrafo del art. 2.2 a) de la Ley
General Tributaria de 2003 , declarando que la forma gestora es irrelevante para delimitar el ámbito de aplicación de
las tasas; y que lo esencial era determinar si estamos ante prestaciones coactivas por servicios de carácter obligatorio,
indispensables o monopolísticos, doctrina que hay que seguir manteniendo, pese a la derogación de dicho párrafo
por la disposición adicional 58 de la Ley de Economía Sostenible , máxime cuando los conceptos de prestaciones
patrimoniales de carácter público y de tributos son recordados también por el Tribunal Constitucional en la sentencia
102/2005, de 20 de abril , que estima la cuestión de inconstitucionalidad y declara inconstitucionales y nulos los
apartados 1 y 2 del art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , en
la medida en que califica como "precios privados" contraprestaciones por servicios portuarios que constituyen
prestaciones patrimoniales de carácter público, siendo tributos, con independencia de que los denominados servicios
portuarios sean prestados por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta.

8.4.

Així, les sentències del TS 5036/15 i 5037/15 del novembre del 2015, mantenen
el criteri, tot i la derogació del paràgraf 2.2 de la LGT. Els criteris que ha anat
seguint el TS estan perfectament explicats a la sentència del mateix tribunal,
de data 22 de maig de 2014, en el què deixa absolutament clar que el preu de
l’aigua és legalment un ingrés públic, des de la sentència del TC de l’any 1995.
El Suprem recorda també a la sentència 5037 que ja havia dictaminat a favor
de les taxes abans de l’entrada en vigor del segon paràgraf de l’article 2.2. a)
de la LGT.
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9. La situació actual. Actuacions del grup AGBAR propietari de
Mina.
Existeixen dues formes d’interpretació, sobre el tema de les taxes:

9.1.

Per una banda, la que afirma que les tarifes de l’aigua han de ser taxes, tal com
hem anat veient, basada en la defensa de l’interès general i l’interès públic, la
legalitat democràtica i la transparència, i que s’emparen en la Constitució
espanyola, les múltiples sentències del Tribunal Constitucional, i les diverses
sentències del Suprem.

9.2.

Per l’altra, les teories del Catedràtic Joaquín Tornos, relacionat
professionalment amb
AGBAR, sobre el que hauria d’haver dit el
constitucional, i el que hauria de dir el Suprem; sobre el que volen dir els vots
particulars –sense cap efecte jurídic ni legal. Això sí, amb una resolució de la
DGT que continua donant cobertura als i a les representants polítiques i al
funcionariat municipal, per tal d’evitar que es puguin trobar en una situació
perillosa en el desenvolupament de la seva carrera professional pel fet de no
aplicar la llei. Però, de moment, l’Ajuntament manté la situació d’opacitat i
sobre cost per interessos que no entrem a valorar.

9.3.

Sobre la relació de les empreses amb els partits polítics que han governat les
institucions de l’Estat, al nostre Ajuntament li convé recordar que la societat
AQUAGEST 100 % del grup AGBAR, que també és propietària de Mina, ha estat
declarada pel jutjat d’instrucció núm. 1 de Lugo, com una associació il·lícita,
demostrant en les diligències prèvies, que va cometre delictes de blanqueig de
capitals, falsedat documental, ús d’informació privilegiada i frau a
l’administració pública.

9.4.

També cal indicar que ha aconseguit enriquir-se amb el servei de distribució de
l’aigua a Barcelona durant 140 anys, sense cap contracte, i que ha aconseguit
acords vergonyosos amb la complicitat de l’Entitat Metropolitana de
Barcelona, els quals, posteriorment, han estat declarats il·legals pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

9.5.

AGBAR ha estat una de les empreses que més diners va donar a la Fundació de
Convergència, 415.000 € i la Fundació d’Unió, 316.000 € i que en els dos
casos, no van rebre cap més aportació a partir del 2012, coincidint amb la
pèrdua del concurs pel control de ATLL, que la Generalitat va adjudicar a
Acciona.
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9.6.

El CGPJ i el Grup AGBAR van organitzar a finals de setembre de 2012 ,amb totes
les despeses pagades , unes sessions de treball en la que a prop d’una vintena
de magistrats del Tribunal Superior de diferents Comunitats Autònomes i de la
Audiència Nacional , van participar amb l’objectiu d’ alliçonar-los sobre la
doctrina jurídica de l’aigua, sota el nom de Foro de Derecho de Aguas, Dret a
l‘aigua privatitzada, podríem dir.
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10.
CONCLUSIONS PRELIMINARS: Incompliment greu de
principis de legitimació ciutadana de la gestió municipal
Aquest dictamen preliminar, no implica que puguin aparèixer incompliments d’altres
principis de legitimitat a la gestió pública municipal, quan l’auditoria ciutadana analitzi a fons
altres temes relacionats amb el sistema d’abastiment i distribució d’aigua.
A falta d’obtenir les explicacions pertinents dels i de les nostres representants polítiques, i del
funcionariat de l’Ajuntament de Terrassa, (a la vista de les quals revisaríem aquest informe),
ens veiem en l’obligació de manifestar que, pel que fa únicament a la seva actitud respecte
del manteniment del sistema de preus privats del servei públic essencial de l’aigua, l’equip
redactor d’aquest informe, amb el suport de les entitats relacionades, dictaminem de forma
provisional que la gestió municipal ha incomplert greument els següents principis:

10.1. INCUMPLIMENT GREU DELS PRINCIPIS DE DIGNITAT I DRETS HUMANS;
Pels talls del subministrament d’aigua10, realitzats de manera injusta i il·legalment a
les famílies en les situacions més vulnerables, els quals s’haguessin pogut evitar, en la
seva totalitat, si l’Ajuntament hagués decidit aplicar la llei a partir de l’any 2004.

10.2. INCUMPLIMENT GREU DEL PRINCIPI DE JUSTÍCIA SOCIAL I SOLIDARITAT.
Pels mateixos motius

10.3. INCOMPLIMENT GREU DEL PRINCIPI DE DEFENSA DE L’INTERÈS GENERAL I
L’INTERÈS PÚBLIC
Per no defensar la potestat tributaria de l’Ajuntament que li permet la millor defensa
dels interessos del municipi en la gestió pública d’un bé essencial com és l’aigua. I, en
canvi, insistir als i a les nostres representants polítiques i funcionariat en treballar en
l’opacitat, el sobre cost i la possibilitat de frau en la subcontractació, negant-se a
modificar el sistema tarifari privat dels preus de l’aigua.

10.4. INCUMPLIMENT GREU DEL PRINCIPI DE LEGITIMITAT DEMOCRÀTICA I
TRANSPARÈNCIA.
Per la negativa d’aconseguir una gestió pública de l’aigua transparent sota el control
de l’Ajuntament i la ciutadania.

10

Segons les dades del propi Ajuntament facilitades a l’Observatori Ciutadà Municipal en resposta a
la consulta feta per la Taula de l’Aigua s’han efectuat més de 4.000 talls del subministrament d’aigua
cada any, en el període 2011-2014. http://ocmterrassa.org/e/45
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10.5. INCOMPLIMENT GREU DEL PRINCIPI DE LEGALITAT
Per la inaplicació de la LGT de desembre del 2003, en vigor des de l’any 2004, en la
qual el legislador incorporava a la llei central de l’ordenament tributari el paràgraf 2.2,
esvaint els dubtes sobre la possibilitat d’evitar el tractament de taxes quan el servei
es gestiona indirectament a través d’una empresa privada.
Per la inaplicació de la Ley 25/1998, de 13 de júlio, “de modificación del régimen legal
de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de
carácter público”, que ja des de la seva exposició de motius deixa clara la
inconstitucionalitat del sistema de tarifes privades en el servei públic municipal
d’aigua, gestionat per l’Ajuntament.
Per interpretar la legalitat en contra dels principis constitucionals d’universalitat
pressupostaria, tal com estableix l’article 134 CE.
Per interpretar la legalitat en contra del principi constitucional de reserva legal
tributaria, tal com expressa la sentència 185/95, respecte de l’article 31.3 CE i tal com
explica l’apartat 5è de la sentència 5037/2015 del Tribunal Suprem.

A Terrassa el 12 de maig de 2016.
Signat:
L’Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa, L’Observatori de Drets Socials, Taula de l'Aigua.

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional de
Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
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