
156 I   QDL 25. Febrer de 2011

Crònica de jurisprudència (d’1 de juny a 31 de desembre de 2010)

Antonio Descalzo González

Professor titular de Dret Administratiu 

de la Universitat Carlos III de Madrid

A) Jurisprudència constitucional

Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, 
de 28 de juny. Reforma de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya

Antecedents
Recurs d’inconstitucionalitat núm. 8045/2006, inter-

posat per noranta-nou diputats del Grup Parlamentari 

Popular del Congrés contra diversos preceptes de la 

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Ponent: Sra. María Emilia Casas Baamonde.

Vots particulars: Sr. Vicente Conde Martín de Hijas, 

Sr. Javier Delgado Barrio, Sr. Eugeni Gay Montalvo, Sr. 

Jorge Rodríguez-Zapata Pérez i Sr. Ramón Rodríguez 

Arribas.

Extracte de doctrina en matèria de règim local

Facultat de l’Estat de dictar normes bàsiques 
sobre les competències locals, FJ 37
L’elenc de competències que l’Estatut de Catalunya 

disposa que ha de correspondre als governs locals de 

cap manera substitueix ni desplaça, sinó que, si s’escau, 

se superposa, als principis o bases que dicti l’Estat sobre 

les competències locals en el exercici de la competència 

constitucionalment reservada per l’article 149.1.18 CE. 

La manca d’una menció expressa en el precepte estatu-

tari a la competència estatal ex article 149.1.18 CE ni vi-

cia aquest precepte d’inconstitucionalitat, ni pot impedir 

de cap manera l’exercici d’aquesta competència estatal.

Regulació de la vegueria, FJ 39 a 41
El fet que l’Estatut d’Autonomia no faci esment de la 

província, excepte en l’article 91.4 EAC, no pot suposar, 

en absolut, la desaparició d’aquesta entitat local a Cata-

lunya. La província és una entitat assumida i assegurada 

en la seva existència per la Constitució, que la defineix, 

alhora, com “entitat local amb personalitat jurídica prò-

pia, determinada per l’agrupació de municipis”, i com a 

“divisió territorial per al compliment de les activitats de 

l’Estat” (article 141.1 CE).

Cap de les dues dimensions definidores de la ve-

gueria (com a divisió del territori a efectes intraauto-

nòmics i com a Govern local per a la cooperació inter-

municipal, que gaudeix d’autonomia per a la gestió 

dels seus interessos) perjudica en absolut la província 

com a divisió territorial de l’Estat i com a entitat lo-

cal, ni les funcions constitucionals que li són pròpies; 

és a dir, la de circumscripció electoral (articles 68.2 i 

69.2 CE), divisió territorial de l’Estat per al compli-

ment de les seves activitats, i la d’entitat local amb 

personalitat jurídica pròpia i dotada d’autonomia (ar-

ticle 141.1 CE). En aquest sentit, la previsió estatutà-

ria de l’existència de vegueries, siguin quins siguin els 

seus límits geogràfics, no pot suposar la supressió de 

les províncies a Catalunya, ni la de les seves funcions 

constitucionals.

La vegueria es constitueix com una entitat local 

que, sense perjudici de la província i de les seves fun-

cions constitucionalment garantides, col·labora amb 

els municipis en l’estructuració de l’organització ter-

ritorial bàsica de la Generalitat de Catalunya, també 

organitzada en comarques i altres ens supramunicipals 

de possible creació per la Comunitat Autònoma; és a 

dir, com una entitat local pròpia de la Generalitat i di-

ferent de la província, amb la que conviu en el respecte 

a la seva autonomia garantida per la Constitució.

Ara bé, i de conformitat amb l’article 91.3 EAC, es 

pot interpretar que la vegueria podria no ser una nova 

entitat local, sinó la nova denominació de la província 

a Catalunya.

Aquesta possibilitat no és contrària a la Constitu-

ció, tenint en compte que la vegueria reuneix en l’Es-

tatut els caràcters típics de la província i és aquesta, 

més enllà de la seva denominació específica, la insti-

tució constitucionalment garantida. Res no s’oposa, 

per tant, al fet que, a efectes estrictament autonò-

mics, les províncies catalanes passin a denominar-se 

vegueries. Com res no impedeix, tampoc, que, en 

aquest supòsit, els consells de vegueria substitueixin 

les diputacions provincials, ja que l’article 141.2 CE 

001-208 QDL 25 CAT.indd   156 10/05/11   9:22

 

Fundació Democràcia i Govern Local, p. 156 a 176 

 



 157QDL 25. Febrer de 2011   I  

CròniCa de JurisPrudènCia

prescriu que el Govern i l’Administració autònoma 

de les províncies s’han d’encomanar “a diputacions o 

altres corporacions de caràcter representatiu”, com, 

en vista de l’article 91.1 i 2 EAC, ho han de ser els 

consells de vegueria. Si els consells de vegueria subs-

titueixen les diputacions, correspondrà a la legislació 

de l’Estat determinar-ne la composició i la manera 

d’elecció dels seus membres, corresponent també a 

la normativa bàsica estatal regular les seves compe-

tències en l’ordre local.

Ambdues interpretacions tenen, per tant i en prin-

cipi, cabuda en l’Estatut d’Autonomia català, de ma-

nera que serà el legislador de desplegament el cridat 

a concretar si la vegueria és una nova entitat local o 

una nova denominació de la província. No obstant 

això, cadascuna d’aquestes dues interpretacions pos-

sibles necessita, si s’escau, un determinat enteniment 

de l’article 91 EAC.

Competència autonòmica sobre règim local, 
FJ 100
L’article 160.1 EAC, en reconèixer a la Comunitat 

Autònoma les competències examinades en “exclusi-

vitat”, ho fa de manera impròpia, i no impedeix que 

sobre aquestes competències autonòmiques puguin 

operar plenament les bases estatals, específicament les 

de l’article 149.1.18 CE.

Hisendes locals, FJ 140
El segon incís de l’article 218.2 EAC, recull la pos-

sibilitat que la competència autonòmica en matèria de 

finançament local inclogui la capacitat per establir i 

regular els tributs propis de les entitats locals. Segons 

la demanda, aquest precepte atempta contra l’autono-

mia municipal i contra el nucli central de la suficiència 

financera dels municipis, considerant així mateix que la 

competència legislativa plena de la Generalitat vulnera 

la reserva de llei de l’Estat. Abans que res cal precisar 

que l’incís en qüestió no atribueix a la Comunitat Autò-

noma una competència legislativa plena sobre la ma-

tèria, ja que es limita a preveure una possibilitat condi-

cionada al fet que així ho disposi el legislador estatal. 

Tampoc no es pot acollir l’afirmació de la demanda que 

tal atribució seria en si mateixa contrària a l’autonomia 

i la suficiència financera de les entitats locals, ja que no 

hi ha cap raó per entendre que l’atribució hipotètica 

de potestat legislativa a la Comunitat Autònoma sobre 

els tributs locals, en si mateixa considerada, produeixi 

la privació de recursos suficients als ens locals; ans al 

contrari, el mateix Estatut, en l’article 217 EAC, que 

no ha estat impugnat, estableix una norma oposada 

a aquesta eventualitat, en imposar a la Generalitat la 

responsabilitat de vetllar pel compliment dels principis 

d’autonomia i suficiència de recursos de les hisendes 

locals. Ara bé, segons resulta dels articles 31.3 i 133.1 

i 2 CE, la creació dels tributs locals s’ha d’operar a tra-

vés del legislador estatal, “cuya intervención reclaman 

los apartados 1 y 2 del artículo 133 de la Constitu

ción”, potestat normativa que té l’ancoratge consti-

tucional “en la competencia exclusiva sobre Hacienda 

general (artículo 149.1.14 CE), debiendo entenderse 

vedada, por ello, la intervención de las comunidades 

autónomas en este concreto ámbito normativo” (STC 

233/1999, de 16 de desembre, FJ 22). Es tracta, en 

definitiva, d’una potestat exclusiva i excloent de l’Estat, 

que no permet la intervenció autonòmica en la crea-

ció i regulació dels tributs propis de les entitats locals. 

Una qüestió diferent, aliena, a més, a la norma qüesti-

onada, és que la Comunitat Autònoma pugui cedir els 

tributs propis a les corporacions locals del seu territori, 

com ha reconegut la nostra doctrina (STC 233/1999, 

FJ 22). En conclusió, el segon incís de l’article 218.2 

EAC (“Aquesta competència pot incloure la capacitat 

legislativa per a establir i regular els tributs propis dels 

governs locals”) és inconstitucional.

El tercer incís de l’article 218.2 EAC inclou, dins de 

les competències de la Generalitat en matèria de fi-

nançament local, la capacitat per fixar els criteris de 

distribució de les participacions a càrrec del pressupost 

de la Generalitat. Els recurrents entenen que el precep-

te atribueix a la Generalitat la possibilitat de distribu-

ir tant les participacions dels ens locals en els tributs 

de l’Estat, com les subvencions incondicionades pro-

cedents del mateix, infringint així la competència de 

l’Estat en la matèria, i instaurant una mena de tutela 

financera sobre els ens locals contrària a la seva sufici-

ència financera. És cert que el precepte no es refereix a 

les participacions en els “ingressos” de la Generalitat, 

sinó a les que són a càrrec del “pressupost” d’aquesta, 

i atès que, de conformitat amb l’article 219.2 EAC, els 

ingressos dels governs locals consistents en participa-

cions en tributs i en subvencions incondicionades esta-

tals es percebran per mitjà de la Generalitat, es podria 

entendre que la norma examinada atorga a la Gene-

ralitat la facultat de fixar els criteris de distribució de 

tots els ingressos que els ens locals percebin a través 

d’aquest pressupost, ja siguin fruit de la participació 

en els ingressos o de subvencions incondicionades de 

001-208 QDL 25 CAT.indd   157 10/05/11   9:22

 

Fundació Democràcia i Govern Local, p. 156 a 176 

 



158 I   QDL 25. Febrer de 2011

antonio desCalzo gonzález

l’Estat, ja ho siguin, si s’escau, de la participació en 

els ingressos o de subvencions incondicionades de la 

Generalitat. Això no obstant, la consideració sistemàti-

ca del precepte impugnat mostra que només atribueix 

a la Generalitat aquesta competència en relació amb 

els recursos establerts per la mateixa Comunitat Autò-

noma en el seu pressupost, atès que aquesta facultat, 

igual que les altres que inclou l’article 218.2 EAC, l’os-

tenta “en el marc establert per la Constitució i per la 

normativa de l’Estat”, segons disposa el seu primer incís. 

Això condueix necessàriament al fet que la competèn-

cia autonòmica queda circumscrita, exclusivament, a la 

fixació dels criteris de distribució de les participacions 

dels ens locals en els ingressos propis de la Generali-

tat, així com de les subvencions incondicionades que 

aquesta decideixi atorgar, respectant necessàriament 

les competències de l’Estat per fixar els criteris homo-

genis de distribució dels ingressos dels ens locals con-

sistents en participacions en ingressos estatals [STC 

331/1993, FJ 2.B)]. Aquest criteri es veu avalat, a més, 

pel que disposa l’article 219.2 EAC, que ordena que la 

distribució dels ingressos locals consistents en partici-

pacions en tributs i subvencions incondicionades esta-

tals es faci per part de la Generalitat “respectant els 

criteris que fixi la legislació de l’Estat en aquesta matè-

ria”, el que permet descartar també el retret que per 

aquesta via s’establiria una mena de tutela financera 

indeguda de la Generalitat sobre els ens locals.

L’apartat 5 de l’article 218 EAC, que atribueix a la 

Generalitat la tutela financera sobre els governs locals, 

respectant l’autonomia que els reconeix la Constitu-

ció, és objecte d’impugnació perquè, segons el parer 

dels recurrents, aquesta tutela no només substitueix la 

tutela financera de l’Estat per la de la Comunitat Autò-

noma, sinó que resulta contrària a l’autonomia muni-

cipal, en ometre que s’ha de subjectar a la llei estatal. 

Aquest apartat té un contingut similar al d’altres precep-

tes inclosos en alguns dels primers estatuts d’autono-

mia (com l’article 48.1 EAC del 1979), i no incorre en 

inconstitucionalitat, ja que hem qualificat d’innegable 

“que Cataluña ha asumido la competencia de tutela 

financiera sobre los entes locales, con el límite de la 

autonomía local y el respeto a las bases que dice el 

art. 149.1.18” [SSTC 57/1983, de 28 de juny, FJ 5, i 

233/1999, de 16 de desembre, FJ 4 c), entre moltes]. 

En un altre pla, l’omissió de la referència a la llei es-

tatal en l’article 218.5 EAC no es pot entendre com 

un desconeixement de les competències de l’Estat de 

l’article 149.1.18 CE, atesa la previsió de l’apartat 2 del 

mateix article, que, segons s’ha assenyalat, atribueix a 

la Generalitat competència en matèria de finançament 

local “en el marc establert per la Constitució i per la 

normativa de l’Estat”, previsió a la qual queda també 

sotmesa, com és obvi, la tutela financera sobre els go-

verns locals a què es refereix aquest apartat 5.

En conseqüència, s’ha de declarar inconstitucional i 

nul l’incís: “pot incloure la capacitat legislativa per a es-

tablir i regular els tributs propis dels governs locals” de 

l’article 218.2 EAC, i s’ha de desestimar la impugnació 

relativa a la resta de l’article 218.2 EAC i de l’article 

218.5 EAC.

Sentència del Tribunal Constitucional (Sala 
Segona) 88/2010, de 15 de novembre. Restric-
ció del règim de llibertat d’horaris comercials 
que estableix la normativa bàsica estatal

Antecedents
Recurs d’inconstitucionalitat núm. 3491/2002, promo-

gut pel president del Govern en relació amb l’article 

15.6 de la Llei del Parlament de Cantàbria 1/2002, de 

27 de febrer, del comerç de Cantàbria. Restricció del 

règim de llibertat d’horaris comercials establert per la 

normativa bàsica estatal.

Ponent: Sr. Guillermo Jiménez Sánchez.

Extracte de doctrina
L’apartat 1 de l’article 5 de la Llei estatal 1/2004, en 

establir la llibertat d’horaris per als establiments situats 

a zones de gran afluència turística, s’ha de considerar 

una norma bàsica legítimament dictada a l’empara de 

l’article 149.1.13 CE.

L’actual article 15.5 de la Llei del Parlament de Can-

tàbria 1/2002, ha incorregut en contradicció amb el que 

disposa l’article 5.1 de la Llei estatal 1/2004, ja que resulta 

clar que el primer restringeix la llibertat d’horaris, a zones 

de gran afluència turística, als establiments comercials mi-

noristes la superfície útil de venda i d’exposició dels quals 

superi els dos mil cinc-cents metres quadrats, limitació no 

continguda en la legislació bàsica estatal en matèria d’ho-

raris comercials. Aquesta previsió implica el fet d’establir 

restriccions al règim de llibertat d’horaris, no previstes per 

la normativa bàsica estatal, la qual no fa distincions en 

funció de la major o menor superfície de l’establiment co-

mercial. Això suposa, per tant, un excés del legislador auto-

nòmic en l’exercici de la seva competència estatutària en 
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matèria de comerç interior, el que ha de comportar, 

en aquest punt, la declaració d’inconstitucionalitat de la 

disposició legal recorreguda, pel fet de contravenir l’ordre 

constitucional de distribució de competències.

En conseqüència, es declara inconstitucional i nul 

l’incís: “con una superficie útil de venta y exposición 

no superior a dos mil quinientos metros cuadrados” 

de l’article 15.5 de la Llei del Parlament de Cantàbria 

1/2002, de 26 de febrer, del comerç de Cantàbria, en 

la redacció que en fa l’article 1.2 de la Llei del Parla-

ment de Cantàbria 7/2004, de 27 de desembre, de 

mesures administratives i fiscals.

Interlocutòria del Tribunal Constitucional 
108/2010, de 28 de setembre. Legitimació 
de conflicte en defensa de l’autonomia local

Antecedents
Recurs d’inconstitucionalitat núm. 5027/2010, pro-

mogut pels ajuntaments d’Aguaviva, Fayón, Fórnoles, 

Fraga, La Codoñera, la Ginebrosa, La Fresneda, Lascu-

arre, Nonaspe, Torre del Compte i Valderrobres contra 

diversos preceptes de la Llei 10/2009, de 22 de desem-

bre, d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies 

d’Aragó. Inadmissió a tràmit d’aquest conflicte en de-

fensa de l’autonomia local.

Ponent: desconegut.

Extracte de doctrina
L’article 75 quinquies LOTC disposa que, “planteado el 

conflicto, el Tribunal podrá acordar, mediante Auto mo

tivado, la inadmisión por falta de legitimación u otros 

requisitos exigibles y no subsanables o cuando estuviere 

notoriamente infundada la controversia suscitada”.

En l’examen de la concurrència d’aquests requisits 

hem de tenir present que l’objecte de la Llei 10/2009, 

de conformitat amb els articles 1 i 2, és reconèixer la plu-

ralitat lingüística d’Aragó i garantir l’ús de les llengües i 

modalitats lingüístiques pròpies, qualificant com a tals 

l’aragonès i el català, propiciant-ne la conservació, recu-

peració, promoció, ensenyament i difusió de les mateixes. 

A aquest efecte la norma legal conté una variada sèrie de 

previsions de molt diferent abast per aconseguir les fina-

litats que acabem d’esmentar, però sense que determini 

expressament quin és l’àmbit d’aplicació de les diferents 

previsions que estableix. Així, determina una zonificació 

del territori de la Comunitat Autònoma, establint, als 

efectes que ara interessen, unes anomenades zones d’ús 

o utilització històrica predominant de l’aragonès, del ca-

talà, i una zona mixta d’utilització de l’aragonès i el català 

[article 7.1 a), b) i c) en relació amb l’article 8.2], zones a 

les quals seran aplicables una sèrie de previsions i mandats 

adreçats a la protecció d’aquestes dues llengües, si bé la 

concreció de l’àmbit territorial d’aquestes zones creades 

per la Llei 10/2009, i, per tant, dels municipis inclosos a 

cada una de les mateixes, queda deferida, en els termes 

de l’article 9 en relació amb el 2.4, a la declaració del 

Govern d’Aragó, amb l’informe previ del Consell Supe-

rior de Llengües d’Aragó. D’aquesta manera el legislador 

autonòmic ha optat per no establir directament l’àmbit 

territorial que abastarien les diferents zones d’utilització 

de les llengües protegides, ni tampoc, per tant, els mu-

nicipis que s’integren a cadascuna de les tres previstes, 

o, el que és el mateix, no ha determinat expressament 

quin és l’àmbit territorial sobre el que s’hauran d’aplicar 

molts dels seus mandats que són aplicables a aquestes 

tres zones, ja que la concreció de les mateixes ha quedat 

deferida a la posterior decisió del Govern autonòmic.

Aquest fet, que ja per si mateix obstaculitza l’examen 

adequat de la concurrència dels requisits de legitimació 

exigits per promoure un procés d’aquest tipus, és expres-

sament assenyalat per part dels promotors del conflicte, 

els quals pretenen salvar aquesta dificultat argumentant 

que l’àmbit d’aplicació de les normes que es qüestiona es 

refereix, exclusivament, a la zona que preveu l’article 7.1 

b) de la Llei 10/2009, definida com “una zona de utiliza

ción histórica predominante del catalán, junto al castella

no, en la zona este de la Comunidad Autónoma”. Així, en 

relació directa amb l’argumentat sobre el fons, entenen 

que l’àmbit territorial al qual s’han d’aplicar els preceptes 

legals que controverteixen es restringeix a aquesta franja 

oriental del territori aragonès, àrea situada a la zona est 

de la Comunitat Autònoma, on la Llei 10/2009 estableix 

determinades previsions relatives al foment i protecció de 

la llengua catalana. A aquest efecte s’hi aporten fins a 

tres criteris diferents per justificar el compliment del re-

quisit de legitimació exigit per la LOTC, criteris tots rela-

tius exclusivament als municipis d’aquesta franja oriental, 

municipis que esdevenen així la base de càlcul aportada 

pels promotors del conflicte a l’hora de justificar la con-

currència de la doble legitimació exigible per plantejar el 

procés, tant pel que fa al nombre de municipis afectats 

com pel que fa a la població afectada.

No obstant això, un raonament com l’exposat 

no pren en consideració que l’àmbit territorial sobre 

el qual incideix la Llei 10/2009 no és exclusivament, 
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com es sosté en l’escrit d’interposició, la franja oriental 

del territori de la Comunitat Autònoma. És cert que 

a aquesta àrea la consideració com a zona d’utilitza-

ció històrica predominant del català suposa l’aplicació 

d’una sèrie de preceptes de la norma legal, alguns 

d’aquests qüestionats en el procés que ara s’insta, però 

aquests preceptes, com en resulta del contingut, no 

són d’aplicació exclusiva als municipis de la dita zona, 

sinó que també estenen la vigència, segons els casos, 

sia a la totalitat del territori autonòmic, o a tots els mu-

nicipis que, pel fet d’incloure’s a una de les tres zones, 

resultin directament afectats per les normes sobre pro-

tecció de llengües que s’introdueixen en l’ordenament 

autonòmic. En aquest últim cas es trobarien també, 

al costat dels municipis de la qualificada com a zona 

d’utilització històrica predominant del català, els inclo-

sos a l’anomenada zona d’utilització històrica predo-

minant de l’aragonès a la zona nord de la Comunitat 

Autònoma [article 7.1 a)] i a la zona mixta d’utilització 

de les dues a la zona nord-oriental de la Comunitat 

[article 7.1 c)]. D’això resulta que els concrets retrets 

de vulneració del principi constitucional d’autonomia 

local adreçats als preceptes qüestionats, pel que s’en-

tén il·legítima incorporació d’elements propis de la de-

claració de cooficialitat del català sota un mandat de 

protecció, conservació i foment d’aquesta llengua, són 

també predicables en els mateixos termes pel que fa 

als municipis ubicats a les zones nord i nord-oriental de 

la comunitat autònoma, on la llengua a protegir, con-

servar i fomentar és l’aragonès o totes dues, respecti-

vament. És evident que els mandats que amb aquestes 

finalitats inclou la Llei 10/2009 es dirigeixen a tots els 

municipis que hagin de ser enquadrats a alguna de les 

tres zones que preveu l’article 7 en atenció als objectius 

perseguits per la norma legal en relació, de conformitat 

amb l’article 1.2, a la conservació, recuperació, promo-

ció, ensenyament i difusió de les llengües i modalitats 

lingüístiques pròpies d’Aragó, és a dir, l’aragonès i el 

català, que són les llengües qualificades legalment de 

pròpies, originals i històriques de la Comunitat Autò-

noma, segons disposa l’article 2.2. A aquests efectes, 

la Llei 10/2009 no estableix cap diferenciació entre les 

tres zones d’ús històric predominant que crea, és a dir, 

no singularitza en cap moment les seves previsions re-

ferint-les en exclusiva a alguna de les tres concretes 

zones ni, per tant i en el que ara interessa, a l’anome-

nada zona d’utilització històrica predominant del cata-

là de l’article 7.1 b), de la qual els municipis promotors 

d’aquest conflicte afirmen formar part.

Tot això ens porta a concloure que els municipis 

inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2009 no 

seran només, tal com es defensa en l’escrit d’interposi-

ció, els afectats per les mesures de foment i protecció 

de la llengua catalana ubicats a la zona est de la Co-

munitat Autònoma, sinó que, en alguns casos, seran, 

com ja hem apuntat, tots els municipis de la Comuni-

tat Autònoma, mentre que, a la resta, de la seva pròpia 

dicció literal es dedueix sense dificultat que se’n projec-

taran els efectes sobre la totalitat dels municipis inclo-

sos a les denominades zones d’ús històric predominant 

d’alguna de les llengües protegides, i no només als de 

la zona oriental d’Aragó on la llengua protegida per les 

disposicions de la Llei 10/2009 és el català.

La primera de les circumstàncies exposades, un 

àmbit d’aplicació referit al conjunt de la Comunitat 

Autònoma, es dóna en els articles 6.1, relatiu a la pro-

hibició de discriminació pel fet d’emprar qualsevol de 

les llengües pròpies d’Aragó; 11, lletres b), f) i g), que 

relacionen funcions del Consell Superior de les Llen-

gües d’Aragó; 16.1, relatiu a la utilització de la norma 

lingüística de les llengües pròpies d’Aragó; 17.4 i 33.2, 

que atribueixen al Departament del Govern d’Aragó 

competent en política lingüística garantir la protecció 

del patrimoni lingüístic aragonès i determinar els to-

pònims de la Comunitat Autònoma, així com els noms 

oficials dels territoris, els nuclis de població i les vies 

interurbanes, respectivament.

Pel que fa a la resta de preceptes impugnats, tots 

assenyalen clarament que el seu àmbit d’aplicació es cir-

cumscriu a les tres zones d’utilització històrica predomi-

nant de les llengües pròpies d’Aragó, d’acord amb el ja 

esmentat article 2.2 de la mateixa Llei 10/2009. Tal és el 

que succeeix amb els articles 2.3, 2.4, 3, 4.1 b) i c), 7 b), 

8, 9, 22, 27.1, 31 i 33.1, respecte als quals n’hi ha prou 

de constatar que del seu propi tenor literal es desprèn 

que el seu àmbit d’aplicació queda determinat per les tres 

zones d’utilització que la Llei 10/2009 preveu en l’article 

7.1 en relació amb els articles 8.2 i 9, però sense que 

cap dels mateixos introdueixi una regulació diferenciada 

per als municipis que es puguin eventualment considerar 

enclavats a l’anomenada zona d’utilització històrica pre-

dominant del català de l’article 7.1 b).

Per tot això, tot i la ja esmentada indeterminació de 

la Llei 10/2009 respecte al seu àmbit d’aplicació, és pos-

sible concloure que, tot i que es pugui apreciar que els 

vuit municipis promotors del conflicte es troben inclosos 

a la zona d’utilització del català, l’anteriorment exposat 

determina que en cap cas no puguin complir el mínim 
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requerit per l’article 75 ter.1 b) LOTC, per a la promoció 

d’aquest procés; és a dir, que arribin a “un número de 

municipios que supongan al menos un séptimo de los 

existentes en el ámbito territorial de aplicación de la dis

posición con rango de Ley, y representen como mínimo 

un sexto de la población oficial del ámbito territorial co

rrespondiente”. S’ha de concloure així que el conflicte 

en defensa de l’autonomia local interposat incorre en 

un defecte de procedibilitat irreparable; el que d’altra 

banda no tanca el pas perquè, si en el desplegament de 

la Llei es vulnera eventualment l’autonomia local dels 

municipis afectats, aquests puguin acudir a la tutela ju-

dicial davant la jurisdicció contenciosa administrativa, 

que, al seu torn, si aquesta hipotètica vulneració pot, si 

s’escau, ser imputable a la Llei, permetria a l’òrgan ju-

risdiccional que conegui del recurs contenciós adminis-

tratiu plantejar davant aquest Tribunal Constitucional la 

qüestió d’inconstitucionalitat corresponent, de manera 

que la inadmissió d’aquest conflicte no deixa tancada 

definitivament la possibilitat de control constitucional de 

la Llei objecte de l’actual conflicte.

B) Tribunal Suprem

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 5a, de 21 de juliol 
de 2010. RJ\2010\6518. Termini de la Comu-
nitat Autònoma per impugnar actes i acords 
municipals

Antecedents
Recurs de cassació núm. 1428/2006.

Ponent: Excm. Sr. Eduardo Calvo Rojas.

El Tribunal Suprem estima el recurs interposat pel 

Govern de Canàries contra l’acord de l’Ajuntament de 

Teguise que va ser declarat inadmissible per extempo-

rani per la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Ca-

nàries, ordenant la retroacció de les actuacions a fi que 

es dicti nova sentència.

Extracte de doctrina
Aquesta Sala Tercera del Tribunal Suprem ha declarat 

que a efectes de l’inici del termini perquè l’Adminis-

tració autonòmica pugui requerir d’anul·lació a l’Ajun-

tament o impugnar directament l’acord municipal en 

via jurisdiccional, el determinant és la data de recep-

ció de la comunicació exigida en la legislació de règim 

local, no així la data de recepció de la comunicació 

prevista, a altres efectes, en la legislació urbanística 

de la Comunitat Autònoma corresponent. Així, en-

front del que es pugui derivar d’algun pronunciament 

aïllat com el que s’invoca en la sentència recorreguda, 

la jurisprudència d’aquesta Sala –de la qual són expo-

nent, entre altres, les sentències d’11 de març de 2002 

(RJ 2002, 3862) (cassació 1732/1998), 9 de desembre de 

2009 (RJ 2010, 2063) (cassació 3826/05), 14 de de-

sembre de 2009 (RJ 2010, 2217) (cassació 3851/2005) 

i 17 de desembre de 2009 (RJ 2010, 2879) (cassació 

3541/2005)– assenyala reiteradament que la comuni-

cació que inicia el termini de dos mesos és l’efectuada 

en compliment de la legislació de règim local, i no la 

comunicació realitzada a un altre òrgan de la mateixa 

Administració en compliment d’obligacions previstes 

en normes sectorials de diferent naturalesa, com és el 

cas de les normes urbanístiques.

De l’anterior resulta que la sentència d’instància, en 

declarar la inadmissibilitat del recurs per extemporani, 

ha de ser casada i anul·lada.

Seria procedent llavors que entréssim a resoldre el que 

correspongui dins els termes en què aparegui plantejat 

el debat (article 95.2.d/ de la Llei reguladora d’aquesta 

jurisdicció). Passa, però, que les qüestions suscitades i els 

arguments d’impugnació adduïts en el procés d’instàn-

cia consisteixen a assenyalar que l’instrument de plane-

jament controvertit (modificació puntual del Pla especial 

d’ordenació de la Maleza de Tahiche, Cortijo de Mayo i 

Llanos del Charco, de Costa Teguise, consistent en el can-

vi d’ús de la parcel·la 202, de turístic a residencial) vulnera 

disposicions de dret autonòmic.

En efecte, els arguments d’impugnació que l’Adminis-

tració autonòmica recurrent va adduir en la seva deman-

da es refereixen substancialment a la manca d’adaptació 

del planejament impugnat al Pla insular d’ordenació de 

Lanzarote, al·legant l’incompliment de diversos preceptes 

del Decret autonòmic 95/2000, de revisió del Pla insular 

d’ordenació de Lanzarote (articles 4.1.3.6, 6.1.2.1); l’in-

compliment de les Normes subsidiàries de planejament, 

així com l’incompliment de l’article 11 del Decret legisla-

tiu 1/2000, pel qual s’aprova el text refós de les lleis d’or-

denació del territori de Canàries. Pel que fa a la invocació 

que es fa de l’article 148 del Reglament de planejament 

urbanístic en relació amb les competències per a l’apro-

vació definitiva de plans especials que no despleguen 

planejament general, té aquesta un caràcter secundari o 

accessori respecte de les al·legades infraccions de la nor-

mativa autonòmica, que constitueixen l’eix central dels 

motius d’impugnació.
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Doncs bé, sent d’aquesta índole les qüestions i els 

arguments d’impugnació en què se centra el debat 

plantejat, no n’abordarem l’examen, de conformi-

tat amb la doctrina establerta en la sentència del Ple 

d’aquesta Sala de 30 de novembre de 2007 (RJ 2008, 

1334) (cassació 7638/02), sent procedent que orde-

nem retrotraure les actuacions al moment immediata-

ment anterior al dictat de la sentència, per tal que la 

Sala d’instància resolgui el que sigui procedent, amb 

el benentès que no podrà declarar ja la inadmissibilitat 

del recurs contenciós administratiu, per extemporani, 

en haver quedat ja resolta aquesta qüestió.

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 4a, de 4 de maig 
de 2010. RJ\2010\3577. Marc general en què 
es mouen les ordenances municipals d’orde-
nació de les telecomunicacions

Antecedents
Recurs de cassació núm. 4801/2006.

Ponent: Excm. Sr. Antonio Martí García.

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-

perior de Justícia de Castella-la Manxa va dictar sen-

tència el dia 10 de juliol de 2006, estimant parcialment 

el recurs contenciós administratiu interposat per Te-

lefónica Móviles España SA contra l’Ordenança munici-

pal per a l’ordenació de les telecomunicacions al terme 

municipal de Toledo; i, en virtut d’això, va declarar la 

nul·litat de l’article 5 d’aquella Ordenança i la legítima 

vigència de la resta d’aquell articulat.

Extracte de doctrina
En aquesta sentència el Tribunal Suprem reitera la doc-

trina sostinguda en les sentències de 15 de desembre 

de 2003 (RJ 2004, 326) i de 4 de juliol de 2006 (RJ 2006, 

5988), sobre el marc en què es mou l’exercici de les 

competències atribuïdes als municipis quan afecta la 

regulació de les telecomunicacions:

1r) La competència estatal en relació amb les tele-

comunicacions no exclou la del municipi corresponent 

per atendre els interessos derivats de la seva compe-

tència en matèria urbanística, d’acord amb la legislació 

aplicable, incloent els aspectes d’estètica i seguretat de 

les edificacions i mediambientals.

Per tant, els ajuntaments poden, en el planejament 

urbanístic, establir condicions per a la instal·lació d’antenes 

i de xarxes de telecomunicacions, i preveure exigències i 

requisits per realitzar les instal·lacions corresponents en 

ordenances o reglaments relatius a obres i instal·lacions a 

la via pública o de “calas y canalizaciones” o instal·lacions 

a edificis [articles 4.1 a) LRBRL i 5 RSCL], tendents a preser-

var els interessos municipals en matèria de seguretat a llocs 

públics [article 25.2 a)], ordenació del trànsit de vehicles i 

persones a les vies urbanes [article 25.2 b)], protecció civil, 

prevenció i extinció d’incendis [article 25.2 c)], ordenació, 

gestió, execució i disciplina urbanística [article 25.2 d)], pro-

tecció del medi ambient [article 25.2 f)], patrimoni histori-

coartístic [article 25.2 e)] i protecció de la salubritat pública 

[article 25.2 f)].

2n) L’exercici d’aquesta competència municipal 

amb vista a l’establiment d’exigències essencials de-

rivades dels interessos la gestió dels quals encomana 

l’ordenament als ajuntaments, no pot entrar en con-

tradicció amb l’ordenament, ni es pot traduir, per tant, 

en restriccions absolutes al dret dels operadors a esta-

blir les seves instal·lacions, ni en limitacions que resul-

tin manifestament desproporcionades.

Per això pot ser útil, d’acord amb la doctrina del Tri-

bunal Constitucional i la jurisprudència d’aquesta Sala, 

l’examen dels preceptes qüestionats des de les pers-

pectives dels paràmetres que serveixen per determinar 

l’existència de proporcionalitat; és a dir, la idoneïtat, 

utilitat i correspondència intrínseca de l’entitat de la 

limitació resultant per al dret i de l’interès públic que 

s’intenta preservar.

Però, és clar, sense negar in radice la competència 

municipal per establir mitjançant ordenança una regu-

lació que prevegi els interessos indicats.

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 5a, de 22 de ju-
liol de 2010. RJ\2010\6532. Efectes de l’anul-
lació del PIOT (Pla insular d’ordenació) sobre 
les Normes subsidiàries municipals

Antecedents
Recurs de cassació núm. 4324/2009.

Ponent: Excm. Sr. Rafael Fernández Valverde.

Tot i que el recurs contra l’Ordre del conseller de 

Política Territorial del Govern de Canàries, en què es va 

atorgar l’aprovació definitiva al projecte de modificació 

puntual de les Normes subsidiàries de planejament de 

Mogán, va ser estimat en primera instància, el Tribu-

nal Suprem declara que és procedent el mateix, casa 
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i anul·la la sentència impugnada i desestima el recurs 

contenciós objecte del procediment.

Extracte de doctrina
Hem de començar assenyalant que no ens trobem en 

presència de l’habitual relació existent entre el plane-

jament general urbà i el de desplegament del mateix. 

En un altre recurs –6569/2005, que hem resolt de 

manera simultània a aquest–, serà objecte d’anàlisi i 

examen aquesta relació (en concret, l’existent entre les 

Normes subsidiàries que ara enjudiciem i el Pla parcial 

de desplegament de les mateixes).

El que ara s’ha de resoldre –perquè no va ser resolt 

per la segona sentència d’instància– és la procedèn-

cia d’anul·lació de les Normes subsidiàries per raó de 

l’anul·lació del Pla insular d’ordenació, però en vista 

del contingut d’aquest, i prenent en consideració el 

mateix de manera, diguem, exterior i aïlladament con-

siderat. Per això ens veiem obligats a consignar, si més 

no breument, les principals notes que caracteritzen la 

relació entre els esmentats plans insulars d’ordenació i 

el planejament urbanístic.

Els plans insulars van ser introduïts en la legislació 

canària per la Llei 1/1987, de 13 de març, i apareixen 

configurats com de superior rang jeràrquic al planeja-

ment municipal, tal com assenyala l’article 2 de la Llei, 

que, després d’indicar-ne en l’epígraf 1 el contingut en 

el sentit que “establecen las determinaciones de orde

nación y las directrices de compatibilidad y de coordi

nación sectorial sobre el marco físico, adecuadas para 

definir el modelo territorial a que deben responder los 

planes y normas inferiores de su ámbito”, assenyala 

en l’epígraf 4 que aquests plans “se articulan entre los 

de carácter directivo regulados por el ordenamiento 

urbanístico vigente y en todo caso superiores jerárqui

camente al planeamiento municipal”.

Aquest caràcter vinculant per al planejament urba-

nístic, el va mantenir la Llei 9/1999, de 13 de maig, 

d’ordenació del territori de Canàries, l’article 17 de la 

qual assenyalava que “Los planes insulares son instruos planes insulares son instru

mentos de ordenación de los recursos naturales, te

rritorial y urbanística de la isla y definen el modelo de 

organización y utilización del territorio para garantizar 

su desarrollo sostenible. Tienen carácter vinculante en 

los términos establecidos en esta Ley para los instru

mentos de ordenación de espacios naturales y terri

torial de ámbito inferior al insular y para los planes de 

ordenación urbanística”.

I, finalment, aquest mateix caràcter, l’ha mantin-

gut el Decret legislatiu 1/2000, de 8 de maig, pel qual 

s’aprova el text refós de les lleis d’ordenació del terri-

tori i d’espais naturals protegits de Canàries, l’article 

12 del qual reprodueix la redacció de l’article 17 de la 

Llei 9/1999.

Doncs bé, en relació amb el PIOT que ens ocupa, 

hem de recordar que el mateix va ser aprovat pel De-

cret 7/1995, de 27 de gener, de la Conselleria de Polí-

tica Territorial del Govern de Canàries. Aquest PIOT de-

limitava les anomenades àrees insulars protegides (AIP) 

de l’illa de Gran Canària; entre altres, la del Valle de 

Tauro. Cal afegir que el citat PIOT va ser objecte de mo-

dificació puntual, aprovada per l’Ordre departamental 

1571/1999, de 22 de juny; modificació puntual que, 

justament, afectava l’àmbit dels Barrancos de Tauro i 

El Lechugal. En concret, la modificació va consistir a 

ajustar els límits de l’AIP del Valle de Tauro, al Lomo de 

Amadores i als vessants orientats al sud del Lomo del 

Platero, i, en concordança, els límits de la Zona Turística 

Litoral.

No obstant això, en via jurisdiccional, tant el PIOT 

(del 1995) com la seva modificació puntual (del 1999) 

van ser declarats nuls per sentències de la Sala d’instàn-

cia de 8 de gener de 1998 –confirmada per la STS de 

13 de març de 2002 (RJ 2002, 3473)– i de 19 de març 

de 2003, respectivament. Les anul·lacions es van deure 

a motius formals en la tramitació del PIOT, sense que, 

per tant, ni les sentències d’instància ni la d’aquest Tri-

bunal Suprem, en cassació, es pronunciessin sobre la 

legalitat de cap aspecte del PIOT i la seva modificació.

En conseqüència, partint d’això, tant el PIOT com 

la seva modificació, van esdevenir nuls i inexistents; i 

aquest ha estat l’argument utilitzat –en dues ocasi-

ons– per la Sala d’instància. Fins aquí ha arribat, però 

sense reparar, com dèiem, en el que –per a les Nor-

mes subsidiàries, objecte de les pretensions d’aquest 

recurs– realment suposa la desaparició jurídica del 

PIOT, i, més en concret, el que suposa la desaparició 

de l’AIP i de la seva concreta delimitació. En aquest 

sentit, hem d’assenyalar que aquesta nul·litat, en re-

lació amb les Normes subsidiàries, suposa i implica la 

desaparició del límit físic al qual, en principi, les Nor-

mes s’ajustaven. Tal és així que la modificació puntual 

de les Normes subsidiàries –objecte de les pretensi-

ons del recurs contenciós administratiu que ens ocu-

pa– va estar suspesa fins que es va aprovar la modi-

ficació puntual del PIOT, que ajustava els seus límits; 

és a dir, per poder ajustar-se amb exactitud als seus 
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concrets límits, la tramitació de les Normes va ser sus-

pesa (recordeu que la modificació del PIOT s’aprova 

el 22 de juny de 1999 i les Normes el 5 de juliol se-

güent). Per tant, amb la desaparició del PIOT, de l’AIP i 

–per tant– dels concretats límits d’aquesta, desaparei-

xen els límits de o per a les Normes. Però res més. És a 

dir, la desaparició de les normes, dels instruments i de 

les determinacions de referència (PIOT, API i límits ter-

ritorials) no té per què implicar –almenys amb l’auto-

matisme que assenyala la Sala d’instància– la nul·litat 

de les Normes subsidiàries.

Com dèiem abans, no ens trobem en el marc de 

les relacions entre el planejament urbà general i el 

de desplegament del mateix, sinó en el marc, dife-

rent, de la vinculació existent entre el planejament 

territorial i el planejament urbà. És cert que el pri-

mer –com hem exposat– és superior jeràrquic al pla-

nejament municipal, fins i tot la llei en proclama el 

caràcter vinculant. Però, òbviament, només i exclusi-

vament, si aquest existeix, ja que la diferència essen-

cial és que, així com pot existir planejament municipal 

sense l’existència del planejament territorial, el que 

no resulta possible és l’existència de planejament mu-

nicipal de desplegament (Pla parcial) sense l’anterior 

planejament municipal general (Pla general d’ordena-

ció urbana o Normes subsidiàries).

Però és que, fins i tot, a més a més, de cap mane-

ra no ha resultat acreditat que les Normes subsidiàries 

no s’ajustessin a la delimitació prèviament establerta, 

per la modificació del PIOT, a l’AIP on s’ubicaven físi-

cament.

És a dir, un cop anul·lat per sentència ferma el Pla 

insular d’ordenació de l’illa de Gran Canària, desapa-

reixien amb això les àrees insulars de protecció que s’hi 

preveien, de manera que el planejament urbanístic de 

Mogán no quedava vinculat a aquest PIOT, de mane-

ra que la modificació de les seves Normes subsidiàri-

es s’havia d’ajustar o acomodar al compliment de les 

disposicions normatives aplicables a les alteracions del 

planejament, a les diverses normes sectorials i medi-

ambientals, i, singularment, als límits en l’exercici del 

ius variandi, però no a les determinacions d’un plane-

jament de superior rang jeràrquic inexistent.

Cal, doncs, rebutjar, per aquests motius, la nul·litat de 

l’Ordre del conseller de Política Territorial del Govern 

de Canàries de 5 de juliol de 1999 (núm. 1761) per la 

que s’aprova definitivament la modificació puntual de 

les Normes subsidiàries de Mogán (Gran Canària) al 

Valle del Tauro (Barrancos del Tauro i El Lechugal).

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Con-
tenciosa Administrativa, Secció 4a, de 14 de 
setembre de 2010. JUR\2010\341736. Com-
petència municipal per establir mesures addi-
cionals de protecció a les establertes pel Reial 
decret 1066/2001, sobre condicions de pro-
tecció del domini públic radioelèctric, restric-
cions a les emissions radioelèctriques i mesu-
res de protecció sanitària davant d’emissions 
radioelèctriques

Antecedents
Recurs de cassació núm. 5475/2005.

Ponent: Excm. Sr. Antonio Martí García.

La Sala Tercera del Tribunal Suprem coneix en recurs 

de cassació de la sentència del Tribunal Superior de 

Justícia de la Comunitat Valenciana en la decisió de la 

qual s’estima en part el recurs contenciós administra-

tiu interposat contra l’Ordenança municipal reguladora 

de la instal·lació, modificació i funcionament dels ele-

ments i equips de telecomunicació que utilitzin espai 

radioelèctric, aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Utiel 

de 29 de gener de 2003.

Extracte de doctrina
En particular, són tres les qüestions que planteja el re-

curs de cassació, relacionades totes amb l’abast i els 

límits de les competències municipals sobre l’ordenació 

de les instal·lacions de radiocomunicació, i totes poden 

i han de ser resoltes d’acord amb la doctrina ja fixada 

per aquesta Sala pel que fa a al·legacions semblants.

Començant pel segon motiu, planteja la qüestió de 

la possible fixació per part dels municipis de límits més 

restrictius que els incorporats a la reglamentació estatal. 

En concret, ens remetrem, atenent a criteris de cohe-

rència i d’unitat de doctrina, al declarat en la sentèn-

cia de 17 de novembre de 2009 (RJ 2010, 1764), rec. 

5583/2007:

“El riesgo que la exposición prolongada a radiacio

nes electromagnéticas, en especial las procedentes de 

las estaciones base de telefonía móvil, pueda ocasio

nar a la salud ha producido una honda preocupación 

a la sociedad; por ello, el Gobierno aprobó el Real de

creto 1066/2001, de 28 de septiembre por el que se 

aprueba el Reglamento que establece las condiciones 

de protección del dominio público radioeléctrico, res

tricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
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“Esta disposición general establece unos límites 

máximos de emisión que dependen de las frecuencias 

utilizadas y recoge los criterios de protección sanita

ria frente a campos electromagnéticos procedentes de 

emisiones radioeléctricas establecidos en la Recomen

dación del Consejo de Europa de doce de julio de mil 

novecientos noventa y nueve, relativa a la exposición 

al público en general a los campos electromagnéticos.

“El hecho que este riesgo por los campos electro

magnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas no 

puede ser considerado cerrado desde una perspectiva 

estrictamente científica, es lógico que los ayuntamientos 

en el ámbito de su propia competencia se sientan ten

tados a imponer medidas adicionales de protección en 

esta materia, bien exigiendo, como acontece en el caso 

que enjuiciamos, límites o condiciones complementarios 

a los establecidos en el citado Real decreto 1066/2001, 

bien, estableciendo distancias de protección frente a 

determinadas zonas sensibles –colegios, hospitales, par

ques y jardines públicos– estableciendo unas áreas de 

seguridad alrededor de esas zonas sensibles en las que 

no se permita la instalación de estaciones emisoras de 

radiaciones electromagnéticas.

“De ahí, estas normas dentro del marco de la Ley 

3/1998, de 27 de febrero, tienen una finalidad preven

tiva y pretenden la adaptación de las licencias y mejo

ras técnicas disponibles, adecuándose como afirma la 

Administración demandada a la doctrina del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, que corresponde a 

la doctrina reiteradamente mantenida por esta Sala”. 

Raons que, per coherència i unitat de doctrina, ens 

porten a la desestimació del segon motiu de cassació.

Quant al motiu tercer, es centra en la pretensió 

d’anul·lació de la sentència d’instància pel que fa, en 

especial, als articles 4.6 i 12.1.1 de l’Ordenança d’Utiel. 

Cal recordar que el primer d’aquests obliga a ubicar les 

estacions base o qualsevol altra instal·lació de telefonia 

mòbil a sòl no urbanitzable, mentre que el segon esta-

bleix que les instal·lacions de telefonia mòbil s’ubiquin 

preferentment a sòl no urbanitzable de propietat mu-

nicipal amb una distància d’almenys 1.000 metres line-

als del sòl classificat com a urbà o com a urbanitzable.

Són dues les raons en què la part recurrent basa 

la impugnació. En primer lloc, considera que una dis-

posició del tenor de la resumida no pot ser inclosa, 

atesa la seva vinculació a l’ordenació urbanística, en 

una Ordenança del tipus de la impugnada en el recurs 

contenciós administratiu originari, sinó en un instru-

ment d’ordenació del territori. Argument que ha de ser 

rebutjat ateses les raons exposades en el fonament de 

dret tercer, en què hem relatat que les competències 

dels municipis sobre la instal·lació d’elements destinats 

a les telecomunicacions es justifica, entre altres, en les 

competències d’aquestes entitats locals sobre l’orde-

nació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanística 

(article 25.2 d de la Llei reguladora de les bases del 

règim local). Competència que no és dissociable en el 

moment del seu exercici de la resta de les que emparen 

la intervenció municipal en la matèria, i és lògic i co-

herent que siguin materialitzades a través d’un mateix 

instrument normatiu.

D’altra banda, hi ha una ja estesa pràctica jurispru-

dencial al voltant de la legitimitat de la previsió de zo-

nes sensibles on els municipis prohibeixin o almenys 

condicionin la implantació d’instal·lacions de teleco-

municació, atenent a raons de seguretat, salubritat o 

protecció del medi ambient. Aquest aspecte ha estat 

vinculat per la Sala al mateix que ha determinat la con-

testació al motiu segon, en el sentit de permetre als 

municipis establir mesures que suposin més restricció 

que les previstes en el nivell normatiu estatal.

Però, si bé és cert que aquesta Sala, com acabem 

d’exposar, ha reconegut la legitimitat de l’assenyalament 

per part dels municipis, en l’àmbit de les seves competèn-

cies, de límits o condicions complementaris a les mesu-

res de protecció que estableix el Reial decret 1066/2001, 

també ho és que, en diverses sentències [n’hi ha prou 

amb citar la de 10 de gener de 2007 (RJ 2007, 1213), 

rec. 4051/2004], hem ressaltat la casuística amb què s’ha 

d’observar l’exercici de les competències municipals que 

afectin el camp de les telecomunicacions.

En particular, hem declarat en nombroses ocasions, 

entre aquestes la sentència de 10 de gener de 2007, rec. 

4051/2004, amb cita de les de 24 de gener de 2000 i 18 

de juliol de 2001, que els ajuntaments tenen una com-

petència plena per a la regulació (i també competències 

executives) dels temes urbanístics en els termes en què 

així ho reconegui la legislació, i per a la protecció de la 

salut i el medi ambient. En línia similar, hem manifestat 

en la sentència de 17 de novembre de 2009 (RJ 2010, 

1764), rec. 5583/2007, la possibilitat que els municipis 

estableixin en les seves ordenances relacionades amb 

la utilització del domini públic radioelèctric, mesures 

que tinguin per finalitat salvaguardar l’ordre urbanístic, 

incloent l’estètica i la seguretat de les edificacions i les 

repercussions mediambientals de les instal·lacions. En 

disposar l’Ajuntament d’Utiel la preferència de la ubi-

cació d’instal·lacions a sòl no urbanitzable, està exercint 
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sense cap dubte la dita competència urbanística, com-

plementada per la preocupació pel medi ambient i la sa-

lut dels seus ciutadans, aspectes ambdós que, com hem 

dit, també cauen en l’àmbit de les seves atribucions.

D’aquesta manera, tractant-se d’una matèria inte-

grable a priori en les seves competències pròpies, el que 

cal veure és si el seu exercici ha estat proporcionat [SSTS 

de 16 de juliol de 2008 (RJ 2008, 6810), rec. 7790/2004, 

i de 17 de novembre de 2009 (RJ 2010, 1764), rec. 

5583/2007] o si –com hem apreciat en la sentència de 

18 de juny de 2001 (RJ 2001, 8744), rec. 8603/1994, i 

repetit recentment en la de 17 de novembre de 2009, 

rec. 5583/2007– determina una restricció absoluta del 

dret dels operadors a establir les seves instal·lacions.

En aquest punt, trobem una diferència amb el su-

pòsit que se’ns va presentar en el recurs de cassació 

4450/2007. I és que, en aquell cas, vam tenir en compte 

a l’hora de discernir si es produïa una restricció absoluta 

a la instal·lació d’elements de telecomunicació al terme 

municipal, que, si bé s’establia una preferència per a la 

seva ubicació a sòl no urbanitzable, es permetia a títol 

de salvaguarda del dret dels operadors la possibilitat de 

permetre’n la implantació a sòl urbanitzable quan es de-

mostrés la impossibilitat del seu emplaçament a sòl no 

urbanitzable i l’existència de zones d’ombra a les quals 

no es doni servei. Per això consideràvem que la restricció 

a l’emplaçament de les instal·lacions de telecomunica-

ció no era absoluta, ja que, a part de ser permesa a sòl 

que tingués diferent classificació, era possible també a 

sòl que no tingués la condició de no urbanitzable, quan 

això fos necessari per a la prestació universal del servei 

de telecomunicacions.

A diferència d’aquell cas, en el que l’actual recurs 

ens planteja ens trobem que, lluny de permetre a títol 

de cautela la instal·lació d’elements de telecomunica-

ció a llocs on en principi estigui prohibida amb la fi-

nalitat de fer possible la cobertura del servei al terme 

municipal, la interdicció és per contra absoluta d’acord 

amb l’article 4.6 de l’Ordenança de referència, en pre-

ceptuar en termes imperatius que “Las estaciones base 

o cualquier instalación de telefonía móvil, deberán 

ubicarse obligatoriamente en suelo no urbanizable”. 

Afegint-hi una restricció addicional en l’article 12.1.1, 

en seu de “Condiciones de instalación”, assenyalant 

que “Preferentemente las instalaciones de telefonía 

móvil deberán ubicarse en suelo no urbanizable de 

propiedad municipal con una distancia de, al menos, 

1000 metros lineales de suelo calificado como urba

no o urbanizable”. Restricció que, si es llegeix bé, no 

només es refereix a la distància a respectar al sòl no 

urbanitzable, sinó fins i tot a la necessitat de realitzar 

la instal·lació a terrenys públics de propietat municipal, 

oblidant el dret de les operadores a suscitar la ubicació 

de la instal·lació a terrenys privats d’acord amb l’article 

46 de la Llei general de telecomunicacions del 1998.

Disposicions ambdues de l’Ordenança (els seus 

articles 4.6 i 12.1.1) que, posades en relació i tenint 

en compte la manca de previsió de normes que asse-

gurin la reversió de la regla general en nom de la 

segura cobertura del servei, ens semblen contràries 

al dret d’establiment dels operadors i mancades de 

proporcionalitat.

El que ens porta a estimar parcialment el recurs de 

cassació, pel que fa a l’anul·lació dels esmentats apar-

tats 6 de l’article 4 i 1.1 de l’article 12.

Resta per examinar el tercer motiu de cassació, en 

què s’impugna l’exigència a les operadores, com a requi-

sit previ a la instal·lació d’un element de telefonia mòbil, 

de la presentació davant l’Ajuntament d’Utiel d’un pla 

d’implantació del conjunt de tota la xarxa dins del terme 

municipal (article 12.2.1 de l’Ordenança).

Sobre aquest aspecte cal recordar que, amb la 

finalitat de racionalitzar l’ús del domini públic i reduir 

l’impacte negatiu que sobre el medi ambient produei-

xen amb freqüència les instal·lacions de radiocomuni-

cació, nombroses ordenances exigeixen a les diferents 

operadores la presentació davant l’Ajuntament d’un 

pla tècnic d’implantació, l’aprovació del qual per part 

de la corporació local és un pressupòsit perquè les di-

ferents empreses puguin obtenir llicències d’obres o de 

funcionament.

La resposta de la Sala sobre això ha de coincidir, per 

similitud de circumstàncies, amb la que hem donat en 

les sentències de 23 de març i de 27 d’abril de 2010 

(rec. 4450/2007 i 4801/2006, respectivament), en què 

raonàvem el següent:

“Así, en las sentencias de veinticuatro de mayo 

de dos mil cinco –rec. 2603/2006– y de 17 de enero de 

2009 –rec. 5583/2007– dijimos que ‘la observancia de la 

normativa estatal en la materia y de las directrices ema

nadas de la Administración estatal en el marco de sus 

competencias queda garantizada mediante la exigencia 

de que el plan técnico se ajuste a los correspondientes 

proyectos técnicos aprobados por el Ministerio com

petente’. En este sentido, valorábamos que ‘El hecho 

de que la instalación de antenas para telefonía móvil 

esté vinculada a la aprobación del plan técnico consti

tuye una medida razonablemente proporcionada para 

001-208 QDL 25 CAT.indd   166 10/05/11   9:22

 

Fundació Democràcia i Govern Local, p. 156 a 176 

 



 167QDL 25. Febrer de 2011   I  

CròniCa de JurisPrudènCia

asegurar su eficacia y no puede considerarse ilegal 

en cuanto establece la indicada exigencia y señala un 

contenido del plan tendente a garantizar una buena 

cobertura territorial mediante la disposición geográfica 

de la red y la adecuada ubicación de las antenas para 

la protección de los edificios, conjuntos catalogados, 

vías públicas y paisajes urbanísticos. Se trata de ma

terias estrechamente relacionadas con la protección 

de intereses municipales respecto de los que no solo 

tiene competencia el Ayuntamiento sino que este tie

ne encomendada la función de proteger –sentencia de 

quince de diciembre de dos mil tres–.’

“En el supuesto examinado en dicha sentencia, la 

Sala valoró, en orden a apreciar la conformidad a De

recho y la proporcionalidad de la previsión de la obli

gación de presentar y obtener la aprobación del Plan 

de implantación, que la observancia de la normativa 

estatal en la materia y de las directrices emanadas de la 

Administración estatal en el marco de sus competen

cias había quedado garantizada mediante la exigen

cia –prevista en la propia Ordenanza– de que el plan 

técnico se ajustara a los correspondientes proyectos 

técnicos aprobados por el Ministerio competente. Tal 

cautela suponía, en nuestra opinión, un argumento 

para concluir la proporcionalidad de la medida.

“En el caso que ahora se nos somete a examen, no 

existe una previsión similar. Sin embargo, aunque es 

cierto que falta el argumento de apoyo que consolidó 

la apreciación de la Sala de que la exigencia del Plan de 

implantación, además de acomodarse al campo pro

pio de las competencias municipales en la materia, era 

proporcionada, el hecho de que falte en el artículo 8 

de la Ordenanza de Toledo una previsión similar no ha 

de suponer necesariamente un juicio negativo, bien so

bre su legalidad, bien en torno a su proporcionalidad.

“Y es que, como hemos dicho, entre otras, en la 

sentencia de 28 de marzo de 2006 (RJ 2006, 5060), 

rec. 5150/2003, las ordenanzas municipales, y en con

creto las que regulan la implantación de instalaciones 

de telecomunicación en su ámbito territorial, cualquie

ra que sea el nombre que se les dé, son normas com

plementarias de la Ley; y por ello, en la medida en que 

no se opone a la misma, su contenido debe reputarse 

como válido. De esta forma, al igual que en el caso pre

visto en aquella sentencia, consideramos que, aunque 

el requisito atinente al informe previo del Ministerio 

de Fomento no estuviera contemplado expresamente 

en la Ordenanza, podía entenderse igualmente vigente 

por mor de la literalidad de la Ley, pues la Ordenanza 

no debía entenderse como una norma absoluta en tér

minos de vigencia y aplicación, más bien al contrario su 

existencia en el ámbito jurídico se orienta en la subor

dinación al principio de jerarquía normativa.

“En idéntico sentido, consideramos en la actualidad y 

con respecto al problema en esta sede suscitado, es decir, 

la falta de mención expresa en la Ordenanza impugna

da a la exigencia de que el Plan de implantación haya 

de realizarse conforme a los correspondientes proyectos 

técnicos aprobados por el Ministerio competente, que no 

puede querer decir en ningún caso que su solicitud haya 

de presentarse conforme a coordenadas técnicas distin

tas de las establecidas por la Administración competente, 

pues en tal caso se estaría produciendo un exceso en el 

ejercicio de las competencias municipales. De esta for

ma, debe darse por válido el contenido del artículo 8 

de la Ordenanza de constante referencia, pues, para su 

anulación por razón del matiz a que nos venimos refirien

do, hubiera sido necesario que de su texto emanara una 

explícita contradicción con el ordenamiento estatal o au

tonómico, que no puede entenderse existente en nues

tro caso no obstante el silencio advertido en cuanto a 

las características técnicas de la solicitud, dado el carácter 

complementario que, en el ordenamiento jurídico enten

dido –como no puede ser de otra forma– en su conjunto, 

tienen las ordenanzas municipales”.

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 2a, de 31 de maig 
de 2010. RJ\2010\2523. Taxes municipals per 
la prestació dels serveis d’abastament i de 
sanejament d’aigües en el marc d’un conve-
ni de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre

Antecedents
Recurs de cassació núm. 6361/2005.

Ponent: Excm. Sr. Emilio Frías Ponce.

Vot particular que formulen l’Excm. magistrat Sr. Ra-

fael Fernández Montalvo i l’Excm. magistrat Sr. Ángel 

Aguallo Avilés.

El Tribunal Suprem estima el recurs de cassació 

interposat contra la sentència d’instància desestimatò-

ria del recurs deduït contra una Resolució de l’Assem-

blea General del Consorci d’Aigües Bilbao Bizkaia per 

la qual s’aprova l’Ordenança fiscal reguladora de les 

taxes per la prestació dels serveis d’abastament i de 

sanejament per a l’any 2004.
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Extracte de doctrina
Els motius de fons poden ser tractats de manera con-

junta, ja que en tots batega la qüestió de si per la via 

d’aprovació d’una Ordenança fiscal es pot deixar sense 

efecte el conveni subscrit, en data de 30 de desem-

bre de 1997, per la societat recurrent amb el Consorci 

d’Aigües de la Merindad de Durango per a la prestació 

i finançament del servei d’abocament i de tractament 

d’aigües residuals, en el qual s’establia una fórmula ta-

rifària específica pels serveis que el Consorci prestava a 

la societat, posant fi a les diferències que havien sorgit.

La sentència recorreguda, en el Fonament segon, 

després de sintetitzar les postures de les parts, i partint 

del fet que el conveni es va subscriure a l’empara de la 

previsió que estableix l’article 88 de la Llei 30/92, sobre 

la terminació convencional del procediment adminis-

tratiu, que exigeix que els pactes no siguin contraris a 

l’ordenament jurídic, que tinguin per objecte matèries 

susceptibles de transacció, tinguin fixat un termini de 

vigència i que no alterin les competències de l’Admi-

nistració, estima que sent l’objecte principal del con-

veni subscrit fixar la fórmula tarifària i el procediment 

per determinar la quota mensual de la taxa a abonar 

pel servei de depuració d’aigües residuals, aquesta 

matèria forma part del contingut mínim que s’ha de 

regular mitjançant Ordenança fiscal, de conformitat 

amb el que disposen expressament l’article 16.1 a) de 

la Llei d’hisendes locals i la corresponent Norma foral 

reguladora de les hisendes locals, de manera que si bé 

aquesta qüestió podia ser considerada objecte d’acord 

entre les parts en un moment en què no hi havia nor-

ma tributària, un cop exercida la potestat normativa en 

matèria tributària que reconeixen al Consorci els arti-

cles 106.2 de la Llei de bases de règim local i 12.2 de la 

Llei reguladora de les hisendes locals, no hi pot haver 

dubte que la determinació del deute tributari no es pot 

fer sinó d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal.

En conseqüència, segons la Sala d’instància, “no le 

cabe a la Administración transigir sobre la forma en 

que se determinará la deuda tributaria al margen de la 

Ordenanza fiscal, acordando un sistema singular apli

cable a un solo sujeto pasivo. Tal empeño es contrario 

a los principios de igualdad y generalidad tributaria, 

que consagran los artículos 31.1 CE y 3 LGT. Por tanto, 

el art. 88 LRJAP no puede amparar, en el momento 

presente, el convenio cuya efectividad quiere hacer la 

mercantil recurrente”.

Pel que fa a la necessitat d’acudir al procediment 

de revisió d’ofici, que igualment va al·legar la recur-

rent, la Sala, com ha estat ressenyat, nega que aquesta 

qüestió es pugui plantejar en examinar la legalitat de 

l’Ordenança.

La Sala anticipa que és procedent estimar el recurs 

per les raons següents:

1a) La suposada nul·litat de ple del conveni per 

envair competències fiscals i per no fixar un termini 

de vigència no va ser obstacle perquè un cop dissolt 

el Consorci del Duranguesado el 30 de desembre de 

1998, i un cop subrogat en els seus drets i obligacions 

el Consorci d’Aigües de Bilbao-Biscaia, es giressin liqui-

dacions d’acord amb el conveni.

Tampoc les dues primeres regulacions per Orde-

nança fiscal de la taxa, corresponents als exercicis de 

2001 i 2002, van impedir al Consorci seguir liquidant 

ajustant-se al conveni i no de conformitat amb les re-

gles fixades en l’Ordenança, perquè les disposicions 

addicionals úniques van establir que el que s’hi dispo-

sava havia d’entendre’s sense perjudici del règim de 

convenis subscrits, que mantindrien plena vigència, de 

manera que quan, finalment, el Consorci va aprovar 

el text de l’Ordenança per al 2004, la disposició addi-

cional única de la qual privava d’eficàcia futura els con-

venis subscrits amb anterioritat al 2001, no es podia 

recolzar en les raons adduïdes en el procés i que la 

Sala acull.

2a) En tot cas, amb independència de la postura que 

s’adopti sobre la naturalesa dels acords a què es refereix 

l’article 88 de la Llei 30/92, sia la de mer acte unilateral, 

sia la de contracte, si el Consorci estimava que el conve-

ni era nul pel fet d’envair competències fiscals o per no 

fixar un termini de vigència, hauria d’haver recorregut 

al procediment de revisió oportú, mai modificar unila-

teralment el que s’ha pactat, a través de l’Ordenança, 

i més quan l’article 4 del text refós de la Llei de con-

tractes de les administracions públiques, de 16 de juny 

de 2000, establia que “L’Administració pot concertar 

els contractes, els pactes i les condicions que consideri 

convenient, sempre que no siguin contraris a l’interès 

públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona

administració, i ha de complir-los d’acord amb aquests 

principis, sens perjudici de les prerrogatives establertes 

per la legislació bàsica en favor de l’Administració”, pre-

cepte que coincidia amb l’article 111 del text refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

És obvi que el tràmit legalment ordenat per a la 

revisió va ser omès, tot i que l’article 64 del text refós 

remetia als mateixos requisits i terminis de l’article 102 

de la Llei 30/92, quan es tractava de la declaració de 
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nul·litat d’un contracte per les causes de l’article 62 i 

amb els efectes de l’article 65.

Així mateix, el Consorci va prescindir de la resta de 

procediments per resoldre o modificar el conveni que 

a més de fixar la fórmula tarifària per calcular l’import 

de la taxa a satisfer per la recurrent, posava fi a les 

relacions problemàtiques mantingudes en el passat, re-

coneixent la important inversió feta per la societat per 

disminuir el volum dels seus abocaments i reduir-ne el 

grau de contaminació.

3a) No es pot qüestionar la relació entre l’Ordenan-

ça fiscal per a l’any 2004 i l’Acord de l’Assemblea Ge-

neral del Consorci de 22 de juny de 2004, que declara 

la resolució del conveni de ple, ja que aquest es justifi-

ca realment en l’aprovació de l’Ordenança, de manera 

que la decisió administrativa d’apartar-se unilateral-

ment del que s’havia pactat podia ser examinada amb 

motiu de la impugnació de l’Ordenança.

4a) Aquesta Sala ha mantingut un criteri diferent 

al que s’acull el Tribunal d’instància en la sentència de 

16 de febrer de 2002 (RJ 2002, 1932), rec. de cassa-

ció 8253/1996, en desestimar el recurs interposat per 

l’Ajuntament de Valls que va introduir via Annex d’una 

Ordenança sobre subministrament d’aigua potable 

l’alteració dels preus convinguts amb una agrupació 

de propietaris.

5a) La conclusió a què arriba la Sala no suposa des-

conèixer la potestat tributària al Consorci d’Aigües per 

imposar i regular les taxes que pot percebre per la pres-

tació dels serveis la gestió dels quals té encomanada, 

sinó la necessitat de respectar el conveni subscrit fins 

que no es deixi sense efecte mitjançant el procediment 

legalment establert.

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 3a, de 24 de març 
de 2010. RJ\2010\2593. Tramitació simultània 
de les autoritzacions d’instal·lació i del pro-
jecte executiu d’una central tèrmica de cicle 
combinat, i control judicial de la declaració 
d’utilitat pública en els procediments expro-
piatoris del sector elèctric

Antecedents
Recurs contenciós administratiu núm. 479/2007.

Ponent: Excma. Sra. Isabel Perelló Doménech.

El Tribunal Suprem estima el recurs interposat per la 

Comunitat de Madrid contra un Acord del Consell de 

Ministres pel qual es declara d’utilitat pública la central 

tèrmica de cicle combinat de Morata de Tajuña, a la 

província de Madrid.

Extracte de doctrina
Per tal d’abordar la qüestió suscitada, hem de recor-

dar la recent sentència d’aquesta Sala de 22 de març 

de 2010 (PROV 2010, 123524), dictada en el recurs 

contenciós administratiu número 513/2007, promo-

gut per “Morteros y Áridos Especiales, SA”, en la qual 

vam declarar la nul·litat del mateix Acord del Consell 

de Ministres de 15 de juny de 2007. Les consideracions 

jurídiques exposades en el nostre pronunciament ante-

rior resulten plenament traslladables a aquest recurs, 

i comporten, com en aquella ocasió, l’estimació de la 

pretensió anul·latòria deduïda. Els fonaments jurídics 

que determinen la declaració de nul·litat de l’Acord del 

Consell de Ministres impugnat són els que passem a 

transcriure a continuació:

“La declaración de utilidad pública presenta en el 

ámbito de la regulación eléctrica, tal como argumen

ta la sociedad actora, una importante divergencia en 

relación con la regulación general establecida para la 

expropiación forzosa. En efecto, la Ley de expropiación 

forzosa (Ley de 16 de diciembre de 1954), contempla 

dos momentos distintos en el procedimiento de expro

piación forzosa para la declaración de utilidad pública 

y para la determinación de los bienes a expropiar al 

objeto de afectarlos a un determinado objetivo o fi

nalidad de interés general. En primer lugar es preciso 

justificar la utilidad pública que se declara respecto a la 

actuación, proyecto u obra pública de que se trate (ar

tículos 9 y ss.). En un segundo momento (artículos 15 

y ss.), es necesario determinar con absoluta concreción 

los bienes que necesitan ser afectados al proyecto en 

consideración y establecer la necesidad de su expro

piación, con sujeción a los criterios que reiteradamente 

menciona la recurrente de idoneidad, necesidad y pro

porcionalidad. Efectivamente, este iter procedimental 

y las exigencias imprescindibles para que la expropia

ción se acomode a los requisitos constitucionales deri

vados del artículo 33 de la Constitución, requieren que 

esta determinación de los bienes se apoye en ese triple 

juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la 

medida de expropiación en relación con los concretos 

bienes a expropiar, en el sentido de adoptar la medida 

menos restrictiva posible para el derecho constitucio

nal que sufre la limitación, el derecho de propiedad.
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En definitiva, no se trata sino de aplicar al derecho de 

propiedad garantizado en el artículo 33 de la Constitu

ción los criterios generales que la jurisprudencia consti

tucional ha elaborado para admitir la restricción de los 

derechos reconocidos por la Constitución.

“Pues bien, en el sector eléctrico se produce efecti

vamente alguna especificidad con respecto al anterior 

esquema procedimental. Por lo pronto, el legislador 

ha estipulado que las instalaciones eléctricas poseen, 

ex lege, utilidad pública. Así, el artículo 52 de la Ley 

del sector eléctrico declara de utilidad pública ‘las ins

talaciones de generación, transporte y distribución de 

energía eléctrica a los efectos de expropiación forzosa 

de los bienes y derechos necesarios para su estableci

miento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre 

de paso’; este precepto es reiterado en el artículo 140 

del Real decreto 1955/2000.

“Tal determinación legal supone que la declaración 

de utilidad pública no necesita justificar que una línea 

eléctrica o una central de producción eléctrica sean de 

utilidad pública, puesto que la Ley ya lo declara ex ante. 

Ahora bien, ello no vacía de contenido la declaración 

de utilidad pública que corresponde con carácter ordi

nario a la Dirección General de Política Energética y Mi

nas y, de forma extraordinaria –cuando otra Adminis

tración Pública u organismo público se opone a la de

claración (artículo 148 del Real decreto 1955/2000)–, 

al Consejo de Ministros: por el contrario, la declaración 

de utilidad pública requiere de forma ineludible justi

ficar adecuadamente la necesidad o conveniencia (y, 

con ello, la utilidad pública) de la concreta instalación 

eléctrica en tramitación. Y huelga decir que cuando 

existan intereses públicos contrapuestos (como en el 

supuesto de autos entre el de la central eléctrica y los 

intereses públicos de una concesión minera vigente), 

en esa justificación deberá ponderarse la importancia 

o relevancia respectiva de unos y otros para poder de

clarar, en su caso, la utilidad pública prevalente de la 

instalación eléctrica.

“En segundo lugar y de especial importancia para 

el caso de autos, la regulación eléctrica determina que 

la propia declaración de utilidad pública lleva apare

jada la necesidad de ocupación efectiva de los bienes 

afectados, de forma que desaparece la dualidad de 

fases prevista en la Ley de expropiación forzosa antes 

señalada. Así, frente a lo dispuesto en los artículos 9 y 

15 de la Ley de expropiación forzosa, el artículo 54 de 

la Ley del sector eléctrico establece que la declaración 

de utilidad pública ‘llevará implícita en todo caso la 

necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición 

de los derechos afectados e implicará la urgente ocu

pación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expro

piación forzosa’, regulación recogida en el artículo 149 

del citado Real decreto 1955/2000.

“Pues bien, ciertamente tiene razón la actora en 

que dicha contracción a un único momento de ambas 

fases expropiatorias no supone prescindir de las exi

gencias constitucionales antes señaladas, aunque tam

bién es verdad que su plasmación concreta presenta 

rasgos específicos. Así, justificada la necesidad de la 

instalación eléctrica –lo que supone, ex lege, su utili

dad pública– esta declaración abre paso, también ex 

lege, a la ocupación de los bienes afectados. En el caso 

de las instalaciones eléctricas la especificación de los 

mismos no supone normalmente una gran dificultad, 

puesto que solo es preciso tener la ubicación concre

ta de la instalación para poder determinar los bienes 

necesarios para la construcción de la línea, central u 

otra instalación de que se trate y el tipo de ocupación 

necesario (expropiación, servidumbre, etc.). En definiti

va, se quiere decir con ello que los juicios de necesidad 

y de idoneidad vienen ya prácticamente aparejados a 

la simple fijación de la ubicación de la instalación, así 

como que la naturaleza de la restricción al derecho de 

propiedad deriva muy directamente del tipo de insta

lación de que se trate. Ahora bien, por lo mismo re

sulta evidente que la declaración de utilidad pública, 

que lleva aparejada la ocupación de los bienes afec

tados, requiere de forma inexcusable tener fijados de 

forma definitiva dichos bienes, tal como efectivamente 

requiere de forma expresa la regulación vigente, según 

vamos a ver.

“El desarrollo concreto de lo relativo a la fijación y 

ocupación de los bienes afectados por la declaración 

de utilidad pública es efectuado por el referido Real 

decreto 1955/2000. El propio artículo 140 ya citado, 

en su apartado 3 establece que ‘para el reconocimien

to en concreto de la utilidad pública de estas instala

ciones, será necesario que la empresa interesada lo so

licite, incluyendo una relación concreta e individualiza

da de los bienes o derechos que el solicitante considera 

de necesaria expropiación’. Lo cual se desarrolla en el 

artículo 143.3, que estipula el contenido del docu

mento técnico que preceptivamente debe acompañar 

a la solicitud de declaración de utilidad pública, y cuyo 

apartado e) especifica que dicho documento técnico 

debe incluir una ‘Relación concreta e individualizada, 

en la que se describan, en todos sus aspectos, material 
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y jurídico, los bienes o derechos que considere de ne

cesaria expropiación, ya sea esta del pleno dominio de 

terrenos y/o de servidumbre de paso de energía eléctri

ca y servicios complementarios en su caso, tales como 

caminos de acceso u otras instalaciones auxiliares.’

“(…) De acuerdo con lo que hemos visto en el ante

rior fundamento de derecho, en el sistema regulatorio 

del sector eléctrico la declaración de utilidad pública 

requiere básicamente la justificación de la necesidad 

de la instalación de que se trate, lo que lleva aparejada 

su utilidad pública. Pues bien, tal como se ha resumido 

ya más arriba, la sociedad actora se queja de que no 

existe ningún estudio o informe previo que justifique la 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la ocupa

ción (primera alegación), así como de la arbitrariedad 

de la decisión por la misma circunstancia (segunda ale

gación).

“Pues bien, no es posible aceptar el planteamiento 

que efectúa la actora sobre la necesidad de un infor

me o estudio previo relativo a la necesidad, idoneidad 

y proporcionalidad de la afectación de derechos, cali

ficando su ausencia como un defecto procedimental 

esencial determinante de la nulidad del procedimiento. 

En efecto, así planteado tienen razón las partes code

mandadas en que no puede afirmarse la exigibilidad 

de semejante informe como un trámite procedimental 

preceptivo, puesto que no está contemplado en la re

gulación positiva, en particular en el Reglamento que 

regula dicho procedimiento, que es el reiteradamente 

citado Real decreto 1955/2000.

“Ahora bien, dicho esto es preciso añadir acto se

guido que la inexistencia de semejante requisito como 

tal trámite formal no supone que no sea preciso dicho 

juicio respecto a la ocupación de los bienes o derechos 

a expropiar. Lo que sucede, como ya hemos expuesto 

en el anterior fundamento de derecho, es que en lo 

que respecta al sector eléctrico dicho juicio viene prác

ticamente reducido a la determinación de los bienes 

afectados, ya que la declaración de utilidad pública su

pondrá en todo caso la necesidad de expropiar los te

rrenos donde haya de ubicarse la instalación de que se 

trate, las correspondientes servidumbres de paso, etc. 

Esto es, la justificación de la necesidad de una deter

minada instalación eléctrica supone ya ex lege la justi

ficación de su utilidad pública y, simultáneamente, de 

la necesidad de expropiar los terrenos y derechos afec

tados (juicio de necesidad e idoneidad) en lo necesario 

para dicha construcción (juicio de proporcionalidad), 

así como de proceder a su inmediata ocupación.

“En definitiva, el procedimiento expropiatorio en el 

sector eléctrico se reconduce a dos requisitos esencia

les en los que se contienen todos los elementos nece

sarios para un procedimiento de expropiación forzosa, 

la justificación de la necesidad o conveniencia de la 

instalación eléctrica y la determinación de los bienes 

y derechos cuya expropiación o afectación resulta im

prescindible, y ambos requisitos deben concurrir para 

la declaración de utilidad pública.

“En el concreto caso de autos tal justificación im

plica además tanto la necesidad de fundamentar la 

conveniencia de contar con la central de producción 

de energía eléctrica en tramitación en la ubicación pro

puesta –justificación que conlleva el interés público de 

la instalación por virtud de la directa determinación le

gal– como la necesidad de ponderar su interés público 

en comparación con el de la concesión minera existen

te en el terreno afectado.

“Pues bien, es preciso reconocer que la resolución 

impugnada del Consejo de Ministros de 15 de junio 

de 2007 por la que se declara la utilidad pública de la 

instalación, que es la que debe contener en principio 

semejante justificación de la necesidad de la central, 

así como la ponderación de los derechos en conflic

to, no contiene la menor afirmación en tal sentido. 

En efecto, toda la resolución impugnada se dedica a 

exponer los argumentos contrarios a la instalación es

grimidos por sujetos interesados y las respuestas dadas 

por la entidad promotora, así como el cumplimiento 

de los trámites previos, pero en ningún caso incorpora 

una justificación del interés público de la instalación 

por parte del propio Consejo de Ministros, órgano que 

debe declarar la conveniencia –el interés público– de 

construir la central propuesta a la vista de unas y otras 

afirmaciones. Esta justificación por parte del Consejo 

de Ministros es especialmente relevante teniendo en 

cuenta que su intervención deriva de la oposición a 

la construcción de la central por parte de los ayunta

mientos de Morata de Tajuña y Perales de Tajuña, lo 

que quiere decir que es el Consejo de Ministros y en 

este acto precisamente quien debe arbitrar entre la 

propuesta de construcción de la central eléctrica, auto

rizada por la Dirección General de Política Energética y 

Minas, y las posiciones contrarias de los ayuntamientos 

mencionados, determinando el interés público preva

lente de la instalación de la central en el lugar propues

to frente a cualesquiera otro interés público o privado 

contrario.

“Un examen de la autorización administrativa dic
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tada por la Dirección General de Política Energética y 

Minas, de 27 de marzo de 2006, muestra que tampoco 

en la misma existe una justificación de la necesidad de 

la central en discusión, por lo que habría que recurrir 

a la documentación obrante en el expediente para di

lucidar si dicha justificación existe de forma que pueda 

entenderse que la decisión del Consejo de Ministros se 

apoya en la misma. Sin embargo, por razones de lógica 

procesal, antes de dilucidar si tal fundamentación de 

la declaración de utilidad pública pudiera encontrarse 

fuera de la propia decisión del Consejo de Ministros en 

el procedimiento administrativo que condujo a la re

solución impugnada –fundamentación in aliunde tam

bién inexistente, según la actora–, procede examinar la 

segunda queja formulada por la entidad recurrente, en 

la que se contiene una queja por el carácter prematuro 

de la decisión impugnada, al versar sobre un proyecto 

de ejecución no definitivo.

“(…) Como se resumió ya en un anterior funda

mento de derecho, la segunda alegación de la entidad 

actora es la imputación de arbitrariedad, en parte por 

la falta de justificación de la declaración de utilidad pú

blica que ya se aduce en la primera alegación, y en 

parte por declararse la utilidad pública respecto de un 

proyecto de ejecución no definitivo, carente todavía de 

la autorización ambiental integrada y con dudas racio

nales sobre la legalidad urbanística de la ubicación de 

la central. Al ser la primera imputación de arbitrariedad 

reiterativa respecto a la alegación vista en el anterior 

fundamento de derecho, procede ahora examinar la 

cuestión sobre la supuesta arbitrariedad y consiguiente 

ilegalidad de declarar la utilidad pública respecto a un 

proyecto de ejecución no definitivo.

“No cabe duda, puesto que así se establece ex

presamente en el artículo 143.2 del Real decreto 

1955/2000, que la declaración de utilidad pública pue

de pedirse ‘bien de manera simultánea a la solicitud de 

autorización administrativa y/o de aprobación del pro

yecto de ejecución, o bien con posterioridad a la ob

tención de la autorización administrativa’. Asimismo, 

conviene recordar que el artículo 115 del propio Real 

decreto, que contempla las autorizaciones necesarias 

para la construcción, ampliación, modificación y explo

tación de todas las instalaciones de producción, trans

porte y distribución de energía eléctrica (autorización 

administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 

autorización de explotación), permite que las solicitu

des de autorización administrativa y de aprobación del 

proyecto de ejecución puedan efectuarse ‘de manera 

consecutiva, coetánea o conjunta’. Ello lleva a la con

clusión de que es perfectamente lícito que el promotor 

de una instalación eléctrica solicite conjunta y simultá

neamente la autorización administrativa, la aprobación 

del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad 

pública, como efectivamente es muy frecuente en la 

práctica.

“Ello no obsta, como es evidente, a que cada so

licitud siga su propio procedimiento, según los requi

sitos y trámites que para cada una de dichas solici

tudes establece el Real decreto 1955/2000. Esta po

sible autonomía y simultaneidad de solicitudes y de 

tramitación no impide, como es natural, una estrecha 

interrelación entre todas ellas, de tal forma que no 

resulta posible, en cambio, que dichos procedimien

tos puedan finalizar de forma autónoma en cualquier 

orden, ya que unas y otras autorizaciones requieren 

una determinada secuencia de concesión que deriva 

inexcusablemente de su propio contenido y sentido 

en el proceso único de aprobación de la construcción 

de una instalación eléctrica (aunque dicho proceso 

englobe distintas autorizaciones y trámites).

“Así, es evidente que la autorización administrativa, 

que se produce sobre el anteproyecto de la instalación 

(artículo 115.a del Real decreto 1955/2000) y que va 

precedida de los informes y estudios ambientales que 

sean preceptivos, debe necesariamente preceder a la 

aprobación del proyecto de ejecución (artículo 115.b). 

Así lo hemos declarado en nuestras recientes senten

cias de 8 de marzo (PROV 2007, 315353) y 22 de mar

zo de 2010 (recursos contenciosoadministrativos ordi

narios 2/620/2007 y 2/513/2007), y en los siguientes 

términos:

“‘(...) La queja de las entidades recurrentes revela una 

deficiente comprensión del procedimiento, en abierto 

contraste con lo expresamente estipulado en el referi

do artículo 115 del Real decreto 1955/2000. La primera 

fase es la tramitación de la autorización administrativa, 

que debe contar con el estudio y declaración de impac

to ambiental, de ser ambos necesarios, fase que se 

produce sobre el anteproyecto de la instalación (apar

tado a). Aunque sin duda en una actuación secuencial 

natural la tramitación del proyecto de ejecución –que, 

en los propios términos del precepto, versa ya sobre 

un proyecto concreto de instalación– será posterior a la 

autorización administrativa, se admite expresamente su 

tramitación conjunta o coetánea. Ello no impide lo que 

resulta evidente, y es que aunque se tramiten simultá

nea o conjuntamente, en todo caso la aprobación del 
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proyecto de ejecución ha de ser posterior a la autoriza

ción administrativa y al estudio de impacto ambiental 

necesario para otorgar tal autorización. O, dicho en 

otros términos, el proyecto de ejecución ha de tener en 

cuenta necesariamente las observaciones y condicio

namientos que en su caso establezcan la autorización, 

normalmente como consecuencia de lo establecido en 

la declaración de impacto ambiental. (...)’ (fundamen

to de derecho tercero).

“Es evidente, en efecto, que no podría aprobar

se el proyecto de ejecución ‘que se refiere al proyec

to concreto de la instalación y permite a su titular la 

construcción o establecimiento de la misma’ (artículo 

115.b), antes de que se haya otorgado la autorización 

administrativa, que versa sobre un anteproyecto de la 

instalación, y que acredita contar con el efectivo cum

plimiento de los trámites medioambientales. Huelga 

decir que sí resulta posible, en cambio, que ambas 

autorizaciones se otorguen en la misma fecha, sobre 

la base de que el proyecto de ejecución se aprueba 

constando ya la concesión de la autorización adminis

trativa, especialmente cuando no hay oposición a la 

declaración de utilidad pública y ambas resoluciones 

corresponden a la Dirección General de Política Ener

gética y Minas.

“En lo que respecta a la declaración de utilidad 

pública, que como hemos visto puede solicitarse al 

tiempo que las dos autorizaciones citadas (la admi

nistrativa de la instalación y la del proyecto ejecutivo), 

plantea la cuestión de que, tal como ya se ha indicado, 

no se limita estrictamente a dicho contenido: esto es, 

en términos de expropiación forzosa, no se limita a la 

declaración contemplada en el artículo 9 de la Ley de 

expropiación forzosa, sino que implica a su vez la de

terminación de los bienes afectados a la finalidad de la 

instalación eléctrica, es decir, que contiene simultánea

mente la resolución sobre ocupación contemplada en 

el artículo 15 de dicha Ley. De limitarse estrictamente 

a la declaración de utilidad pública, ningún problema 

habría en que dicha declaración, aunque necesaria

mente posterior a la autorización administrativa, pre

cediese a la aprobación del proyecto ejecutivo, puesto 

que la justificación de la necesidad o conveniencia de 

la instalación eléctrica de que se trate puede predicar

se perfectamente sobre el anteproyecto de instalación 

contenido en la autorización administrativa.

“Ahora bien, habida cuenta de que la declaración 

de utilidad pública abre paso sin más trámite al proce

dimiento expropiatorio de los concretos bienes afec

tados (en concreto, sin el trámite específico que la Ley 

de expropiación forzosa contempla en el artículo 15), 

no es posible que pueda aprobarse sin que tales bienes 

afectados se hallen perfecta y definitivamente deter

minados, lo que solo se produce de manera efectiva 

con la aprobación del proyecto ejecutivo. Ello lleva a la 

inexcusable conclusión de que no es posible proceder 

a la declaración de utilidad pública con anterioridad a 

la aprobación del proyecto ejecutivo. De forma aná

loga a lo que hemos visto entre la autorización admi

nistrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo, en el 

que aunque pudieran aprobarse en la misma fecha, 

aquella debe preceder a este, también la declaración 

de utilidad pública puede aprobarse de forma simultá

nea al proyecto ejecutivo, pero en este caso este últi

mo debe preceder a aquella. De hecho, lo sólito en 

los procedimientos relativos a instalaciones eléctricas 

es que cuando es precisa una decisión del Consejo de 

Ministros, esta se produce simultáneamente sobre la 

declaración de utilidad pública y aprobación definitiva 

del proyecto de ejecución de la instalación.

“Lo anterior no es sólo una exigencia de orden ló

gico, sino que se deriva de forma directa de la propia 

regulación contenida en el Real decreto 1955/2000. En 

efecto, habida cuenta de que la declaración de utilidad 

pública tiene como efecto inmediato ‘la necesidad de 

ocupación de los bienes o de adquisición de los dere

chos afectados e implicará la urgente ocupación a los 

efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación’ (artí

culo 149.1 del Real decreto), la solicitud debe contener 

preceptivamente una ‘relación concreta e individuali

zada, en la que se describan, en todos sus aspectos, 

material y jurídico, los bienes o derechos que considere 

de necesaria expropiación, ya sea esta del pleno domi

nio de terrenos y/o de servidumbre de pase de energía 

eléctrica y servicios complementarios en su caso, tales 

como caminos de acceso y otras instalaciones auxilia

res’ [artículo 143.3 e) del Real decreto].

“Pues bien, semejante relación concreta e indivi

dualizada requiere ineludiblemente que esté perfecta

mente determinada con carácter definitivo la exacta 

ubicación de la instalación, sea el concreto trazado 

de una línea eléctrica, sea la precisa localización de 

una central de producción, transporte o distribución, 

entre las posibles variantes existentes inicialmente. 

Y aunque la solicitud de autorización debe contener 

un anteproyecto de instalación en el que se consigne 

la ubicación de la instalación [artículos 115 a) y 123.A 

a) del Real decreto], tal anteproyecto está sometido, 
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como es evidente, al preceptivo trámite de informa

ción pública y de información a otras Administraciones 

Públicas, trámites de los que pueden derivar modifica

ciones de mayor o menor relevancia sobre el trazado o 

la ubicación inicialmente prevista en el anteproyecto y 

que, como es obvio, pueden originar –incluso aunque 

sean de escasa entidad– una variación en los terrenos 

afectados. Por ello, es solo después de la autorización 

administrativa, que puede incorporar variaciones sobre 

el referido anteproyecto, cuando es posible aprobar el 

proyecto de ejecución definitivo, y es solo en la solici

tud de este cuando se exige una relación ‘concreta e 

individualizada, en la que se describan, en todos sus 

aspectos, material y jurídico’ de los bienes y derechos 

afectados. Es verdad que, como ya indicamos, el pro

yecto de ejecución se puede solicitar al tiempo que la 

solicitud de autorización administrativa –en cuyo caso 

los datos de ambas solicitudes serán necesariamente 

coincidentes–, pero eso solo significa que en tal caso 

dicha relación de bienes y derechos contenidos en la 

solicitud de aprobación del proyecto ejecutivo estará 

a expensas de las variaciones que resulten de la tra

mitación de la autorización administrativa; y que, en 

todo caso, la aprobación del proyecto ejecutivo habrá 

debido tener en cuenta tales variaciones, dada la ne

cesaria prioridad temporal, en los términos vistos, de la 

autorización administrativa.

“Como conclusión de todo lo anterior hemos de 

afirmar que no cabe declarar la utilidad pública de una 

instalación eléctrica sin aprobar simultáneamente el 

proyecto ejecutivo, pues no cabe admitir abrir la vía 

expropiatoria y la ocupación urgente de bienes y de

rechos sin contar previamente con la relación concreta 

e individualizada definitiva de los bienes y derechos 

afectados, y dicha relación solo se contiene en el pro

yecto ejecutivo, pues solo en él se encuentra finalmen

te determinada la exacta y definitiva ubicación de la 

instalación. Lo contrario sería gravemente atentatorio 

a la seguridad jurídica y a los derechos de los sujetos 

afectados, pues permitiría iniciar actuaciones expro

piatorias que pudieran quedar finalmente descartadas 

con la posterior aprobación del proyecto ejecutivo.

“Debe pues estimarse el recurso en este punto, dada 

la alegación de arbitrariedad de la declaración de uti

lidad pública por tratar sobre un proyecto provisional, 

queja que encuentra su formulación más precisa en la 

ilegalidad de la misma por efectuarse en contra de lo 

dispuesto en los artículos 140 y 143 del Real decreto 

1955/2000, que requieren, a los efectos de la expropia

ción forzosa de los bienes y derechos necesarios para 

el establecimiento de la instalación eléctrica, que estos 

estén individualizados en los términos del apartado 3.e) 

del artículo 143, lo que solo resulta posible con la previa 

o simultánea aprobación del proyecto de ejecución.

“En el caso presente concurren además circunstan

cias que hacen especialmente evidente la conclusión 

general que se ha expuesto. En efecto, en el supuesto 

de autos la autorización administrativa otorgada por la 

Dirección General de Política Energética y Minas condi

cionó expresamente la posterior aprobación del propio 

proyecto ejecutivo a la previa aprobación de la autori

zación ambiental integrada –de competencia autonó

mica y que por razones temporales no era precisa con 

anterioridad a la autorización administrativa–. Por otra 

parte, queda por resolver la objeción urbanística del 

Ayuntamiento de Morata de Tajuña como consecuen

cia de la ubicación de la central a menos de 2.000 me

tros del núcleo de población. Si por cualquiera de estas 

circunstancias no se aprueba el proyecto de ejecución, 

o la ubicación de la instalación se modifica para evi

tar los óbices urbanísticos, la declaración de utilidad 

pública y las actuaciones expropiatorias derivadas de 

la misma habrían resultado carentes de base firme y 

podrían haber ocasionado perjuicios innecesarios a al

gunos titulares de bienes o derechos como la empresa 

recurrente. De hecho puede señalarse que por senten

cia de 17 de diciembre de 2009 (PROV 2010, 138485) 

de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección 

Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha 

sido anulada la autorización administrativa de la cen

tral litigiosa de 27 de marzo de 2006, aunque dicha 

sentencia no goce todavía de firmeza”.

C) Tribunals superiors de justícia de les comu-
nitats autònomes

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Ma-
drid, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2a, 
de 17 de juny de 2010. RJCA\2010\685. Relació en-
tre concessió administrativa d’aparcament de vehi-
cles i naturalesa i funció de les llicències municipals

Antecedents
Recurs d’apel·lació núm. 2428/2009.

Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Bosch Barber.

Anul·lació de resolució municipal per la qual s’acor-

da requerir sol·licitud de llicència d’obres.
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Extracte de doctrina
Per tal de resoldre la qüestió objecte de debat hem de 

distingir quins van ser els titulars de la llicència d’obra 

i instal·lació d’un aparcament, que ho van ser els con-

cessionaris per a la construcció i l’explotació d’aquest, 

de quins són els usuaris del pas de carruatges que ocu-

pa la vorera que constitueix un bé de domini públic, i 

l’ocupació del qual constitueix un “aprofitament comú 

especial”, com reiteradament ha declarat el Tribunal 

Suprem. Cal recordar succintament la finalitat de cada 

tipus de llicències: en primer lloc, la llicència d’obres, 

des de l’estricta perspectiva urbanística, s’ha d’atorgar 

si l’obra o edificació projectada està d’acord amb les 

previsions de la Llei del sòl i dels plans d’urbanisme en 

general, tal com especificava l’article 178.2 de la Llei 

del sòl de 9 d’abril de 1976.

D’altra banda, l’anomenada llicència d’activitat i/o 

instal·lació té per objecte comprovar que l’activitat i/o 

la instal·lació projectades s’adeqüen a la legislació, al 

planejament urbanístic i a les ordenances municipals, i 

per a la concessió s’ha de seguir un tràmit d’informació 

pública –amb notificació personal als veïns immediats 

al lloc d’emplaçament proposat–, l’emissió d’informes 

tècnics i sanitaris per part dels serveis municipals cor-

responents, informe de la mateixa corporació munici-

pal, en què s’indiqui el compliment de les ordenances 

municipals i l’existència d’instal·lacions anàlogues a la 

zona que puguin provocar efectes additius, i la quali-

ficació de l’activitat per part de la Comissió correspo-

nent, segons l’article 33 del Reglament.

L’obtenció de les llicències descrites anteriorment 

per part d’un concessionari municipal el contracte del 

qual tenia per objecte la construcció de l’aparcament 

de residents i la posterior explotació del mateix, hem 

d’entendre, com sosté el Tribunal Suprem en reiterada 

jurisprudència [sentència dictada en interès de Llei en 

data 25 de setembre de 2000 (RJ 2000, 7616); i sen-

tència en interès de Llei de data 12 de juliol de 2006 

(RJ 2006, 7252)], que “la concesión comprende no solo 

las licencias de obra e instalación sino, además, la au

torización de acceso de vehículos en lo relativo a la ex

plotación, en cuanto que tales licencias y autorizaciones 

son requisitos necesarios sine qua non para alcanzar la 

finalidad típica del convenio concesional que las abarca 

implícitamente, ya que al establecerse la obligación de 

abonar a la Corporación concedente el correspondien

te canon por la entidad concesionaria debe tenerse en 

cuenta, al fijarse la cuantía, el conjunto de facultades y 

derechos objeto de la concesión”. És indubtable que per 

a l’explotació d’un aparcament de vehicles és impres-

cindible la llicència de pas de vehicles corresponent, pel 

fet de ser inherent a la mateixa activitat a desenvolupar 

a l’aparcament, ja que l’entrada al soterrani forma part 

integrant de la concessió mateixa, perquè sense aquella 

no pot existir el mateix aparcament.

Per tant, l’aprofitament especial del domini públic 

subjecte a llicència o autorització, s’ha d’entendre con-

cedit en el mateix contracte de concessió; i en el pit-

jor dels casos, el requeriment per a la sol·licitud de la 

llicència prèvia de “pas de vehicles”, caldria fer-lo al 

concessionari, que és la persona que el va construir i 

l’explota, però mai la comunitat d’usuaris que no té 

cap títol, excepte per a l’ús, com el seu mateix nom 

indica.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia 
d’Andalusia, Granada, Sala Contenciosa Admi-
nistrativa, Secció 1a, de 15 de març de 2010. 
JUR\2010\331127. Participació dels interessats 
en la inclusió en l’Inventari municipal de béns 
i drets

Antecedents
Recurs contenciós administratiu núm. 10/2003.

Ponent: Il·lm. Sr. Rafael Puya Jiménez.

El recurs té per objecte la declaració de nul·litat ab-

soluta de l’Acord dut a terme pel Ple de l’Ajuntament 

de Güéjar Sierra pel qual s’inclouen en el registre de 

l’Inventari de béns municipals, els terrenys pertanyents 

al “Pro-Común de Canales”, corresponents a l’”Here-

damiento del Marquesado de Santa Cruz”, adquirits 

en escriptura de data 14 d’abril de 1502, mitjançant la 

figura de Censo Enfitéutico, que des d’aquesta data els 

veïns del “Pro-Común de Canales” tenien, sense que 

se’ls hagués pertorbat en el gaudi d’aquests.

Extracte de doctrina
La pretensió esgrimida pels actors en el recurs, es di-

rigeix a la revocació i l’anul·lació de l’acte impugnat, 

la inscripció en l’Inventari de béns immobles dels ter-

renys pertanyents al “Pro-Común de Canales” corres-

ponents a l’”Heredamiento del Marquesado de Santa 

Cruz”, efectuat mitjançant escriptura de 14 d’abril de 

l’any 1502, i això en virtut que l’Administració, sense 

tenir en compte els titulars del domini útil de les fin-

ques a què s’ha fet referència, i mitjançant una certi-

ficació inexacta del secretari sobre la situació cadastral 
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dels béns i de la titularitat dels mateixos, fins i tot co-

neixent àmpliament l’existència del dret d’emfiteusi a 

favor del “Pro-Común de Canales”, va haver de seguir 

el procediment administratiu que regeix l’article 31 de 

la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions pú-

bliques, consagrat per l’article 105.c) de la Constitució.

La inscripció de béns obtinguda a l’empara d’una 

norma de dret administratiu produeix efectes davant 

dels administrats, ja que si és consentida per aquests, 

genera a favor del municipi la presumpció de legitimi-

tat registral de l’article 28 de la Llei hipotecària, i el que 

es consideri perjudicat per l’extinció haurà d’assumir 

la posició d’actor en el procés civil, que interposi per 

exercir l’acció declarativa de domini o reivindicatòria 

que sigui procedent, al pas que la impugnació d’aquest 

acte en via administrativa i contenciosa administrativa 

i l’anul·lació del mateix constitueixi l’Ajuntament en la 

posició del reclamant. L’acte dictat per l’Administració, 

a l’empara de norma jurídica de caràcter administratiu, 

en exercici de la seva facultat de prerrogativa i amb 

efectes vinculants per als administrats, no quant a atri-

bució definitiva de la propietat dels béns objecte d’ins-

cripció, sí pel que fa als drets i facultats dels interessats 

per reclamar contra una indeguda inclusió en l’Inventa-

ri de béns que consideren que els pertanyen.

En el cas, no cal examinar l’estatut jurídic dels béns, 

el que exigeix necessàriament que la Sala faci ús de la 

facultat que concedeix l’article 4 de la Llei reguladora 

de la jurisdicció, estenent la seva competència, conei-

xement i decisió de la qüestió prejudicial civil, ja que 

no és decisiva per a la resolució del procés, la determi-

nació de si els béns inclosos en l’Inventari corresponen 

al domini municipal o al privat, examinant tant el seu 

caràcter originari com l’existència o la inexistència de 

canvi de titularitat a través dels temps. Ja que el supli-

cat és, només i exclusivament, la declaració de nul·litat 

absoluta per indefensió de l’acord d’inclusió dels béns 

en Inventari públic, però no un pronunciament sobre la 

propietat o naturalesa d’aquests.

El fet de donar audiència a l’interessat en l’expedient 

seguit respecte dels béns en els que estigués implicat 

algun particular, està previst fins i tot en l’apartat a) de 

l’article 71 de la Llei 7/99 de béns de les entitats locals, 

quan es tracta de l’extinció dels drets dels particulars 

sobre béns del domini públic o comunals s’acordarà 

per part de l’òrgan, en tot cas, amb l’audiència prèvia 

de l’interessat, i es consideren interessats, els que sen-

se haver iniciat procediment tinguin drets que puguin 

resultar afectats per la decisió que s’hi adopti; aquells 

els interessos legítims individuals o col·lectius dels quals 

puguin resultar afectats per la decisió que en el mateix 

s’adopti, si això és així quan es tracta de béns comu-

nals o de domini públic, més encara ho haurà de ser 

quan els béns no siguin de domini públic, ni comunals.

La manca d’audiència produeix indubtablement una 

indefensió, que invalida l’acte pel fet d’incórrer en la 

causa de nul·litat que estableix l’article 62, paràgraf 

primer, supòsit i) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 

de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, que estableix la nul-

litat de ple dret, dels actes dictats prescindint totalment 

i absolutament del procediment legalment establert o 

de les normes que contenen les regles essencials per a 

la formació de la voluntat de l’òrgan col·legiat. En el 

cas, l’Ajuntament de Güéjar Sierra va ometre el tràmit 

essencial perquè l’acte administratiu tingui efectes ju-

rídics plens, atès que els béns no tenen, en principi, el 

caràcter de comunals.

És cert que la doctrina admet la possibilitat de la con-

currència de titularitat simultània, respecte dels béns 

comunals, per part del municipi i veïns, en poder ser 

previstos com a titulars concurrents en una titulari-

tat simultània que els defineix com tipus de propietat 

corporativa, en els que les facultats corresponents als 

veïns o habitants, són compatibles amb els drets do-

minicals del municipi. No obstant això, no és el cas, ja 

que en l’emfiteusi les facultats corresponents als veïns 

habitants del “Pro-Común de Canales”, són diferents 

dels drets dominicals, que no corresponen al municipi 

de Güéjar Sierra, sinó al Marquesat de Santa Cruz, ad-

metent que l’aprofitament o el gaudi dels béns sigui a 

càrrec dels membres d’una comunitat, de manera que 

el dret de participar dels aprofitaments es pot conside-

rar com un dret real de gaudi. Sense que hi hagi cap di-

ficultat perquè l’aprofitament del domini útil, es pugui 

conceptuar d’un bé o dret d’aprofitament comunal, 

realitzable de manera especial tradicional o consue-

tudinària. No obstant això, no tenen cabuda en l’In-

ventari municipal de béns, d’acord amb la certificació 

administrativa corresponent, ni la immatriculació en el 

Registre de la propietat en no ser comú i encara menys 

en perjudici de la pervivència, el costum i reglamentaci-

ons locals que legitimen o postulen la subsistència del 

“Pro-Común de Canales”.<
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