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MEMOR¡A 2018 - 2019

Terminado o exercicio 2019 preséntase a Memoria do Tribuna! Económico-Administrativo
do Concello de Ourense correspondente non só ao ano 2019 senón tamén ao do 2018, que non
foi presentada ata o de agora, como viña sendo habitual, por mor da situación de inactividade do
Tribunal na meirande parte do ano 2018 ao estar vacante o único posto con dedicación exclusiva,
a do secretario, que non foicuberto ata o 19 de setembro de 2018.

Nesta Memoria preténdese ofrecer unha síntese do traballo desenvolvido por este órgano
obrigatorio, caracterizado pola súa independencia técnica, profesionalidade e gratuidade, que
contribúe a garantir a legalidade das actuacións tributarias e de recadación municipal e a
seguridade xurídica dos seus contribuíntes.

CADRO !.
RESUMO GLOBAL DO 2018

O ditame emitÍuse sobre o proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal ñe 1,
reguladora del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles para el ejercicio 2019.
As reclamacións resoltas que se reflicten no cadro, inclúen as tramitadas ata o mes de
decembro de 2018, e correspóndense coas presentadas nos exercicios 2017 e 2018, de
acordo co seguinte detalle:

RESUMO GLOBAL DO 2019

O ditame emitíuse sobre o proxecto de modificación da ordenanza fiscal ne '13 reguladora
da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo
As reclamacións resoltas que se reflicten no no cadro l, inclúen as tramitadas ata o mes de
decembro de 2019, e correspóndense coas presentadas nos exercicios 2017,2018 e
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REC RESOLTAS

2017 2018 TOTAL RESOLTAS
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REC RESOLTAS 210



2017 2018 2019 TOTAL RESOLTAS

2019, de acordo co seguinte detalle:

2.. PARÁMETROS: NÚMERO
PENDENTES).

DE RECLAMACIONS (tNGRESADAS, RESOLTAS,

2014 201 5 201 6 2017 201 I 201 9

Pendentes a
01/01

180 142 98 86 199

Presentadas
no ano

132 104 104 79 178 159

Totais
anuais

312 243 202 223 358

Resoltas no
ano

170 '148 116 120 24 210

Pendentes a
!',U12

142 98 86 45 199 148

Como se pode apreciar, o volume de reclamacións dispárase dende o ano 2018 motivado
cáseque exclusivamente pola Plusvalía, imposto que xera o maior número de recursos, tanto en
vía administrativa como na vía contenciosa, elo con ocasión da Sentenza do Tribuna!
Constituciona! de 11 de maio de 2017 sobre a regulación legal do imposto. A posterior Sentenza
do Tribunal Supremo de 9 de xullo de 2018 e outras similares propician unha aplicación cuidadosa
por parte do TEAM dos principios probatorios en relación á inexistencia de incremento de valor
dos terreos, proba que en sede contenciosa adoita ser ampliada polo suxeito pasivo levando a
estimación do recurso en sede xurisdiccional cando fóra desestimada en vía económico-
administrativa precisamente pola falta de indicios ou por ser insuficientes.

TAXA DE RESOLUCIÓN: Resottas anuais ( X 100 )
lngresadas anuais

lndica a porcentaxe en que se resolven as reclamacions anualmente en relación ao número das
presentadas no mesmo ano. (Si se resolven todas, a taxa sería do 100%. O resultado >100 indica
que se resolven mais das que ingresan).

TAXA DE EFICACIA: Resoltas anuais ( X100 )
Totais anuais

lndica a porcentaxe en que se resolven as reclamacións anualmente en relación ao total das
xestionadas no mesmo ano. (O maximo de eficacia equivalería ao 1007o, dado que en tal caso
resolvéronse todas as pendentes mais as ingresadas. A medida que a porcentaxe descenda de
100 o resultado supón unha taxa inferior).

TAXA DE PENDENCIA: Pendentes a 31 de decembro
Resoltas anuais
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Mide os anos necesarios para resolver as reclamacions pendentes ao final do ano.

VELOCIDADE DE RESOLUCIÓN: Totais anuais
Resoltas anuais

Mide en anos o ptazo medio que se empregaría para resolver o total de reclamacións do ano.
(*) Definición dos indicadores segundo a metodoloxía exposta por Eva Andrés Aucejo no seu
traballo'Análise Estatístico da litixiosidade dos Tribunais Económico Administrativos Rexionais e
Central". Doc. Ne 2SlO4.lnstituto de Estudos Fiscais

TAXA DE
RESOLUC!ÓN %

TAXA DE
EFICACIA %

TAXA DE
PENDENCIA

VELOCIDADE DE
RESOLUCIÓN

2014 't28,7 54,4 0,83 1,83

201 5 142,3 60,9 0,66 1,64

2016 108 57,4 0,76 1,74

2017 151 ,8 72,7 0,37 1,37

2018 13,4 10,7 8,29 9,29

2019 132 58,65 0,7 1,7

Practicamente estiveron igualados as porcentaxes de impugnación de actos en voluntaria e de
constrinximento, salvo a partires do 2017 no que se reflicte un cambio de tendencia, ata chegar a
ser protagonistas as reclamacións contra actos en voluntaria ( motivado polas impugnacións das
autoliquidacións de plusvalía e as liquidacións por lBl consecuencia do procedemento de
regularización catastral).

2014 2015 201 6 2017 2018 2019

ne o//o na o//o ne o//o ne o//o ns o//o na o//o

contra actos en
voluntaria

49,3 44 42,3 49 47,12 40 50,63 124 69,6 97 61,31

contra actos en
apremio

67 50,7 60 57,6 55 s2,88 39 49,37 54 30,4 62 38,68

Ng REAS
resoltas

Estimadas Desestimadas lnadmitidas Arquivadas
N9 REAS o//o N9 REAS /o NE REAS o//o N9 REAS /o

2014 170 26 15,29 119 70 18 10,59 7 4,12

2015 143 44 29,73 88 59,46 13 8,78 3 2,03

201 6 113 17 15,04 75 66,37 14 12,39 7 6,19

2017 120 36 30 60 50 17 14,17 7 5,83
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201 8 24 6 25 7 29,17 2 8,33 I 37,5

201 I 210 41 19,5 137 65,2 22 10,4 10 1,7

Presentadas no 2018 (algunha reclamación afecta a máis dun imposto)

Presentadas no 2019 (algunha reclamación afecta a máis dun imposto)

Convén destacar a evolución das porcentaxes de reclamacións motivados pola plusvalía:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

7" sobre o total 12 13,2 15,6 20,25 52,7 48,7

6.- ACORDOS DO TEAM RECURRIDOS ANTE O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO E
RESULTADO DESTOS RECURSOS.

2018 2019

Contenciosos presentados 7 24

2018 201 9

IIVTNU 7 16

4

TOTAL REC

IVTM

TAXAS

E

TOTAL REC

IVTM

IAE

TAXAS

IAE

13,1



RESULTADO DAS SENTENZAS DITADAS
ADMINISTRATIVOS CONTBA ACORDOS DO TEAM

EN RECURSOS CONTENCIOSO-

Ne sentenzas Est¡mator¡as Desestimatorias Outros pronunc¡amentos Pendentes

10 2 3 21

Das 5 sentenzas est¡matorias (todas de plusvalía), tres delas correspondían a reclamacións que
non foran resoltas polo TEAM cando se d¡taran. A ¡nact¡v¡dade deste órgano no ano 2018 xunto
coas noticias vertidas acerca da inconstitucional¡dade da plusvalía xerou o recurso á vía
contenc¡osa dos c¡dadáns que veían perxud¡cados seus intereses.

Salvo o parón do ano 2018, o certo é que o número de resolucións supera en cada ano ao
número de reclamacions presentadas, que van ascendendo e seguirán incrementándose en tanto
se manteña a ¡nseguridade xuríd¡ca pola falta de regulación da plusvalía logo do pronunciamento
do Tr¡bunal Constituc¡onal.
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Ou 0de de2020.
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