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MEMÒRIA D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2022 PER
APROVACIÓ PROVISIONAL

I.

1.1.

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ

Elaboració de l’avantprojecte inicial – v.1

El procés d’elaboració de les ordenances fiscals per 2022 s’inicia amb la provisió d’incoació
d’expedient adoptada per la Regidora de Comerç, Mercats, Règim interior i Hisenda. En el marc de la
Comissió d’Ordenances Fiscals es comuniquen les directrius materials i formals, s’informa de les
novetats d’interès quant a legislació, jurisprudència i organització dels serveis, i es fixa el calendari de
tramitació. Els òrgans gestors d’impostos i taxes municipals elaboren les seves propostes de
modificació acompanyades dels informes justificatius i econòmics corresponents. La Direcció de
Planificació Estratègica i Fiscalitat en fa la revisió, comprovant la seva adequació a les directrius
fixades per la Gerència i la 1a Tinença d’Alcaldia. El text resultant constitueix l’avantprojecte inicial,
que es tramet al Consell Tributari per al seu dictamen.

1.2.

Informe del Consell Tributari i projecte per aprovació provisional –v.2

Amb caràcter previ a l’aprovació provisional, el Consell Tributari (CT), òrgan consultiu, especialitzat i
independent, emet un dictamen preceptiu i no vinculant sobre l’avantprojecte (art.47.1.b de la Llei
1/2006, de 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, i l’art. 2b. del Reglament orgànic
del CT, aprovat el 29 de juny de 2012). Aquest dictamen examina la correcció jurídica i la
congruència del text, i en cap cas formula judicis d’oportunitat sobre decisions discrecionals. Les
observacions del CT es poden incorporar al projecte per aprovació provisional. L’informe de la
Direcció de Planificació Estratègica Fiscalitat motiva les propostes que se separen del dictamen del
CT.

1.3.

Documentació que integra l’expedient

A banda de l’avantprojecte, l’informe del Consell Tributari i el projecte per aprovació provisional,
integren l’expedient els següents documents: a) els informes justificatius de les propostes incloses en
l’avantprojecte inicial; b) els informes econòmics de l’import de les taxes, d’acord amb l’article 25 del
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març; c) el certificat no
preceptiu de l’interventor municipal, amb els drets reconeguts per impostos locals, taxes i
contribucions especials durant el darrer exercici liquidat (2020) i el primer semestre de l’exercici
corrent (2021); d) l’actualització amb els nous carrers i vials, als efectes d’aplicar el coeficient de
situació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (OF núm. 1.4.) i el factor corrector de carrer de les
taxes per ocupació del domini públic local (OF núm. 3.10); e) l’informe d’impacte de gènere del
projecte d’ordenances fiscals; f) l’informe jurídic de l’expedient; g) la proposta d’acord d’aprovació
provisional. En aquest expedient també s’ha incorporat el tràmit de consulta pública prèvia de l’OF
3.9 Telecomunicacions al ser una nova ordenança; i de les l’OF 3.16 Telefonia mòbil i l’OF 3.17
Transport energia al estar anul·lades per sentència judicial.
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II.

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ EN L’AVANTPROJECTE

A continuació s’enuncien les principals modificacions incloses en el projecte per aprovació
provisional. Per una exposició més detallada del contingut i motivació d’aquestes propostes, veieu els
informes justificatius.

2.1.
-

-

2.2.

Impostos
OF General: Actualització de les modalitats de pagament i de la normativa referent a protecció
dades i lluita contra el frau fiscal; i depuració d’ errors materials.
OF IBI: Nova bonificació del 30% per a la instal•lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar per a usos industrials.
OF IAE: Millora del redactat de la bonificació per a l’increment de plantilla; i esmena d’error
material.
OF ICIO: Millora del redactat de les sol•licituds de bonificacions presentades després de la
sol•licitud de la llicència o finalització de les obres; i bonificació de l’autoliquidació de l’Impost
(ingrés a compte).
OF recàrrec IEET: Adaptació del calendari d’aplicació de les tarifes als períodes de
meritament de l’impost per facilitar-ne la seva gestió.
Taxes

2.2.1. Variació de tarifes i cobertura de cost
La majoria de les tarifes no s’han incrementat, amb algunes excepcions justificades
tècnicament d’increments de les tarifes per assolir un determinat objectiu de cobertura de cost
i actualitzar-les segons els seus costos:
2.2.2. Creació de noves tarifes
-

En algunes taxes s’incorporen noves tarifes com són els casos de:

-

OF 3.1: Es proposa incorporar noves taxes per reproducció en paper de documents que ja es
troben disponibles en format digital, per la digitalització de documents en paper fora del
Sistema Municipal d’Arxius, i pel suport de lliurament, de documents que calgui lliurar en
suport USB (exempció si l’import és inferior a 5€). I establir una nova llicència per emissió
d’informes relatius a autorització de vols de drons.

-

OF 3.3: Incorporar una nova taxa per a l’emissió d’informe previ de Patrimoni.
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-

OF 3.9: Es proposa crear una nova ordenança fiscal de serveis de telecomunicacions per fer
una refosa de tots els aprofitaments de telecomunicacions existents a la ciutat (excepte
telefonia fixa i mòbil).

2.2.3. Altres modificacions de taxes
-

OF 3.1: Es proposa modificar el sistema de gestió de la taxa d’informes d’accidents
(substitució de liquidació per una autoliquidació).
OF 3.3: Es proposa millores tècniques en relació als annexos, així com a les previsions
relatives a les llicències.
OF 3.6: Es proposa millores de redactat i l’actualització d’algunes dades.
OF 3.10: Es fa la proposta d’establir la no subjecció de les activitats artístiques al carrer
(músics al carrer, estàtues humanes,...). Així com una actualització de la normativa i
conceptes de les tarifes de la venda no sedentària. I finalment, es fa una correcció d’error
material i s’inclouen els VMP com a obligats tributaris (art. 4rt) i també se’ls hi aplica el factor
multiplicador FCC de la quota tributària (art. 7è).
OF 3.13: Es proposa una actualització dels espais del Museu del Disseny, i una actualització
de la gratuïtat segons els nous espais (Museu Disseny, Castell Montjuïc).
OF 3.17: Es proposa una adaptació de l’ordenança als darrers pronunciaments del Tribunal
Suprem sobre la matèria.
OF 3.16: Es proposa una nova aprovació de tota aquesta ordenança de la telefonia mòbil al
ser anul·lada l’ordenança aprovada pel 2020 per falta del tràmit de consulta pública prèvia.
OF 3.18: S’estableix una millora del redactat dels criteris per definir les tarifes i de les
tipologies d’usuaris i subministraments.

-

-

II.

IMPACTE ECONÒMIC DE LES PROPOSTES

L’impacte net de les modificacions normatives contingudes en el projecte per aprovació provisional
s’estima en una disminució dels ingressos tributaris de .000 euros respecte de l’escenari de mantenir
les actuals ordenances fiscals vigents. A continuació es detalla aquest import en funció de cada
figura tributària:

OF

Contingut de la proposta

Impacte
recaptació

1.1 IBI

Nova bonificació 30% instal·lació sistemes aprofitament tèrmic o elèctric
energia solar per a usos industrials.

- 362.000 €

1.4 IAE

Millora redactat bonificació increment de plantilla; i esmena error
material

Sense impacte
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2.1 ICIO

Millora redactat sol·licituds bonificacions presentades amb posterioritat
sol·licitud llicència/finalització obres; i bonificació autoliquidació de
l’Impost

Sense impacte

2.2 Recàrrec IEET

Adaptació calendari aplicació tarifes als períodes de meritament de
l’impost

- 875.000 €

3.1
generals

Serveis

Noves taxes per còpia en paper de documents disponibles en format
digital, per la digitalització de documents en paper, i pel suport de
lliurament USB.
Modificar gestió taxa d’informes d’accidents (substitució de liquidació
per una autoliquidació)
Nova llicència emissió informes autorització de vols de drons

Impacte no rellevant
Sense impacte
+ 15.000 €

3.2 SPEIS

Increment taxes SPEIS per actualització costos

3.3
Serveis
urbanístics

Millores tècniques als annexos i previsions llicències.

3.6 Mercats

Millores de redactat i l’actualització d’algunes dades

3.8 Serveis GUB

Actualització costos taxes prestacions GUB i reducció taxes per
circulacions especials

Impacte no rellevant

3.9
Serveis
telecomunicacions

Nova ordenança fiscal per fer una refosa dels aprofitaments de
telecomunicacions (excepte telefonia fixa i mòbil).

+ 1.200.000 €

3.10 Ocupació via
pública

Incorporar taxa informe previ Patrimoni

3.16
mòbil

Serveis

Telefonia

+ 195.000 €
Sense impacte

No subjecció activitats artístiques al carrer (músics al carrer)

Impacte no rellevant

Actualització i revisió tarifes venda no sedentària

Impacte no rellevant

Modificar taxes ocupació parcs i jardins (pagament per m2 ocupats)

Impacte no rellevant

Reducció 90% taxa per filmacions amb interès cultural
3.13
culturals

Impacte no rellevant

- 650.000 €

Actualització espais Museu Disseny, i actualització gratuïtat segons
nous espais (Museu Disseny, Castell Montjuïc)

Impacte no rellevant

Aprovació taxa al ser anul·lada l’ordenança aprobada el 2020

Pendent (dades no
disponibles
operadors)

3.17
Taxa
transport energia

Adaptació de l’ordenança als darrers pronunciaments del Tribunal
Suprem sobre la matèria.

3.18
Residus
domiciliària

Reducció per ser beneficiari del Cànon social de l’ACA
Millora redactat criteris per definir les tarifes i tipologies d’usuaris i
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Impacte no rellevant

za

Ajuntament
de Barcelona
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subministraments
Incorporació reducció temporal taxa
porta a porta als barris on s'
aplica

per

facilitar

implementació

Impacte

Barcelona,

7 d'
octubre de 2021
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recaptació total

Sense impacte
500
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500
587.

