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MEMÒRIA D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2021 PER 
APROVACIÓ PROVISIONAL

1.1. Elaboració de l’avantprojecte inicial – v.1

El procés d’elaboració de les ordenances fiscals per 2021 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. Enguany 
el CT ha emès el seu dictamen a l’octubre. 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 (2019) i el primer semestre de l’exercici 
corrent (2020); 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).

I. PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ

II. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ EN L’AVANTPROJECTE



 

 

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

 

2 

 

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. Impostos 

- En l’IBI, IAE i ICIO es modifica el redactat de la bonificació per aprofitament d’energia solar 
per tal de facilitar l’accés a la bonificació a través de clarificar els règim d’aplicació, millorar 
l’especificació dels límits, i aclarir i especificar la documentació per al seu gaudi. Es tracta 
d’explicitar millor qui i com sol·licitar, la bonificació per evitar dubtes d’interpretació.

- En l’IBI també es pretén equiparar la cessió d’ús al lloguer social per tal de permetre l’accés 
d’aquesta tipologia de promocions d’habitatge a la bonificació de l’impost existent per a les 
promocions de lloguer social.

2.2. Taxes 

2.2.1. Variació de tarifes i cobertura de cost

o 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:
- OF 3.1: S’actualitzen algunes tarifes per serveis prestats per la GUB (informes tècnics 

d’accidents, anàlisis clíniques de contrast,...) per tal de mantenir el mateix nivell de 
cobertura del cost del servei.

- OF 3.2: Actualització d’algunes tarifes per serveis prestats per SPEIS per tal 
d’aproximar la tarifa al cost del servei (sense arribar a superar el 80% del seu cost).

- OF 3.6: Es proposa un aclariment del redactat de la taxa per a permisos d’obres en
els mercats municipals que això suposa un increment de la recaptació d’aquesta taxa 
que fins ara no es cobraven totes.

- OF 3.8: Es proposa incorporar unes noves tarifes per autoritzacions especials 
temporals, i també una actualització d’algunes de les tarifes pels serveis prestats per 
la GUB per tal que s’aproximin paulatinament al cost total del servei.

- OF 3.12: La tarifa relativa a operacions de parada de busos turístics per a 
encotxament i desencotxament dels turistes, fins ara no es cobra (tarifa 0€) i es 
proposa establir una tarifa per evitar un ús indegut d’aquests espais d’aparcament 
temporal.

2.2.2. Creació de noves tarifes

- En algunes taxes s’incorporen noves tarifes com són els casos de: 
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- OF 3.1: Es proposa establir una nova tarifa del fet imposable d’informes tècnics i comunicats 
d’accidents per aquells casos referents a l’expedició d’informes tècnics d’intervenció de 
patrulla emesos per la Guàrdia Urbana.

- OF 3.10: Es pretén incorporar els patinets i altres VMP dins de la tarifa per a ocupacions del 
domini públic que fins ara només es referia a les bicicletes i motos d’ús compartit en règim 
d’explotació econòmica.

2.2.3. Altres modificacions de taxes

- OF 3.1: Es proposa eliminar la liquidació i establir l’autoliquidació per a la retirada, trasllat i 
permanència al dipòsit d’elements situats a la via pública sense autorització o que s’utilitzin en 
activitats no autoritzades desenvolupades a la via pública; també es pretén realitzar un 
ajustament de les mesures estàndard i no estàndard de la taxa de reproducció de plànols, en 
el sentit de diferenciar les mesures estandarditzades que es regeixen pel sistema de mesura 
DIN A, de la resta; i finalment també establir una exempció del pagament de la taxa per 
l’enviament o descàrrega en formats PDF o JPEG de documents prèviament digitalitzats.

- OF 3.2: Es proposa l’eliminació de la taxa cessió d’espais del Parc de la Prevenció per què 
només són d’ús intern i ja no es poden cedir a tercers.

- OF 3.3: Es pretén una petita modificació tècnica del redactat de l’apartat 1.1 Annex  per 
detallar la superfície concreta sobre la que s’actua.

- OF 3.6: Es proposa una actualització de les categories de filmacions i fotografies (i 
exempcions), les categories anteriors no reflectien la diversitat de peticions; i s’introdueix una 
bonificació del 50% de la taxa d'activitats lúdiques i culturals els dies que el mercat estigui 
tancat.

- OF 3.10: Es fa la proposta d’una actualització de les tarifes per prestació de serveis a les 
platges, per tal d’actualitzar el valor econòmic per prestació de serveis de temporada a les 
platges, atenent a una valoració basada en el valor cadastral i els preus de referència de les 
subhastes. I també s’incorpora una disposició addicional per prorrogar per a 2021 la reducció 
de les taxes de Terrasses i vetlladors en un 75% donada la situació econòmica i social actual. 

- OF 3.13: Es proposa incorporar El Born Centre de Cultura dins l’apartat d’Entrades a museus 
i centres patrimonials; afegir la Sala d’actes del Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu 
Montjuïc) dins dels Espais patrimonials; actualitzar els espais susceptibles de cessió temporal 
del Palau de la Virreina; afegir la Sala d’actes del Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu 
Montjuïc) dins de l’apartat de Gratuïtat.

L’impacte net de les modificacions normatives contingudes en el projecte per aprovació provisional 
s’estima en un increment dels ingressos tributaris de 354.000 euros respecte de l’escenari de 
mantenir les actuals ordenances fiscals vigents. A continuació es detalla aquest import en funció de 
cada figura tributària: 

II. IMPACTE ECONÒMIC DE LES PROPOSTES
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MODIFICACIONS NORMATIVES PROPOSTA OO.FF. 2020 IMPACTE 

Impostos

IBI-Equiparació de la cessió d’ús al lloguer social Pendent 

IBI-Aplicar millores tècniques interpretació bonificació aprofitament  energia solar Sense impacte

IAE-Aplicar millores tècniques interpretació bonificació aprofitament  energia solar Sense impacte

ICIO-Aplicar millores tècniques interpretació  bonificació aprofitament  energia solar Sense impacte

Taxes
OF 3.1 Establir autoliquidació per a retirada, trasllat i permanència al dipòsit elements 
situats a la via pública sense autorització Sense impacte

OF 3.1-Nova tarifa del fet imposable d’informes tècnics i comunicats d’accidents 75.000

OF 3.1-Actualització d’algunes tarifes per serveis prestats GUB 45.000

OF 3.1-Ajustament mesures estàndard i no estàndard taxa de reproducció de plànols Sense impacte
OF 3.1-Exempció pagament taxa per enviament o descàrrega formats PDF/JPEG 
documents prèviament digitalitzats Impacte no rellevant

OF 3.2-Actualització d’algunes tarifes per serveis prestats SPEIS Impacte no rellevant

OF 3.2-Eliminació taxa cessió d’espais  del Parc de la Prevenció Impacte no rellevant

OF 3.3-Millora tècnica del redactat Sense impacte

OF 3.6-Actualització tipologies taxes filmacions, activitats lúdiques i culturals externes Impacte no rellevant

OF 3.6-Aclariment redactat de la taxa permisos d’obres 30.000

OF 3.8-Noves tarifes per autoritzacions especials temporals 25.000

OF 3.8-Actualització de les tarifes pels serveis prestats per la GUB Impacte no rellevant

OF 3.10-Actualització tarifes per prestació serveis a les platges (*)
OF 3.10-Incorporar els patinets a ocupacions domini públic utilització de bicicletes i motos 
d’ús compartit en règim d’explotació econòmica Pendent

OF 3.10-Prorrogar per a 2021 la reducció de les taxes de Terrasses i vetlladors un 75% Sense impacte (**)

OF 3.12-Incorporar tarifa relativa a operacions de parada de busos turístics 178.000
OF 3.13-Incorporar els centres patrimonials a les entrades a museus i promocions; i 
actualitzar l’oferta dels equipaments a l’ordenança fiscal Impacte no rellevant

TOTAL 354.000

(*) S’actualitza (incrementa) la taxa serveis a les platges però l’impacte recaptatori dependrà de les futures subhastes 

d’aquests serveis.

(**) La reducció del 75% de les taxes de Terrasses ja es va incorporar a l’OF 3.10 durant el 2020 mitjançant Decret 

Alcaldia, per tant, no suposa impacte econòmic a l’OF vigent.

Barcelona, 7 d’octubre de 2020

Josep Manel Medrano i Molina
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