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Expedient 1123/21
El Consell Tributari, en sessió del dia 15 de setembre de 2021, ha aprovat el següent informe:
“El Consell Tributari, en sessió de 15 de setembre de 2021, de conformitat amb l'article
47.1.b) de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de
Barcelona i l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta
realitzada per la Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l’Ordenança
Fiscal 3.10, reguladora de les Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic municipal i la prestació d’altres serveis.. La sol·licitud d’emissió d’informe de
data 28 de juliol de 2021 s’acompanyà en la mateixa data dels següents documents: (i)
l’Informe sobre la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022, de 30
de juny de 2021, de l’Assessora Jurídica i del Director dels Serveis d’Assessorament Jurídic;
(ii) l’Informe relatiu a l’Ordenança Fiscal 3.1 –Taxes per serveis generals i l’Ordenança Fiscal
3.10 –Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i
la prestació d’altres serveis, de juny de 2021, de la Cap d’Administració Econòmica i
Contractació de la Gerència de Seguretat i Prevenció i de la Gerent de Seguretat i Prevenció;
(iii) l’Informe jurídic de 31 de març de 2021, de l’Assessora jurídica i Secretaria Delegada de
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB); (iv) l’Informe justificatiu bonificacions filmacions
culturals, de 12 de juliol de 2021, de la Directora de Teixit Cultural i la Gerent de l’ICUB; (v)
l’Informe per l’exempció de taxes d’ocupació de la via pública per les activitats artístiques al
carrer, de 30 de març de 2021, del Coordinador Executiu programes Cultura Viva; (vi)
l’Informe tècnic econòmic de la modificació de l’Ordenança fiscal 3.10, pel que a les taxes a
abonar per l’aprofitament especial dels parcs, dels jardins i espais i zones verdes de la ciutat
de Barcelona, de 13 de juliol de 2021, del cap del Departament d’Assessoria i Tramitació
Jurídica de Parcs i Jardins; i (vii) l’Informe justificatiu sobre la necessitat de modificar
l’Ordenança Fiscal 3.10, pel que a les taxes a abonar per l’aprofitament especial dels parcs,
dels jardins i espais i zones verdes de la ciutat de Barcelona, de 13 de juliol de 2021, del cap
del Departament d’Assessoria i Tramitació Jurídica de Parcs i Jardins.
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L’examen que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de
dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o
parcialment als ingressos de dret públic, es limita a l’anàlisi jurídica dels textos normatius
continguts a l’expedient.
INFORME
I.- Introducció
La modificació que ara se sotmet a informe del Consell Tributari proposa canvis, respecte de
l’Ordenança Fiscal vigent, essencialment en relació amb: (i) la inclusió d’un nou supòsit de no
subjecció en relació amb la realització d’activitats d’art al carrer; (ii) el factor corrector de la
classe d’ocupació o d’aprofitament (FCA); (iii) altres aprofitaments subjectes a taxes fixes;
(iv) la creació d’un nou supòsit de reducció de la taxa en relació amb el rodatge de pel·lícules,
enregistraments audiovisuals i productes culturals que es puguin valorar d’interès general i (v)
la supressió de la Disposició addicional relativa al sector de la restauració i assimilats amb
terrasses pels efectes produïts per la pandèmia de la Covid 19.
II.- Sobre el procediment normatiu
El procediment per a la modificació de l’Ordenança fiscal (OF) 3.10, reguladora de les Taxes
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació
d’altres serveis, haurà d’ajustar-se a les previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’expedient haurà de contenir
tota la documentació exigida per la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu informe
econòmic-financer que valori les conseqüències pressupostaries derivades de l’aprovació de
l’Ordenança i, en el seu cas, el preceptiu informe econòmic-financer que posi de manifest el
valor de mercat o la previsible cobertura del cost del servei previst a l’article 25 del TRLRHL.
Consten incorporats a l’expedient els respectius informes referits a cada una de les
modificacions proposades.
III.- Observacions
A) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de la lletra m) de l’article 3 de la
referida OF 3.10 la nova redacció del qual és la següent:
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“m) La realització de les activitats d’art de carrer, quan aquestes siguin regulades,
organitzades i coordinades des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona o els
diferents districtes de la Ciutat.
Als efectes d’aquesta ordenança, s’entenen activitats d’art de carrer tota forma de
representació amb finalitats artístiques ofertes a l’espai públic de manera gratuïta,
entenent per activitat artística les activitats de música, estàtues humanes, teatre, circ i
dansa.”
La modificació proposada respecte d’aquest article 3. m) –consistent en afegir un nou supòsit
de no subjecció a la taxa referit a la realització de les activitats d’art de carrer- fou informada
pel Consell Tributari en el seu Informe 690/21, que interessa reproduir:
“En relació amb aquesta proposta de modificació, consistent en incloure entre els supòsits de
no subjecció a la taxa l’ocupació del domini públic local per la realització de determinades
activitats d’art de carrer, el Consell Tributari realitza les següents observacions:
Primera.- La modificació proposada consistent en la introducció d’un nou supòsit de no
subjecció a la taxa relatiu a activitats d’art de carrer s’empara en l’àmbit de disposició del
Consistori per definir els supòsits de no subjecció a la mateixa, en atenció a la capacitat
econòmica gravada i les funcions i finalitats de la taxa, i d’acord amb les previsions legals
contingudes a l’article 52 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim
especial del municipi de Barcelona i als articles 20 a 27 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aplicació
supletòria.
D’altra banda, la proposta no mereix cap objecció de legalitat, ja que està degudament
motivada en l’informe de l’ICUB i en l’Informe jurídic que consten a l’expedient. En
particular s’invoca l’article 113 de la Carta municipal de Barcelona aprovada per la Llei
22/1998, de 30 de desembre, segons el qual “l'Ajuntament ha de proporcionar ofertes
culturals d'interès per als ciutadans, ha de posar un èmfasi especial “en la promoció
d'iniciatives culturals als districtes i als barris”, i a aquests efectes, entre altres mesures, ha
“d’impulsar les activitats de sectors culturals sense ànim de lucre, i potenciar-ne el diàleg
interdisciplinari.”
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Segona.- Pel que fa a la redacció de la proposta cal indicar que de la literalitat del nou
supòsit taxat de no subjecció previst a la lletra m) es desprèn necessàriament que per tal de
quedar no subjectes a la taxa, les activitats d’art de carrer han de complir cumulativament
els tres requisits que la norma enumera, és a dir, tractar-se d’activitats “regulades,
organitzades i coordinades” per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona o els
diferents Districtes de la Ciutat. D’acord amb aquesta previsió, sí que restarien subjectes
aquelles activitats regulades, i fins i tot coordinades, per l’Ajuntament però que no fossin
organitzades per l’àrea de Cultura o pels districtes. En aquest context resulta determinant
l’abast que es doni a la funció organitzadora municipal com a responsabilització de
l’activitat en tots els seus aspectes subjectius, objectius, espacials i temporals.
Tercera.- Atenent així mateix al tenor literal de la modificació proposada i molt
concretament a la enumeració o tipologia d’activitats que s’inclou al darrer incís del text, i
que eventualment podria ser invocada com a interpretació autèntica, el Consell Tributari
observa que el nou supòsit de no subjecció a la taxa abasta clarament les arts escèniques
(“activitats de música, estàtues humanes, teatre, circ i dansa”), però en canvi no preveu la
possibilitat de considerar no subjectes a la taxa altres manifestacions artístiques i culturals
que també poden ser de carrer com per exemple, les diverses manifestacions de les arts
plàstiques. El Consell entén que l’Ajuntament ja haurà valorat aquest extrem, tot i que no
figuri de manera expressa en els informes que s’han tramès.”
B) La modificació de l’article 7.2.5 de la referida OF 3.10 introdueix canvis en les definicions
d’algunes ocupacions o aprofitaments als efectes de concretar el factor corrector de la classe
d’ocupació o d’aprofitament (FCA) que els correspon:

Ocupació o aprofitament
a) Llocs de venda o terrasses en festes i fires tradicionals o dintre del recinte
d’activitats recreatives o al seu voltant i Casetes per a la venda d’articles de
pirotècnia, amb un mínim de cinc dies, amb independència del termini autoritzat
en la llicència
b) Llocs de venda amb instal·lacions fixes, carpes i quioscos en general,
llevat dels quioscos de premsa

Factor
corrector
2,00000

1,00000

c) Terrasses, taules i cadires com a elements annexos als establiments
excepte els esmentats anteriorment
-

Situats en vies públiques de categoria 0

3,92670

-

Situats en vies públiques de categoria 1

2,61780
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-

Situats en vies públiques de categoria 2

1,55054

-

Situats en vies públiques de categoria 3

0,80548

-

Situats en vies públiques de categoria 4

0,44301

-

Situats en vies públiques de categoria 5

0,20137

d) Closos i envelats, per cada m² o fracció i dia, amb un mínim de 1.000 m²

0,05000

e) Balls, concerts i representacions anàlogues, per cada m² o fracció i dia, amb un
mínim de 1.000 m²

0,05000

f)

Fires i esdeveniments de gran format, per cada m² o fracció i dia:
-

De 1.000 m² a 5.000 m²

-

Més de 5.000 m²

0,10
0,075

g) Gronxadors, cavallets i pavellons per a altres atraccions, cadires i tribunes, per
cada 10 dies o fracció

1,20000

h) Guals
1. En general
-

D’ús permanent

0,17460

-

Més de 8 hores fins a 12 hores

0,13580

-

Fins a 8 hores

0,11640

2. Garatges i aparcaments subjectes als epígrafs d’IAE núm. 751.1 751.2 i 751.3

0,10670

3. Serveis de rentat i greixatge d’automòbils, serveis de taller de reparació
d’automòbils, agències de transport i locals de compravenda de vehicles
-

De més de 8 hores i fins a 12 hores

0,09700

-

Fins a 8 hores

0,09220

4. Guals d’accés a estacions de servei

0,09700

5. En immobles destinats a habitatge el factor corrector (FCH) serà:
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l)

-

Superficie del garante fins a 25 m²

0,70000

-

Més de 25 m² fins a 50 m²

0,80000

-

Més de 50,1 m² fins a 100 m²

0,90000

-

Més de 100,1 m²

1,00000

i)

Reserves d’estacionament i parada i zones de prohibició d’estacionament
regulades en l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles

j)

Mercaderies a les voreres

0,05000
1,00000’

k) Xurreries o bunyoleries

0,50000

Venda no sedentària, segons allò que estableix l’article 15è de les Normes
reguladores de les activitats desenvolupades a la via pública i activitats
professionals, 39 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públic, per
ocupacions de més de 180 dies.
Per períodes d’ocupació inferiors s’aplicarà l’epígraf corresponent a “llocs de
venda en
festes i fires tradicionals” “Altres ocupacions
no especificades anteriorment”.
m) Venda de castanyes per períodes d’ocupació superiors a tres mesos.
Per períodes d’ocupació inferiors s’aplicarà l’epígraf corresponent a “llocs de
venda en festes i fires tradicionals” “Altres ocupacions no especificades
anteriorment”.

0,50000

0,50000

n) Ocupacions per a realitzar activitats espoertives, culturals o lúdiques senses ànim
de lucre que no comporten la necessitat d’utilitzar els serveis municipals de
neteja, Guàrdia Urbana o SPEIS
o) Ocupacions per a realitzar activitats esportives, culturals o lúdiques sense ànim
de lucre que comporten la necessitat d’utilitzar els serveis municipals de neteja,
Guàrdia Urbana o SPEIS
p) Ocupacions del domini públic local per la utilització de cada bicicleta,
motocicleta i vehicle de mobilitat personal d’ús compartit en règim d’explotació
econòmica
q) Altres ocupacions no especificades anteriorment
r) Per Mudances, bastides, grues mòbils autopropulsades, reserves d’estacionament
de maquinària de treball i vehicles no inclosos en altres apartats (d’acord amb
l’epígraf 2.2h)

En relació amb les modificacions proposades en aquest apartat –consistents unes en precisar
l’ocupació o aprofitament concret a què es refereix, i altres, a ajustar el text normatiu als
articles concordants de la mateixa i d’altres ordenances fiscals- el Consell no té res a objectar
jurídicament, atès que no només resta emparada per l’autonomia del Consistori, sinó que a
més suposen una depuració de la tècnica normativa.
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C) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’article 7.3 de la referida OF
3.10 en els termes següents:
1. Altres aprofitaments subjectes a taxes fixes:
a) Rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari
o comercial amb finalitat lucrativa, amb independència del pagament d’altres
serveis que es requereixin i amb autorització municipal p`revia. Per cada dia i
localització.
En cas de que es sol·liciti el trancament total o parcial d’un parc, jardí o platja,
s’aplicarà l’import de la taxa prevista per a l’ocupació d’espais en funció de la
seva categoria:
- Espais de 1a categoria 3.790,00 € per cada dia o fracció
- Espais de 2a categoria de 810,00 € per cada dia o fracció
b) Realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa,
independentment del pagament d’altres serveis que es requereixin i amb
autorització municipal prèvia. Per cada dia i localització.
En cas de que es sol·liciti el tancament total o parcial d’un parc, jardí o platja,
s’aplicarà l’import de la taxa prevista per a l’ocupació d’espais en funció de la
seva categoria:
- Espais de 1a categoria 3.790,00 € per cada dia o fracció
- Espais de 2a categoria de 810,00 € per cada dia o fracció

(Imports en
euros)
600,00

336,00

c) Quioscos de premsa: quotes anuals per unitat de quiosc. Activitat de venda de
premsa i publicacions per grups d’emplaçaments
-

Grup 1 (antics grups 8 i 9)

9.372,02

-

Grup 2 (antic grup 10)

6.477,85

-

Grup 3 (antic grup 6)

4.746,59

-

Grup 4 (antics grups 1 a 7, excepte el 6)

1.737,11

d) Mercat ambulant Eduard Aunós
-

Parada de 4 x 2 m²

984,11

-

Parada de 6 x 2 m²

1.273,95

-

Parada de 8 x 2 m²

1.563,73

e) Prestació de serveis de temporada a les platges, conforme a la Llei 22/1988, de 28
de juliol, de costes.
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QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - PLATJA SANT
SEBASTIÀ
QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 - PLATJA SANT
SEBASTIÀ
QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 3 - PLATJA SANT
SEBASTIÀ
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - SANT MIQUEL
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 - SANT MIQUEL
PEL CONJUNT DE 100 GANDULES I 50 PARA-SOLS PLATJA BARCELONETA
PEL CONJUNT DE 100 GANDULES I 50 PARA-SOLS PLATJA SOMORROSTRO
GUINGUETA DE GELATS PLATJA BARCELONETA (zona passeig)
GUINGUETA DE GELATS PLATJA ICÀRIA (zona passeig)
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - NOVA ICÀRIA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - NOVA ICÀRIA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - BOGATELL
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 - BOGATELL
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 3 - BOGATELL
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1- MAR BELLA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 -MAR BELLA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1- NOVA MAR BELLA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 – NOVA MAR BELLA
GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - LLEVANT
f)

64.406,08
255.187,28
317.953,96
295.236,84
327.445,03
65.192,20
71.910,11
10.659,50
4.970,20
217.466,21
172.772,09
132.047,24
190.123,35
160.543,42
61.856,38
58.768,88
48.867,60
48.867,60
108.393,98

Aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l’ús comú dels parcs, jardins i
platges, per dia o fracció

1. Espais de 1a categoria: Parc de la Ciutadella, Jardins de Rubió i Lluch,
Parc de Montjuïc (Jardins d’Amargós – Teatre Grec, Fossar del Castell de
Montjuïc, Jardins de les escultures, Jardins de Laribal, Jardins Joan
Brossa, Zones enjardinades Mies van der Rohe), Jardí de Can Sentmenat,
Jardins de la Tamarita, Turó Park, ParK Güell, Parc del Laberint d’Horta,
Roserar del Parc de Cervantes, Jardins del Palau de Pedralbes, Parc de
Mossèn Cinto Verdaguer, Jardins de Mossèn Costa i Llobera, Parc
Diagonal Mar, Jardins de Joan Maragall, Jardins de Vil·la Amèlia i Vil·la
Cecília, Parc del Centres del Poblenou, i les platges de Barcelona.
1. Espais de primera categoria: Parc de la Ciutadella, Jardins de Rubió i Lluch,
8
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Parc de Montjuïc (Jardins d’Amargós – Teatre Grec, Fossar del Castell de Montjuïc,
Jardins de les escultures, Jardins de Laribal, Jardins Joan Brossa, Zones
enjardinades Mies van der Rohe), Jardí de Can Sentmenat, Jardins de la Tamarita,
Turó Park, Park Güell, Parc del Laberint d’Horta, Roserar del Parc de Cervantes,
Jardins del Palau de Pedralbes, Parc de Mossèn Cinto Verdaguer, Jardins de
Mossèn Costa i Llobera, Parc Diagonal Mar, Jardins de Joan Maragall, Jardins de
Vil•la Amèlia i Vil•la Cecília, Parc del Centres del Poblenou.
•Si l’ocupació supera els 3522,22 m2
•Si l’ocupació està entre els 1.408,90 m2 i els 3522,22 m2
•Si l’ocupació és inferior a 1.408,90 m2, es cobrarà a raó de 0,48 euros el m2 ocupat.

3.790
1.895

2. Platges de Barcelona:
•Si l’ocupació supera els 1.965,35 m2
•Si l’ocupació està entre els 784,16 m2 i els 1.965,35 m2
•Si l’ocupació és inferior a 784,16 m2, es cobrarà a raó de 0,27 euros el m2 ocupat.
2. Espais de 2a categoria (resta de parcs i jardins)
3. Espais de segona categoria: la resta de parcs, jardins i espais i zones verdes de la ciu

3.790
1.895

810

•Si l’ocupació supera els 1.922,39 m2
•Si l’ocupació està entre els 768,96 m2 i els 1.922,39 m2
•Si l’ocupació és inferior a 768,96 m2, es cobrarà a raó de 0,11 euros el m2 ocupat

810

g) Utilització de sanitaris públics automàtics als parcs i jardins

405
0,50

h) Caixers automàtics oberts a la via pública, a menys de 80cm de línia de façana

i)

-

Categoria A

855,00

-

Categoria B

513,00

-

Categoria C

299,00

-

Categoria D

213,00

-

Categoria E, F o Z

171,00

Ocupacions en espais emblemàtics amb finalitat no lucrativa per a esdeveniments
que no siguin fires tradicionals, amb autorització municipal prèvia, per cada dia o
fracció:
- Plaça Catalunya
- Avinguda Maria Cristina
- Passeig de Lluis Companys
- Plaça dels Àngels
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3.790

j)

Montjuïc: nivells Bohigas, Cadafalch i Cascades
Plaça de la Catedral
Moll de Marina

Cessió d’ús de béns del domini públic per a sistemes i equips que donin cobertura
a serveis de telecomunicacions d’interès municipal, institucional o de mercat:
Small cells o microantenes:
-

Alta per primera ocupació o compartició amb operadores

2.000

-

Cessió d’ús per primera ocupació

1.500

-

Cessió d’ús per compartició amb 2 operadores en el punt

1.200

-

Cessió d’ús per compartició amb 3 operadores en el punt

1.000

-

Cessió d’ús per compartició amb més de 3 operadores en el punt

800

-

Cessió d’ús per ampliació

200

Es considerarà un desompte en la quota anual per volum de punts instal·lats a 31
de desembre de l’any anterior al que s’efectura el càlcul: un 1% de rebaix per
cada 100 punts addicionals, a partir dels 100 primers, i de forma acumulativa fins
arribar una rebaixa màxima del 14%
k) Utilització del domini públic municipal dels equipaments municipals per inclourehi les antenes de telefonia mòbil:
-

Tipus d’espai A

10.710

-

Tipus d’espai B

12.030

-

Tipus d’espai C

13.680

Les modificacions incorporades a l’apartat 3 –lletra f) - de l’article 7 de la OF, que entren dins
l’àmbit de disposició del consistori, consisteixen essencialment en establir un distint import
segons els diferents llocs i espais destinats a l’ús comú dels parcs, jardins i platges i la seva
inclusió en les categories d’ ”espais de primera categoria”, “platges de Barcelona” o “espais
de segona categoria”. Els estudis tècnics i l’Informe econòmic que han donat lloc a distingir
per categories i a establir les diferents quanties són especialment detallats i justifiquen
sobradament la proposta en atenció fonamentalment a la superfície dels diferents espais i a la
ocupació molt significativa, significativa o poc significativa dels mateixos. En aquest sentit, la
proposta no mereix cap objecció de legalitat.
D) Se sotmet a informe del Consell Tributari la inclusió d’un nou apartat 4 a l’article 8è de la
referida OF 3.10, la nova redacció del qual és la següent:
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“L’import de la taxa es redueix un 90 per 100 quan la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic sigui realitzat directament per persones
físiques o jurídiques que ocupin l’espai públic amb el fi immediat de realitzar el rodatge
de pel·lícules, enregistraments audiovisuals i productes culturals que es puguin valorar
d’interès general per sobre el seu interès comercial i publicitari.
Per tal de valorar l’interès general dels rodatges de pel·lícules, enregistraments
audiovisuals i productes culturals, per sobre del seu interès comercial i publicitari i que
es pugui aplicar la bonificació proposada hi haurà una resolució de Presidència de
l’ICUB establint aquest interès.”
Quant a la inclusió específicament d’un nou supòsit de reducció de la taxa per a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini de públic amb el fi immediat de realitzar el
rodatge de pel·lícules, enregistraments audiovisuals i productes culturals valorades d’interès
general mitjançant resolució de Presidència de l’ICUB, el Consell Tributari no té cap objecció
en tant que s’empara en l’àmbit d’autonomia del Consistori i es conforme a Dret. No obstant,
i en atenció a la millora de la tècnica normativa se suggereix substituir la paraula
“bonificació” del darrer incís del precepte per “reducció”, de manera que es preservi la
coherència terminològica del precepte. Així mateix, la redacció de la darrera frase resulta
tècnicament més correcta si es diu “...la Presidència de l’ICUB ha de dictar prèviament a la
liquidació una resolució establint aquest interès”
E) Se sotmet a informe del Consell Tributari la supressió de la Disposició addicional de la
referida OF 3.10 que deia:
“Disposició addicional
Primer.- Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2021 i amb la finalitat de donar
resposta en el sector de la restauració i assimilats que disposin de terrasses als efectes
produïts per la pandèmica de la COVID-19, la quota de la taxa relativa a l’aprofitament del
domini públic de les terrasses i vetlladors es reduirà en un 75%.
Els paràmetres de càlcul per a l’aplicació d’aquesta reducció seran els següents:
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