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Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; SOTMETRE les esmentades 
Ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, comptadors 
des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes; i TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les ordenances 
fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions.” 
 
 
 

DEMANO: 
  
Que es prenguin en consideració les següents al·legacions presentades: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AL·LEGACIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA AL 
PROJECTE D’ORDENANCES FISCALS  DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA         

PER A L’ANY 2021 
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CONSIDERACIONS GENERALS. LA NECESSITAT DE MANTENIR LA CAPACITAT 
FISCAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
 
La crisi social i econòmica derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID 19 ha 
posat de manifest la necessitat, en l’àmbit fiscal, de protegir els ingressos públics de les 
administracions, especialment aquells que provenen de figures tributàries que afecten 
als col·lectius, persones o empreses a qui menys ha impactat negativament la situació 
actual per tal de, en contraposició, poder destinar tots els recursos necessaris per donar 
suport a aquells col·lectius, famílies i empreses més afectades per la crisi. 
 
Per tant, des d’Esquerra Republicana defensem que les Administracions Públiques i, en 
aquest cas l’Ajuntament de Barcelona han de mantenir la seva capacitat fiscal per tal de 
poder dur a terme les polítiques redistributives necessàries. En aquest sentit, rebutgem 
les propostes encaminades a baixades indiscriminades d’impostos i taxes que, al 
capdavall, acabarien beneficiant d’una forma més intensa a aquells a qui no han patit 
l’impacte de la crisi econòmica. 
 
Tenint en compte aquest marc general, que es pot resumir amb la frase que qui té més ha 
de contribuir més per tal de poder ajudar a qui té menys, el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana a l’Ajuntament de Barcelona plantegem les següents al·legacions al projecte 
d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2021 i següents: 
 
 
PRIMERA. NOVA ORDENANÇA FISCAL - TAXA D’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DE 
LES GRANS COMPANYIES DE COMERÇ ELECTRÒNIC. 
 
La Comissió d’Economia i Hisenda celebrada el 17 de setembre de 2019 va aprovar la 
següent proposició presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana: 
 
(M1923/78) Instar al Govern municipal a constituir, en el termini d’un mes, un grup de 
treball format pels grups municipals i els agents implicats per elaborar una proposta de 
taxa municipal d’ús del domini públic a les plataformes de comerç electrònic en un 
termini aproximat de 6 mesos. La totalitat de la seva recaptació es destinarà a polítiques 
de foment del comerç de proximitat. 
 
L’any 2019, en situació pre COVID 19, l’augment del volum de negoci del comerç 
electrònic va ser d’aproximadament un 25% respecte l’any anterior a l’Estat espanyol 
superant els 50.000 milions d’euros en vendes, segons dades de la Comissió Nacional 
del Mercat de la Competència. Aquesta tendència, a més, s’ha vist accelerada per les 
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mesures de restricció de la mobilitat per tal de fer front a la situació de pandèmia existent 
i coincideix amb un moment especialment complicat pel comerç urbà a causa de la crisi 
econòmica derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID 19. 
 
Aquesta tipologia de comerç genera un impacte sobre la ciutat que, a part de polítiques 
de mobilitat, logístiques i comercials, justifiquen l’adopció de mesures fiscals 
encaminades a gravar la intensitat en l’ús de l’espai públic per part de les  grans 
companyies de comerç electrònic. 
 
Per tant, tenint en compte l’impacte sobre la congestió de la ciutat d’aquest model de 
comerç, més un principi de justícia tributària vers el comerç urbà i entenent que les 
activitats econòmiques que fan un ús intensiu de l’espai públic han de contribuir per 
aquest ús a la ciutat, i tenint en compte que encara no s’ha reunit el Grup de Treball 
acordat per estudiar la implementació de la mesura, proposem la creació del Grup de 
Treball abans de la finalització del mes de gener de l’any 2021 amb l’objectiu d’elaborar 
una proposta d’implementació d’una taxa municipal d’ús del domini públic a les grans 
plataformes de comerç electrònic que es sotmeti a votació del Consell Plenari municipal 
abans del mes de juny de 2021. 
 
 
SEGONA. MESURES FISCALS DE SUPORT A LES FAMÍLIES I AL TEIXIT PRODUCTIU 
DE LA CIUTAT. 
 
Proposem l’adopció de les següents mesures i la seva incorporació en el redactat 
definitiu de les Ordenances Fiscals de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Barcelona per 
tal de donar suport a les famílies i al teixit econòmic de la ciutat mentre es facin evidents 
els efectes econòmics i socials de la crisi derivada de la COVID 19. 
 

- Suspendre automàticament la meritació de les taxes i preus públics vinculats als 
residus, la taxa de terrasses i la taxa de guals per aquelles activitats econòmiques 
en aquells períodes en els que s’hagin vist obligades a aturar la seva activitat per 
ordre de les autoritats sanitàries. Aquesta mesura també s’aplicarà a les 
activitats que, com és el cas del sector hoteler, malgrat poder operar de forma 
legal, la manca d’activitat obliga a mantenir els negocis tancats. En aquest segon 
cas, s’hauran d’establir els mecanismes pertinents per tal de poder demostrar 
fefaentment l’aturada de l’activitat. 

- Per a les activitats econòmiques que es trobin en la situació anterior, fomentar els 
aplaçaments i fraccionaments de la resta de tributs. Aquesta mesura, també 
s’adoptarà per a la resta de persones físiques o jurídiques que, a causa de la 
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pandèmia, no puguin fer front en els períodes de pagament voluntari de les 
obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Barcelona.  

- Per tal de facilitar els acords d’aplaçaments i fraccionaments de tributs 
municipals, es crearà una oficina específica que elabori plans individualitzats de 
fraccionaments i ajornaments de tributs municipals. 

- S’informarà, proactivament, d’aquesta mesura a les persones físiques o jurídiques 
susceptibles d’acollir s’hi per tal que ningú deixi d’exercir aquest dret per manca 
d’informació. 

- A la Secció 3a de l’Ordenança Fiscal General de l’Ajuntament de Barcelona 
(articles del 120è al 128è), proposem: 
 
1. Un augment de l’import mínim de deute tributari per exigir garanties a la 

persona contribuent en matèria d’ajornaments i fraccionaments del pagament 
del deute tributari previstes en l’article 127è de l’Ordenança Fiscal General 
fins a 35.000 euros i allargament del termini del fraccionament fins a cinc 
anys.  

2. Una modificació del redactat de l’article 120.4 per tal de concedir ajornaments 
per un període màxim d’un any.  

 
 
TERCERA.- CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS 
BASADES EN L’IMPOST SOBRE ELS BÉNS IMMOBLES. 
 
Atès que encara no s’ha publicat la convocatòria de les ajudes a les famílies 
monoparentals per reduir o compensar l’import de l’impost de béns immobles durant 
l’any 2020 degut a un error entre departaments de l’Ajuntament de Barcelona, demanem 
que es publiqui la convocatòria de l’any 2020, així com també, que es garanteixi la 
continuïtat d’aquestes ajudes l’any 2021. 
 
 
QUARTA.- ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN AQUELLS CASOS EN QUÈ ACTUA COM 
A ARRENDADOR O SIMILAR. 
 
L’Ajuntament de Barcelona actua a la ciutat, entre molts altres aspectes, com a propietari 
de patrimoni en el qual es desenvolupa activitat econòmica. En aquest sentit, creiem que 
en aquests casos i tenint en compte la complexitat del moment actual, l’Ajuntament de 
Barcelona, ja sigui directament o mitjançant alguns dels seus ens instrumentals, ha 
d’adaptar les taxes, cànons o ingressos per diversos conceptes segons el tipus 
d’establiment a la situació actual. 
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Per tot això, sol·licitem que l’Ajuntament de Barcelona, en tots aquells àmbits d’actuació 
en què operi com a arrendador o similar, estableixi una reducció del cànon o taxa, segons 
correspongui, fins a un màxim del 75% en aquells casos en què l’operador privat justifiqui 
degudament una reducció dels ingressos en la mateixa proporció. Aquesta reducció 
s’aplicarà en casos com els Mercats Municipals no alimentaris, els restaurants ubicats al 
Moll de Gregal del Port Olímpic o es proposarà per als operadors de Mercabarna en el 
marc del seu Consell d’Administració en la línia de l’esmena presentada als Pressupostos 
Generals de l’Estat per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana al Congrés 
dels Diputats. Ara bé, aquesta fórmula es farà extensiva a la resta d’espais on concorrin 
situacions equiparables a les citades. 
 
Aquesta reducció s’aplicarà exclusivament durant l’exercici 2021 i concretarà la seva 
aplicació en els òrgans municipals o dels ens instrumentals municipals pertinents. 
 
 
CINQUENA.- ORDENANÇA FISCAL 1.1 – IMPOST SOBRE ELS BÉNS IMMOBLES 
 
Afegir a l’Ordenança Fiscal 1.1 l’obligatorietat de l’Institut Municipal d’Hisenda d’informar 
dels tràmits i requisits de forma personalitzada, clara i directa els contribuents que 
segons les dades de què disposi l’Ajuntament de Barcelona siguin susceptibles d’obtenir 
la bonificació de l’Impost sobre els Béns Immobles per renda previst a l’article 9è. 
 
Estudiar la gravació dels béns immobles productius titularitat de l’Església Catòlica a la 
ciutat de Barcelona segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
 
Liderar una proposta de canvi en el marc legal que permeti gravar de forma diferenciada 
els béns immobles amb activitat econòmica respecte els habitatges habituals. 
 
Liderar una proposta de canvi en el marc legal que permeti assumir des de la bonificació 
directa totes les polítiques socials respecte l’Impost sobre Béns Immobles que 
actualment s’han de dur a terme mitjançant subvencions amb el conseqüent problema de 
gestió burocràtica per part de la persona contribuent.  
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SISENA.- ORDENANÇA FISCAL 3.10 - TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL 
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I LA PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS. REALITZAR UN 
NOU ESTUDI ECONÒMIC JUSTIFICATIU DE LES TARIFES DE LA TAXA DE 
TERRASSES. 
 
Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana considerem que cal tornar a elaborar 
l’estudi econòmic justificatiu que es va realitzar per tal d’actualitzar les tarifes de la taxa 
de terrasses, per dos motius: 
 

1. La situació econòmica a la ciutat de Barcelona no és la mateixa que fa un any, 
atès que estem immersos en una crisi econòmica derivada de l’emergència 
sanitària provocada per la COVID 19. Això fa que ens haguem de replantejar els 
paràmetres emprats per al càlcul de les tarifes de terrasses. 

2. Atès que durant l’any 2020 ha tingut lloc una ampliació de les terrasses per donar 
solucions al sector de la restauració per la crisi econòmica derivada de la COVID
19, i per tal de crear espais a l’aire lliure més segurs per als ciutadans, caldrà tenir 
en compte aquesta ampliació en el càlcul de les tarifes de la taxa de terrasses. 

 
 
SETENA.- ORDENANÇA FISCAL 3.10 – TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I LA PRESTACIÓ 
D’ALTRES SERVEIS. REDUCCIÓ DE LA TARIFA MÍNIMA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
A LES PLATGES DE BARCELONA 
 
Proposem que es garanteixi el 75% de la reducció dels preus finals de l’article 7.3.e) de 
l’Ordenança Fiscal 3.10  Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de 
domini públic municipal i la prestació d’altres serveis per la via que correspongui.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ERNEST MARAGALL I MIRA 
Barcelona, 15 de desembre de 2021 
  




