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SECRETARIA GENERAL 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

 

, amb DNI , en nom i en representació del Gremi de 
Restauració de Barcelona, amb NIF G08504664 i domicili social a la ciutat de 
Barcelona, al número 481, baixos, de la Gran Via de les Corts Catalanes, en la meva 
condició de president de l’entitat. 

 

EXPOSO 

 

1. Que el Gremi de Restauració de Barcelona aglutina empresaris i empresàries 
de restauració de la ciutat i defensa els seus interessos davant les 
administracions públiques i qualsevulla entitat pública o privada.  

2. Que s’ha tingut coneixement de l’anunci publicat al BOPB el passat 2 de 
novembre de 2020 pel qual se sotmeten a informació pública les ordenances 
fiscals per a l’any 2021 i exercicis successius, entre les quals figura 
l’Ordenança fiscal núm. 3.10, taxes per la utilització privativa del domini públic 
municipal i la prestació d’altres serveis.  

3. Que, dintre del termini legalment establert, formulo les següents  

 

 

AL·LEGACIONS 

 

Aclariment 

Les al·legacions següents es troben referides a l’Ordenança fiscal núm. 3.10 (taxa per 
la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació 
d’altres serveis).  
 
 
Primera.- Sobre la disposició addicional 

 
La raó de ser d’aquesta disposició addicional no és altra que prorrogar “amb efectes 
exclusivament durant l’exercici 2021” les mesures de caràcter excepcional adoptades, 
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mitjançant Decret d’alcaldia, per respondre a la situació d’emergència sanitària i 
econòmica produïda per la pandèmia de Covid-19. Concretament, es tracta del Decret 
d’alcaldia S1/D/2020-494, de 22 de maig, de mesures excepcionals en matèria de la 
taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic per les 
terrasses amb ocasió de la seva reobertura i pels esdeveniments comercials en la via 
pública (publicat a la Gaseta Municipal el mateix 22 de maig de 2020).  
 
En aquest sentit, la disposició addicional es limita, en gran mesura, a transcriure 
l’article 3 del Decret d’alcaldia, on s’estableixen els paràmetres de càlcul per a 
l’aplicació de la reducció de la taxa en un 75%. La proposta, però, incorre en un error 
en reproduir incorrectament les previsions pel que fa al factor superfície:  
 

Text del Decret d’alcaldia: 
El factor superfície es calcularà tenint en compte la superfície de la terrassa, que és la que 

ocupen els seus elements bàsics i accessoris. 

La superfície de les llicències de terrasses existents abans de l'entrada en vigor d'aquest decret, 

serà la meitat de la superfície que consta en la llicència atorgada. 

 
Text de la disposició addicional 
El factor superfície es calcularà tenint en compte la superfície de la terrassa, que és la que 

ocupen els seus elements bàsics i accessoris. 

 
La disposició addicional omet per error la referència a la superfície de les terrasses 
existents abans de l’entrada en vigor del Decret d’alcaldia (22 de maig de 2020), una 
previsió coherent amb les restriccions de capacitat que han acompanyat l’activitat de 
restauració des del primer procés de desescalada (maig de 2020) fins a l’actualitat i 
que, amb absoluta probabilitat, es mantindran durant l’exercici 2021. Proposem, per 
tant, incorporar l’esmentada previsió a la disposició addicional.  
 
Al mateix temps, creiem que, per qüestions de seguretat jurídica, convindria regular el 
supòsit (en cap cas remot, malauradament, si tenim en compte l’experiència de la 
tardor de 2020) que es decreti una nova suspensió de l’activitat de restauració que 
impediria, com és obvi, instal·lar les terrasses i dur a terme l’aprofitament del domini 
públic que se’n deriva. De produir-se aquesta suspensió, és evident que la taxa no es 
merita i que, en cas que ja hagi estat abonada, s’ha de procedir a la devolució de la 
part corresponent.   
 
Com a conseqüència del que s’exposa en aquesta al·legació, se sol·licita: 
 

- Que es modifiqui el primer apartat de la disposició addicional, que quedaria 
redactat de la forma següent:  
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Primer.- Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2021 i amb la finalitat de donar 

resposta als efectes produïts per la pandèmia de la COVID-19 en el sector de la restauració i 

assimilats que disposin de terrasses, 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: 

- Tarifa bàsica prevista a l’Ordenança fiscal 3.10, reguladora de la taxa de referència. 

- El factor superfície es calcularà tenint en compte la superfície de la terrassa, que és 

la que ocupen els seus elements bàsics i accessoris. 

La superfície de les llicències de terrasses existents abans del 22 de maig de 

2020 serà la meitat de la superfície que consta en la llicència atorgada.  

- El temps en dies de la utilització o de l’aprofitament. 

En el supòsit que l’autoritat competent, espanyola o europea, acordi com a 

mesura de caràcter excepcional per contenir la pandèmia de Covid-19, bé la 

suspensió de l’activitat de restauració, bé la prohibició d’instal·lar les 

terrasses, la taxa no es merita durant el període de vigència de la mesura.    

- El factor FCC, el factor corrector de carrer, establert a l’Ordenança fiscal 3.10. 

- El factor FCA de la classe d’aprofitament, es reduirà per obtenir finalment una 

quota de la taxa reduïda en un 75%. 
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Segona.- Sobre la modificació de les taxes de les guinguetes de platja (serveis 

de temporada) 

 
La modificació proposada pel govern inclou la revisió substancial de les taxes 
associades a les guinguetes de platja (serveis de temporada).   
 
Tenint en compte el tipus i les dimensions de les guinguetes actuals, l’increment del 
factor corrector de la classe d’ocupació o d’aprofitament (FCA), tal com recull el quadre 
següent, és certament sorprenent: 
 

 OOFF 2020 

Proposta del 
govern,  

OOFF 2021 

Increment 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Sant Sebastià (1) 

26.701,81 € 64.406,08 € 141% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Sant Sebastià (2) 

26.701,81 € 255.187,28 € 855% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Sant Sebastià (3) 

26.701,81 € 317.983,96 € 1.090% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Sant Miquel (1) 

26.701,81 € 295.236,84 € 1.005% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Sant Miquel (2) 

26.701,81 € 327.445,03 € 1.126% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Nova Icària (1) 

26.701,81 € 217.466,21 € 714% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Nova Icària (2) 

26.701,81 € 172.772,09 € 547% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Bogatell (1) 

26.701,81 € 132.047,24 € 394% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Bogatell (2) 

26.701,81 € 190.123,35 € 612% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Bogatell (3) 

26.701,81 € 160.543,42 € 501% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Mar Bella (1) 

26.701,81 € 61.856,38 € 131% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Mar Bella (2) 

26.701,81 € 58.768,88 € 120% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Nova Mar Bella (1) 

26.701,81 € 48.867,60 € 83% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Nova Mar Bella (2) 

26.701,81 € 48.867,60 € 83% 

Guingueta-bar amb WC i amb terrassa de 
100 m2. Platja Llevant 

26.701,81 € 108.393,98 € 305% 
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La modificació suposa un increment dels imports d’entre el 83% i el 1.126%. Sobta que 
tractant-se d’un augment d’aquestes característiques, la nota de premsa difosa pels 
serveis municipals faci servir el terme “actualització”1. 
 
Així doncs, pel que fa a l’informe amb què Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, pretén justificar l’increment, posem en qüestió la seva validesa i el seu rigor 
metodològic. És inaudit que no contingui cap referència a la pandèmia que patim 
actualment, la qual, com és obvi, ha alterat totes les dinàmiques econòmiques de la 
ciutat i molt especialment les vinculades a la indústria del lleure i el turisme.  
 
Al mateix temps, és sorprenent que un document que reflexiona sobre l’import del 
cànon no expliqui la reducció del 75% que ha adoptat el propi Parcs i Jardins de 
Barcelona mitjançant la Resolució, del 23 de maig de 2020, per la qual s’autoritza, de 
manera excepcional i durant la temporada 2020, podent-se estendre a la temporada 
2021 si es manté l’excepcionalitat, l’ampliació de l’espai de les terrasses de les 
guinguetes-bar existents a les platges de Barcelona. Fa poques setmanes el govern 
municipal ha anunciat la pròrroga d’aquestes condicions excepcionals per a la 
temporada 20212. No cal dir que, si no s’hagués arribat a reduir el cànon, les platges 
de Barcelona no haguessin comptat amb serveis de temporada legals durant els estius 
de la pandèmia.   
 
Això no obstant, i per reblar el clau, l’informe també omet el fet, de nou directament 
relacionat amb l’objecte de l’estudi, que a principis de 2020 (amb anterioritat a la 
irrupció de la pandèmia) 5 operadors van renunciar a la llicència de guingueta-bar. El 
gerent de Parcs i Jardins de Barcelona va dictar una resolució amb data de 12 de 
febrer de 2020 mitjançant la qual es té per rebuda i s’accepta la renúncia de les 
guinguetes següents:  
 
GU02_SS (Sant Sebastià) 
GU03_SS 
GU01_NI+GA+TN (Nova Icària) 
GU02_MB+GA+TN (Mar Bella) 
GU01_LL+GA+TN (Llevant) 
 

 
1 “S’actualitzen les tarifes per les ocupacions de via pública per qüestions com mudances, bastides, etc…, la prestació 
de serveis de temporada a les platges d’acord amb el seu valor cadastral i amb els preus de referència a les subhastes, 
i determinats informes tècnics, autoritzacions i serveis prestats per la Guàrdia Urbana.” 
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/10/19/lajuntament-congela-els-tr buts-municipals-i-mante-la-rebaixa-del-
75-en-la-taxa-de-terrasses-durant-tot-el-2021/ 
2 “El decret també inclourà la pròrroga de les condicions excepcionals de les guinguetes de la platja durant la 
temporada 2021.” https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/12/01/barcelona-autoritza-3-129-terrasses-noves-i-
ampliacions-a-lespai-public/ 
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La renúncia es troba motivada per una única raó: l’import del cànon determina la 
inviabilitat, des del punt de vista empresarial, de la guingueta-bar. Davant d’aquesta 
constatació, hom podria pensar que l’operador, qui participa voluntàriament en el 
procés de licitació pública, n’és l’únic responsable. La realitat, però, és que hi té molt a 
veure també qui dissenya el procés d’atorgament de les llicències i, sobretot, qui, 
veient que el resultat obtingut no és el desitjat, persisteix en l’error. Durant la darrera 
dècada –així ho hem denunciat des del Gremi en nombroses ocasions– Parcs i Jardins 
de Barcelona ha consolidat un model que redueix el concurs públic a una mera 
subhasta on el que es promou és l’encariment desaforat de les llicències (en algunes 
ocasions, estimulat pels propis funcionaris de l’Institut); altres qüestions com la qualitat 
del servei o de l’oferta gastronòmica queden, en canvi, arraconades a la més absoluta 
de la irrellevància. Aquest procediment pervers que condueix a l’encariment 
desproporcionat dels cànons acaba determinant, en última instància, la inviabilitat del 
negoci i la renúncia dels operadors, veritables víctimes del procés juntament amb 
l’interès general.  
 
Així les coses, no és admissible exculpar Parcs i Jardins de Barcelona de la deriva 
alcista: es troba a la seva mà evitar-la i recuperar enfocaments anteriors que havien 
estat exitosos i que van permetre un salt qualitatiu en relació a la qualitat de l’oferta. 
En canvi, veiem com l’institut pretén, ara, consolidar aquesta visió eminentment 
especulativa i extractiva del litoral barceloní mitjançant la modificació de les 
Ordenances fiscals. El que proposen suposa col·locar el factor econòmic al centre de 
l’equació i blindar el model de subhasta.  
 
Aquest argumentari de Parcs i Jardins de Barcelona contradiu, a més, les posicions 
defensades pels seus responsables a diferents sessions de treball amb el Gremi i amb 
els operadors, traslladades posteriorment per escrit: aparentment, l’institut comparteix 
bona part de la diagnosi expressada aquí sobre el funcionament del concurs públic en 
el sentit que menysté la qualitat de l’oferta i es veu distorsionat per enormes pressions 
especulatives. L’escrit que han rebut els operadors ara fa pocs dies, on se’ls dona 
l’oportunitat de prorrogar les llicències durant 1 any (temporada 2021), s’hi refereix en 
els següents termes:  
 

Així mateix, se li recorda que aquesta pròrroga es proposa mentre es treballa en un 
replantejament integral dels usos del litoral barceloní, el qual té una superfície 
relativament reduïda (238.000 m2) i una constant regressió de la superfície de platja 
seca, i el qual, tenint en compte la situació d’excepcionalitat i emergència provocada 
per la pandèmia de la COVID-19, s’ha convertit en un espai amb un elevat índex 
d’ocupació, sobretot durant la temporada de bany i a aquest factor cal afegir el fet de la 
constant regressió de la superfície de platja seca. 
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En efecte, existeix un ampli consens (govern, Gremi, operadors, etc.) sobre la 
necessitat de reconduir el procés d’atorgament de llicències perquè sigui un veritable 
concurs i no una mera subhasta. L’objectiu és, precisament, dissenyar-lo de tal 
manera que la vessant econòmica de les ofertes no prevalgui sobre la resta d’aspectes 
i també per contenir l’import dels cànons (tothom coincideix a assenyalar que ara 
mateix estan desbocats). Amb la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.10 que 
proposa Parcs i Jardins de Barcelona s’estan blindant, de facto, aquests preus 
desorbitats, cosa que, de tirar endavant, neutralitzarà qualsevol intent posterior per 
replantejar el model de licitació.  
 
Per altra banda, s’ha de tenir en compte que la vigència de les llicències actuals 
s’estendrà fins a la fi de la propera temporada 2021 (tal com s’ha assenyalat, Parcs i 
Jardins de Barcelona ja ha proposat la pròrroga d’1 any als operadors). De conformitat 
amb l’article 7.1 de l’Ordenança fiscal núm. 3.10, “quan s’utilitzin procediments de 
licitació pública, l’import de la taxa estarà determinat pel valor econòmic de la 
proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació”. Per tant, les 
taxes (el cànon) que s’abonarà per la temporada 2021 no serà l’import que marqui 
l’Ordenança fiscal (es vegi modificada o no), sinó la proposta econòmica que va fer 
cada operadors en el moment d’optar a la llicència (reduït en un 75%, a més). La 
modificació, en aquests moments, de l’Ordenança fiscal no tindrà efectes immediats i, 
per tant, podem concloure que no existeix una urgència real per revisar l’import de les 
taxes. De fet, tenint en compte que de cara a la temporada del 2022 caldrà dur a terme 
un nou procés de licitació per a l’atorgament de totes les llicències, el més lògic és que 
el disseny global del procés i la revisió dels capítols econòmics, Ordenança fiscal 
inclosa, es dugui a terme més endavant, quan les actuals llicències perdin la seva 
vigència.  
 
En resum, considerem que la modificació de les taxes associades a les guinguetes de 
platja, en els termes proposats per Parcs i Jardins de Barcelona, està desaconsellada 
pels següents motius: 
 

- No s’ha tingut en compte l’efecte de la Covid-19. 
- No s’ha tingut en compte la reducció de les taxes en un 75% sense la qual els 

serveis de temporada no s’haguessin pogut prestar durant les temporades 
2020 i 2021. 

- No compartim l’enfocament mercantilista de l’espai públic. 
- No compartim que es perpetuï el model de subhasta.  
- Es pretén blindar uns imports desorbitats malgrat l’evidència, en forma 

d’operadors que han renunciat a la llicència, que el concurs genera disfuncions.  
- No creiem que Parcs i Jardins de Barcelona hagi promogut cap tipus de debat 

o reflexió conjunta amb els operadors o amb els grups municipals de l’oposició. 






