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A L’ATENCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL 

GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 

 

 

Elsa Artadi i Vila, en la seva condició de Regidora i Presidenta del Grup Municipal 

Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 

representació, manifesta: 

 

 Atès l’anunci aparegut el dia 2 de novembre de 2020 al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, en el qual es sotmet a exposició pública la modificació 

per a l'exercici de 2021 i successius de les Ordenances fiscals següents: 

Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. Impost sobre l'increment 

de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats 

econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal•lacions i obres; 

núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de 

prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis 

urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i 

altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. 

Taxes de mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i 

intervenció sanitària relatius a animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per 

prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials; núm. 3.10. Taxes 

per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres 

serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 

domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 

subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament 

regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; 

núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes 

per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. 

Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 

3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 

local de les instal•lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i 

hidrocarburs; 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats 

en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions especials; Categories fiscals 

de les vies públiques de la Ciutat; per acord del Plenari del Consell Municipal, 

en data 30 d’octubre de 2020.  
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Per això, el nostre grup polític formula les següents:  

 
 

AL·LEGACIONS 

 

 

1. ORDENANÇA FISCAL GENERAL 

En el Consell Plenari de fa poc més d’un any (29 de novembre de 2019,) es va 

aprovar una proposició presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya que 

deia:  

 

Implementar una “tarifa plana” a la ciutadania en el cobrament d’impostos, 

taxes i preus periòdics, informant-los prèviament i personalment de l’import total 

dels tributs que correspon pagar a cada contribuent en l’exercici següent, i 

comparant-lo amb els pagaments dels exercicis anteriors.  

 

L’esmentada proposició va ser aprovada amb l’abstenció dels grups que formen el 

govern, i el vot favorable de tota la resta. Però posteriorment el govern municipal va 

confirmar en diferents moments i actes el seu compromís amb aquella proposta.  

 

En primer lloc, en la resolució de les al·legacions que Junts vam presentar a les 

Ordenances Fiscals del 2020, i on es feia constar la petició que es complís amb 

aquesta proposició.   

 

La resposta a la nostra al·legació va ser: 

 

“Aquesta al·legació S’ESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa.  

Per tal de donar compliment a l’acord del Plenari del passat 25 de novembre, 

des de l’IMH s’està treballant i estudiant els mecanismes per informar al ciutadà 

dels tributs que haurà de pagar, com ara la Guia del contribuent 2020, així com 

establir la manera per aplicar un pagament dels mateixos repartit de manera 

uniforme al llarg de l’exercici fiscal.”  

 

Però no només això. Posteriorment en la Comissió Única celebrada el 20 d’abril de 

2020, el grup de Junts per Catalunya vam presentar una proposició que portava per 

títol Pla Barcelona per Barcelona (Recupera, Reinicia, Reinventa), que va ser 

transaccionada amb el govern municipal i que es va aprovar per unanimitat, 

contenint un punt que deia textualment: 

 



   
 

Al·legacions del Grup Municipal Junts per Catalunya al Projecte de Pressupost pel 2021 
 

3 

“9. Accelerar la implantació  de la tarifa plana fiscal per a particulars i 

empreses.”  

 

La gestió de la crisi provocada per la COVID-19 requereix molt de rigor i molta 

seriositat. Gestionar Barcelona no és cap broma. Està en joc en la vida i el futur de 

moltes persones, i la supervivència de moltes activitats econòmiques. La resposta 

al primer confinament va ser ajornar els terminis dels pagaments de tributs, que es 

van traslladar als mesos de juny a novembre. Malauradament la COVID-19 continua 

entre nosaltres i continua afectant de manera molt greu l’activitat econòmica i la 

vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona. 

 

Poder pagar els impostos amb una tarifa plana és obligat per una qüestió de 

transparència i, fins i tot, de gestió eficient en el servei al ciutadà. Però també és 

una necessitat en el moment econòmic que estem patint. En canvi, la proposta 

d’ordenances fiscals aprovada inicialment no recull cap dels compromisos contrets 

amb el grup municipal de Junts per Catalunya, i no dona compliment als diferents 

acords del plenari del consell municipal.  

 

És per tot això que exigim que es doni compliment als compromisos adquirits per 

facilitar una millor gestió del pagament de tributs i taxes a la ciutadania i les 

empreses. 

 

Així mateix, com a conseqüència de la greu situació econòmica ocasionada per la 

pandèmia de la COVID-19 molts ciutadans, emprenedors i empreses estan patint 

greus problemes econòmics. L’Ajuntament ha de ser conscient que aquesta crisi ha 

tingut una causa exògena que en cap cas és atribuïble a la ciutadania i l’activitat 

econòmica i, per tant, ha d’ajudar a facilitar els pagaments de tributs i impostos.  

 

En aquest sentit el Consell Plenari municipal també ha aprovat en diferents 

ocasions la possibilitat d’ajornar el pagament de taxes i impostos més enllà de 

l’exercici en curs, sense interessos ni constitució onerosa de garanties. Però en 

aquestes ordenances no ho veiem recollit enlloc. 

 

Per tot això: 

 

Al·legació núm. 1. 

Incloure en l’ordenança fiscal general un apartat que contempli:  

a. El compromís d’informar als contribuents dels tributs que haurà de pagar, en 

comparació amb els anys anteriors. 
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b. Que la Guia del contribuent 2021 informarà sobre la possibilitat d’acollir-se a 

la tarifa plana fiscal. 

c. Funcionament de la tarifa plana fiscal. Proposem un text tipus: 

 

“La tarifa plana fiscal és una nova modalitat de pagament dels impostos i 

taxes municipals que ofereix l'Ajuntament de Barcelona per facilitar la 

planificació fiscal de ciutadania i empreses. 

Mitjançant aquest sistema es podrà triar fer l'abonament en 10 quotes 

d'idèntic import que van de març a desembre. 

Si en aquest període un tribut ha variat el seu import, al final de l'exercici 

fiscal es realitzaran els ajustos necessaris en la quota de desembre. 

L'Ajuntament realitzarà el cobrament de la quota el dia 30 de cada mes si 

és hàbil, o, si escau, l'últim dia hàbil anterior a aquest dia.  

Per poder acollir-se a la Tarifa Plana Fiscal són necessaris dos requisits: 

-Domiciliació bancària única. La persona titular del rebut de la Tarifa 

Plana Fiscal ha de ser la mateixa que la del compte bancari. 

-Domicili de notificació únic. S'ha de facilitar una única adreça postal de 

referència. 

Terminis: Es pot sol·licitar l'alta a la Tarifa Plana Fiscal per al pagament 

dels seus impostos i taxes abans del dia 1 de març de cada any. Les 

sol·licituds presentades després d'aquesta data tenen efectes per a l'any 

següent. La durada de la sol·licitud és de caràcter indefinit fins que es 

comuniqui el contrari, o es produeixi la seva cancel·lació per incompliment 

del pagament d'una de les quotes. En qualsevol moment es pot sol·licitar la 

baixa en la Tarifa Plana Fiscal. 

Impostos i taxes: En la tarifa plana fiscal s'inclouen totes les taxes i 

impostos dels que s'és titular del rebut i que són els següents: 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

Impost sobre Béns Immobles (IBI). 

Taxa d'escombraries. 

Impost sobre Activitats Econòmiques. 

Passos i guals de vehicles. 

Concessions anuals i semestrals. 

Terrasses. 

Ocupació de terra i subsòl de via pública. 

Conservació de cementiris. 

 

Al·legació núm. 2. 

Incloure en l’ordenança fiscal general, article 127è Dispensa de Garanties, un nou 

apartat 3 que digui:  
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“3.Atesa la situació sobrevinguda de greu crisi econòmica provocada per la 

COVID-19, amb la consegüent aturada obligada de l’activitat econòmica de 

molts sectors i la reducció d’ingressos, així com el gran nombre de persones 

que s’han vist afectades per ERTOS o directament en situació d’atur, 

l’ajuntament concedirà en període voluntari l’ajornament de tributs i taxes 

corresponents al present exercici, fins a un període de 3 anys, sense interessos 

-mitjançant bonificació o subvenció- i sense constitució de cap garantia que 

sigui onerosa pel contribuent”.   

 

2. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.1: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  

2.1.Reducció tipus general IBI  

L’any 2020 ha estat l’any de la COVID-19. Un any molt dur per la ciutadania i per 

l’activitat econòmica. Les obligacions de distància personal imposades pel virus ha 

afectat de ple diferents activitats econòmiques que no han rebut, en cap cas, el nivell 

d’ajuts estatals que compensés la seva aturada d’activitat o la menor demanda 

ocasionada per les restriccions. Així mateix el nombre de persones en situació d’ERTO 

o atur, o autònoms i emprenedors sense possibilitat de desenvolupar la seva professió, 

ha suposat una aturada important de l’economia. 

 

L’any 2021 serà l’any de la vacuna -o les vacunes-. I molt possiblement començarem a 

tenir immunitat de grup cap a la tardor. Fins i tot és molt possible que el proper estiu 

l’activitat econòmica estigui en situació de poder-se recuperar. Però per fer-ho, cal 

primer sobreviure. Si el teixit econòmic de la ciutat tanca la persiana per sempre, no hi 

haurà recuperació possible. I per això és imprescindible l’actuació de les 

administracions públiques, contenint i rebaixant la pressió fiscal a unes famílies i unes 

activitats que han vist empitjorada la seva situació econòmica per una raó exògena, 

aliena a ells. 

 

El proper any l’Ajuntament de Barcelona ha de ser capaç de rebaixar la pressió fiscal, 

incrementar els ajuts a aquelles persones i activitats que els necessitin, i alhora ser 

eficient en la despesa, que serveixi de motor de recuperació. 

 

Al·legació núm. 3. 

Rebaixar el tipus de gravamen general de l’IBI del 0,66 actual al 0,64, quan es tracti de 

béns immobles urbans.  

Així, l’article 7è, en el seu punt 3, quedaria amb el següent text: 
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3. El tipus de gravamen general serà el 0,64%, quan es tracti de béns immobles 

urbans. 

 

 

 

2.2.Ajuts pagament IBI  

En l’aprovació de l’expedient d’ordenances fiscals de l’any 2020 vam introduir dues 

al·legacions que feien referència a la importància d’incrementar pressupostàriament la 

línia d’ajuts a l’IBI atès que l’eliminació de topalls suposava, de facto, un increment 

molt important de molts rebuts. 

 

Aquella reclamació -realitzada en les ordenances i preveient ja una concreció 

pressupostària- va ser acceptada.  

 

En concret demanàvem incrementar la línia d’ajuts a l’IBI, i la resposta va ser: 

 

“Aquesta al·legació S’ESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa.  

En cas que s’esgoti la partida pressupostària destinada als ajuts fiscals de la 

quota de l’IBI per a persones amb pocs recursos econòmics, ja es preveu una 

modificació pressupostària que doti de majors recursos i poder arribar a un 

major nombre de beneficiaris”. 

 

I en segon lloc demanàvem que es fes una campanya de comunicació sobre la línia 

d’ajuts, especialment entre la gent gran. I la resposta també va ser afirmativa: 

 

 “Aquesta al·legació S’ESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa. 

En relació a la convocatòria de 2019 dels ajuts fiscals de l’Ibi per a persones 

amb pocs recursos es preveu liquidar amb un 99% de l’execució pressupostària 

d’aquesta partida, de manera que sí que s’esgotarà la totalitat de la partida. 

Després ja d’uns anys de convocar aquests ajuts, podem parlar que ja estan 

consolidats i gaudeixen d’un coneixement per part dels potencials beneficiaris 

molt superior als primers anys. 

Per altra banda, ja s’estan realitzant campanyes informatives i difusió de la 

convocatòria als casals de gent gran dels diferents districtes, tant en relació a la 

convocatòria d’aquest ajut fiscal per a persones amb pocs recursos, com també 

de l’ajut fiscal de l’IBI per a persones vídues majors de 65 anys i amb recursos 

limitats. Sobretot, cal destacar les dades de les darreres convocatòries on s’ha 

incrementat el nombre de sol·licituds rebudes de persones majors de 60 anys, i 

que per a l’any 2018 representen el 46% del total. 
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De totes maneres, s’accepta aquesta al·legació per fer un major esforç comunicatiu 

a tots els barris, i s’inclourà la informació de l’ajut fiscal a la Guia del contribuent del 

2020, així com s’intensificarà una campanya al casals de gent gran.” 

 

Malauradament res de tot això es va fer i els ajuts no han estat convocats, amb el 

consegüent perjudici a la ciutadania, per la qual cosa tornem a repetir aquelles 

al·legacions -i afegim una tercera que és que s’anunciï la línia d’ajuts conjuntament 

amb el calendari fiscal-.. 

 

Al·legació núm. 4. 

Demanem que s’incrementi la dotació pressupostaria de la línia d’ajuts a l’IBI atès 

que la supressió els topalls farà que en alguns dels casos l’import a pagar per 

l’import sigui el doble del que es pagava fins ara.  

 

Al·legació núm. 5. 

Demanem la realització d’una campanya informativa a tots els barris per donar a 

conèixer aquesta subvenció, i que l’existència d’aquests ajuts sigui inclosa al mateix 

calendari fiscal. 

 

A més, sol·licitem que dins d’aquesta línia d’ajuts es faci un programa específic 

destinat a les persones grans, ja que una part important d’aquest col·lectiu són 

titulars d’un immoble però disposen de pocs recursos. Si bé és cert que els tràmits 

per sol·licitar aquest ajut es poden realitzar des de qualsevol Oficina d’Atenció al 

Ciutadà, caldria garantir que les persones grans fossin coneixedores de l’existència 

d’aquest tipus de subvenció i se’ls presti l’ajuda i acompanyament necessaris a 

nivell burocràtic per a poder tramitar-la. 

 

 

3.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.4.: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

3.1.Bonificació per mantenir llocs de treball 

 

Segons l’article 7.6. d’aquesta ordenança, s’estableix una bonificació de la quota als 

subjectes passius que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de 

treballadors amb contracte indefinit l’últim any. En concret, la bonificacions són:  

 

Percentatge de bonificació de la 

quota 

Increment de la mitjana de la 

plantilla amb contracte indefinit 

20% 10% 

30% 15% 

40% 20% 
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50% 25% 

 

En una situació de greu crisi com la viscuda aquest any 2020, i amb el gran nombre 

de persones que encara estan en situació d’ERTO, creiem que també és molt 

important ajudar a mantenir les plantilles actuals. Per tant, per l’any 2021, i atesa 

l’excepcionalitat del moment que vivim, proposem la reducció del 50% per totes les 

empreses que mantinguin o incrementin plantilla. Per tot això proposem, de manera 

excepcional per l’any 2021:  

 

Al·legació núm. 6. 

Substituir l’article 7.6 amb el següent text: 

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius que tributin per 

quota municipal i que hagin mantingut o incrementat la seva plantilla de treballadors 

amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior a aquell en el qual 

es sol·licita la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. La bonificació 

s’aplicarà únicament en l’exercici en el qual es sol·liciti.  

En cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament, la quantitat bonificada podrà superar 

els imports següents: 

 

Import net de la xifra de negoci:   Límit de la bonificació: 

1 milió a 5 milions:    sense limitació 

5 milions a 10 milions:   sense limitació 

10 milions a 50 milions:   2.715,78 € 

50 milions a 100 milions:    3.021,45 € 

més de 100 milions:     13.571,49 € 

Sense xifra de negoci:   978,01 € 

 

En l'aplicació de la bonificació s'observaran les regles següents: 

1r. Per al càlcul de la mitjana d’increment de plantilla referit es tindran en compte les 

persones contractades en els termes que disposi la legislació laboral. 

2è. La sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar abans de 31 de maig de l’exercici 

per al qual es demana la bonificació. 

3è En la sol·licitud de bonificació s’identificarà el subjecte passiu i es relacionaran totes 

les activitats amb indicació de l’adreça i epígraf de tributació respecte de les quals es 

demana el benefici fiscal. 

El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració sota la seva 

responsabilitat, que, a més de les dades identificatives, inclourà les circumstàncies 

següents: 

Relació de tots els treballadors que han tingut una relació contractual indefinida durant 

els dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la 
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bonificació, indicant el nom i cognoms, NIF/NIE, número d’afiliació a la Seguretat 

Social, data d’inici de la prestació de serveis amb contracte indefinit o conversió de 

temporal a indefinida i, si s’escau, data de baixa. Així mateix, ha de constar a la relació 

l’adreça concreta del centre de treball on presten el servei cadascun dels treballadors. 

Aquesta relació s’ha d’aportar en suport digital (full de càlcul tipus Excel). 

Junt amb la declaració responsable cal aportar : 

- Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida, o si s’escau, la 

comunicació de conversió de contracte temporal a contracte indefinit. 

- Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del 

codi de compte de cotització de l’empresa pel període comprés entre el 01/01/exercici 

(període inicial comparat) i el 31/12/exercici (període final comparat). 

- Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la 

cotització – treballadors per compte aliena (IDC)- de cada treballador amb un contracte 

de modalitat indefinida i de centres de treball del municipi de Barcelona. Aquest 

document haurà d’estar expedit l’any en que es pretén la bonificació. 

4è. La bonificació s’atorgarà amb caràcter provisional al moment de presentar la 

sol·licitud i restarà condicionada al resultat de les comprovacions que pugui realitzar 

l’Ajuntament. 

5è. La bonificació tindrà efectes únicament en l’exercici per al qual es sol·licita. 

 

3.2.Bonificació per sectors especialment afectats per la crisi de la COVID-19 

 

Aquesta crisi ha afectat a tot un seguit de sectors com són el turístic, l’hostaleria, 

l’esport, o la cultura. I per això proposem poder establir una bonificació del 50% de 

l’IAE per als subjectes passius d’aquests sectors afectats que tributin per quota 

municipal i tinguin una renda o rendiment net de l'activitat econòmica negatius. Us 

proposem fer-ho de dues maneres possibles, amb dos textos alternatius: 

 

Al·legació núm. 7 (opció 1) 

Afegir un apartat 7 a l’article 7 amb el següent text: 

 

7.7. Gaudiran d’una bonificació de fins al 50 per cent de la quota corresponent els 

subjectes passius que tributin per quota municipal i tinguin una renda o rendiment net 

de l'activitat econòmica negatius. 

 

Al·legació núm. 8 (opció 2) 

En cas de no acceptar la proposta anterior, proposem una fórmula alternativa 

per fer-ho, afegint un apartat 7 a l’article 7 amb el següent text: 
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7.7. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota corresponent els subjectes 

passius que tributin per quota municipal i que desenvolupin activitats econòmiques que 

siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies 

socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal 

declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia 

sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus 

membres. 

 

 

 

 

4. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.6.: TAXES DE MERCATS 

La pandèmia ha afectat especialment l’activitat dels mercats no alimentaris, atès que 

no era una activitat essencial. En canvi, les despeses aplicades i reclamades per 

l’ajuntament no s’han reduït, i això està provocant una greu situació econòmica en les 

famílies que es dediquen a aquesta activitat. 

 

Al·legació núm. 9 

Aplicar una reducció del 50% en totes les tarifes dels mercats no alimentaris. 

 

Al·legació núm.10 

Afegir un article en l’ordenança 3.6 que digui: 

 

“En cas de no poder realitzar l’activitat comercial com a conseqüència d’una decisió 

del Govern de l’Estat, de la Generalitat o del propi ajuntament -com pot ser una 

declaració d’estat d’alarma o decret de confinament- l’Ajuntament deixarà de cobrar les 

tarifes corresponents així com. Les despeses de manteniment, subministraments i 

funcionament mentre duri aquesta aturada de l’activitat.  

 

En cas de reducció d’horaris també per decisió del Govern de l’Estat,  de la Generalitat 

o del propi ajuntament, s’aplicarà una bonificació de les tarifes proporcional al temps 

de reducció de l’activitat”. 

 

5. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10.: TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 

L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I LA 

PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS 

5.1.Guinguetes i gandules de platja. 
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La proposta d’ordenança varia de forma important els preus i valors de les guinguetes i 

gandules que fan ocupació de platja. I ho fan en base a un estudi econòmic que està 

datat al febrer de 2020. Més enllà de valorar la qualitat o l’anàlisi realitzat per aquest 

estudi, hi ha una qüestió que és ben clara: qualsevol estudi econòmic que afecta un 

servei turístic com és la platja no té res a veure si es fa amb els paràmetres dels anys 

anteriors o amb la realitat que vivim en aquests moments, de pandèmia de la COVID-

19. 

 

Però estranyament el govern municipal fa una proposta de modificació de l’ordenança 

com si  la COVID no hagués existit mai, amb un desconeixement absolut de la realitat 

econòmica que viu la nostra ciutat. Justament per això demanem que no sigui 

modificada, s’actualitzi l’estudi pels serveis econòmics municipals l’estudi presentat, i 

es deixi la modificació d’aquest apartat per més endavant.  

 

Al·legació núm.11 

Deixar sense efecte totes les modificacions proposades en el quadre 

d’aprofitament de l’ordenança, atès que la proposta de la modificació es basa en 

un estudi de febrer del 2020 que no ha estat actualitzat  i adaptat a la situació 

econòmica actual.  

 

 

5.2.Terrasses. 

L’any passat un dels increments més pronunciats del projecte d’ordenances va ser 

aquesta Taxa de terrasses i vetlladors. El mateix informe econòmic de l’avantprojecte 

reconeixia que, amb les modificacions proposades pel govern municipal a l’esmentada 

Taxa, hi podien haver uns increments de recaptació anuals en concepte de taxa de 

terrasses d’un 449% al districte de Ciutat Vella, d’un 232% al districte de l’Eixample, 

d’un 176% al districte de Gràcia o d’un 111% al districte de Sant Martí, entre d’altres. 

 

Llavors ja ens va semblar una proposta absolutament irreal i purament recaptadora 

que posava en perill bona part de l’activitat econòmica relacionada. A més de ser un 

increment desproporcionat, també era inadequat perquè plantejava una distribució dels 

carrers i consegüent aplicació de la taxa absolutament deslligada de la realitat de 

molts dels nostres barris. I malgrat el nostre vot contrari, aquesta ordenança va ser 

aprovada per l’equip de govern amb el suport del grup municipal d’Esquerra 

Republicana. 

 

El passat mes de març vam comprovar com una ordenança que era absolutament 

recaptatòria i irreal, esdevenia a més un entrebanc més davant la nova situació 

generada per la crisi de la COVID-19. I l’ajuntament va haver d’actuar a corre-cuita per 
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buscar la fórmula per rebaixar aquell increment -molt més irreal encara en la ciutat 

afectada per la COVID-19- i per trobar la manera d’ampliar terrasses per ajudar a 

mantenir l’activitat de molts bars i restaurants, afectats de ple per les noves mesures 

de prevenció contra la pandèmia.   

 

Enguany la proposta que es fa és mantenir aquella rebaixa realitzada de pressa i 

corrents. Però obviant que el resultat de la rebaixa no reverteix el gran increment 

realitzat prèviament. Així, avui tenim uns bars i restaurants que continuaran pagant 

més, quan les limitacions de l’activitat i l’afluència de públic és molt menor.  

 

Per tot això, i com ja han decidit altres ciutats més preocupades que no pas el govern 

municipal de Barcelona per donar suport a una activitat econòmica que ho està 

passant tan malament com és l’hostaleria i la restauració, proposem el cobrament zero 

per l’any 2021 de terrasses i vetlladors.  

 

Al·legació núm.12 

Substituir la proposta actual de text de la Disposició Addicional pel següent text: 

“Disposició addicional 

 

Primer.- Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2021 i amb la finalitat de donar 

resposta als efectes produïts per la pandèmica 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 serà zero euros. 

 

Segon.- Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable, així mateix i 

exclusivament durant l’exercici 2021, a la celebració d’esdeveniments de promoció 

comercial en la via pública, sempre que sigui realitzat per comerciants amb botiga 

física a la ciutat de Barcelona, de conformitat amb l’establert a la disposició 

addicional segona del Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020 o les pròrrogues del 

mateix que es puguin aprovar.” 

 

 

6. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.18.: TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 

RESIDUS MUNICIPALS GENERATS EN ELS DOMICILIS PARTICULARS. 

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya hem expressat sempre la necessitat de 

fer pedagogia en els hàbits i els comportaments dels ciutadans per a la protecció 

del medi ambient i la reducció de residus. En aquest sentit, la seva selecció i 

reciclatge és una qüestió vital per avançar cap a una economia circular.  
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Per fer-ho s’han de premiar les bones pràctiques i castigar aquelles que són 

insolidàries. I és per això que és tan important -per no dir imprescindible- el 

desplegament de la nova contracta de neteja.  

 

Sempre hem defensat una fiscalitat basada en la generació de residus: ha de pagar 

més qui més residus genera, seguint el principi de “qui contamina paga”. 

 

Malauradament el sistema de recollida de residus actual per la ciutat de Barcelona 

impossibilita implantar una taxa en base a la generació. És per això que cal 

desplegar el més aviat la nova contracta de neteja per tal d’actualitzar la manera 

com els ciutadans realitzen la selecció de residus, acompanyant-la d’una taxa que 

generi incentius a les bones pràctiques.  

 

Però en comptes d’això, el govern municipal amb el suport del grup municipal 

d’Esquerra Republicana va aprovar una taxa de residus que és purament 

recaptatòria i que, a més, va estretament lligada al consum d’aigua.  

 

Es tracta d’un instrument fiscal que no genera incentius als bons comportaments 

ambientals atesa la incapacitat de registrar els comportaments individuals dels 

ciutadans a l’hora de dipositar la brossa.  

 

A tot això se li ha sumat l’increment del consum d’aigua per part de les famílies, 

atès el confinament que hem viscut i la necessitat de prevenir el contagi, fent que 

aquesta taxa encara sigui més injusta. 

 

Per tot això, tal i com vam fer als eu dia presentant al·legacions i votant en contra 

de la implantació d’aquesta taxa, proposem la seva eliminació.  

 

Al·legació núm.13 

Derogar l’ordenança fiscal 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus 

municipals generats en els domicilis particulars. 

 

 

Per tot el que s’ha exposat, 

  

DEMANA 

 

Que es tingui per presentat aquest escrit i es donin per formulades les nostres 

reclamacions a l’expedient de modificació per a l'exercici de 2021 i successius de les 
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Ordenances fiscals aprovades inicialment per acord del Plenari del Consell Municipal, 

en data 30 d’octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

ELSA ARTADI I VILA   

Barcelona, 14 de desembre de 2020 

 




