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Núm. Exp.: 01 OOFF2021 

Títol: Aprovar Ordenances Fiscals per a 2021 i successius 

Document: Informe sobre les al·legacions presentades pel GM d’Esquerra Republicana      

 

Un cop aprovat provisionalment el Projecte de les Ordenances Fiscals per a 2021 i successius, pel 

Plenari de 30 d’octubre de 2020, s’obre un període d’exposició pública per poder presentar 

al·legacions que s’inicia el 3 de novembre i finalitza el 15 de desembre de 2020. 

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana i amb data de 15 de desembre de 2020, s’han 

rebut les següents al·legacions de les quals, l’equip tècnic sotasignat, seguint indicacions de 

l’equip de govern, informa tot seguit de si s’han estimat o no, total o parcialment: 

 

PRIMERA. NOVA ORDENANÇA FISCAL - TAXA D’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 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. 

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

S’accepta l’al·legació per poder constituir un grup de treball per estudiar com es pot implementar la 

taxa d’ocupació de l’espai públic de les grans companyies de comerç electrònic, doncs es tracta 

d’un tribut complex en el seu disseny i implementació.  

 

SEGONA. MESURES FISCALS DE SUPORT A LES FAMÍLIES I AL TEIXIT PRODUCTIU DE LA 
CIUTAT. 

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, 
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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 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.  

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

S’accepta l’al·legació referent a la suspensió de les taxes i preus públics referenciats en l’al·legació 

en cas de suspensió de l’activitat econòmica per part de les autoritats sanitàries, per exemple en el 

cas de l’estat d’alarma. També, per a 2021 es seguirà aplicant les mesures ja vigents el 2020 per 

part de l’Institut Municipal d’Hisenda referents a fomentar l’ajornament del pagament de tributs. De 

fet, els ciutadans i negocis de la ciutat ja es poden acollir a plans personalitzats per poder 

fraccionar i ajornar el pagament de tributs. També, des de l’IMH es farà un esforç en millorar la 

informació facilitada proactivament  als ciutadans per què coneguin aquesta mesura. 

 

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.  

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

Vista la regulació actual de l’OFG es considera la necessitat d’ampliar l’import de l’exempció de 

presentació de garantia de 24.000 a 30.000 € pels següents motius:  
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Primer: La finalitat de la dispensa de garantia consisteix en agilitar el procediment de gestió de les 

sol·licituds de fraccionament, reduint els tràmits i permetent l’opció d’impulsar una gestió 

automatitzada.  

Es considera que l’increment de l’import de dispensa a 30.000 €, facilitarà que es puguin tramitar 

un major número de fraccionaments de manera més eficient, tenint en compte que l’actual situació 

de dificultat econòmica de diversos sectors d’activitat ha generat un augment de sol·licituds 

d’aquesta opció de pagament.  

Per altra part, aquest increment de 6.000 € no suposarà un factor de risc pels ingressos 

municipals, ans al contrari suposarà anticipar ingressos que, si no es fraccionen per la 

impossibilitat d’aportar garantia, només es podran cobrar per la via de l’embargament o arribar a 

ser incobrables, amb la pèrdua d’ingressos.  

Segon: Per unificar el criteri amb la normativa estatal tributària i s’ha de considerar també que 

donat que ha transcorregut un temps dilatat d’aplicació del límit dels 24.000 €, sembla raonable 

que s’hagi d’actualitzar aquest import per adaptar-lo a la conjuntura actual. 

 

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. 

Aquesta al·legació NO ES TRACTA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa: 

La convocatòria dels ajuts referenciats a l’al·legació no formen part de l’expedient d’ordenances 

fiscals per a 2021, i en tot cas és una al·legació a presentar a la proposta de Pressupost per a 

2021. 

 

QUARTA.- ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN AQUELLS CASOS EN QUÈ ACTUA COM A 
ARRENDADOR O SIMILAR. 

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 
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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. 

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

En relació a les taxes dels mercats municipals no alimentaris s’accepta l’al·legació presentada de 

reducció del 75% del seu import en casos de reducció dels ingressos dels afectats. En la resta de 

casos que planteja l’al·legació es tracta de situacions que no formen part d’aquest expedient 

d’ordenances fiscals, i s’haurà d’establir els mecanismes corresponents. 

 

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. 

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

El redactat de l’ordenança fiscal de l’IBI no ha d’entrar en regular aspectes de la política 

comunicativa de l’impost, però sí que des de l’Institut Municipal d’Hisenda es millorarà l’esforç 

comunicatiu personalitzat i clar cap als ciutadans. 

També, s’accepten les propostes de liderar i estudiar des de l’Ajuntament els canvis normatius a la 

legislació estatal necessaris per poder gravar mitjançant l’IBI els immobles productius de l’Església 
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Catòlica, i de forma diferenciada els immobles  amb activitat econòmica, així com poder aplicar les 

bonificacions de caràcter social que ara s’han d’articular a través de subvencions. 

 

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.  

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

S’accepta la proposta d’actualitzar l’informe econòmic justificatiu de les taxes de terrasses atenent 

a la nova realitat social i econòmica, i un cop la situació s’hagi estabilitzat i permeti realitzar una 

nova categorització de carrers i d’apreuament de forma més actualitzada. 

 

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.  

Aquesta al·legació NO ES TRACTA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa: 

Aquesta al·legació no té cabuda en el redactat de l’OF 3.10, ja que l’ordenança només regula els 

imports mínims de les taxes a aplicar en els processos de subhasta de les concessions, de manera 
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que l’import final serà el que ha proposat l’empresa concessionària. L’al·legació afecta a actes 

administratius que van més enllà del que disposa l’ordenança, que es limita a establir unes tarifes 

bàsiques, que resulten desplaçades per les ofertes efectives dels licitadors. En tot cas, tal com s’ha 

fet el 2020, durant el 2021 es podrà aplicar mitjançant un Decret Alcaldia la reducció del 75% que 

es planteja a l’al·legació. 

 

 

 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Pressupostos i Hisenda 

 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2020 
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