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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 Junts per Catalunya       

 

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 de Junts per Catalunya 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: 

 

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. 

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.  
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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. 

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

No es creu necessari incorporar a l’OFG el contingut de l’al·legació que es proposa en el sentit que 

aquesta ordenança ha de recollir el funcionament general de la gestió i recaptació dels tributs 
sense entrar en alguna casuística molt concreta. Des de l’Institut Municipal d’Hisenda s’està 

treballant des de tot aquest any 2020 en facilitar la informació que esmenta l’al·legació a través del 

Calendari del Contribuent, així com s’ha creat una unitat d’atenció al ciutadà per tal de 

personalitzar i ajustar el pagament de tributs en funció de la situació de cada subjecte passiu. 

En aquest sentit es modificarà la Instrucció de Fraccionaments per introduir als fraccionaments una 
carència de fins a 6 mesos en l’inici del primer termini de pagament. Així com poder aplicar 
fraccionaments de tributs liquidats el darrers dos mesos de l’any (IAE, Preu públic de recollida de 

residus comercials i industrials, IBI Hotels), es podran realitzar fraccionaments amb terminis que 
abastaran fins el setembre d el 2021,  sense interessos. També es crearà l’oficina tècnica de 

fraccionaments, amb l’objectiu de gestionar de forma exprés la concessió del fraccionament i donar 
suport a la persona contribuent en tot el procés. I es modificarà el procés  de fraccionament actual, 
eliminant passos, de forma que la concessió sigui immediata una vegada el contribuent ha 
presentat tota la documentació en el moment de la sol·licitud.   
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Des de l’Institut Municipal d’Hisenda també s’està fent un esforç i dedicant recursos per què cada 

ciutadà disposi de tota aquella informació necessària per conèixer els tributs que paga, quin és el 
seu càlcul, i com es poden pagar. Aquesta informació està, sobretot, disponible a través del seu 
portal web, així com es facilita al màxim la realització dels tràmits corresponents a través d’aquest 

espai digital. Així, els ciutadans que disposen de certificat digital, tenen un espai personal dins del 
portal de l’Ajuntament on poden consultar totes les seves obligacions tributàries, amb les dates de 

pagament, el concepte i com es cobren. Per una altra banda, al web d’Hisenda 

(https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/), està a disposició de la ciutadania tota la informació 
referent als tributs i taxes als quals han de fer front els ciutadans. 

A més, a principis d’any, s’envia el Calendari del contribuent al domicili de tots els ciutadans de 

Barcelona. En aquest calendari es facilita la informació necessària per a què cada ciutadà estigui 
al corrent de les seves obligacions fiscals, les dates de pagament i on trobar la informació 
necessària. 

 

Al·legació núm. 2.  

Incloure en l’ordenança fiscal general, article 127è Dispensa de Garanties, un nou apartat 3 que 

digui: 

“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”. 

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

L’al·legació proposada no s’accepta tal com es planteja, però sí que es modificarà l’article 127 en 

el sentit d’incrementar l’import de l’exempció de presentació de garantia de 24.000 a 30.000 € pels 

següents motius:  

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.  
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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. 

 

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. 

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

La reducció del tipus general per a tots els immobles suposa un impacte de reducció dels 
ingressos que, en uns moments com els actuals, faria disminuir el marge d’actuació de 

l’Ajuntament a l’hora d’atorgar ajuts i prestar serveis als ciutadans i negocis que més ho 

necessiten. L’increment de l’IBI de l’any 2020 suposa tornar a uns increments anuals de l’impost 

equivalents als d’abans de la revisió cadastral de 2017, després de tres exercicis seguits de 
congelació efectiva del rebut pel 98% dels contribuents. Aquest increment mitjà del 5,46% suposa 
un rebut que es situa per sota de la mitjana del 6,5% del període 2008- 2015. 

 

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. 

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. 
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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 

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. 

 

Al·legació núm. 6 

Bonificació IAE manteniment llocs de treball. 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 

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

Des de l’equip de govern es manté la bonificació amb el redactat actual per què s’entén que es 

tracta d’un benefici fiscal que ja dona suport a les empreses que incrementen la seva plantilla 

respecte a l’any anterior, i amb l’escalat de bonificació es premia més a qui incrementa amb major 
grau la seva plantilla. 

  

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

L’aplicació de la bonificació que es proposa, a banda de requerir d’una anàlisi tècnica més 
detallada, planteja problemes pràctics d’aplicació durant 2021, bàsicament per quant les empreses 

no haurien comunicat ni disposaríem de la forma de comprovar les pèrdues fins a la declaració de 
l’Impost de Societats (com a molt d’hora al juliol de 2021). Aquesta circumstància afectaria al padró 
d’IAE i podria provocar la necessitat de gestionar devolucions, respecte dels imports ja ingressats. 
Per tant, resultaria aconsellable retardar aquesta modificació a les OF de 2022, exercici durant el 
qual es podrà disposar de la informació necessària per acreditar les circumstàncies objectives per 
accedir a la bonificació. De fet, la sistemàtica de l’impost implica un decalatge de 2 exercicis 

precisament per això, per poder disposar de la informació tancada en relació a la xifra de negocis 
dels obligats. 

 

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: 

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. 

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

Aquesta al·legació no s’accepta pels mateixos arguments referenciats en l’anterior al·legació, 
doncs per justificar el caràcter de foment de l’ocupaciò o social de les activitats econòmiques farà 

falta disposar de la informació de la declaració de l’impost de Societats. 

 

Al·legació núm. 9  

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

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

En els casos de venda no sedentària per ocupacions de més de 180 dies s’aplicarà una reducció 

del 75% de la taxa per a l’any 2021. 

 



 

 
 
 
 

7 
 

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”. 

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

El que es proposa en aquesta al·legació ja s’ha portat a la pràctica durant el 2020, en el sentit que 

quan no es pot prestar un servei o bé l’ocupació privativa del domini públic no s’han aplicat les 
taxes corresponents. 

 

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. 

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

L’informe econòmic de la modificació de les taxes pels serveis de platges és d’octubre de 2020 i 

està realitzat per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. Aquest informe utilitza informació cadastral i 
la metodologia que es deriva d’un anterior informe de febrer de 2020 però que es tracta d’un 

informe metodològic, i no d’un informe econòmic. De fet, l’informe econòmic d’octubre de 2020 

acaba incorporant a la fórmula de quantificació de les taxes un coeficient reductor per tenir en 
compte l’actual situació. Per altra banda, també recordar que a l’OF s’actualitzen els imports de 

sortida de les concessions que aniran a subhasta, de manera que l’import final de cada concessió 
serà el resultat de l’import guanyador en cada subhasta que pot ser diferent de l’import de sortida 

fixat per l’OF. 
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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.” 

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

En aplicació de la normativa estatal, cal tenir present que quan hi ha una ocupació privativa del 
domini públic (i es realitza una activitat econòmica lucrativa) cal establir una taxa, de manera que 
no es pot parlar d’aplicar una exoneració total d’aquesta taxa de Terrasses, doncs s’incompliria la 

legislació vigent. Pel 2021 es mantindrà la reducció del 75% de la taxa de Terrasses, Quioscos i 
Serveis de Platges (guinguetes) que ja s’ha aplicat per aquest 2020. Això suposarà deixar de 

recaptar uns 9,5 M€ per les Terrasses  i Quioscos, i uns 5,3 M€ per a les Guinguetes de les 

platges. 

Amb aquesta reducció important de la taxa, el rebut mitjà a pagar pel fet d’ocupar el domini públic 
municipal per realitzar una activitat econòmica serà realment reduït. Cal tenir en compte que el 
rebut es pagarà a finals de l’any 2021, on esperem que l’activitat econòmica i social s’hagi pogut 

recuperar a nivells pre pandèmia 

 

Al·legació núm.13  

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

en els domicilis particulars 

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

La taxa de recollida domiciliària de residus va entrar en vigor al juliol de 2020, per donar 
compliment a la normativa europea i als compromisos adquirits en l’àmbit metropolità i català en 
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relació a assolir l’objectiu de reduir els nivells de generació de residus i millorar els nivells de la 

recollida selectiva, sobretot de la matèria orgànica.  

És àmpliament reconeguda la necessitat de fer visible el cost del sistema de gestió dels residus, 
tant pel que fa a la recollida domiciliària com en relació al tractament, i estructurar models  que  
tendeixin a avançar cap al pagament per generació en la recollida selectiva, tant a l’àmbit 

domiciliari com a l’àmbit comercial. A l’horitzó la taxa de recollida ha de recollir el comportament 

ciutadà envers la recollida selectiva. Aquests sistemes, coneguts com a pagament per generació, 
necessiten d’una maduresa tecnològica i una extensió de les solucions per arribar a una 

modelització universal de la taxa, independentment dels models de recollida implantats. 

Ara mateix no estem en un punt de maduresa tecnològica, ni tampoc es disposa d’una 

universalització de les solucions que permetin una individualitzacions de les recollides. En aquest 
sentit els avenços necessaris fins implantar cap el pagament per generació s’han de realitzar a 

través de l’anàlisi indirecte dels comportament individuals. 

Així el proper pas és revisar la taxa de recollida de residus de manera que aquesta incorpori 
modificacions tarifàries en funció de l’anàlisi dels resultats de recollida de cada barri o districte. 

Per tant el govern municipal es compromet a revisar la taxa de residus avançant cap el pagament 
per generació, de manera que aquesta incorpori modificacions tarifàries en funció de l’anàlisi dels 

resultats de recollida de cada barri o districte. 

 

 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Pressupostos i Hisenda 

 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2020 

 

 

 

2020.12.16 

16:05:05 +01'00'




