
 

 
 
 
 

1 
 

Núm. Exp.: 01 OOFF2021 

Títol: Aprovar Ordenances Fiscals per a 2020 i successius 

Document: Informe sobre les al·legacions presentades per l’Associació d’Amics i Comerciants 
de la Plaça Reial      

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 de la l’Associació d’Amics i Comerciants de la Plaça Reial i amb data de 14 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: 

 

LA PROPOSTA QUE FA L’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL ES 
QUE ES MODIFIQUI LA CATEGORIA “0” DE LA PLAÇA REIAL I ES SUBSTITUEIXI PER LA 

CATEGORIA “1” DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.10  

Per tot l’exposat,  

SOL·LICITO: Que tingui per presentat aquest escrit juntament amb els documents que s’ajunten al 
mateix, l’admeti, i tingui per realitzades al·legacions de la L’ASSOCIACIÓ D’AMICS I 
COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL al tràmit d’exposició publica de l’aprovació de les 
Ordenances Fiscals per l’any 2021 i exercicis successius aprovades provisionalment en el Plenari 
del Consell Municipal de 30 d’octubre de 2020, i en els seus mèrits, estimi les mateixes, acordant 

que es modifiqui la categoria “0” de la Plaça Reïal actualment vigent i es substitueixi per la 
categoria “1” de l’Ordenança Fiscal 3.10. 

 

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

Per part de l’Ajuntament es manifesta la voluntat 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. 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Pressupostos i Hisenda 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2020 
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