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Núm. Exp.: 01 OOFF2021 

Títol: Aprovar Ordenances Fiscals per a 2020 i successius 

Document: Informe sobre les al·legacions presentades per l’Associació de Venedors de premsa 
de La Rambla      

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 l’Associació de Venedors de premsa de La Rambla 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: 

 

 

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

En aquest sentit, s’incorporarà a les ordenances fiscals una reducció del 75% de la taxa per als 

quioscos de premsa, segons el seu epígraf de l’annex de tarifes de l’article 7è. 3 c). De manera 

que es proposa el següent redactat de la Disposició addicional que incorpora aquesta reducció del 

75%: 

“Disposició addicional  

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

sector de la restauració i assimilats que disposin de terrasses als efectes produïts per la 

pandèmica de la COVID-19, 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. 
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₋ El factor superfície es calcularà tenint en compte la superfície de la terrassa, que és la que 

ocupen els seus elements bàsics i accessoris. 

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

₋ 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%. 

Segon.- Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable, 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. 

I també aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable exclusivament durant l’exercici 

2021 als aprofitaments de l’article 7è. 2.5 j); k); l); m) i de l’article 7è. 3 c); d), incloses les fires 

d'artesans, amb independència de la modalitat sota la que se celebrin. 

Tercer.- Les liquidacions que s’efectuïn en virtut d’aquesta disposició s’emetran, de forma 

excepcional, a partir de l’últim trimestre de l’any.” 

 

 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Pressupostos i Hisenda 
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