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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 la Cambra de la Propietat Urbana de 
Barcelona      

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 Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i amb data de 14 de novembre 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 NO S’ESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa.  

Des de l’equip de govern ja s’aplica una política de bonificacions del 95% per a habitatges amb 

contracte de lloguer social mitjançant la declaració d’especial interès i utilitat municipal d’aquests 

lloguers de caràcter social. De manera més concreta, ja s’estan bonificant els habitatges que 

gestiona directament l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, els de la Borsa 

de lloguer del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, els del Programa de cessió promogut pel 

mateix Consorci de l’Habitatge de Barcelona que gestiona la Fundació Hàbitat 3, i els destinats a 

lloguer social que gestiona l’IMHRB i que formen part del Programa municipal de Transició a 

l’Habitatge a través dels HUT’S.  

També, a les ordenances fiscals per a 2021 s’incorpora la mateixa bonificació per a les 

cooperatives d’habitatge en cessió d’ús sense ànim de lucre i d’iniciativa social, independentment 

que es tracti d’immobles protegits construïts en sòl públic com en sòl privat. 
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Aquesta al·legació NO S’ESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa. 

La normativa estatal no permet l’aplicació de la bonificació que es proposa a l’al·legació, doncs 

caldria modificar la legislació estatal. De totes maneres, ja durant l’any 2020 des de l’Ajuntament 

es va aprovar una convocatòria d’ajuts per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a 

les activitats afectades per la crisi de la covid-19, amb la finalitat de protegir, donar suport i facilitar 

el manteniment del comerç de proximitat de la nostra ciutat, especialment afectat i vulnerable. 

L'import de la subvenció a atorgar és de 600€ si la rebaixa de la quantia del lloguer és del 25 al 

50% i de 1.200€ si la rebaixa és superior al 50%. La dotació va ser de 1 M€. 

En l’actualitat existeix una dotació amb 90M€ dels Fons COVID que s’aplica per oferir serveis i 

ajudes extraordinàries. D’aquests, 30M€ se’n destinen a la reactivació econòmica de la ciutat, i que 

el sector del comerç al detall en forma part. En el Pressupost 2021 es consolida aquesta dotació 

pressupostària per seguir ajudant a la reactivació i transformació de l’activitat econòmica de la 

ciutat. 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Pressupostos i Hisenda 
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