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Núm. Exp.: 01 OOFF2021 

Títol: Aprovar Ordenances Fiscals per a 2020 i successius 

Document: Informe sobre les al·legacions presentades pel Gremi de Floristes i Floricultors de 
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 Gremi de Floristes i Floricultors de 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: 

Que d’acord amb l’ordenança fiscal de desembre de 2019, num. 3.10, s’estableixen les Taxes per 
a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres 
serveis. Contemplant en els seus articles el reglament i les quotes segons el seu article 7è. de com 
calcular la quota per a tributació de l’ús. 
Sol·licito : -Que els establiments agremiats al Gremi de Floristes puguin treballar en la zona del seu 
establiment fent ús d’una part delimitada de l’espai públic. 
-Que es pugui fer ús d’aquest espai aplicant una reducció temporal del 75% de la tributació 
derivada i corresponent d’aquest ús segons la normativa citada vigent. 
-Que consti la present com al·legació del nostre Gremi vers la normativa fiscal de l’ordenança num. 
3.10. 
-Que la reducció de quota pugui ser efectiva en el termini més immediat possible, aquest 2020 i 
2021, doncs és una mesura per ser d’aplicació urgent per al sector. 
 
 

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

Aquest expedient fa referència a la proposta d’ordenances fiscals per a 2021, de manera que les 

al·legacions només poden referenciar-se als tributs per a 2021. Així, s’accepta l’al·legació en el 

sentit d’aplicar una reducció del 75% de la taxa referenciada per a l’any 2021. 
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