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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 Restauració 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 del Gremi de Restauració de Barcelona 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: 

 
Les al·legacions següents es troben referides a l’Ordenança fiscal núm. 3.10 (taxa per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis). 
 
Primera.- Sobre la disposició addicional 
Que es modifiqui el primer apartat de la disposició addicional, que quedaria redactat de la forma 
següent:  
Primer.- Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2021 i amb la finalitat de donar resposta als 
efectes produïts per la pandèmia 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 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.  
- El factor superfície es calcularà tenint en compte la superfície de la terrassa, que és la que 
ocupen els seus elements bàsics i accessoris. La superfície de les llicències de terrasses existents 
abans del 22 de maig de 2020 serà la meitat de la superfície que consta en la llicència atorgada.  
- El temps en dies de la utilització o de l’aprofitament. En el supòsit que l’autoritat competent, 
espanyola o europea, acordi com a mesura de caràcter excepcional per contenir la pandèmia de 
Covid-19, bé la suspensió de l’activitat de restauració, bé la prohibició d’instal·lar les terrasses, la 
taxa no es merita durant el període de vigència de la mesura.  
- 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%  
 
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 en funció del seu 

grau d’ocupació i d’aprofitament de l’espai públic. De manera que al text de l’ordenança fiscal hi ha 

de figurar el redactat que es proposa per donar compliment a la normativa estatal. La situació 

referenciada del 2020 va ser degut a una situació excepcional que va comportar la possibilitat 

d’ocupar només la meitat de l’espai de terrasses, i aquesta situació es va corregir i regular a través 

d’un Decret Alcaldia. Si durant el 2021 es dóna el cas que s’han de produir situacions similars a les 

ocorregudes el 2020 (tancament per estat d’alarma, restriccions ocupació espai terrasses al 50% o 
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altres percentatges,...), des de l’Ajuntament s’actuarà en el seu moment per donar una solució 

ajustada a la casuística de cada moment. Per tant, a priori no es poden preveure amb exactitud 

aquestes situacions, i tal com preveu la legislació estatal, només es meritarà la taxa corresponent 

si es produeix el fet imposable. De manera que no resulta necessària la seva reiteració en el text 

de l’ordenança fiscal.  

 

Segona.- Sobre la modificació de les taxes de les guinguetes de platja (serveis de 

temporada) 

Que s’anul·li l’informe emès per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, en relació a les 

llicències de guingueta de platja i es deixi sense efecte la modificació proposada, tal com s’explica 

l’al·legació segona.  

 

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

La reducció d’un 75% de la taxa a pagar no es realitzarà via ordenances fiscals sinó mitjançant un 

Decret d’Alcaldia. De manera que aquesta reducció no és objecte del contingut de l’expedient 

d’ordenances fiscals. 

La renúncia dels operadors a prestar el servei durant l’any 2020 va obeir a un mal càlcul de les 

previsions d’ingressos, sobre la qual es va calcular l’oferta econòmica de la licitació de la llicència, i 

no es pot culpar d’aquesta a Parcs i Jardins, doncs: 

· El licitador és lliure d’oferir l’augment que consideri oportú, aquest és determini 

· Aquest és determinant del fet de “guanyar” o no la licitació. 
 

En cap cas el concurs és una mera subhasta: tot i que l’augment sobre el preu de sortida és un 

criteri important, puntuat amb 30 sobre 40 o 42 punts, aquest és completament admissible en un 

procés de concurrència pública, i ve acompanyat d’altres criteris socials. Tot i així, en la futura 

licitació la valoració del preu baixarà substancialment. 

En la licitació del 2018 cap licitador va impugnar cap punt del plec, i per tant, en no fer-ho i en 

presentar l’oferta s’entén que accepten els termes de la licitació. 

Que a l’any 2018 s’oferissin uns augments sobre les taxes tan desaforats és la millor prova de que 

l’import de sortida no corresponia a la realitat dels negocis dels serveis de temporada, doncs 

aquests generen uns ingressos molt superiors. L’esperit de la taxa no és recaptatori, sinó de cobrar 

a l’ocupant de l’espai públic en consonància amb el seu aprofitament (LBRL, LGT i LRHL). 
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També, esmentar que hi ha una urgència per renovar els preus, doncs tot i que algunes llicències 

continuaran vigents (i amb el preu anterior) altres sortiran a concurs, i no es poden perpetuar uns 

imports que no es corresponen amb la realitat. 

L’informe econòmic de la modificació de les taxes pels serveis de platges realitzat per l’Institut 

Municipal de Parcs i Jardins utilitza informació cadastral i una metodologia rigorosa i utilitzada en 

altres taxes que quantifiquen la valoració econòmica de la utilitat derivada de l’ocupació privativa 

del domini públic (per exemple, taxa de transport d’energia). Aquesta metodologia i dades 

utilitzades ha estat validada per la jurisprudència estatal.  

Per altra banda, l’informe econòmic acaba incorporant a la fórmula de quantificació de les taxes un 
coeficient reductor per tal d’ajustar-ho per sota del valor cadastral i ofert pel concessionari i que 
permeti l’accés a altres licitadors, de manera que s’aplica un coeficient reductor que a continuació 
s’exposa: 

· MITJANA TOTAL D’INGRESSOS de guinguetes bar= Ingressos per llicències / número 
llicències  

· Coeficient reductor = Oferta presentada concessionari / Mitjana total d’ingressos 
 

Per posar un exemple, la primera llicència de la platja de St. Sebastià amb un preu d’oferta 

presentada de 144.199,4€, si li apliquem la fórmula de càlcul de la taxa i aquest coeficient reductor 

(144.199€ / 392.000€ = 0,36785459), s’obté un import de 106.514€. Com aquests imports s’han 

d’ajustar a la realitat econòmica i de mercat, proposem uns imports també estiguin per sota dels 

valors del mercat i que s’han estat oferint durant les darreres temporades. En aquest sentit, i per tal 

d'ajustar-ho més, i posant com exemple la primera llicència de la platja de Sant Sebastià, 

proposem una reducció del 60% sobre el valor final obtingut de 106.514,00 € = 63.908,40 €. 

Aquesta darrera quantitat suposa un -55,68% en la variació percentuals del preu d’adjudicació al 

60%, tal com proposem del preu ofert en el darrer concurs 2018 i encara vigent, tal com es 

reflecteix a la següent taula: 

 

 

Per tant, aquesta és una proposta pels nous preus de sortida de la llicència que està per sota de 

les ofertes presentades i també per sota del valor cadastral. De manera que a partir de la 

metodologia de càlcul comentada es posa de manifest que l’informe econòmic i la proposta de 

taxes dels serveis de platges sí que han tingut en compte la situació econòmica actual, no hi ha un 

enfocament mercantilista de l’espai públic, no es pretén blindar uns imports desorbitats dels 
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imports de sortida de les llicències. També, finalment, recordar que sobre els imports de les 

llicències que s’apliquin per a 2021 es seguirà aplicant la reducció del 75% ja aplicada per aquest 

2020.  

 

 

 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Pressupostos i Hisenda 
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