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Títol: Aprovació definitiva OOFF 2021 

 

Document: Informe tècnic incorporacions CTB i altres esmenes no rellevants 

 

 

D’acord amb allò previst en els arts. 15 a 17 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa 
l’aprovació definitiva del projecte d’Ordenances Fiscals per a 2021 , seguint allò que 
determina l’article 20 i 24 del RDL 2/2004. 

 

El Consell Tributari, en dictàmens referenciats per a cada una de les ordenances 
fiscals modificades en l’expedient 01 OOFF2021, va informar favorablement el projecte 
d’ordenances fiscals de referència. Aquests dictàmens esmenten algunes 
observacions tècniques que s’han considerat incorporar al text definitiu de les 
ordenances fiscals per a 2021, aquestes esmenes són les següents: 

· OF 1.1 IBI: A l’article 9.8 referent a la bonificació per instal·lació de sistemes 
d’aprofitament de l’energia solar, es concreta que si la quota íntegra és superior a 
4.000€ no s’estableix la bonificació, al text faltava incorporar el terme “quota 
íntegra”. 
En l’article 12 de Normes de gestió, també referent a la bonificació de l’article 9.8 
es substitueix el terme “incompliment” pel de “En cas contrari”. 

· OF 3.1 Taxes per serveis generals: En l’article 5.4 referent a la bonificació dels 
serveis d’Arxius es modifica l’ordre d’una part del paràgraf per donar una redacció 
més clara i sistemàtica. 

· OF 3.3 Taxes per serveis urbanístics: En l’annex de tarifes pel cas de les 
llicències d’obres es millora el redactat en el següent sentit “Superfície 
incrementada de corresponent al volum o sostre edificable sense intervenció 
global en l’edifici. (1c-OMA)”. 

· OF 3.8 Taxes per prestacions de la GUB i circulacions especials: en l’annex de 
tarifes, apartat 2.7, es modifica el text de la següent manera per donar-hi major 
claredat “Per cada autorització de transports especials fins un total superiors a 
115 tones”. 

 

També, després del període d’exposició pública del projecte d’Ordenances Fiscals per 

a 2021 aprovat provisionalment, s’han rebut al·legacions de grups polític municipals i 

d’altres persones i entitats interessades. Algunes d’aquestes al·legacions i 

observacions s’han estimat i s’han incorporat al text definitiu de les ordenances fiscals i 

a continuació es detallen: 

OF 1.1 IBI: Modificació del redactat de l’article 9.10 referent a la bonificació d’immobles 

amb activitat econòmica destinada a lloguer social en el següent sentit: 
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“10. Els béns immobles en els quals es desenvolupi una activitat econòmica 

destinada al lloguer social d’habitatges, ja siguin gestionats per la Borsa d’habitatge de 

lloguer de Barcelona, per entitats o empreses de titularitat pública o bé per altres 

subjectes privats quan estiguin inclosos en d’altres programes municipals o quan 

provinguin de d’altres acords de col·laboració público-privada, o destinada a la cessió 

d’ús d’habitatges protegits en sòls de propietat pública per part d’entitats sense 

ànim de lucre per part de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús d’entitats 

sense ànim de lucre i d’iniciativa social, podran gaudir d’una bonificació del 95% en 

la quota, amb caràcter indefinit, prèvia sol•licitud del subjecte passiu, i tota vegada que 

aquestes activitats econòmiques siguin declarades d’especial interès o utilitat 

municipal per concórrer circumstàncies socials que justifiquin aquesta declaració. 

L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà adoptat, per la 

Comissió del Consell Municipal que tingui la competència en matèria d’Hisenda. La 

bonificació tindrà efectes en l’exercici següent en què es presenti la sol•licitud en els 

casos de rebuts de padró i des de la data inicial del període liquidat en els casos de 

nova liquidació. 

Qui gaudeixi d’aquesta bonificació quedarà obligat a comunicar a l’Ajuntament les 

variacions que es produeixin i que tinguin transcendència sobre la mateixa, sense 

perjudici del reintegrament a la hisenda local de l’import i els interessos de demora que 

resultin d’aplicació.” 

 

OF 3.3 Taxes per serveis urbanístics: Cal esmenar l’error material referent al fet 

imposable on s’estableix en l’art. 2.1.2 e) “Revisió periòdica per a la renovació 

d’autorització ambiental municipal i de llicències ambientals”. En el punt 2.5 on 

s’estableixen les quotes s’indica “ Pels procediments de revisió periòdica per a la 

renovació de l’autorització, corresponents l’annex I de la Llei 20/2009, la taxa a satisfer 

serà el 40% de la que correspondria en cas de tractar -se de l’autorització inicial.” , de 

manera que queden fora de la quota les llicències de l’Annex II. Així, el punt 2.5 de la 

quota hauria de ser copia literal del fet imposable:  

“2.5. Pels procediments de revisió periòdica per a la renovació de l’autorització 

ambiental municipal i de llicències ambientals, la taxa a satisfer serà el 40% de la que 

correspondria en cas de tractar -se de l’autorització inicial i la llicència inicial” 

 
OF 3.10 Taxes per ocupació del domini públic: Es proposa incorporar algunes 
activitats econòmiques al carrer com a beneficiàries de la reducció del 75% de la taxa 
que ja s’aplica a les terrasses i esdeveniments de promoció comercial realitzats a la 
via publicar, i afegir un tercer paràgraf en la disposició addicional que regula el 
descompte del 75% per 2021 per a les terrasses. D’aquesta manera, un cop perdi 
vigència, no caldrà modificar l’article de les normes de gestió. Així l’esmena és al 
següent: 
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“Disposició addicional  
Primer.- Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2021 i amb la finalitat de donar 
resposta als efectes produïts per la pandèmica 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.  
−    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, així mateix i 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). 
 
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.”   
 
 
Ordenança Fiscal General: A partir d’al·legacions rebudes es considera la necessitat 
d’ampliar l’import de l’exempció de presentació de garantia de 24.000 a 30.000 € pels 
següents motius:  
Primer: La finalitat de la dispensa de garantia consisteix en agilitar el procediment de 
gestió de les sol•licituds de fraccionament, reduint els tràmits i permetent l’opció 
d’impulsar una gestió automatitzada.  
Es considera que l’increment de l’import de dispensa a 30.000 €, facilitarà que es 
puguin tramitar un major número de fraccionaments de manera més eficient, tenint en 
compte que l’actual situació de dificultat econòmica de diversos sectors d’activitat ha 
generat un augment de sol•licituds d’aquesta opció de pagament.  
Per altra part, aquest increment de 6.000 € no suposarà un factor de risc pels 
ingressos municipals, ans al contrari suposarà anticipar ingressos que, si no es 
fraccionen per la impossibilitat d’aportar garantia, només es podran cobrar per la via de 
l’embargament o arribar a ser incobrables, amb la pèrdua d’ingressos.  
Segon: Per unificar el criteri amb la normativa estatal tributària i s’ha de considerar 
també que donat que ha transcorregut un temps dilatat d’aplicació del límit dels 24.000 
€, sembla raonable que s’hagi d’actualitzar aquest import per adaptar-lo a la conjuntura 
actual. 
 
Així, es proposa modificar l’article 127 de l’OFG en el següent sentit: 
 
Art. 127. Dispensa de garanties. 
1. Si el deute total a fraccionar és inferior a 30.000 euros i el període màxim de duració 
del fraccionament és de tres anys no s’exigirà garantia alguna. 






