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Núm. Exp.: 01 OOFF2022 
Títol: Aprovació definitiva OOFF 2022 
 
Document: Informe tècnic incorporacions CTB i al·legacions rebudes 

 
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 2022 , 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 OOFF2022, va informar favorablement el projecte 
d’ordenances fiscals de referència. Aquests dictàmens esmenten algunes 
observacions tècniques que, la majoria d’elles, s’han considerat incorporar al text 
definitiu de les ordenances fiscals per a 2022, llevat de les següents: 

 OF núm. 1.4 Impost sobre Activitats Econòmiques  
El Consell Tributari esmenta anteriors dictàmens de 2017 i 2019 que feien 
referència també a modificacions de la bonificació del 50% de la quota de l’impost 
dels subjectes passius que instal•lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia provinent del sol. Segons la proposta de redactat d’aquesta 
bonificació, les observacions fetes pel CT en aquests dictàmens ja queden 
assumides i es consideren incorporades en l’actual proposta de redactat. 
 

 OF núm. 3.9 reguladora de Taxes per la Utilització privativa i l’aprofitament 
especial del domini públic local i la prestació d’altres serveis a favor d’explotadors 
de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions 
electròniques 
El Consell Tributari considera que aquesta previsió referent a que “L’oferta MARco 
està essent àmpliament utilitzada pels operador de telecomunicacions i ha 
establert, de facto, uns preus de referència al sector”, no afegeix res a la norma, al 
no incloure cap mandat, limitant-se a l'emissió d'una opinió sobre la validesa d'uns 
preus no vinculants. Per aquest motiu entén que s’ha de suprimir de la proposta 
normativa a l'ésser aliena a la naturalesa i funció d'aquesta última. No obstant 
l’anterior, s’ha mantingut el redactat proposat a l’ordenança per què així es millora 
la informació i transparència en relació a l’aplicació de l’esmentada ordenança 
fiscal. 
 

 OF núm 3.18 reguladora de la Taxa sobre la recollida domiciliària de residus 
El Consell Tributari recomana substituir la paraula “reducció” per la de “bonificació”, 
que és més clarificador en relació a la naturalesa de la reducció pel que fa a la 
incorporació de la nova reducció proposada per ser beneficiari del Cànon social de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. En relació a l’anterior, es manté el redactat proposat 
en el projecte d‘ordenança de “reducció” per raons de sistemàtica i coherència amb 
la resta d’elements de l’esmentada norma. 
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També, després del període d’exposició pública del projecte d’Ordenances Fiscals per 
a 2022 aprovat provisionalment, s’han rebut al·legacions de grups polítics 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 núm. 3.10 reguladora de les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis 

Es proposa prorrogar per a l’any 2022 la disposició addicional primera referent a la 
reducció del 75% de la taxa per a terrasses, quioscos, fires artesans,... tal com es 
mostra a continuació:  

Disposició addicional primera 

Primer.- Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2022 i amb la finalitat de donar resposta 
en el sector de la restauració i assimilats que disposin de terrasses als efectes produïts per la 
pandèmia 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.  ₋ 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 
2022, 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.  

Tercer.- Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable exclusivament durant l’exercici 2022 
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. 
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 OF núm 3.18 reguladora de la Taxa sobre la recollida domiciliària de residus 
Des de l’equip de govern es proposa incrementar l’esmentada bonificació del 20% fins 
al 30% per a l’any d’implantació del sistema de recollida individualitzada i també per 
als successius tres següents anys. Així, el percentatge de reducció a aplicar és el que 
s’indica a la següent taula: 

Any (*) Percentatge de 
reducció 

Exercici/fracció 
d’implantació (**)   30% 

Segon any 30% 
Tercer any 30% 
Quart any 30% 

 
 
 OF núm 2.1 reguladora de l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres 

 
 
Es proposa un text alternatiu a la bonificació plantejada per la Federació de 
Cooperatives d’Habitatges de Catalunya per buscar la limitació de l’HPO almenys pel 
que fa als preus de la quota de la cessió d’ús. Així, la proposta del redactat quedaria: 
 
c) Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal•lacions o obres de 
cooperatives d’habitatges en cessió d’ús declarades promotors socials per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, incloent espais comunitaris i, quan la seva construcció sigui obligada, 
locals comercials, sempre i quan s’acrediti que el preu de la quota del dret d’ús de cada 
habitatge aprovat per a la promoció sigui equivalent al previst pel lloguer/cessió d’ús dels 
habitatges amb protecció oficial. 
 
 
D’altra banda, com a conseqüència de l’emissió de la Sentència del Tribunal 
Constitucional 182/2021, de data 26 d’octubre de 2021, relativa a l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i el posterior Reial Decret-Llei 
26/2021, d’adaptació de la base imposable del tribut a les exigències de l’Alt Tribunal, 
s’ha retirat de l’expedient d’Ordenances Fiscals l’Ordenança núm. 1.3, atès que 
l’afectació de l’esmentada sentència i posterior adaptació normativa requerirà de 
l’elaboració d’un nou projecte normatiu i del sotmetiment del mateix als tràmits 
preceptius previstos en la legislació vigent (bàsicament, sol·licitud d’un nou dictamen 
del Consell Tributari i sotmetiment del nou text de la norma a un nou període 
d’informació pública). 
 
 
Finalment, cal assenyalar que, en data 17 de desembre de 2021 ha estat notificat 
Decret de la Lletrada de l’Administració de Justícia de data 15 de desembre de 2021, 
recaigut en el recurs contenciós administratiu 374/2020, seguit davant la Sala 
Contenciós Administrativa del TSJ de Catalunya, pel qual es declara la fermesa de la 
Sentència del mateix òrgan de data 22 de setembre de 2021, per la qual s’estima 
parcialment el recurs interposat per l’Associació d’empresaris de transport discrecional 
de Catalunya (AUDICA) contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal 3.12, 
relativa a taxes per estacionament regulat de vehicles a la via pública per a l’any 2020 i 
successius. D’acord amb la decisió d’aquesta sentència, que ha esdevingut ferma, cal 
realitzar unes adaptacions sobrevingudes a l’esmentada ordenança, d’acord amb el 






