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Núm. Exp.: 01 OOFF2022 

Títol: Aprovar Ordenances Fiscals per a 2022 i successius 

Document: Informe sobre les al·legacions presentades per l’Associació de promotors i constructors 
d’edificis de Catalunya (APCE)     

Un cop aprovat provisionalment el Projecte de les Ordenances Fiscals per a 2022 i successius, pel Plenari 
de 29 d’octubre de 2021, s’obre un període d’exposició pública per poder presentar al·legacions que s’inicia 
el 3 de novembre i finalitza el 16 de desembre de 2021. 

Des de l’APCE i amb data de 1 de desembre de 2021, 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: 

PRIMERA. OF 1.1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) 
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Aquesta al·legació NO S’ESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa.  

En relació a l’al·legació d’aplicar una reducció del tipus impositiu i/o una bonificació a l’impost per a les 
empreses que hagin adoptat acords de condonació de rendes de lloguer en habitatges, locals i naus 
industrials, cal dir que la normativa estatal vigent no permet aquest tipus d’actuació per part de l’Ajuntament, 
es tractaria d’una decisió que no s’ajusta a dret. Així, la legislació vigent no permet aplicar un tipus impositiu 
diferenciat en funció de la naturalesa del subjecte passiu, ni dels acords que pugui arribar amb llogaters. 
Tampoc la normativa contempla cap bonificació potestativa al respecte segons es comenta a l’al·legació. 
Sense perjudici de l’anterior, cal fer palès que, des de l’Ajuntament s’ha impulsat des de l’any 2020 una línia 
de subvencions per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la 
crisi de la pandèmia provocada per la COVID-19, per a la qual s’hi va destinar 1 milió d’euros en una primera 
convocatòria.  

L’al·legació planteja recuperar els topalls per tal que el rebut de l’IBI no s’incrementi donada la situació 
actual. En aquest sentit, cal comentar que la normativa estatal no permet l’aplicació d’aquest topall com a 
una bonificació o reducció de la quota líquida de l’impost en relació a la de l’any anterior. L’aplicació dels 
topalls en aquest impost era una prerrogativa que mantenia l’Ajuntament (l’Ajuntament aplicava la bonificació 
de l’antic article 74.5 de la Llei 39/1988 en la redacció donada per la Llei 14/2000, en virtut de l’apartat dos 
de la disposició transitòria tercera del TRLRHL), però que l’actualització de la normativa i la revisió cadastral 
que va entrar en vigor el 2018 requerien la seva eliminació i fa que per a l’any 2022 no sigui possible tornar a 
establir aquests topalls al rebut de l’IBI. 

Per altra banda, recordar que el manteniment dels topalls, desiguals entre immobles, suposava que es 
generessin situacions d’injustícia fiscal entre contribuents. Les mesures proposades l’any 2020 suposaven 
tornar a uns increments anuals de l’impost equivalents als d’abans de la revisió cadastral de 2017, després 
de tres exercicis seguits de congelació efectiva del rebut pel 98% dels contribuents, i ara tothom pagarà 
d’acord amb el valor cadastral de l’immoble, amb un increment mitjà dels rebuts del 5,46%, per sota de la 
mitjana del 6,5% del període 2008- 2015.  

En relació al recàrrec sobre els immobles permanentment desocupats, pel que fa a la regulació de les 
causes justificades de desocupació, i d’acord amb el RDL 7/2019 i la llei 18/2007, s’ha considerat procedent 
limitar-les a les previstes legalment. 

En qualsevol cas, cal posar de manifest que en el projecte d’ordenances fiscals per a 2022 aquests punts no 
han estat objecte de modificació.  
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SEGONA. OF 2.1 Reguladora de l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO) 

 

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

Per qüestions de política fiscal es proposa mantenir el tipus impositiu vigent des de 2020 i equiparar-lo a 
ciutats com Madrid, Saragossa, Girona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat o Sant 
Cugat del Vallès que ja apliquen el tipus impositiu màxim del 4%. En el cas de Barcelona aquest tipus 
impositiu estava congelat des de l’any 2012. Per alta banda, aquest increment del tipus impositiu no només 
afecta a les empreses promotores i constructores, sinó  a qualsevol subjecte passiu en aplicació del principi 
d’igualtat tributària. 

Aquesta proposta no ha d’anar en contra de l’accés a l’habitatge, sinó que cal tenir en compte que per 
facilitar aquest accés a l’habitatge existeixen diferents beneficis fiscals ja previstos a l’ordenança fiscal. 

En relació a la proposta que es fa per aplicar una nova bonificació a l’impost per aquelles obres que 
obtinguin certificat energètic A, cal recordar que l’actual normativa vigent de l’impost no permet aplicar-la. 

En qualsevol cas, cal posar de manifest que en el projecte d’ordenances fiscals per a 2022 aquests punts no 
han estat objecte de modificació.  
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Aquesta al·legació NO ES CONSIDERA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa. 

Com el mateix text de l’al·legació diu, no es tracta pròpiament d’una al·legació, sinó d’uns comentaris o 
consideracions a tenir en compte en la futura aprovació de la nova OF 1.3 reguladora de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Per tant, no podem considerar aquest text com una 
al·legació a aquesta ordenança fiscal. 

En aquest sentit, l’esmentada ordenança fiscal s’ha retirat de l’expedient per a la seva aprovació definitiva, i 
tal com marca la normativa vigent, serà motiu d’un nou expedient únic per a aquesta ordenança fiscal que 
s’haurà d’aprovar abans de sis mesos d’entrada en vigor de la nova normativa estatal que regula aquesta 
ordenança. Com sempre ha fet l’Ajuntament, la nova versió que s’aprovi d’aquesta ordenança fiscal complirà 
amb la normativa estatal vigent que la regula, i prendrà les decisions fiscals que estiguin dins de les 
competències municipals que determina la normativa estatal. 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Presidència i Economia 

 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2021 
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