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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 Federació d'Associacions d'Artesans 

d'Ofici de Catalunya      

 

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 la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya i amb data de 15 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: 

ASSUMPTE: 
Al·legació a l'ordenança fiscal, número 3.10 Taxes per la utilització privativa del domini públic i 
municipal i la presentació d'altres serveis. 
 
EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS: 
- Representant al col·lectiu artesà de la ciutat de Barcelona, i després de diverses reunions durant 
l'any 2020 amb Regidoria de Comerç, amb Sr. Paco Povedano, i amb Sr. Javier Angulo. 
- Des de FAAOC, Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, de la qual entitat 
ocupo la vicepresidència, estem constatant la progressiva recuperació de les vendes a les Fires de 
la ciutat durant el 2021. A falta de turisme, els ciutadans de Barcelona s'han sensibilitzat amb el 
comerç i l'Artesania local. 
- Tot i així, la previsió de vendes per la temporada del 2022 està encara molt lluny dels nivells 
assolits abans de la crisi sanitària. 
- Donat que una part important del cost fixe d'aquestes fires és el pagament de la Taxa d'ocupació 
de via pública, arribant en alguns casos al 45% del cost fixe per a poder exposar i vendre al carrer. 
 
PETICIÓ: 
Demanem, un cop més, un gest des de l' Ajuntament cap als artesans que es dediquen a les fires 
de carrer a la ciutat de Barcelona: 
- Reducció i descompte del 75% de la taxa, tal i com se’ns va concedir per a les Fires de l'any 
2021. 

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

En aquest sentit, l’activitat econòmica que realitzen els artesans en les fires de carrer a la ciutat de 
Barcelona també té una dimensió estratègica i de preservació del teixit social de la ciutat. Així, es 
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preveu que s’incorpori a les ordenances fiscals una reducció del 75% de la taxa per a les fires 
d'artesans, amb independència de la modalitat sota la que se celebrin, amb efectes exclusivament 
durant l’exercici 2022. 

 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Presidència i Economia 

 

 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2019 
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