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Núm. Exp.: 01 OOFF2022 
Títol: Aprovar Ordenances Fiscals per a 2022 i successius 
Document: Informe sobre les al·legacions presentades pel GM Barcelona pel Canvi     

 

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 del Grup Municipal Barcelona pel Canvi i amb data de 13 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: 

 

Consideracions generals 

 

Aquesta al·legació NO ES TRACTA pel que tot seguit s’exposa: 

El contingut d’aquesta al·legació no forma part de l’expedient de les Ordenances Fiscals 2022. La 
revisió del PIB i de creixement de l’economia no s’incorpora a l’expedient. 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA pel que tot seguit s’exposa: 

Al tractar-se de casos excepcionals, no es poden preveure totes les casuístiques a les diferents 
ordenances fiscals. Per altra banda, la seguretat jurídica queda garantida mitjançant el compliment 
de la normativa estatal (RDL 2/2004, Llei General Tributària,...), així com amb l’Ordenança Fiscal 
General de l’Ajuntament. En casos que es produeixin situacions excepcionals es seguiran resolent 
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amb els mecanismes jurídics que té a disposició l’Ajuntament i que li proporciona el marc jurídic 
estatal. A més a més, cal recordar que l’OF 3.10 ja incorpora una disposició addicional en aquest 
sentit. 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA pel que tot seguit s’exposa: 

La proposta d’ordenances fiscals per a 2022 tenen en compte l’elasticitat demanda de les activitats 
econòmiques, però també consideren altres elements rellevants com pot ser l’elasticitat renda dels 
subjectes passius. És a dir, la proposta d’ordenances fiscals també es vol que sigui progressiva i 
per tant cal incorporar aquest increment relatiu de renda a l’hora de satisfer els tributs. Per altra 
banda, els impactes de l’elasticitat demanda de les activitats econòmiques són radicalment 
diferents segons si ens trobem en un mercat amb competència perfecta o en un mercat més 
oligopolístic o de monopoli. També, cal tenir present que si la pendent de l’elasticitat de la 
demanda és molt inelàstica, el tribut que grava aquest bé o servei és molt eficient des d’un punt de 
vista impositiu, generant un excés de gravamen molt petit. 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA pel que tot seguit s’exposa: 

Des de l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) s’està fent un esforç i dedicant recursos per què cada 
ciutadà disposi de tota aquella informació necessària per conèixer els tributs que paga, quin és el 
seu càlcul, i com es poden pagar. Aquesta informació està, sobretot, disponible a través del seu 
portal web, així com es facilita al màxim la realització dels tràmits corresponents a través d’aquest 
espai digital. Així, els ciutadans que disposen de certificat digital, tenen un espai personal dins del 
portal de l’Ajuntament on poden consultar totes les seves obligacions tributàries, amb les dates de 
pagament, el concepte i com es cobren. Per una altra banda, al web d’Hisenda 
(https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/), està a disposició de la ciutadania tota la informació 
referent als tributs i taxes als quals han de fer front els ciutadans. 

A més, a principis d’any, s’envia el Calendari del contribuent al domicili de tots els ciutadans de 
Barcelona. En aquest calendari es facilita la informació necessària per a què cada ciutadà estigui 
al corrent de les seves obligacions fiscals, les dates de pagament i on trobar la informació 
necessària. 

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/
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Enviar una carta personalitzada a cada contribuent, suposa un esforç i una despesa molt gran a 
nivell informàtic. A més, s’ha de tenir en compte que aquestes dades són dinàmiques i van variant, 
per aquest motiu, no es pot garantir que quan la carta arribi a un determinat ciutadà, les dades 
siguin correctes. Tot i això, des de l’IMH es seguirà millorant els mecanismes de relació i 
comunicació amb el ciutadà. 

  

Aquesta al·legació S’ESTIMA PARCIALMENT en el sentit que tot seguit s’exposa: 

Els ciutadans disposen de la possibilitat de fraccionar els seus tributs. A partir de 100 € es pot 
sol·licitar el fraccionament del deute pendent. L’import mínim dels terminis serà de 50 € i s’abona 
per mitjà de domiciliació bancària.  Aquesta gestió comporta el pagament d’interessos.  

S’ha previst un fraccionament amb condicions especials per a IBI i IAE dels hotels  i per aquells 
contribuents que demostrin que arran de la crisi del COVID-19 no poden fer front en aquest 
moment al pagament que consisteix en pagar fins a setembre del 2022 sense interessos.  

També, recordar que al 2021 es va aprovar: 

• Modificar a l’Ordenança fiscal general el límit de l’import màxim a fraccionar amb 
dispensa de garantia. Passar de 24.000 € es proposa passar a 30.000€  

• Modificar l’Ordenança fiscal general introduint en els fraccionaments  una carència de 
fins a 6 mesos en l’inici del primer termini de pagament. 

•  Els interessos de demora seran els que estableix a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat pel 2021. 

• Fraccionar: 

• L’IAE de 2020, el preu públic de recollida de residus comercials de 2020 i la taxa de 
terrasses en terminis fins setembre de 2021 sense interessos. 

Justificació: Disposició establerta al Decret d’Alcaldia, de 26 de març de 2020, pel qual es disposa 
l’ampliació dels terminis de pagament de tributs municipals i la modificació del calendari fiscal 
2020. 

També, en aquests moments s’està treballant en un fraccionament exprés que permeti a la 
ciutadania poder fraccionar directament online.  
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OF 1.1 IBI 

   

Aquesta al·legació ES DESESTIMA pel que tot seguit s’exposa: 

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, però que l’actualització de la normativa i la revisió 
cadastral que va entrar en vigor el 2018, fa que per a l’any 2021 ja no sigui possible tornar a 
establir aquests topalls al rebut de l’IBI. 

 

 

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

L’al·legació confon l’aplicació de la taxa sobre els expedients per declarar que un immoble està 
permanentment desocupat amb el recàrrec sobre l’IBI per a immobles permanentment desocupats, 
que sí que està contemplat per la normativa estatal (RDL 2/2004 i RDL 7/2019). Les sentències 
que fa referència l’al·legació tenen a veure amb la taxa esmentada que en aquest projecte 
d’Ordenances Fiscals 2022 ja s’ha eliminat segons manament dels Tribunals.  

 

Aquesta al·legació NO ES TRACTA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa.  
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L’al·legació no es tracta per què no hi ha una doble imposició al gravar un mateix fet imposable en 
els dos impostos. En el cas del recàrrec es grava un immoble que es justifica que està 
permanentment desocupat, mentre que en el cas de l’IRPF es grava altres residències o immobles 
que tingui el subjecte passiu com una imputació de rendes. Per tant, en un impost es grava el fet 
que es disposi d’una propietat d’un immoble desocupat, mentre que en l’altre impost es grava la 
renda d’un individu, en aquest cas, imputant una part del valor dels seus immobles. Això s’ha posat 
de manifest en la sentència del Tribunal constitucional STC 4/2019, de 17 de gener de 2019. 

 

 

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

La proposta d’increment del tipus impositiu que s’aplica als béns immobles de característiques 
especials (BICES) s’ajusta a allò que determina la llei d’Hisendes Locals, concretament en relació 
al seu article 72, que determina que els municipis poden establir un tipus impositiu diferenciat per a 
aquests tipus de béns immobles sempre que no superi el límit de l’1,3%. 

En relació al tipus impositiu específic a aplicar als BICES que es va incrementar a les OOFF de 
2020, cal posar de manifest que l’informe preceptiu del Consell Tributari de Barcelona determina 
que en relació a la proposta de modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI no cal atribuir a la 
proposta formulada cap retret d'il·legalitat en ser expressió de la potestat dels ens locals per a 
establir els seus propis tributs i exercir-se dins de l'àmbit constitucionalment delimitat. Doncs bé, es 
modifiquen els tipus impositius sense que hi hagi il·legalitat en la mesura en què es realitza dins 
dels límits establerts en l'article 72 del TRLRHL 

Finalment, a través de la següent taula es pot comprovar que els tipus impositius dels BICES de la 
ciutat de Barcelona es situen en nivells clarament inferiors a altres ciutats que disposen de port 
comercial, i el tipus impositiu específic dels BICES es situa per sota del tipus impositiu general. 

Tipus impositius IBI, 2021     

 Tipus impositiu general Tipus impositiu específic Port 

Málaga  0,4510 1,3000 

València 0,7450 1,1000 

Tarragona 0,9530 1,3000 

Barcelona 0,6600 0,8000 
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Algeciras 0,7900 1,1500 

 

 

 

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

Aquesta al·legació no es pot tractar per què del que d’ella se’n deriva es tracta d’una modificació 
de l’impost que no ho recull la normativa estatal vigent de l’impost, i per tant l’Ajuntament no la pot 
aplicar per què resultaria il·legal. 

 

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

La normativa estatal de l’impost no permet l’aplicació de la bonificació esmentada en l’al·legació, 
de manera que l’Ajuntament no pot anar contra aquesta legislació. Si el que es refereix l’al·legació 
és l’aplicació d’un ajut fiscal o subvenció, això no és motiu ni forma part d’aquest expedient.  

 

OF 3.10 Taxes ocupació del domini públic municipal 

 

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

Pel pagament de les taxes i impostos de les diferents ordenances fiscals ja existeixen mecanismes 
de fraccionament contemplats en el redactat de l’Ordenança fiscal general. Així, pel que fa als 
terminis de pagament, el fraccionament  a demanda i sense interessos pel 2022 és possible, i el 
padró en fraccions pel 2022 s' haurà de programar, però també seria possible. 
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Aquesta al·legació ES DESESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa.  

Tal com es va comprometre el govern municipal, s’ha realitzat un estudi d’anàlisi de l’apreuament 
de l’ocupació del domini públic de les terrasses, on es posa de manifest que l’evolució dels valors 
d’aquests apreuaments encara no s’han acabat de consolidar i estabilitzar, i presenten dinàmiques 
diferents entre els sectors més perifèrics i els més cèntrics. De manera que per a aquest any es 
proposa també prorrogar un any més la reducció del 75% de la taxa a l’espera que aquests valors 
d’ocupar l’espai públic es vagin estabilitzant. 
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Aquestes al·legacions S’ESTIMEN PARCIALMENT, d’acord amb el que tot seguit s’exposa.  

En el projecte de les Ordenances Fiscals per a l’any 2022 per a la seva aprovació definitiva ja es 
contempla que s’apliqui una reducció de la taxa de terrasses i vetlladors del 75%. En relació a la 
periodificació de l’increment de la taxa de terrasses en els propers exercicis fiscals no es pot 
contemplar en el projecte d’OOFF 2022 per què pot comportar certa inconsistència jurídica. 

 

OF 3.18 Taxa de recollida domiciliària de residus 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa: 

Aquesta taxa va entrar en vigor al juliol de 2020, per donar compliment a la normativa europea i als 
compromisos adquirits en l’àmbit metropolità i català en relació a assolir l’objectiu de reduir els 
nivells de generació de residus i millorar els nivells de la recollida selectiva, sobretot de la matèria 
orgànica.  

És àmpliament reconeguda la necessitat de fer visible el cost del sistema de gestió dels residus, 
tant pel que fa a la recollida domiciliària com en relació al tractament, i estructurar models  que  
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tendeixin a avançar cap al pagament per generació en la recollida selectiva, tant a l’àmbit 
domiciliari com a l’àmbit comercial. A l’horitzó la taxa de recollida ha de recollir el comportament 
ciutadà envers la recollida selectiva. Aquests sistemes, coneguts com a pagament per generació, 
necessiten d’una maduresa tecnològica i una extensió de les solucions per arribar a una 
modelització universal de la taxa, independentment dels models de recollida implantats. 

Ara mateix no estem en un punt de maduresa tecnològica, ni tampoc es disposa d’una 
universalització de les solucions que permetin una individualitzacions de les recollides. En aquest 
sentit els avenços necessaris fins implantar cap el pagament per generació s’han de realitzar a 
través de l’anàlisi indirecte dels comportament individuals. 

Així el proper pas és revisar la taxa de recollida de residus de manera que aquesta incorpori 
modificacions tarifàries en funció de l’anàlisi dels resultats de recollida de cada barri o districte. 

Per tant el govern municipal es compromet a revisar la taxa de residus avançant cap el pagament 
per generació, de manera que aquesta incorpori modificacions tarifàries en funció de l’anàlisi dels 
resultats de recollida de cada barri o districte. Com a pas inicial, en la proposta de taxa per a 2022 
ja es planteja una bonificació per a sistemes de recollida individualitzada en diferents àmbits de la 
ciutat. 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa: 

Aquesta taxa no pot tornar al rebut de l’IBI per què mai ha estat incorporada la taxa en aquest 
impost. En tot cas, si es volgués desvincular la taxa del cicle de l’aigua el més convenient seria 
emetre un rebut de manera independent de la resta d’impostos. En l’actualitat, aquesta taxa es 
cobra mitjançant el rebut de l’aigua per què el consum d’aigua resulta ser una variable consistent i 
vinculada a la generació de residus (com demostren estudis referenciats en l’expedient de la taxa), 
i per tant ha de formar part de tota la tributació del cicle de l’aigua. Tots els conceptes tributaris que 
apareixen al rebut de l’aigua també estan diferenciats en relació a allò que es paga pel consum 
d’aigua. 
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Aquesta al·legació ES DESESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa: 

Les reduccions de la taxa vinculades a l’ús de les deixalleries mantenen els mateixos criteris i 
imports que les reduccions que s’apliquen a la taxa metropolitana de tractament de residus 
(TMTR), per tal que hi hagi una coherència entre els dos tributs. Per altra banda, els incentius per 
fomentar l’ús de les deixalleries no venen només pel costat de reduir la taxa, sinó també per 
informar i conscienciar als ciutadans de l’ús de les deixalleries. 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa: 

Des de l’Ajuntament es realitzen campanyes informatives i diverses accions amb l’objectiu de 
fomentar el reciclatge i incorporar l’economia circular en l’activitat diària de les empreses i dels 
ciutadans. Precisament a finals de desembre s’inicia una campanya bàsicament digital per posar 
de relleu la importància de l’economia circular i el cicle dels residus. Aquesta campanya es basa en 
els següents conceptes: 

• Estem en un moment de canvi de paradigma: DEL RESIDU AL RECURS. Els residus d’un 
procés són recursos d’un altre procés. 

En aquesta línia de treball hem de potenciar la comunicació en: 

- la prevenció i reducció de residus, en general, 

- el reciclatge de totes les fraccions,   

- eliminació dels residus plàstics d’un sol ús en el dia a dia, 

- foment de l’economia circular i, 

- valorització dels punts verds. 
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Tanmateix, l’Ajuntament té la necessitat d’implantar un nou model de gestió dels residus que 
avanci en aquest sentit i per això s’està dotant de nous instruments que facilitin aquesta transició 
mitjançant: 

• Instruments de fiscalitat ambiental aplicats als residus: creació de la taxa de recollida de 
residus domèstica (juliol 2020). 

• Individualitzar la recollida de residus municipals per millorar la recollida selectiva (PaP) (a 
partir de gener 2021, noves implantacions). 

• Desplegament de la nova contracta de residus (2022) 

Això passa per: 

- Gestió individualitzada dels residus 

- Coresponsabilitat de la ciutadana 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa: 

Quan va entrar en vigor aquesta taxa el mes de juliol de 2020 es va realitzar una campanya 
informativa de la seva entrada en funcionament (adjuntem detalls), i a través dels canals de 
comunicació de l’Ajuntament s’ofereix la informació que es demana a l’al·legació.  Per altra banda, 
també es va crear una unitat d’atenció al ciutadà i de resposta de les consultes més freqüents 
d’aquest tribut, amb un telèfon especial. Des de l’Àrea d’Ecologia Urbana s’han fet les següent 
accions comunicatives:  

Via web i xarxes socials:  

•  S’ha posat la informació de la taxa en el primer lloc del web de Residu Zero, amb una 
apartat específic i donant prioritat a la informació sobre el mecanisme articulat per tenir una 
reducció de la taxa per la utilització dels punts 
verds https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero 

o Apartat específic de la Taxa:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-
espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris/taxa-residus 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris/taxa-residus
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris/taxa-residus
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o Apartat de preguntes freqüents:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-
espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris/taxa-residus/faqs 

o Com obtenir descomptes en la taxa:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-
espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/xarxa-de-punts-verds/targeta 

o S’han fet uns Banners destacats per incloureu en la home del web d’Ecologia 
Urbana.  

o S’ha fet un Gif animat per incloure a les xarxes socials per explicar amb animació 
els descomptes de la taxa per l’ús dels punts verds  

• S’han actualitzat les guies informatives sobre residus vigents i que estan al web de residu 
zero, amb la informació sobre la taxa i el descompte: guia del reciclatge, guia del porta a 
porta de Sarrià vell i guia de les plataformes emergents al Bon Pastor . Un 
exemple: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/GuiaFlyerResid
uZero.pdf 

• Via Punts verds:  

o  S’ha demanat al personal que gestiona els punts verds que de manera proactiva 
expliqui als usuaris els mecanismes per obtenir la targeta que dona dret a la 
bonificació de la taxa pel seu ús. S’han editat 115.000 unitats de material informatiu 
que s’ha deixat en els punts verds per informar-ne.  

o També s’han imprès unes estructures informatives d’exterior per posar a l’entrada 
de cada punt verd per posar en coneixement de la ciutadania aquesta informació.  

o Més de  10.000 llars ja han tramitat l’obtenció de la targeta.  

Aquestes mesures són precisament l’objectiu quer persegueix l’al·legació i per la qual cosa 
entenem que queda més que realitzat l’objectiu final de l’al·legació. 

 

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

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris/taxa-residus/faqs
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris/taxa-residus/faqs
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/xarxa-de-punts-verds/targeta
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/xarxa-de-punts-verds/targeta
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/GuiaFlyerResiduZero.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/GuiaFlyerResiduZero.pdf
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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. Aquest increment de la bonificació pretén incentivar els sistemes de recollida 
personalitzada, en el benentès que es seguirà analitzant aquesta reducció per tal de millorar-la en 
els propers anys. 

 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa: 

En relació als impostos, l’Ajuntament ja està aplicant les bonificacions que permet la normativa 
estatal fins al màxim que es permet. Pel que fa a les taxes, aquestes s’han de satisfer per finançar 
els costos de prestació d’un servei o per ocupació privativa o especial del domini públic local, de 
manera que no resulta compatible i idoni l’establiment de reduccions per a famílies nombroses. Tot 
i això, algunes taxes ja incorporen reduccions per aquest tipus de famílies (taxa recollida 
domiciliària residus,...). 

 

 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Pressupostos i Hisenda 

 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2021 
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