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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 Gremi de Restauració de Barcelona       

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 Gremi de Restauració de Barcelona 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: 

 
Les al·legacions següents es troben referides a l’Ordenança fiscal núm. 3.10 (taxa per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis). 
 
Primera.- Bonificació de la taxa de terrasses 
 
Com a conseqüència del que s’exposa en aquesta al·legació, se sol·licita: 

- Que s’afegeixi una disposició addicional, que quedaria redactada de la forma següent: 

Disposició addicional 

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 
pandèmica de la COVID-19, la quota de la taxa relativa a l’aprofitament del domini públic de les 
terrasses i vetlladors s’ha de reduir en un 75%. 

Els paràmetres de càlcul per a l’aplicació d’aquesta reducció són els següents: 

- Tarifa bàsica prevista a l’Ordenança fiscal 3.10, reguladora de la taxa de referència. 

- El factor superfície s’ha de calcular 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 s’ha de reduir per obtenir finalment una quota de la taxa 
reduïda en un 75%. 

Les liquidacions que s’efectuïn en virtut d’aquesta disposició s’han d’emetre, de forma excepcional, 
a partir de l’últim trimestre de l’any 
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Aquesta al·legació S’ESTIMA, 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% mitjançant una 
disposició addicional primera vigent exclusivament per a 2022. 

 

Segona.- Terrasses situades en vies públiques de categoria 0 

Com a conseqüència del que s’exposa en aquesta al·legació, se sol·licita: 

- Que s’afegeixi una disposició addicional, que quedaria redactada de la forma següent: 

Disposició addicional 

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 
pandèmica de la COVID-19, la quota de la taxa relativa a l’aprofitament del domini públic de les 
terrasses i vetlladors s’ha de reduir en un 75%. 

Els paràmetres de càlcul per a l’aplicació d’aquesta reducció són els següents: 

- Tarifa bàsica prevista a l’Ordenança fiscal 3.10, reguladora de la taxa de referència. 

- El factor superfície s’ha de calcular 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 s’ha de reduir per obtenir finalment una quota de la taxa 
reduïda en un 75%. Simultàniament, s’ha d’aplicar a les terrasses situades en vies públiques 
de categoria 0 el factor FCA corresponent a les terrasses situades en vies públiques de 
categoria 1. 

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

A partir de la reducció de la taxa en un 75% per a 2022, aquest tribut ja s’ajusta a la capacitat 
econòmica i al valor econòmic de l’apreuament per ocupar el domini públic local en els sectors més 
prime de la ciutat. Tot i que la crisi pandèmica i econòmica va afectar de manera rellevant al centre 
de la ciutat, en l’actualitat i de cara al 2022 ja hi ha símptomes i paràmetres que posen de relleu 
també una recuperació de l’activitat turística i econòmica. També, a partir de l’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, es posa de 
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manifest que la reducció prevista del 75% de la taxa és superior a la reducció del valor econòmic 
que s’hagi pogut produir en aquestes categories de terrasses superiors. 

 

Tercera.- Serveis de temporada a les platges 

Com a conseqüència del que s’exposa en aquesta al·legació, se sol·licita: 

- Que s’afegeixi un nou apartat a la disposició addicional, que quedaria redactat de la forma 
següent: 

Disposició addicional 

Primer.- [...] 

Segon.- Aquesta mesura extraordinària també és d’aplicació, exclusivament durant 2022, als 
aprofitaments de l’article 7è. 3 e). En aquest cas, el valor econòmic de la proposició s’ha de 
reduir en un 75%. 

 

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

Aquesta reducció no és objecte del contingut de l’expedient d’ordenances fiscals En efecte, les 
tarifes que figuren a l’ordenança fiscal referent als serveis de temporada de les platges són uns 
preus de sortida de la llicència que està per sota de les ofertes presentades i també per sota del 
valor cadastral. En el seu cas, les reduccions preteses s’haurien d’articular a través del 
procediment administratiu escaient, però en cap cas a través de l’ordenança fiscal. 

 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Presidència i Economia 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2021 
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