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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 professional de venedors de 
premsa de Barcelona i província, i per l’Associació de Venedors de Premsa de la Rambla      

 

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’Associació professional de venedors de premsa de Barcelona i província  i l’Associació de Venedors 
de Premsa de la Rambla, i amb data de 14 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: 

 

Al·legació de l’Associació professional de venedors de premsa de Barcelona i província: 

Que, es tingui per presentat aquest escrit i en mèrits del mateix per interposades al·legacions al pressupost 
general de la corporació per l’exercici del 2022, de forma que en el mateix es contempli la reducció, en un 
75%, de la taxa d’ocupació de via pública per al quioscos de premsa, considerant l’actual context econòmic 
general i provocat per la pandèmia de la COVID-19, les circumstàncies especials dels venedors de premsa i 
el seu sector i el fet que l’Ajuntament ja va aplicar aquesta reducció durant l’any 2020 i 2021, de forma que 
no afectaria a les arques municipals respecte de l’any anterior. 

 

Al·legació de l’Associació de Venedors de Premsa de la Rambla: 

 

 

Aquestes al·legacions S’ESTIMEN, d’acord amb el que tot seguit s’exposa.  

En aquest sentit, l’activitat econòmica que realitzen els quioscos de la ciutat també té una dimensió més 
estratègica i de preservació del teixit social i urbanístic de la ciutat, així com en els darrers anys s’ha produït 
un canvi del seu model de negoci que ha provocat un continuat tancament d’aquests establiments. Així, es 
preveu que s’incorpori a les ordenances fiscals una reducció del 75% de la taxa per als quioscos de premsa, 
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segons el seu epígraf de l’annex de tarifes de l’article 7è. 3 c), amb efectes exclusivament durant l’exercici 
2022. 

 

 

 

Jordi Ayala Roqueta 

Gerent de Presidència i Economia 

 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2021 
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