
 

 

 

Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal 3.10 efectuada des del 

departament de Programes de cultura viva, els serveis jurídics de l’ICUB emetem el 

següent  

 

 

INFORME JURÍDIC 

 

 

ANTECEDENTS FÀCTICS 

 

Vist l’informe justificatiu del coordinador executiu de Programes de cultura viva de 

30.03.2021 el qual es dona íntegrament per reproduït, en virtut del qual es proposa 

que les activitats artístiques que es desenvolupen a la via pública, quan aquestes 

siguin regulades, organitzades i coordinades des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament 

de Barcelona o els diferents Districtes de la Ciutat, no restin subjectes a l’abonament 

de taxa per l’ocupació privativa del domini públic. 

 

Amb aquesta finalitat, des de l’ICUB es proposa la modificació de l’ordenança fiscal 

3.10 que estableix i regula les taxes per utilització privativa del domini públic municipal 

i la prestació d'altres serveis, aprovada definitivament per sessió ordinària del Plenari 

Consell municipal de 23 de desembre del 2020 –BOPB 24.12.2020-, que grava 

l’ocupació de la via pública de manera privativa, per tal d’incloure un nou supòsit de no 

subjecció a la mateixa. 

 

A aquest supòsit, es consideren d’aplicació els següents 

 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Primer. L’article 113.2 de la Carta municipal de Barcelona aprovada per la Llei 

22/1998, preveu que l’Ajuntament, en l’àmbit cultural, ha de donar suport a la iniciativa 

ciutadana i cívica, difondre la cultura pels districtes i barris, i impulsar les activitats de 



 

 

 

sectors culturals sense ànim de lucre, i potenciar-ne el diàleg interdisciplinari, entre 

d’altres activitats. 

 

És dintre d’aquesta promoció d’activitats culturals per part de l’Ajuntament de 

Barcelona i els seus ens, que l’ICUB incardina aquesta proposta de no subjecció, en 

tant que es considera que aquesta activitat de creació en l’espai públic promoguda per 

l’ajuntament, repercuteix en un benefici cultural comú, considerant-la un supòsit 

diferent a quan es genera un benefici particular per l’ocupació d’aquest espai. 

 

Així mateix, es concreta que aquesta utilització privativa del domini públic no subjecta 

vingui ocasionada perquè és el propi ajuntament qui prèviament reguli, organitzi i 

coordini aquesta ocupació privativa, de manera que seria l’ajuntament el promotor de 

d’aquesta activitat que comporta ocupació de domini públic. 

 

Segon. El títol IV de la Llei 1/2006 de 13 de març, per la qual es regula el règim 

especial del municipi de Barcelona, estableix el règim fiscal propi en virtut dels articles 

137 i 142 de la Constitució espanyola, sent d’aplicació supletòria el què estableixi el 

Text refós de la llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 

de març (TRLRHL) en allò que la primera no reguli. 

 

Els articles 20 a 27 del TRLHL estableixen el règim de regulació de les taxes, per 

remissió del l’art. 52 de la llei 1/2006 a les disposicions de règim comú. 

 

Com s’ha exposat, l’ordenança fiscal a modificar és la 3.10 de Taxes per la utilització 

privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis.  

 

El seu article 3 estableix els supòsits d’utilitzacions o aprofitaments que no meriten la 

taxa d’ocupació de la via pública, d’entre els quals, no es troba el supòsit d’ocupació 

per a la realització d’activitats culturals al carrer.  

 

És per aquest motiu que es proposa que la modificació consisteixi en la inclusió d’un 

nou supòsit en l’esmentat article, tot tenint present l’article 3.4 de l’Ordenança fiscal 

general d’aquesta Corporació.  
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Tercer. Els articles 15 a 19 del TRLRHL, estableixen el procediment per a l'aprovació

d'ordenances fiscals les seves modificacions, en ús de la potestat reglamentaria de

rajuntament en aquest ambit.

En aquesta tramitació s'haura de tenir en compte les particularitats própies de

lorganització de l'Ajuntament de Barcelona, entre elles, en virtut de Part. 47.1b) de la

llei 1/2006, 142.2 de la Carta municipal de Barcelona, del 2.1.b) del Reglament

organic del Consell tributari, caldra sotmetre a informe previ preceptiu del Consell

Tributari la proposta de modificació d'ordenanga fiscal, dacord també amb aquest

regim especial per a la ciutat de Barcelona.

Quart. Seguint el llistat de supósits de no subjecció existents a Tarticie 3 de

rOrdenanga fiscal 3.10, aquest hauria de quedar incardinat sota la lletra m), constituint

un nou supósit de no subjecció a la mateixa, amb la seguent redacció:

«m) La realització de les activitats dart de carrer, quan aquestes siguin

regulades, organitzades coordinades des de l'area de Cultura de l'Ajuntament

de Barcelona o els diferents Districtes de la Ciutat.

Als efectes d'aquesta ordenanca, s'entenen activitats d'art de carrer tota forma

de representació amb finalitats artístiques ofertes a lespai públic de manera

gratuita, entenent per activitat artística les activitats de música, estátues

humanes, teatre, circ i dansa.

Per l'exposat, la proposta de modificació de lordenanca fiscal 3.10, que s'ha exposat,

s'entén ajustada a dret.
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