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Informe justificatiu sobre la necessitat de modificar l’Ordenança fiscal 3.10, pel que a les 
taxes a abonar per l’aprofitament especial dels parcs, dels jardins i espais i zones verdes 

de la ciutat de Barcelona 

 

1. Objecte i regulació actual 

 

Aquest informe té per objecte justificar la modificació de l’Ordenança fiscal 3.10, pel que fa a 
l’aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l’ús comú dels parcs, jardins i platges. 
 

En aquest moment, l’Ordenança fiscal preveu el següent: 
 

f) Aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l’ús comú dels parcs, jardins i 
platges, per dia o fracció: 

1. Espais de 1a categoria: Parc de la Ciutadella, Jardins de Rubió i Lluch, Parc de 

Montjuïc (Jardins d’Amargós – Teatre Grec, Fossar del Castell de Montjuïc, Jardins de 

les escultures, Jardins de Laribal, Jardins Joan Brossa, Zones enjardinades Mies van 

der Rohe), Jardí de Can Sentmenat, Jardins de la Tamarita, Turó Park, ParK Güell, 

Parc del Laberint d’Horta, Roserar del Parc de Cervantes, Jardins del Palau de 

Pedralbes, Parc de Mossèn Cinto Verdaguer, Jardins de Mossèn Costa i Llobera, Parc 

Diagonal Mar, Jardins de Joan Maragall, Jardins de Vil·la Amèlia i Vil·la Cecília, Parc 

del Centres del Poblenou, i les platges de Barcelona: 3.790 euros. 

2. Espais de 2a categoria (resta de parcs i jardins): 810 euros. 

 

2. Motivació de la sol·licitud de modificació 

 

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, regula al seu article 20 les taxes com un tribut que les 

entitats locals poden establir per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local. Així mateix, a l’article 24 indica que l’import de les taxes es fixarà prenent com a 

referència el valor que tindria al mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament, si 
els béns afectats no fossin de domini públic, i que la quota tributària pot consistir en la quantitat 

resultant d’aplicar una tarifa, una quantitat fixa assenyalada a l’efecte o l’aplicació conjunt dels 
dos procediments 

 

En aquest sentit, la regulació actual preveu una quantitat fixa (3.790 o 810). Això genera 

disfuncionalitats, ja que cobrar una mateixa quantitat per ocupar un espai o zona verda en la 

seva pràctica totalitat o ocupar-ne només un espai reduït no compleix amb l’esperit de 
l’establiment d’una taxa d’ocupació, que és cobrar en funció del major o menor aprofitament de 
l’espai. 
 

La mateixa Ordenança fiscal 3.10 estableix a l’article setè diferents quotes tributàries en el cas 

d’ocupació de l’espai públic general, modulada per la superfície en metres quadrats i amb 
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factors correctors per carrer o per classe d'utilització. També cobra diferents imports segons la

mesura del mercat ambulant o laprofitament en valor mercat de les guinguetes demés serveis

de platges.

En conclusió, la Geréncia de Parcs Jardins proposa la modificació "Ordenanga fiscal 3.10 en

el segiient sentit, tal icom está justificat a linforme técnic económic:

1. Espais de primera categoria:

Si rocupació supera els 3522,22 m?, es cobrara la taxa de 3.790 euros.

Si rocupació está entre els 1.408,90 m* els 3522,22 m*, es cobrará la taxa de 1.895

euros.

Si rocupació és inferior a 1.408,90 m", es cobrará a raó de 0,48 euros el m* ocupat.

2. Platges de Barcelona:

Si rocupació supera els 1.965,35 m?, es cobrara la taxa de 3.790 euros.

Si Pocupació está entre els 784,16 m? els 1.965,35 m", es cobrará la taxa de 1.895

euros.

Si rocupació és inferior a 784,16 m*, es cobrará a raó de 0,27 euros el m* ocupat.

3. Espais de segona categoria:

Si Pocupació supera els 1.922,39 m?, es cobrara la taxa de 810 euros.

Si locupació está entre els 768,96 m?* els 1.922,39 m*, es cobrará la taxa de 405

euros.

Si Pocupació és inferior a 768,96 m", es cobrará a raó

El cap del Departamentd'Assessoria Francesc

Tramitació Jurídica de Parcs i Jardins Jimenez Gusi
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de 0,11 euros el m* ocupat.
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El gerent de Parcs i Jardins
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