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A LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
Eulàlia Reguant i Cura, en qualitat de Regidora del Grup Municipal CUP 
Capgirem Barcelona, actuant en el seu nom i representació, diu: 

En els darrers mesos, diferents entitats sense ànim de lucre (ESAL) de 
Barcelona s’han vist obligades a pagar una taxa per posar parades informatives 
o fer actes públics al carrer. Activitats que no suposen cap guany econòmic per 
aquestes entitats. Igualment, s’han vist obligades a satisfer quantitats que 
ronden el centenar d’euros. 

Segons s’estableix a l’Ordenança Fiscal número 3.10, “Taxes per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació 
d’altres serveis. 

3r. Supòsits de no subjecció. No es meritaran les taxes, amb independència de 
l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, en les utilitzacions o 
aprofitaments següents: 

j) L’ocupació de la via pública realitzada directament per entitats sense ànim 
de lucre (ESAL) pels aprofitaments de fi immediat dels quals sigui el 
desenvolupament d’activitats d’interès general que constitueixin el seu objecte 
social o finalitat. A aquest efecte, es consideren ESAL: 

• Les entitats sense ànims lucratius a què es refereix l’article 2 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i 

• La resta d’associacions.” 

Igualment, l’article 8.2 de la mateixa Ordenança Fiscal estableix el següent: 

Art. 8è 2.L’import de la taxa es redueix un 90 per 100 quan la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic sigui realitzat 
directament per entitats sense ànim de lucre (ESAL) i el fi immediat sigui el 
desenvolupament d’activitats d’interès general que constitueixin el seu objecte 
social o finalitat, en el cas de no reunir algun dels requisits 1, 3, 4, 5, 6 o 7 de 
l’article 3 j)”.  

Entenem que tant les parades informatives com actes públics que realitzen les 
entitats són activitats afins al seu objecte social o finalitat, motiu pel qual se’ls 



hauria d’aplicar un dels dos articles, per bé que el segon és d’aplicació 
subsidiària al primer en cas de no complir alguns dels requisits esmentats. 

D’altra banda, entenem que els requisits que han de demostrar les ESAL per no 
estar subjectes al pagament d’aquesta taxa implica un tràmit burocràtic massa 
feixuc pel dia a dia d’algunes entitats dels barris,  basades en el treball 
voluntariós dels seus membres. 

 
Per tot això formula la següent, 

 
PROPOSICIÓ 

La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
 
Primer.- Instar al Govern municipal, a través de l’Institut Municipal 
d’Hisenda, perquè unifiqui els criteris d’aplicació de la taxa corresponent a 
l’Ordenança Fiscal 3.1. a tota la ciutat.  

 
Segon.- Facilitar que les entitats sense ànim de lucre (ESAL) dels barris es 
puguin acollir al supòsit de no subjecció previst a l’article tercer d’aquesta 
Ordenança, sense que sigui necessària la demostració de tots els requisits 
recollits en aquest article, per bé que en ocasions pot significar un tràmit de 
difícil compliment per a entitats gestionades en la seva totalitat des del 
voluntariat dels i les seves membres. 

Tercer.- Impulsar un registre a cada districte on es puguin acollir les ESAL dels 
barris, que impliqui una gestió senzilla per les entitats i que sigui de caràcter 
permanent per realitzar sol·licituds a l’administració local i per acollir-se a les 
excepcions i no subjeccions tributàries a les que tinguin dret.  

Eulàlia Reguant i Cura. 

Barcelona (Països Catalans), 11 de juny de 2018.


