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NOTA DE PREMSA 

PIMEComerç alerta que l’augment d’impostos municipals 
previstos per al 2020 suposa un atac directe a les activitats 
econòmiques de Barcelona 

 

La patronal constata que negocis de comerç, restauració i turisme de 
determinades zones de la ciutat patiran un augment de més del 400% 
 
 
 

Barcelona, 27 de novembre de 2019.- PIMEComerç, la patronal del petit i mitjà 
comerç català, assenyala que en els últims mesos ens hem trobat amb decisions 
polítiques sense precedents que estan sacsejant el model de comerç català i que 
l’afectaran molt negativament. 

En aquest sentit, les Ordenances Fiscals de la ciutat de Barcelona previstes per al 
pròxim 2020 tenen una afectació directa en el comerç en els següents punts: 

• Impost sobre Béns Immobles (IBI): l'eliminació dels topalls que limitaven 
l’increment de la quota per noves valoracions cadastrals, suposarà un 
increment generalitzat de la quota de l’IBI, on en molts casos es podria doblar o 
triplicar la quota a pagar. 
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• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: increment de la quota entre un 
3% i un 7,5% sobre tots els turismes. 

• Taxes de Mercats: increment de totes les taxes de mercats d’un 10,69%. 

• Llicències de terrasses: la modificació dels coeficients de càlcul i les noves 
categories fiscals dels carrers suposarà un increment de les llicències d’entre el 
30% i el 430%. Aquells carrers amb més activitat i dinamisme comercial veuran 
incrementar la seva llicència com a mínim en un 180%. 

 

Cas pràctic d’afectació al comerç de les OOFF 

Un establiment comercial i/o de restauració que tingui una terrassa en un carrer cèntric 
de Barcelona (Rambla Catalunya, Passeig Sant Joan, Enric Granados, Via Laiteana, 
etc.), podria arribar a veure com es triplica o quadriplica la quota de la llicència. 

Per exemple, una terrassa de 10 taules al carrer Enric Granados actualment estaria 
pagant al voltant dels 2.000€, i si finalment s’aprovessin els ordenances fiscals de 
l’Ajuntament de Barcelona, n’acabaria pagant més de 10.500€, un increment 
aproximat del 425%. 

La Patronal adverteix de les greus conseqüències que podria tenir un augment dels 
impostos per al comerç de proximitat. El sector es podria veure abocat a una situació 
d’inestabilitat agreujada que acabaria amb el tancament de més establiments 
comercials i amb el trencament del teixit social dels nostres pobles i ciutats. 

Àlex Goñi, president de PIMEComerç, assenyala que tenint en compte que “la 
majoria dels comerços ja tenen molts problemes per sobreviure, només podem 
pensar que el model de comerç català és un dels grans sacrificats per les 
necessitats pressupostàries del consistori”. I afegeix que “en aquest moment no 
podem permetre cap mesura que pugui fer trontollar la continuïtat del petit 
comerç. Si de nou es porta a terme  
aquest augment de la pressió fiscal, amb la informació de què disposem ara com 
ara, s’entén que serà un atac frontal a la recuperació del sector del comerç, la 
restauració i el turisme”. 
 

PIMEComerç lamenta que l’Ajuntament de Barcelona augmenti tant els impostos per 
poder fer front als seus pressupostos, ja que això tindrà conseqüències negatives per 
a tot el comerç de proximitat, especialment pel sector de la restauració i el turisme 
amb l’augment de la llicència de les terrasses. En aquest sentit, la patronal demana 
coherència al govern municipal i que segueixi defensant i promocionant el model de 
comerç català, en comptes d’ofegar-lo.  
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PIMEComerç 

PIMEC Turisme 

Gremi d'Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i Provincia 

Gremi de Peixaters de Catalunya 

Gremi de Flequers de la Província de Barcelona 

Gremi de Restauració de Barcelona 

Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona 

Associació de Botiguers d'Animals de Companyia 

Gremi de reformes, d'interiors, cuines i banys de Catalunya 

Gremi d'Empreses de pintura de Barcelona i Comarques 

Unió Provincial d'Estanquers de Barcelona 

Gremi d'Herbolaris, apicultors i alimentació dietètica i biològica de Catalunya 

Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona 

Gremi de Ferreteria de Catalunya 

ASOMERCAT (Associació de mercats de venda no sedentària) 

FEDE-MABA (Federació de Marxants de Barcelona i Llevant) 

Associació de marxants del Maresme 

FIHRT (Federació Intercomarcal d'Hosteleria, Restauració i Turisme) 

FEGICAT (Federació Catalana d'Empreses Instal·ladores) 

Gremi de Pastisseria de Barcelona 

FEGRAM (Federació de Gremis de detallistes de productes alimentaris i 
Associacions de Concessionaris de Mercats de Catalunya). 

Associació de Farmàcies de Barcelona 

Associació Catalana d’Empreses LGTBI 

 

 

 

 

PIMEComerç és la patronal del sector del Comerç de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i, 

amb els seus socis col·lectius, s’apropa als 45.000 comerços associats. 
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