
 

 
 
 

 

 

 

En Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano com a regidors del Grup               
Municipal d’ERC-AM amb CIF V-66626318, passem a formular al·legacions,         
observacions i suggeriments a la Ordenança fiscals per l’any 2018 aprovada           
inicialment en el Ple Municipal de octubre de 2017 i ha estat publicat al BOPB en                
data 6 octubre de 2017, i d'acord amb el que estableix l'article 17 del Text Refós de                 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals: 

 
AL·LEGACIONS, OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS A 
L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 2018 

 
 
ANTECEDENTS 
 
Tal i com hem manifestat d’altres vegades, continuem reclamant la redacció d’un            
estudi de rendibilitat social que garanteixi l’aplicació d’una Tarificació Social en           
diversos serveis públics municipals en l’aprovació definitiva de les OF. 2018. 
 
Entenem per Tarificació Social que els imports econòmics (preu públics/taxes) que           
han de pagar les famílies usuàries del servei públic municipal com ara el de la Llar                
d’Infants, el servei esportius aqüàtics de la piscina municipal de Begues o el             
Servei d’àpats de l’Espai Nou de la Gent Gran; i que haurien de basar-se en               
funció dels ingressos econòmics, és a dir la renda familiar, per tal que siguin més               
justos i equitatius, i sense que es produeixin diferències de renda, d’origen            
cultural, de gènere o d’edat. 
 
A continuació presentem propostes de bonificaccions, subvencions i ajuts per a           
famílies nombroses, monoparentals en l’impost número 1 (IBI); una petició de           
modificació del calendari fiscal pel que fa a la inclusió d’un quart fraccionament             
d’aquest impost; una bonificació del 75% dels vehícles elèctrics en l’impost núm. 3             
de vehícles de tracció mecànica (IIVTM) i la creació de la nova taxa per la prestació                
de serveis de la piscina municipal basada en la tarificació social que substituiria els              
actuals preus públics. 
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PRIMER.- Propostes per a l’Ordenança Fiscal núm. 1: Impost Sobre els Béns i             
Immobles. 
 

● Bonificacions a famílies nombroses propietàries d’immobles. 
 

Bonificació per a l'any 2018 de fins el 90% de la quota líquida de l'impost per: 

● Persones titulars de famílies nombroses. 
● Per a persones propietàries de l'habitatge habitual (on estan empadronats 

el dia 1 de gener 2018). 
● La família nombrosa que tingui un o més membres amb alguna 

discapacitat, gaudirà d’un percentatge major de la bonificació. 
● Aquesta bonificació s'aplica directament en el rebut de l'impost sobre 

béns immobles. 

La bonificació va en funció del valor cadastral i del tipus de família. 

Supòsit general: 

Valor cadastral Bonificació 

Fins a 72.600,00 € 60% 

De 72.600,01 € a 121.000,00 € 50% 

De 121.000,01 € a 242.000,00 € 20% 

De 242.000,01 € a 363.000,00 € 10% 
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De 363.000,01 € a 484.000,00 € 5% 

 

Per a famílies amb un o més membres amb discapacitat: 

Valor cadastral Bonificació 

Fins a 72.600,00 € 90% 

De 72.600,01 € a 121.000,00 € 50% 

De 121.000,01 € a 242.000,00 € 30% 

De 242.000,01 € a 363.000,00 € 15% 

De 363.000,01 € a 484.000,00 € 15% 

 

Aquesta bonificació no serà acumulable amb la subvenció pel concepte de família 
monoparental o persones vídues. 
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● Proposta d’ajut a persones vídues propietàries d’immobles. 
 

Ajut pel 2018 del 50% de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles (IBI) per 
a les persones: 

● Vídues, amb una edat de 65 anys o més. 
● Propietàries de l'habitatge habitual i titulars del rebut de l'impost (adreça on 

estan empadronats a la ciutat de Barcelona l'1 de gener de 2017). 
● Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, resta 

d'administracions i amb la Seguretat Social. 
● Que hagin obtingut, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos 

bruts, en l'exercici 2016, inferiors als que es mostren a la taula següent: 

Membres unitat 
convivència 

Ingressos bruts (euros/any) unitat convivència 

1 14.400,00 

2 17.950,00 

3 22.450,00 

4 28.000,00 

5 o més 35.000,00 

Si un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33%, 
s'aplicarà el tram d'ingressos immediatament superior al previst en aquesta taula. 
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● Proposta de subvencions a famílies monoparentals propietàries       
d’immobles. 

 

Subvenció pel 2018 de fins el 90% de la quota líquida de l'impost sobre béns 
immobles per a les persones: 

● Titulars de famílies monoparentals, amb fills/es menors de 21 anys o de 
26 si estudien. 

● Propietàries de l'habitatge habitual (adreça on estan empadronats l’1 de 
gener de 2017). 

● Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, 
resta d'administracions i amb la Seguretat Social. 

L’import de la subvenció anirà en funció del valor cadastral de l’immoble i es 
determinarà prenent com a referència la quota líquida de l’impost sobre béns 
immobles, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l’Àrea 
Metropolitana i gestionat conjuntament amb l’impost. 

Supòsit general: 

Valor cadastral Subvenció 

Fins a 72.600,00 € 60% 

De 72.600,01 € a 121.000,00 € 50% 

De 121.000,01 € a 242.000,00 € 20% 

De 242.000,01 € a 363.000,00 € 10% 
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De 363.000,01 € a 484.000,00 € 5% 

Per a famílies amb un o més membres amb discapacitat: 

Valor cadastral Subvenció 

Fins a 72.600,00 € 90% 

De 72.600,01 € a 121.000,00 € 50% 

De 121.000,01 € a 242.000,00 € 30% 

De 242.000,01 € a 363.000,00 € 15% 

De 363.000,01 € a 484.000,00 € 15% 

 

 
 

● Petició del 4t fraccionament del pagament de l’Impost IBI. 
 
Tal i com ja vam dir en el Ple Municipal del 7 d’octubre de 2015, proposem que el                  
calendari fiscal 2018 contempli el pagament de l’IBI fraccionat en 4 rebuts anuals             
i sense cap tipus d’interès afegit per tal de facilitar el seu pagament i ajudar a la                 
liquiditat de totes les famílies beguetanes. 
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SEGON.- Proposta de bonificació de l’impost IVTM - Vehícles Elèctrics- 
 
Per tal de desenvolupar i promoure polítiques de mobilitat sostenible i millora de la              
qualitat de l’aire, proposem el 75% de bonificació d’aquest import per les persones             
propietàries de vehícles elèctrics amb etiqueta zero emissions. Aquest són els           
vehicles 100% elèctrics de bateria, els híbrids endollables amb una autonomia en            
mode elèctric de més de 40 km i els anomenats vehicles d’autonomia estesa. 
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TERCER.- Sobre la creació d’una nova taxa basada en la tarificació social            
(previ estudi de rendibilitat social) que substitueixi els actuals preus públics           
del serveis esportius de la Piscina municipal de Begues. 
 

 
Proposta de redactat presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana. 

 
Ajuntament de Begues. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 
 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 
 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de                 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març             
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text              
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la             
realització d’activitats en la piscina municipal, que es regirà per la present            
Ordenança fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització              
d’activitats de competència local en la piscina municipal. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones            
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització              
d’activitats en la piscina municipal. 
 

www.esquerra.cat/begues                          olivellarj@begues.cat                         @Esquerra_Begues 

 
8 

http://www.esquerra.cat/begues
mailto:olivellarj@begues.cat


 

 
 
 

 

 

 

 
Article 4t.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com           
a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,           
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones           
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei             
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació           
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es             
contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa          
capacitat econòmica. 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents determinades             
per 4 trams d’ingressos de la renda familiar dels usuaris i usuàries en funció de               
l’estudi de rendibilitat social realitzat per l’Ajuntament de Begues: 
 

 
● Abonaments per temporada  

 
Matrimonis (per parella) 
Adults (des de 25 anys) 
Joves (de 16 a 24 anys) 
1 fill o menor de 5 a 15 anys 
2 fills o menors de 5 a 15 anys 
3 fills o menors de 5 a 15 anys 
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4 fills o menors de 5 a 15 anys 
5 fills o menors de 5 a 15 anys 
per cada fill o menor més 
Adults (prejubilats i jubilats) 
Famílies nombroses i monoparentals 
 

● Entrades 
 
Laborables: 
De 5 a 15 anys 
Des dels 16 anys 
Festius: 
De 5 a 15 anys 
Des dels 16 anys 
 

● Abonaments especials 
 
10 entrades de nens 
10 entrades d’adults 
Entrada de grups especials 
 

● Pèrdua d’abonaments 
 
Per lliurament de duplicats 

 
 

2. Les persones amb discapacitat física o psíquica, acreditada mitjançant carnet           
de la Generalitat pagaran la quota reduïda en el 50 %. 
 
3. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: 
 
a) Els nens fins a 5 anys i els majors de 75 anys. 
 
b) Les persones amb discapacitat física o psíquica, respecte de les quals els             
Serveis Socials municipals hagin emès informe favorable. 
 
Article 7è.- Acreditament i període impositiu 
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1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es              
presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi               
efectuat el pagament corresponent. 
 
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan               
s’iniciï la prestació del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament             
s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte. 
 
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el              
moment de formular la sol·licitud. 
 
3. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la               
piscina. 
 
4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a           
aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que             
determini l’Ajuntament. 
 
Article 9è.- Infraccions i sancions 
 
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la             
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la           
penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les          
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes              
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques         
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament,           
i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són             
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la            
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modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació           
en sessió celebrada el ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......,              
entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província                
de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

 
QUART.- Instem a l’alcaldia, que de forma urgent i prioritària, encarregui la redacció             
de l’estudi de rendibilitat social per tal d’implantar la Tarificació Social als serveis             
públics municipals.  
 
 
Begues, 17 de novembre de 2017 
 

 

Jaume Olivella i Riba 
Regidor portaveu GM ERC-AM 
Ajuntament de Begues 
 
 
 
 
 

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE BEGUES 
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