
 MEMÒRIA DE L’ALCALDIA

Modificació Ordenances Fiscal per a l’any 2020.

Tal com disposa el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Corporació efectua 
l’adequació del text de les Ordenances Fiscals als models aprovats per la Diputació 
de Barcelona, i la modificació de tipus tributaris.

IMPOSTOS

Es proposa, per a l’any 2020, un increment del tipus impositiu de l’IBI de 0,05 
dècimes, passant del 0,75% al 0,80 %.

En els darrers anys de crisi, aquest govern ha fet esforços importants per reduir la 
pressió fiscal a la ciutadania: l’any 2014 es va reduir el tipus impositiu de l’IBI del 
0,77% al 0,75 % (amb efectes 2015); i l’any 2016, l’Ajuntament es va acollir a la 
reducció dels valors cadastral mitjançant l’aplicació d’un coeficient reductor, el que 
va suposar una reducció del 15% en el valor cadastral de tots els immobles. 
Aquestes mesures han suposat deixar d’ingressar 1.747.013,95 € durant aquest 
període, tal i com es detalla a continuació:

INGRESSOS QUE HA DEIXAT DE PERCEBRE L'AJUNTAMENT EN CONCEPTE D'IBI

 Reducció tipus 
impositiu (2014)

Coeficient reductor 
(2016) Total

2015 81.000,00 81.000,00
2016 83.000,00 157.141,20 240.141,20
2017 85.000,00 190.627,64 275.627,64
2018 89.000,00 388.799,95 477.799,95
2019 92.000,00 580.445,16 672.445,16
Total 430.000,00 1.317.013,95 1.747.013,95

El nostre municipi inicia una etapa important, ja que han començat les obres d’un 
equipament llargament reivindicat a Begues: el centre d’atenció diürna i dos unitats 
de convivència. Aquest equipament suposarà una millora de la qualitat de vida de 
les beguetanes i beguetans, però cal tenir present que tindrà unes despeses de 
manteniment i gestió, a les quals l’Ajuntament hi haurà de fer front, en part.

A més, recentment s’han recepcionat nous sectors, com La Parellada, Mas Pasqual 
o el nou camí de l’Institut, i s’està finalitzant la construcció de nous equipaments, 
com és el cas dels nous vestidors de la zona esportiva. Això implica que s’han de 
dotar dels serveis necessaris per al seu manteniment, gestió i correcte 
funcionament.
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Al mateix temps, l’Ajuntament afronta la renovació dels serveis de manteniment del 
clavegueram, de la neteja viària i nous edificis municipals, i de manteniment de les 
noves zones verdes i esporga. Begues és un municipi amb una densitat de població 
baixa, el que es tradueix en molts quilòmetres de carrers, moltes zones verdes i 
molt arbrat viari, i el seu manteniment és proporcionalment més car que en 
municipis amb alta densitat de població.

Una altre necessitat destacada és l’actualització de les retribucions del personal 
municipal. El pressupost municipal de 2019 va preveure un increment retributiu de 
l’1%. Amb posterioritat, tot i no aprovar-se la Llei de Pressupostos de l’Estat de 
2019, el Govern Central va aprovar un increment retributiu del 2,25% mitjançant 
un Decret Llei. Aquest diferencial de l’1,25% no està cobert en el pressupost. 
Igualment, cal preveure l’increment retributiu per a l’any 2020. Aquests dos 
aspectes estan quantificats en 110.000,00 € aprox.

Finalment, les operacions de préstec contretes recentment per finançar la 
construcció del Centre de Prestació de Serveis a la Gent Gran han suposat un 
lleuger increment de l’endeutament i, conseqüentment, un augment de les 
despeses d’amortització de préstecs. Cal a dir, que ja es va avançar tota 
l’amortització del préstec del Centre Cívic, amb el que ja no hi ha deute.

D’altra banda, amb l’objectiu de beneficiar a les famílies i promoure l’autoconsum 
energètic amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, es crea una nova 
bonificació en l’IBI per promoure la instal·lació de sistemes per l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Aquesta subvenció serà del 50 % de 
la quota, amb un màxim de 400,00 € anuals, i per un període de 3 anys 
consecutius.

Aquesta bonificació se suma a les ja existents en l’actualitat. D’una banda, les 
famílies nombroses poden acollir-se a una bonificació en l’IBI; de l’altre, el 
propietaris de vehicles amb emissions cero o baixes emissions poden acollir-se a les 
bonificacions previstes en l’impost de vehicles; i finalment, l’impost de la plusvàlua 
recull les bonificacions per les transmissions que es facin per causa de mort a favor 
dels descendents, i per les transmissions d’immobles on es facin activitats 
declarades d’especial interès o utilitat municipal.

Pel que fa a la resta d’impostos, per a l’any 2020 no s’incrementarà cap tipus 
impositiu ni cap coeficient dels impostos municipals.

TAXES

Pel que fa a les taxes referents a activitats i serveis, s’ha plantejat un  
increment de les tarifes del 2,5 %. Tot i això, s’han hagut d’analitzar determinats 
serveis que presenten dèficits elevats.

El servei de recollida d’escombraries té un cost anual de 476.000,00 € i és proposa 
un increment del 6% de les tarifes, de manera que la taxa cobreixi el 98,3% del 
servei. Tot i això, el servei continuarà presentant un dèficit de 8.000,00 €. És 
voluntat d’aquest equip de govern de començar a implantar el servei porta a porta 
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en aquesta legislatura. Això suposarà un increment del dèficit del servei, motiu pel 
qual convé tenir al 2020 un percentatge de cobertura que s’aproximi al 100%.

La taxa pel servei de clavegueram s’incrementa un 9%. Es tracta d’un servei amb 
unes despeses de manteniment molt elevades. Actualment hi ha diverses 
reparacions i inversions pendents d’executar que presenten uns costos molt 
elevats.

El servei de recollida de gossos i el servei de brigada són dos serveis molt costosos 
i amb un dèficit elevat, per aquest motiu s’ha proposat un increment de les tarifes 
del 9,5% i del 15% respectivament.

La resta de serveis (serveis urbanístics, llicències d’activitats i cementiri) presenten 
uns increments que oscil·len entre el 4,2% i el 4,9%, per tal de disminuir en una 
petita part el dèficit existent.

D’altra banda, les taxes referents a la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic experimenten un increment del 14,9% respecte al 
2019. Aquestes taxes es calculen d’acord amb el valor de mercat del sòl, el qual 
s’obté de les dades subministrades pel Cadastre i l’Agència Catalana de Tributs.

No obstant, es considera que aquest increment requereix alguna excepció en la 
seva aplicació:

 Pel seu caràcter social, enlloc de pujar el 14,9%, s’incrementen sols un 2,5% la 
tarifa 4ª (Aparcament exclusiu persones discapacitades) de l’Ordenança 
Fiscal 33 (taxa per les entrades de vehicles i les reserves de via publica per a 
aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena i talls o 
restriccions de circulació per actuacions especials), i la tarifa única que 
consta a l’Ordenança Fiscal 38 (taxa per la utilització dels horts urbans).

 Per tal de no perjudicar al comerç local, l’increment del 14,9% s’ha reduït fins 
al 3,9% en els següents casos:

- Ordenança fiscal 34: Ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa.

- Ordenança fiscal 36: Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic.

- Ordenança fiscal 37: Instal·lacions de vitrines, i d’anuncis que ocupen el 
domini públic local.

Tot i així, el dèficit previst pel 2020 és de 257.540,22 €. Si a aquest import se li 
suma el dèficit del servei la llar d’infants, que no està inclòs en aquesta modificació 
d’ordenances fiscals, el dèficit total dels serveis municipals subjectes a taxa és de 
674.000,00 €.
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CONCLUSIÓ

Al llarg dels darrers anys les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Begues s’han 
adaptat en cada exercici a les necessitats del moment i a la realitat social i 
econòmica. D’aquesta manera, mentre la crisi econòmica i els seus efectes sobre 
les economies familiars han estat més palpables, hem fet un esforç important com 
a administració per a mantenir una càrrega fiscal baixa, en els límits permesos 
legalment per mantenir i millorar els principals serveis que oferim a les persones. 

En especial hem de subratllar l’esforç realitzat pel que fa a l’Impost sobre Bens 
Immobles. Des de l’any 2015, l’Ajuntament ha deixat d’ingressar per aquest 
concepte 1.747.000 €, i així no posar un pes més gran de l’estrictament necessari, 
sobre les esquenes dels contribuents.
 
Aquesta política fiscal marcada per la contenció ha estat imprescindible i necessària 
per les circumstàncies econòmiques de la població i del país.  

Els nous reptes i necessitats de Begues ens demanen i ens exigeixen d’un impuls 
per a les inversions i obligacions del nostre futur més immediat. Estem parlant de 
projectes fonamentals per al desenvolupament social o urbanístic de Begues com 
són la creació del centre de prestació de serveis per a la gent gran; la renovació 
dels serveis de manteniment del clavegueram, de la neteja viària i edificis 
municipals, i de manteniment de les zones verdes o la posada a disposició dels 
nous sectors recepcionats, així com de complir amb les obligacions  fixades en els 
pressupostos de l’Estat en matèria de despeses de personal.

En tot cas, valorem aquesta proposta com un creixement equilibrat entre les 
capacitats del municipi i les necessitats, a dia d’avui, de la ciutadania. Es tracta 
doncs, d’una actuació que es justifica, a més, per un rendiment directe en la millora 
de la qualitat de vida de la població i en la obligació en la prestació de serveis per 
part de l’Ajuntament.

Mercè Esteve Pi
Alcaldessa de Begues
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