
 
 

 

ACTA COMISSIÓ PRESSUPOSTOS I ORDENANCES FISCALS, 2017: 

Tercera reunió de treball 

 

DATA: 8 de novembre de 2016 

HORA: de 18:30 a 20:30h 

LlOC: Sala Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona 

 

Persones assistents 

Vicepresidència 

Alex Goñi (PIMEC-COMERÇ) 

Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

Miquel Aragón en substitució de Montserrat Morera 

Institucions més Significatives de la Ciutat 

Carme Panchón (Universitat de Barcelona) 

Marisa López (Comissions Obreres) 

Albert Recio (FAVB) 

Persones d’Especial Rellevància 

Anna Balletbó 

Paz Cano 

Registre Ciutadà 

Inma Gonzàlez 

Fitxer general d’Entitats Ciutadanes 

Joan Vidal (Associació Musicocultural del Mas Guinardó) 

Grups municipals 

Anna Boada (CiU) 

 

 

 



 
 
Ajuntament de Barcelona 

Toni Mora, Responsable tècnic de les OOFF 

Orland Blasco, Secretaria tècnica del Consell de Ciutat 

Blanca Moreno, Suport Metodològic de la Comissió 

Míriam Esteve, Suport a la Secretaria tècnica del Consell de Ciutat 

 

Lliurament de material a les persones assistents: 

- Acta sessió de treball, 25 d’octubre de 2016 

- Ordenances Fiscals 2017. Presentació a la Rosa de Premsa (13/10/2016) 

- Pressupostos 2017. Presentació a la Rosa de Premsa (7/11/2016) 

 

Principals aspectes tractats:  

Síntesi de les intervencions: 

Orland Blasco 

Presenta a Toni Mora, responsable tècnic de les Ordenances Fiscals. Informa del 

contingut de la sessió:  

 a la primera part es parlarà dels principals canvis de les OOFF 2017  així com 

la implicació que té prorrogar les OOFF i,  

 en la segona part, exposa que la dedicarem al debat per com abordar, de 

manera consensuada, l’estat en què les OOFF no s’ha pogut aprovar i potser, 

el pressupost tampoc.  

Toni Mora 

Informa que, respecte a les OOFF del 2017, al plenari d’octubre no hi havia consens 

polític i no van entrar al Ple. De manera que no s’han aprovat. 

En aquests moments estem en una situació de pròrroga de les OOFF del 2016 i 

destaca que aquesta situació no és nova perquè al període 2012-2016 van estar 

vigents les OOFF del 2012.  

Per tant, remarca que a data 1 de gener es seguirà amb les OOFF del 2016 però això 

no significa que al 2017 no es puguin incorporar modificacions a les taxes i que es 

portin a aprovació inicial.  

Dels principals canvis de la proposta de les OOFF, destaca: 



 
 

 L’impost de l’IBI és el mateix que el del 2016 amb les següents modificacions: 

pels habitatges que sobrepassin els 300.000€ s’aplicarà un increment dels 

topalls del 8%; 

 Les bonificacions per a famílies nombroses propietàries amb persona amb 

discapacitat, el canvi és que es tindrà en compte el criteri de renda i no el criteri 

del valor cadastral, tot entenent que el criteri d’ingressos s’aproxima més a la 

capacitat econòmica de les famílies. 

 

 Albert Recio  

Pregunta si l’impost de plusvàlues es pot modificar. 

Toni Mora 

Respon que estan aplicant el tipus màxim que preveu la llei i remarca que paga el que 

ven l’immoble. 

Paz Cano 

Sobre l’impost de plusvàlua: quan són execucions hipotecaries i la dació en pagament 

queda fora. També si l’Ajuntament contempla les minusvàlues ja que estem venen a 

preus més baixos però t’obliguen a posar valor cadastral i corrector. 

Anna Balletbó  

Exposa que SAREB s’ha adjudicat tots els drets immobiliaris i amb la regulació actual 

queda fora d’aquesta normativa.  

Explica que IBI aquest s’incrementa en el moment que baixen els preus immobiliaris i, 

per tant, la metodologia d’aquest impost és poc equitativa. Afegeix que no és el mateix 

el comprador d’abans de la crisi que el de després. 

Toni Mora 

Argumenta que aquest impost està definit sobre el valor cadastral que cada any s’ha 

anat incrementant tot i que es pot fer una bonificació a través de l’art. 2/2004, tal i com 

va ocórrer l’any passat amb l’exemple de les persones grans que marxaven a les 

residències. En resum, tot i que apunta que aquest impost s’haurà de modificar perquè 

no és just destaca que l’Ajuntament en molts casos no pot fer-hi res perquè parteix 

d’una base imposable, tot i així, indica que el ciutadà pot anar al Consell Tributari i 

al·legar la situació. 

Toni Mora  

Passa a explicar més canvis: 

- Taxes ús domini públic i prestació altres serveis: En el cas de les empreses 

de mudances es passaria a gravar mitja jornada perquè ara paguen tot el dia. 



 
 

Pel que fa al cas de les entitats sense ànim de lucre, es va oblidar el paràgraf 

referent a la no subjecció a la taxa i, en conseqüència, no es va incorporar, per 

tant, el que es proposa ara es tornar a afegir-lo en les noves OOFF. 

- Taxes serveis cementiris: Incrementar de 60€ a 100€ la tarifa del tractament 

de les cendres. Destaca que sembla un canvi important però en realitat es 

tradueix en 1000€ a l’any.  

- Taxes estacionament vehicles via pública: Pel que fa a l’àrea blava i verda 

per no residents, incorporar a més de l’element fixe un altre component variable 

que dependrà de dos factors principalment (tipus de contaminació del vehicle i 

distància en relació a l’espai que ocupi aquest últim a la via pública). La tarifa 

també pujarà en el cas que hi hagin episodis de contaminació durant l’any.  

 

Paz Cano  

 

Pregunta si es canviaran els parquímetres. 

 

Toni Mora  

 

Confirma que s’hauran de posar uns de nous. Indica que aquest nou parquímetre 

identificarà les tarifes a partir de la lectura de la matrícula del vehicle en qüestió. En el 

cas que vinguin de fora i no es pugui identificar el tipus de vehicle se li aplicarà la 

mitjana de la tarifa.  

Anna Balletbó 

 Indica que cada vegada que l’Ajuntament fa alguna proposta de canvi estaria bé saber 

amb els ingressos actuals quan triguen en amortitzar les màquines velles i les noves, a 

més, d’informar del cost de manteniment ja que sol ser car. Exposa que entén que això 

es faci per qüestions de rendabilitat econòmica i ecològica però que seria bo conèixer 

el retorn de la inversió. 

Toni Mora 

Informa que el que es vol, en aquest cas, es reduir la contaminació. Apunta que 

l’increment de la recaptació és de l’1% pel que fa a l’ingrés i que l’amortització 

d’aquests parquímetres tenen una vida útil d’uns 10 anys aproximadament.  

Blanca Moreno  

Argumenta que com el tema de les OOFF es va retirar de plenari no tenim les raons de 

perquè no ho han aprovat. Insta a pensar amb algunes coses que es podrien suggerir i 

proposar que aquests canvis hi siguin com la petició de subsanar l’error de la taxa 

d’entitats i l’altre de reduir la taxa per les mudances. 

 

 



 
 
 

Marisa López  

Diu que seria bo que si s’aproven les OOFF caldria saber amb temps quines han sigut 

les propostes d’aquest Consell de Ciutat que han passat a formar part de les OOFF 

per veure si el nostre treball és útil i important.  

Orland Blasco  

Informa que aquest any sembla ser que si OOFF no ha estat possible, pressupostos 

menys, i afegeix que estem una mica en aquesta situació. Proposa fer un escrit als 

grups municipals per esbrinar el perquè d’aquest fet i mostrar el posicionament 

d’aquest Consell. 

Miquel Aragón  

Apunta que com a mínim hauríem d’esbrinar  les raons a través les quals els grups 

municipals han pres aquesta decisió. 

Anna Balletbó  

Exposa que si l’objectiu d’aquest Consell de Ciutat és que tingui força s’haurien de 

realitzar 3 recomanacions i no 10. 

nosaltres.  

Carme Panchón  

Afegeix que ja s’han format  grups de treball i aquests han  elevat documents al 

Consell de Ciutat i exposa que evidentment algunes propostes  han encaixat i altres 

no. Diu que l’Ajuntament ha d’aplicar una normativa legal però que s’ha de buscar 

creativitat i sortida. 

Paz Cano  

Informa que l’Ajuntament pot fer proposta legislativa. D’altra banda, proposa elaborar 

preinformes i que el dictamen sigui el que reculli si han fet cas a aquestes i a quines no 

per esbrinar la incidència del Consell de Ciutat.  

Inma González  

Proposa que donat les dades disponibles sobre pressupost, fer un seguiment dins del 

grup de treball per identificar les partides que s’han modificat o altres qüestions 

relatives que facilitin que, en el proper procés d’elaboració pressupostària, el Consell 

de Ciutat, pogués participar en la seva elaboració.  

Orland Blasco 

Proposa fer el seguiment de les partides i buscar quines altres taxes hi ha. 



 
 
 

Alex Goñi  

Passa a explicar el punt de les taxes de mercats de les OOFF. 

Blanca Moreno  

Indica que es poden recuperar les peticions del dictamen anterior i fer un recull per 

integrar-les i així poder treballar-les de manera integral.  

Miquel Aragón  

Considera que és rellevant que, tan el govern com els grups municipals, ens contestin 

per escrit on exposin el per què de la no aprovació. 

Carme Panchón 

Exposa que en la propera sessió: 

1) Repassar les propostes que no es van incorporar 

2) Afegir les noves del 2017 

3) Preparar l’informe pels grups municipals 

4) Convocar-los per a què ens facin un escrit 

 

S’acorda que la propera reunió serà el dimarts dia 15 de novembre, a les 18.30h a 

la Sala Lluis Companys, de l’Ajuntament de Barcelona. 

 


