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1. Introducció
D’acord amb l’article 3 de l’apartat f del Reglament Intern del Consell de Ciutat, aprovat
pel Consell Municipal en data 1/10/2014, s’estableix com a funció: “ Conèixer i debatre els
pressupostos municipals i els resultats dels indicadors de la gestió municipal i si escau
emetre-hi informe”.
En aquesta tasca s’ha centrat la feina desenvolupada durant el mes de novembre del
Grup de Treball de Pressupostos i Ordenances Fiscals del Consell de Ciutat. En aquesta
ocasió, tal com es va fer l’any passat, s’ha convidat als i les membres de la Comissió
Permanent a participar-hi.
L’objectiu ha estat conèixer el projecte de pressupostos i ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2022, debatre’l en el marc de l’esmentat Grup per,
posteriorment, ser aprovat pel Consell de Ciutat.
A tals efectes, el dia 2 de novembre es va explicar la proposta del govern pels
pressupostos i ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 202 2 i
respondre els dubtes dels i les assistents.
El dia 11 de novembre, i com ja s’ha portat a terme anteriorment, es va convidar a tots els
grups municipals de l’oposició per a presentar i comentar el seu posicionament respecte a
la proposta del govern municipal.
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Finalment, el dia 15 de novembre el Grup de Treball es va tornar a reunir per acabar de
presentar i consensuar les seves recomanacions i reflexionar sobre les idees que s’havien
anat proposant en les sessions anteriors.
Aquest dictamen recull un resum de la presentació del projecte , el posicionament
expressat per part dels diferents grups municipals, així com les conclusions i
recomanacions del Consell de ciutat davant la proposta de les noves ordenances fiscals i
la proposta pressupostària 2022.
El grup de treball vol felicitar i agrair a l’equip municipal de Pressupostos i Hisenda,
l’esforç

de

transparència

i

pedagogia

de

la

pàgina

web

sobre

https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2022/ca/. També, per l’esforç per presentar
de manera clara i senzilla, aquest tipus d’informació econòmica que pot ser molt complexa
per qui no està acostumat a llegir-la i tractar-la.
Finalment, aquest dictamen i les recomanacions que inclou va ser aprovat per la
Comissió Permanent en data 24 de novembre i pels membres del plenari del Consell de
Ciutat de manera també en data 13 de desembre de 2021

2. Síntesis de les ponències
Presentació del projecte de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals
per a l’any 2022
Es va dur a terme una sessió telemàtica on a l’inici, es va presentar als referents tècnics
municipals que van aportar la informació necessària per entendre el projecte de
Pressupost Municipal i la proposta d’Ordenances Fiscals per l’any 2022.
Aquest any es pot trobar tota la informació al web municipal:
https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2022/ca/
El Carlos Vivas va mostrar com des del web de referència tothom que vulgui pot accedir a
un seguit d’informació molt concreta del pressupost (feu Ctrl + click per obrir l’enllaç):
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Presentació Pressupost 2022
PDF 855 KB



Llibre Verd Pressupost 2022
(Inclou bases d'execució i annex d'inversions)



PDF 7,1 MB
Memòria explicativa Pressupost 2022



PDF 3,5 MB
Base de dades Ingressos i despeses Pressupost 2022



XLSX 900 KB
Base de dades despeses Pressupost 2022
csv 1800 KB



Base de dades ingressos Pressupost 2022
csv 229 KB



Web Estratègia i Finances
Inclou una base de dades obertes amb els ingressos i despeses estructurats per
categories i en taules dinàmiques que permet que aquestes es puguin treballar . També es
pot trobar la presentació que guia l’exposició posterior:
https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2022/docs/2022/EX_Presentacio%20pressu
post%202022.pdf
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El pressupost aquest any és de 3.406,2 milions d’euros, 152,9 milions d’euros més alt que
el de l’any passat que ja va ser el major pressupost de la histò ria de la ciutat. Les causes
d’aquest increment dels ingressos són tres:
Les transferències previstes per part de l’Estat Espanyol.
L’aportació de les ajudes Next Generation (uns 150 milions d’euros)
L’increment del dèficit demanant crèdit (uns 100 milions d’euros)
Pel que fa a les despeses, s’incrementa per:
L’increment del capítol 1 de personal.
També dels capítols 2 i 4.
I sobretot, la despesa que més s’incrementa és la de les inversions fins a un total de
753 milions d’euros (12,2% més que l’any anterior).

Pel que fa la despesa corrent els creixements més significatius són els de la següent
taula: despesa social, ATM i la nova contracta de neteja i recollida.
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A nivell tècnic, preocupa aquest increment i consolidació d’un nivell de despesa corrent alt
que es pot observar a la següent gràfica. Cal estar atents i no posar en risc la ràtio
d’estalvi brut del 15% que és la que es considera que permet garantir la solvència de
l’execució i no haver de fer increments fiscals.
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Conclusió, el projecte de pressupost que es presenta té les següents característiques:

La cobertura de grans despeses singulars es refereix als increments ja comentat de
despesa social, ATM i la nova contracta de neteja i recollida. GU significa guàrdia urbana.
Segueix l’Albert Dalmau contextualitzant i destacant que el pressupost d’aquest 2022 és
extraordinari pel context d’increment d’ingressos (amb límit temporal), que es concentra
en l’increment d’inversions. Aquesta actuació segueix les recomanacio ns dels organismes
europeus i estatals en matèria de política econòmica que demana l’acceleració de la
despesa pública per fer front a la situació de crisi econòmica.
Es presenten unes ordenances fiscals de consolidació i basades en ajustos tècnics
principalment. Avançant algunes de les qüestions importants, exposa:
Les ordenances fiscals no contemplen el 75% d’exempció de la taxa d’ocupació de via
pública de les terrasses, però ja es troba en les negociacions del pressupost per a la seva
aprovació.
Respecte als canvis en l’impost de la plusvàlua, l’Ajuntament està relativament preocupat
perquè des del Ministeri d’Hisenda s’ha fet arribar la informació que ja s’està treballant per
compensar aquesta pèrdua pels ajuntaments. S’està treballant.
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La no aprovació del pressupost implicaria una reducció d’uns 400 milions d’euros de
despesa.
Passa la paraula a Josep Medrano que inicia la seva presentació sobre les ordenances
fiscals. Com s’ha dit, les principals modificacions es basen en millores tècniques i en
l’aplicació de noves modificacions.
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Pel que fa al IAE, sí que hi ha una sèrie de modificacions que tendeixen a millorar
l’aplicació de les bonificacions. En el recàrrec sobre l’impost turístic, que tenia establerta
una tarifa progressiva que s’anava incrementant, s’han ajustat els calendaris d’aplicació
temporals.
Com es pot observar, en aquest pressupost no s’inclou cap modificació sobre l’impost de
les plusvàlues. Això és degut al fet que en el moment de la seva elaboració no es coneixia
encara la sentència. Amb relació a la digitalització de documents, s’ha realitzat una
modificació la qual només afectarà usuaris molt recurrents.

Una novetat en els serveis de telecomunicacions, és que s’ha aprovat una nova
ordenança que afecta una sèrie d’aprofitaments, com ho poden ser la instal·lació
d’antenes de telefonia mòbil en equipaments municipals, o de fibra òptica en les quals hi
ha un aprofitament de domini públic.
L’ordenança que regula l’ocupació pública es modifica amb una sèrie de canvis dirigits a
facilitar la realització de determinades activitats, com per exemple les artístiques al carrer
que són organitzades o regulades per l’Ajuntament, entre d’altres.
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Per acabar, es fa referència a altres modificacions que han estat causades per sentències
judicials, com la referent a la taxa de telefonia mòbil, a la de transport d’energia o a les de
residus de domicilis.

Es
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mostra el calendari previst per a l’aprovació d’aquest pressupost, on l’aprovació definitiva
està prevista pel 23 de desembre, per a poder entrar en vigor a parir de l’1 de gener de
2022.
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Presentació del posicionament dels Grups Municipals
A continuació es presenta una síntesi de les principals aportacions que els grups polítics
municipals van presentar als membres del Grup de Treball:
Grup Municipal Partit Popular
El seu grup es mostra crític amb el projecte de pressupost i ordenances fiscals d’aquest
govern, que té una fiscalitat de les més elevades de l’estat espanyol. Creuen que les
OOFF s’estan fent servir com a un instrument per incrementar els ingressos munici pals,
que va en detriment de la capacitat adquisitiva de la ciutadania, com per exemple, taxa de
recollida de residus als domicilis que es va incorporar l’any 2020. Aquest any està en joc
la bonificació de la taxa de terrasses. Així es permet tenir més despesa pública com la
dedicada a publicitat o determinades subvencions. Des del seu grup faran al·legacions
perquè siguin més justes i adequades al context econòmic que ens trobem. Especialment
tenint en compte el sector terciari, les empreses i autònoms en un context d’inestabilitat.
Des del Partit Popular es faran al·legacions demanant tres reformes que consideren
imprescindibles: fiscal (baixa d’impostos), administració (reducció) i incrementar polítiques
socials i de promoció econòmica. No rebaixa l’IBI, ni IAE ni recollida de residus, factura de
l’aigua o augmentar les bonificacions al pagament a l’IBI. Creuen que l’administració ha
d’invertir d’una altra manera. Aquests que són els més elevats de la història, i
s’incrementa els deutes i no tenen clar com es destinaran els fons de Next Generation.
Algunes partides pressupostàries recullen part de les seves peticions: subvencions al
pagament de l’IBI, que volem que s’ampliï per famílies nombroses, monoparentals i
vídues, i ajudes directes per recapitalitzar pimes entre d’altres, però entenen que s’hauria
pogut fer molt més. No és el moment de fer certes inversions com el tramvia o les
superilles, i si d’ajudar a recuperar sectors com el cultural i entitats veïnals. Treballaran
per buscar l’equilibri per millorar la situació de la ciutat.
Grup Municipal Junts per Catalunya
El seu grup està lluny d’aprovar aquest pressupost per profundes raons. Creuen que el
punt de partida és erroni des del punt de vista de la valoració de l’estat de la ciutat i
perceben certa complaença de la situació des del govern. S’està perpetuant un model de
ciutat que s’assembla massa del que hi havia abans de la pandèmia i en canvi, hi ha
d’haver una transformació de fons. Aquest pressupost perjudica els interessos de la ciutat
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i les persones que hi viuen, i la condemna a una prolongació de la degradació d’alguns
aspectes i pèrdua d’oportunitats. S’esquiven reptes fonamentals com la preservació i
expansió de l’activitat productiva necessària per afrontar els efectes de la Covid. S’ha de
transformar el teixit econòmic i turístic i la visió de la ciutat. El pressupost no expressa les
prioritats que nosaltres definim, sinó la congestió urbana i l’urbanisme tàctic que són
errors. S’hi preveuen 525 milions d’euros per posar en risc l’Eixample del Cerdà per posar
una superilla. Hi ha un increment en les aportacions de l’estat, els ingressos per recàrrec
turístic que s’haurien de dirigir més bé, i els fons Next Generation del que falta detall. La
ciutat encara no ha passat l’etapa marcada per la pandèmia. Respecte a les ordenances,
tenen una posició similar. L’any 2020 els ingressos tributaris es van incrementar un 20%
respecte al 2019 i no és el moment d’incrementar la pressió en famílies i empreses i no
estan d’acord en la taxa de bonificació de residus.
Grup Municipal Ciutadans
Expliquen que han treballat sobre el llibre verd, ja que no tenen encara tota la
documentació del pressupost i encara no han tingut cap reunió amb el govern, tot i que
està prevista. També que hi ha hagut un canvi important sobre la plusvàlua i que està
pendent de definir-se. Després de donar alguns detalls sobre el pressupost, detalla que
l’augment en les despeses es veu reflectit bàsicament en les inversions, i que la despesa
no financera que no té a veure amb les inversions o amb el capítol de personal, creix en
proporció per sota del creixement total del pressupost. Creuen que aquest pressupost
només reflecteix una política per a assolir el tercer dels seus objectius, que és la
transformació de la ciutat, bàsicament urbanística, però no mostra polítiques dirigides als
dos primers objectius: emergència social i reactivació econòmica. Consider en que aquests
últims són els més urgents que cal afrontar en la situació actual. Respecte al programa
React UE, caldria que es destinés a projectes amb un efecte a més curt termini. Pel que fa
a les inversions, hi veuen anuncis electoralistes però no una concreció. En la mateixa
línia, en aquest projecte inicial, troben que les partides d’inversions sense concretar, que
s’inclouen amb el nom de ‘Reserva’ sumen un total de 342 milions d’Euros, més d’un terç
del pressupost total anunciat per a aquest capítol. Cre uen que s’han de destinar més
recursos als ajuts directes i indirectes a famílies, pimes, autònoms i entitats.
Pel que fa a les ordenances fiscals, es troben en una posició més allunyada. És important
que es rebaixi la pressió fiscal de la ciutat. El rebut de l’aigua, la recollida de residus o la
taxa de terrasses, ajuden al fet que Barcelona sigui una de les ciutats més cares.
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Grup Municipal Barcelona pel Canvi
Des del seu grup municipal, veuen que la pandèmia afecta no només la salut sinó tots els
sectors econòmics. Per tant, és important que amb aquest pressupost es pugui reincidir a
la reactivació econòmica, per poder arribar als nivells abans de la pandèmia o iniciar la
seva activitat. Per a facilitar que els comerços i pimes puguin activar -se, s’ha d’actuar amb
una disminució de les taxes i tributs. Creuen que s’ha d’incrementar l’ocupació, que les
persones puguin sortir dels ERTE o trobar noves feines. Desta ca que ha augmentat el
nivell de pobresa i les desigualtats, i s’ha d’ajudar que puguin refer-se i lluitar contra la
desigualtat, per exemple, destinant més fons a les beques menjador perquè els nens i
nenes de famílies amb rendes baixes tinguin una bona alimentació, així com augmentant
la despesa que s’està fent en habitatge públic. Proposen incentivar d’alguna manera, que
es puguin obrir negocis i comerços als locals que estan buits, especialment en certs
districtes. També creuen que s’haurien d’incrementar les bonificacions sobre taxes i
tributs, així com mantenir la possibilitat del pagament diferit de taxes i tributs.
Grup Municipal ERC
Indica que explicarà la visió del grup municipal ERC, que el seu posicionament
l’expressaran a la Comissió i al Plenari pertinents, i que se centrarà en els aspectes en els
quals tenen dubtes. Per començar, creuen que s’hauria de donar menys importància a
l’ajust anual, i que s’hauria de treballar en els pressupostos plurianuals. Respecte a les
ordenances fiscals, anota que els dos pressupostos anteriors els van aprovar amb la
condició que hi hagués una reforma en l’IBI. Concretament, proposen canvis en l’IBI en
dues direccions: per una banda creuen que per a un determinat tipus de famílies
(monoparentals, etc.) seria necessari un rebaixa d’aquest, i no fer-ho a través de
subvencions, per altra, s’haurien d’aplicar recàrrecs en el cas que els habitatges s’utilitzin
per a una activitat econòmica, facilitant portar aquesta activitat a baixos que actualment
estan buits i que ajudarien a mantenir viva la ciutat. Respecte a les terrasses, tot i que se
suposa que s’elimina la reducció d’emergència existent, es dóna per fet que hi haurà una
pròrroga en l’exempció d’impostos. També insisteixen a aplicar la taxa “amazon”, l’activitat
de comerç domiciliari que constitueix una competència deslleial.
Pel que fa al pressupost, consideren que no hi ha un pla excepcional que justifiqui
aquesta excepcionalitat, i que no aborda les tres prioritats que creuen que té la ciutat: el
model productiu basant en el turisme que proporciona un treball precari, la transició
energètica i l’habitatge. Hi ha 200 milions d’inversions que no saben en què s’invertiran.
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Per acabar, explica que estan demanant a l’equip de govern que presenti una proposta
que sigui coherent per acabar de definir el seu posicionament en l’aprovació d’aquest
pressupost.

3. Recomanacions
Línies de treball futures
En el marc del debat sobre el Pressupost Municipal han aparegut diverses propostes
referides a les subvencions. El Grup de Treball proposa al mateix òrgan del Consell de
Ciutat, aprofitar que s’ha aprovat el Pla estratègic de subvencions 2021-2023 per fer una
reflexió global sobre aquest tema.
De cara al pròxim any, es demana que les aportacions dels grups municipals de
l’oposició siguin més propositives, i amb aportacions més concretes i relacionades
amb la proposta de pressupost, permetent que les seves aportacions ajudin al grup de
treball a elaborar recomanacions.
De cara al pròxim any, es demana que les aportacions de l’equip de govern presentin
les xifres de l’àmbit de les despeses de manera que permetin comparar la proposta
de pressupost actual amb el pressupost de l’any anterior.
De la mateixa forma que en el capítol d’ingressos es presenta la comparativa entre el
projecte de pressupost i el pressupost de l’any anterior, seria interessant fer el mateix
exercici en l’àmbit de la despesa per tal de facilitar la comprensió dels canvis reals. Es pot
fer aquest exercici cercant a la web del mateix ajuntament, però seria millor que la
informació es donés directament.
Sobre la proposta de Pressupost Municipal per 2022
En conjunt sembla una proposta assolible dins el marc actual de les polítiques
macroeconòmiques a nivell europeu.
La proposta de pressupost per 2022 té un caràcter expansiu, justificat per l’impacte de la
pandèmia i per l’arribada de fons Next Generation. És un pressupost que s’ajusta al nou
marc pressupostari generat per la pandèmia que permet dèficit i un increment
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d’endeutament que és suportable pel baix nivell d’endeutament que manté la ciutat i que
no es veu alterat substancialment per la nova situació.
Per valorar un dels 3 pilars en els quals es basa l’important increment de pressupost, es
demana més informació sobre els projectes als quals es destinaran els Fons Next
Generation, quines línies se seguiran i com es concretaran a la ciutat de Barcelona.
A més de fer un esforç per racionalitzar la despesa, cal assegurar un bon
finançament de les polítiques necessàries. Canvi en el model de finançament local i
debat ciutadà sobre el contingut de la despesa i el seu finançament.
S’observa que els majors increments en despesa corrent semblen respondre a qüestions
estructurals: Habitatge i Urbanisme 27,8% Transport públic 14,6% Benestar comunitari i
serveis urbans 10% Educació 7,4% Comerç Turisme i pimes 7,3% i Serveis Socials 6,3%.
Això fa pensar que una bona part de les despeses caldrà sostenir -les en el temps. Es
genera la preocupació de com es podran finançar si canvia la política
macroeconòmica. És obvi que una possibilitat passa per un canvi en el model de
finançament local, però també requereix un bon debat ciutadà sobre el contingut de la
despesa i el seu finançament. Per exemple, alguns serveis, com el de l’assistència
domiciliària, es fan en condicions d’externalització que no sempre garanteixen condicions
laborals adequades i similars a les que operen a altres serveis.
L’increment en habitatge social hauria de ser més alt tenint en compte la situació
d’emergència habitacional i social, ja que el que es recull als Pressupostos no es
considera molt significatiu.
Segons el baròmetre semestral de l’Ajuntament de Barcelona del juny del 2021, l’accés a
l’habitatge és la quarta problemàtica més greu que perceben els barcelonins i
barcelonines.
Es demana aportar una informació més clara de les inversions que es pensen
realitzar.
Les inversions presenten un increment substancial, i sovint es presenten com una
despesa d’un sol cop. Aquestes quasi sempre signifiquen un flux de despesa posterior per
raons de manteniment o perquè donen pas a noves activitats (sobretot els eq uipaments)
que generen despesa corrent. Per això la diferència entre inversions i despeses corrents
és sovint més convencional que real i això ens porta a reforçar al que hem apuntat en el
punt anterior.
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Es demana ajudar a les famílies més vulnerables de la ciutat a fer front les despeses
relacionades amb la crisi energètica, els abusos dels comptadors i les tarifes
elèctriques. Tot i que el preu de l’electricitat no és competència municipal, estudiar de
quina manera l’Ajuntament i els serveis municipals poden ajudar a reduir les
conseqüències negatives de la crisi energètica.

Sobre la proposta d’Ordenances fiscals
La revisió de la taxa de terrasses aprovada l’any 2020 es considera totalment
necessària. Es pot entendre que aquest any 2021 es deixés, però no sembla
justificat que aquesta situació es perllongui l’any vinent quan s’espera que tot
funcioni.
Pel que fa a les taxes, la taxa de terrasses ha estat escandalosament baixa i permet una
ampliació de l’espai real dels establiments de restauració a un cost molt més baix que el
de l’espai propi (el que possibilita una transferència de renda a favor dels propietaris dels
locals que poden fixar lloguer en funció no sols dels metres quadrats de l local sinó també
de l’espai extern).
L’ampliació de l’espai per les terrasses està provocant molèsties i limitant la mobilitat dels i
les vianants i persones amb mobilitat reduïda. Entenem convenient un major control de
l’espai que “realment” estan ocupant respecte del que paguen a través de la taxa.
Simplificar el procediment administratiu per poder accedir a les bonificacions i
excepcions dels impostos municipals.
Incrementar els ajuts directes a les famílies que tot i no estar en situació de
vulnerabilitat també necessiten suport.

Ajuts a entitats: Demanem a l'ajuntament que a l’hora de realitzar ajudes directes o
indirectes (a través de reduccions o exempcions fiscals) es tingui en compte les
entitats.
Com a reflexió final, i donada la conjuntura actual, s’hauria de valorar si s’ha de mantenir
el model actual i pensar quin model de ciutat volem.
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4. Annex. Composició del Grup de Treball
Membres del grup de treball
Unió d'Entitats de la Marina-Zona Franca
Consell Muncipal De Defensa dels Animals
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
CJB
CC.OO.
Federació d’Associacions Veïnals De Barcelona
CAB
CAB
Associació Musico cultural Mas Guinardó

Membres del grup de treball que han assistit a les reunions
Primera reunió
x
x
x
x
x
x
x
x

Segona reunió

Tercera reunió

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
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x

Ponències
Albert Dalmau
Mari Carmen Fernández
Carlos Vivas

Gerència d'Economia, recursos i promoció econòmica
Primera Tinència d’Alcaldia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Josep Manel Medrano
Raúl Fontanet
Antoni Mora

Direcció Planificació Estratègica i Fiscalitat
Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat
Direcció Planificació Estratègica i Fiscalitat

Óscar Ramírez
Ferran Mascarell

Grup Municipal PP
Grup Municipal Junts per Catalunya

German Prado
Milagros Casas
Jordi Angusto

Grup Municipal Ciutadans
Grup Municipal Barcelona pel Canvi
Grup Municipal ERC

Secretaria
Secretaria del Consell de Ciutat
Suport a la secretaria del Consell de Ciutat
Suport a la secretaria del Consell de Ciutat
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