Dictamen sobre Pressupostos municipals
i Ordenances fiscals 2021
Desembre del 2020
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1. Introducció
D’acord amb l’article 57.e), és funció del Consell de Ciutat conèixer i debatre els
pressupostos municipals i els resultats dels indicadors de la gestió municipal i, si s’escau,
emetre’n un informe.
En aquesta tasca s’ha centrat la feina desenvolupada durant els mesos de novembre i
desembre del Grup de Treball de Pressupostos i Ordenances Fiscals del Consell de Ciutat,
al qual s’hi ha afegit els membres de la Comissió Permanent que així ho han desitjat i a qui
s’ha convidat a unir-se en aquesta ocasió.
L’objectiu ha estat conèixer el projecte de pressupostos i ordenances fiscals de l’Ajuntament
de Barcelona per l’any 2021, debatre’l en el marc de l’esmentat Grup per, posteriorment,
ser aprovat pel Consell de Ciutat.
A tals efectes, el dia 19 de novembre es va explicar la proposta del govern pels
pressupostos i ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2021 i respondre
els dubtes dels i les assistents. També es va facilitar als membres del grup de treball un
resum de l’impacte de la crisi COVID-19 sobre el Pressupost 2020.
El dia 24 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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Aquest dictamen recull un resum de la presentació del projecte, els posicionament 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 2021.
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/pressupostos2021/ca/. També, per l’esforç mostrat any a
any per millorar les reunions, i 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 de manera
telemàtica per la Comissió Permanent en data 9 de desembre de 2020, i pels membres del
plenari del Consell de Ciutat de manera també telemàtica en data 15 de desembre de 2020.

2. Síntesis de les ponències
Presentació del projecte de Pressupostos i Ordenances Fiscals per al
2021
El Sr. Jordi Ayala, de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, va presentar el projecte de
Pressupostos Municipals i Ordenances Fiscals que es sintetitza a continuació:
El 18 de novembre es va aprovar inicialment el pressupost que l’equip de govern municipal
ha elaborat per al 2021. La proposta, té un marc establert per tres elements:
Hi ha un grau d’incertesa molt gran quant a l’evolució de l’economia. Fins al darrer
moment l’Estat no s’ha definit sobre la situació jurídica que envolta aquest pressupost.
Finalment s’ha donat la possibilitat d’utilitzar els romanents, s’ha anul·lat el sostre de
despesa i les regles fiscals, entre elles el desequilibri. Això ha permès que, un pressupost
que es preveia restrictiu, hagi acabat sent molt extensiu i el més elevat de la història de
l’Ajuntament de Barcelona.
La crisi de la COVID-19 ha provocat una caiguda de l’11,2% del PIB. Aquesta caiguda
té un impacte directe tant en el pressupost com en les necessitats de la ciutadania.
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La situació d’emergència social crea pressió pel que fa a despeses socials. S’ha de
tornar a engegar i reorientar l’economia, ja que alguns sectors s’hauran de repensar i
adaptar.
En quant als ingressos:
Hi ha una caiguda dels impostos respecte al pressupost inicial i també respecte a les
quantitats que esperàvem tenir aquest any, tant en impostos indirectes com en taxes.
Es mantenen les transferències corrents, és una bona notícia perquè n’esperàvem
una caiguda important.
La perspectiva d’ingressos patrimonials té una caiguda molt gran. Donada la situació
actual, el rendiment que podríem obtenir en les vendes que teníem previstes d’actius
seria menor (per exemple vendre gasolineres per invertir després en habitatge).
Hi ha un creixement important de les transferències de capital. Hi ha un fons pactat
entre l’Estat i la FEMP segons el qual a l’Ajuntament de Barcelona li tocarien 107M €.
Tot i que encara no està aprovat en el pressupost de l’Estat, esperem que en el procés
d’aprovació hi estarà inclòs, pel que ja ho incorporem com ingrés.

Preveiem que l’Ajuntament de Barcelona aquest any creixi més en deute que les
amortitzacions que pugui tenir. La situació de deute actual sobre els ingressos corrents és
del 30%, i aquest any està previst que arribem al 33%. Amb aquesta proposta de
pressupost arribaríem al 38% a finals de l’any 2021. El límit estaria en el 75%, així que
podem considerar que segueix sent una bona dada. Té sentit utilitzar el dèficit com a recurs
en un moment de crisis, però no es vol créixer més en deute perquè aquesta s’ha de gastar
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en projectes d’inversió durant l’any. Com que l’aixecament de les regles fiscals és només
pel 2020 i 2021, no podem començar grans obres que no es pugui executar abans de l’any
2023.
Resum de tres punts principals pel que fa als ingressos:
Hi ha una congelació de tarifes i una caiguda de l’activitat econòmica. Congelar en
aquest cas vol dir ingressar 27,5M € menys. És una decisió important, perquè tindrem
menys diners per exemple, per polítiques socials.
La bonificació de taxes de terrasses i altres aprofitaments de l’espai públic suposa una
rebaixa de les ordenances fiscals. Tenint en compte que aquestes taxes són universals,
una reducció d’aquestes suposaria reduir-les tant a aquells negocis que han tingut més
pèrdues com a aquells que han tingut més ingressos davant de la crisi de la COVID-19.
Per exemple, una reducció dels residus afectaria tant a un negoci que ha hagut de
tancar temporalment, com als supermercats que han tingut ingressos més alts.
L’any anterior es va aprovar un recàrrec mal anomenat taxa turística (IEET), aquesta
taxa es posposarà sis mesos més.

Altres mesures que ressaltaríem d’aquest pressupost d’ingressos:
Les transferències de les administracions als ajuntaments (PIE) no cauen. Si es tingués
en compte la situació, ens tocarien 247M € menys. Les PIE estan compostes de dues
parts: una bestreta d’acord a la previsió del que passarà, i la liquidació del que de veritat
es va gastar fa 2 anys. És probable que quan ens vingui la liquidació de l’any 2021 al
2023 aquests diners s’hagin de tornar.
Repartiment de fons incondicional de l’Estat pels ens locals, que tot i que encara no està
en el pressupost de l’estat esperem que s’aprovi.
El deute que ja teníem en compte.
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En quant a les despeses:
Amb un total de despeses de 323M €, aquest és el pressupost més gran de la història de
Barcelona, superant en 200M € el del 2020 (pressupost total 3.231M €). En cas que no
s’aprovés, aquest seria de 2.703M € (columna P 2021 pròrroga)
La partida on es concentra aquest creixement és la d’inversions. El que més ha patit aquest
any Barcelona, és la caiguda d’inversions ja que hem parat les obres durant tres mesos.
Significa que un 25% del que hi havia previst no s’ha pogut executar. Aquesta situació,
també ha reduït la inversió en manteniment (voreres, enllumenat).
La despesa corrent, no s’ha fet créixer perquè a l’any 2021 no tindrem aquests ingressos
extraordinaris. En aquest cas, el que no podem fer són determinades despeses de serveis
socials o incrementar plantilla, però per exemple sí que podem reformar una façana.
En resum, la partida que més creix és la d’inversions i la partida de despesa corrent s’ha
estabilitzat, però a màxims històrics.

Aquesta expansió també té un límit, ja que el 15% dels ingressos corrents s’han de gastar
en inversió.
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Pel que fa a inversions:
És un pressupost amb gran capacitat de negociació perquè creix excepcionalment en
inversió. La d’habitatge és una de les àrees que s’ha fet créixer més, perquè entenem que
és una de les emergències. Quant a despesa social, en aquests moments tenim una
despesa molt gran en pensions perquè no tenim habitatge públic. Invertir en habitatge
permetrà que la despesa corrent pugui millorar i arribar a altres àmbits en un futur.
ORDENANCES FISCALS

Enllaçant amb la diapositiva de pressupostos que ja hem vist. En situació normal, les
ordenances creixen. Aquest any no només no creixen sinó que es reduirà per la congelació

8

d’aquestes i per la caiguda de l’activitat econòmica. La taxa d’aprofitament dels espais
públics també es veurà reduïda i s’ajornarà l’entrada en vigor de la taxa turística.
Un gruix important de canvis en les bonificacions, es dona en les taxes de cementiris
(veure imatge). Les bonificacions de la taxa de terrasses, quioscos i esdeveniments de
promoció comercial també s’aplicaran aquest any a les fires de barri i districte de final
d’any/Nadal. Es preveu que suposaran quasi 15M € menys d’ingressos pels pressupostos.
Hi ha mesures d’impacte menor que també incideixen en polítiques municipals. Per
exemple, fins ara només es bonificava l’IBI als propietaris que llogaven a un preu social, ara
també es bonificarà la cessió d’ús, que beneficiarà a les cooperatives d’habitatge.

També hi ha altres bonificacions de caràcter tècnic com algunes tarifes de Guàrdia Urbana
i Bombers, S’ha afegit una taxa per a evitar l’obstaculització de l’espai públic per autocars
turístics i una taxa sobre els negocis de patinets d’ús compartit.
Aquests són bàsicament els canvis, l’ambició d’aquestes taxes és la congelació. La resta
són canvis menors i modificacions a les ordenances fiscals.
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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 de C’s
Les principals dades i línies d’actuació del Grup Municipal de Ciutadans són les següents:
- Per la nostra part estem disposats a negociar i a arribar a acords.
- Vam votar en contra de l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals perquè el projecte
presentat pel Govern Municipal continua amb l’important augment d’impostos i taxes.
- Hem presentat una proposta d’Ordenances Fiscals al Govern Municipal que presentarem
també en forma d’al·legacions i observacions, per reduir la pressió fiscal. Pensem que
ciutadans, autònoms i empreses no poden assumir aquests costos i aquesta càrrega.
- El Govern Municipal ha de ser sempre realista amb la situació social i econòmica de la
ciutat, i adaptar-se a les circumstàncies i a les necessitats dels ciutadans.
- El Govern Municipal ha d’exigir a la Generalitat que es comprometi amb Barcelona,
confirmi quina serà la seva aportació a la ciutat i fixi un calendari per a fer efectives les
transferències corresponents al Fons COVID-19, als Fons FEDER i al deute ciutadà.
- Al projecte de pressupost veiem que el capítol 4, que inclou les ajudes a ciutadans, entitats
socials, autònoms i pimes, es manté amb les mateixes quantitats que el pressupost de 2020.
En canvi, els capítols 6 i 7 corresponents a les inversions tenen una gran pujada en el
nombre de recursos.
- Volem analitzar les inversions i veure si totes són prioritàries, per sobre dels ajuts i els
recursos destinats al rescat i reactivació de persones i activitat econòmica.
Grup Municipal Barcelona Pel Canvi
Algunes de les nostres principals peticions seran:
- Incrementar la inversió en Cultura, Habitatge i Despesa social.
- Inversions específiques com poden ser: la Biblioteca de Sarrià, la reforma de les Rambles,
l’escola bressol a la Teixonera, la Rambla verda de Vallcarca o la Torre Garcini a Horta. Tot
això tenint en compte que tindrem capacitat de despesa extraordinària per inversió, però no
permetrà augmentar despesa corrent.
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- Respecte a les Ordenances fiscals, demanarem algunes bonificacions, la possibilitat de
pagar en diversos exercicis. També demanarem facilitar el poder agrupar i informar a què
obeeixen i en què es basa el càlcul de tots els pagaments.
Volem incidir molt en el fet que la despesa que es faci sigui útil.
Partit Popular
Algunes de les mesures que inclourem en les nostres esmenes són les següents:
- Subvenció en el pagament de l’IBI a comerços amb pèrdues significatives de facturació
des del començament de la pandèmia.
- Subvencions en el pagament de l’IBI a propietaris d’habitatges llogats a famílies que hagin
tingut davallades considerables dels seus ingressos des del començament de la pandèmia,
condicionant aquesta subvenció a la reducció de la renda de lloguer.
- Reducció de la taxa de recollida de residus comercials.
- Eliminació de la taxa de recollida de residus domèstics, en els termes en què està
dissenyada.
- Revertir l’increment del 83% en la taxa de clavegueram que implica un augment del rebut
de l’aigua.
- Augmentar les bonificacions i subvencions existents sobre determinades figures per
aquells col·lectius com persones vídues, famílies monoparentals i nombroses.
A més, hem demanat un informe d’optimització de l’estructura de l’Ajuntament, ajudes
directes a empreses, entitats i famílies, dotar-nos de millors eines per pal·liar els efectes
socials de la crisi i descartar altres despeses no prioritàries.

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Les nostres demandes es basaran en tres eixos: fer front a l’emergència, preparar un pla
de resiliència per a la ciutat i impulsar el futur econòmic i social de Barcelona.
- Sobre els ingressos, hem proposat un estudi per modificar la taxa de terrasses.
- Accelerar la taxa de l’última milla per gravar a les grans empreses de comerç electrònic.
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- Volem mostrar una gran preocupació pels pressupostos dels anys vinents, és a dir, dels
pressupostos dels anys 2022, 2023 i 2024. Si pel 2022 no es regula una suspensió de les
regles fiscals amb característiques similars a la suspensió vigent pel 2020 i 2021 i a més
s’estableix un mecanisme de retorn paulatí de l’excés de transferències de l’Estat pels
exercicis 2020 i 2021, la ciutat patirà molt.
- Respecte a les despeses, hi ha incoherències entre les transferències de l’Ajuntament als
organismes autònoms, destaca una diferència de 26M € de l’Institut Municipal de Serveis
Socials. En despeses de capital, hi ha consignats 415M € sense assignar a cap projecte o
política concreta.
- Oportunitat d’adquirir habitatge, de proposar mesures d’emergència social, mesures
adreçades a la cultura i l’educació, mesures de promoció econòmica i de foment de
l’ocupació i mesures de transició ecològica.
Grup Municipal Junts per Catalunya
Es vol treballar en què el pressupost sigui el millor per la ciutadania de Barcelona,
especialment aquest any a causa de la situació de crisi sanitària i econòmica en la qual ens
trobem.
- S’ha de donar solucions als diferents sectors econòmics, entitats i famílies de la ciutat per
fer front a les necessitats socials, per aquest motiu ja havíem demanat un endeutament
mínim addicional de 500M € per a invertir-los en les línies a reconstruir Barcelona.
- Recuperar Barcelona assegurant que les famílies disposen de recursos per fer front a les
seves necessitats i reforçar els serveis socials
- Reiniciar Barcelona donant ajuts que evitin el tancament definitiu de negocis i que ajudin
a la recuperació econòmica, assegurant al teixit productiu, l’activitat econòmica de
Barcelona i mantenint llocs de treball.
- Reinventar Barcelona posant junts el talent de la ciutat, els sectors productius, i cooperar
tots junts per reinventar-nos i viure en aquesta nova realitat
- En una crisi normal, la inversió pública pot tirar de l’economia, però ara no serveixen les
receptes de sempre.
El Sr. Ferran Mascarell, ens ha fet arribar el document amb les 42 mesures concretes del
pla “Barcelona per Barcelona” que es farà arribar al Grup de Treball.
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3. Recomanacions
En línies generals, es considera que el pressupost presentat pel govern municipal per l’any
2021 és adequat al context actual. És un pressupost pensat per impulsar la ciutat i cobrir
problemes generats per la COVID.
La situació d’incertesa en la qual ens trobem genera dubtes pel que fa al que passarà els
anys vinents. Com a Consell de Ciutat es vol mostrar preocupació per a possibles retallades
en els pressupostos futurs, que dependran de com evolucioni l’economia.
Es vol agrair la participació de tots els grups municipals del consistori, els arguments
facilitats i el bon to del debat en relació amb el pressupost.
També des del Consell de Ciutat s'emplaça a tots els grups municipals que arribin a un
acord que faciliti l’aprovació dels pressupostos municipals, així es podrà disposar de 500M
€ de diferència per poder invertir a la ciutat.
Finalment, i analitzada la proposta de pressupost i ordenances fiscals per al 2021 de
l’Ajuntament de Barcelona, i escoltats els grups de l’oposició, recomanem a l’Ajuntament de
Barcelona:
Atenció Social: Prioritzar al pressupost municipal totes les polítiques socials
encaminades a evitar les necessitats socials, especialment de la pobresa. Hauria de ser
un tema central de totes les polítiques públiques.
Debat sobre el model Econòmic: Donada la conjuntura actual, s’hauria de valorar si
s’ha de mantenir el model actual o s’ha d’apostar per un nou model empresarial que no
estigui tan fonamentat en el turisme.
Desigualtats socials: Evitar les desigualtats socials a la ciutat. Prioritzar polítiques que
afavoreixin la redistribució de la riquesa.
Nous paradigmes de turisme: Es preveu un canvi en el tipus de turisme que arribi a
la ciutat. Sembla que serà més respectuós mediambientalment, sostenible, digitalment,
amb més espai. S’haurà de buscar la manera d’adaptar-se a aquest nou model de
turisme.
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Ajuts a entitats i empreses: Demanem a l'ajuntament que alhora de realitzar ajudes
directes o indirectes (a través de reduccions o exempcions fiscals) a les empreses més
afectades per la pandèmia, també es tinguin en compte les entitats, especialment dels
sectors més afectats, com ho són les de l'àmbit cultural.
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4. Annex. Composició del Grup de Treball
Membres del grup de treball
Albert Recio
Anna Balletbò
Camen Penella
Inma González
Joan Vidal
Josep Conesa
Juanjo Casado
Jordi Gonzàlez
Montserrat Morera
Paz Cano
Raquel de Haro

FAVB
Renom Ciutadà
Registre Ciutadà
Registre Ciutadà
Associació Mas Guinardó
Registre Ciutadà
UGT
Fundació Esclat Marina
CAB
Renom Ciutadà
CCOO

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

x

Montserrat Morera

x

Juanjo Casado

x

Jordi Gonzàlez

x

Joan Vidal

x

Anna Balletbò

x

Carmen Penella

x

Segona reunió

Tercera reunió

x

x

x
x

Albert Recio

x

Joan Martínez

x

x
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Ponències
Jordi Ayala, Gerència de Pressupostos i Hisenda
German Prado
Grup Municipal Ciutadans
Albert Guinervau
Grup Municipal Barcelona pel Canvi
Xavier Cañigueral Grup Municipal Partit Popular
Jordi Castellana
Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Ferran Mascarell
Grup Municipal Junts per Catalunya

Secretaria
Andreu Parera
Yolanda Jiménez
Pilar Blancafort

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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