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ACTA GRUP DE PRESSUPOST MUNICIPAL I
ORDENANCES FISCALS 2022

Dia: 2 / novembre / 2021
Hora: 18 – 19:30 hores
Lloc: https://us06web.zoom.us/j/85964254639?pwd=aGxmUmZ3N1F3TU9XSm9oT1dwdEFN
dz09

Assistents
Grups Municipals
Clara Tarrida

Junts per Catalunya

Institucions més significatives de la ciutat
Albert Recio
Fed. Ass. Veïns i Veïnes de BCN
Montserrat Morera
CAB
Miquel Àngel Aragón
CAB
Raquel Morera
Cambra de Comerç
Roger Fatjó
Cambra de Comerç
Emilia Macias
CCOO
David Franquelo
CJB
Consells sectorials de la ciutat
Anna Mulà
Consell Municipal Defensa dels Animals
Persones de Renom
Ramon Nicolau
Josep Mª Parcerisa
Ciutadania del padró
Elisenda Roca
Daniel Martínez
Secretaria del Consell de Ciutat
Andreu Parera
Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social
Pilar Blancafort
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social
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Ponents
Albert Dalmau
Mari Carmen Fernández
Carlos Vivas
Josep Manel Medrano
Raúl Fontanet
Antoni Mora

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

Ordre del dia
Presentació de la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals pel 2022 per
part del govern municipal.
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/tramitacio-ordenances-fiscals2022
https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2022/ca/
Precs i preguntes

Presentació del projecte de Pressupostos i Ordenances Fiscals per al
2022
Inicien la sessió telemàtica Carlos Vivas i Mari Fernandez presentant la sessió i als referents
tècnics municipals que aportaran 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 mostra 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):
•

Presentació Pressupost 2022
PDF 855 KB
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•

•
•
•
•
•

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%20pressupost
%202022.pdf

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 història de la ciutat. Les causes d’aquest
increment dels ingressos són tres:
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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.

Conclusió, el projecte de pressupost que es presenta té les següents característiques:

5

e

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 recomanacions dels organismes
europees 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.
La no aprovació del pressupost implicaria una reducció d’uns 400 milions d’euros de
despesa.
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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.

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.
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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.
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.
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Es 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.

Precs i preguntes
Albert Recio. Es fa obvi que el pressupost presentat és extraordinari i que consolida la despesa,
en aspectes que clarament no són només conjunturals, com ho pot ser el tema de la neteja, que
cada vegada requerirà més recursos pel reciclatge, així com els aspectes socials per reduir les
desigualtats. Pregunta si al marge del pressupost, s’està elaborant algun pla de futur de com es
pot abordar.
Pel que fa a les taxes d’utilització de l’espai públic per part dels bars, entén que hi ha una
necessitat de negociació amb els grups polítics i la pressió que ha exercit el sector, però
considera que aquesta afavoreix les rendes en certa forma especulatives del sector immobiliari.
Creu que molts d’aquests negocis estan oferint, no només un servei sinó un ús de l’espai públic,
i que ja han recuperat gran part del que van perdre a la pandèmia.
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Resposta. Sobre la consolidació del pressupost, s’anima als assistents a revisar la
documentació de la web, on en la memòria es pot veure la projecció del marc pressupostari pels
anys vinents. S’ha fet un exercici de prudència pel que fa a l’ingrés extraordinari, i els increments
fets en la despesa corrent, s’han realitzat perquè es veuen sostenibles en el temps. Pel que fa
a la taxa sobre l’ocupació de la via pública dels bars, es remet a l’explicació tècnica.
Montse Morera. Una de les recomanacions que va sorgir l’any passat dins d’aquest grup de
treball, va ser reduir el model econòmic basat el turisme. Si volem canviar aquest model, no creu
que el sostre d’aquesta taxa s’hagi de rebaixar d’entrada. En una altra recomanació del grup, es
demanaven més ajudes, com per exemple exempcions fiscals, a les entitats. Pregunta si se n’ha
inclòs algun. També li ha cridat l’atenció que es proposa la reducció d’impostos per les
filmacions, i pregunta en quins casos està prevista aquesta reducció o bonificació.
Resposta. El recàrrec municipal sobres establiments turístics no disminueix, sinó que només
s’ha ajustat el període de tributació per facilitar-ne la gestió i que només s’hagi de fer 2 cops
l’any. Pel que fa a la diversificació de l’economia, el pressupost de promoció econòmica ronda
els 80 milions d’euros, que fan referència a les polítiques que s’estan fent en referència al
document Barcelona Green Deal. Això vol dir apostar pels sectors emergents i que generen
ocupació. Aquest any, a través dels ajuts de crear feina i els plans d’ocupació, es tancarà l’any
pressupostari amb la contractació de 1000 persones. També s’ha posat en marxa els fons
d’inversió en capital risc que estan ajudant a emprenedors i emprenedores que tenen residència
a la ciutat, temes de re-skilling sectorial. Respecte a la pregunta sobre la reducció d’impostos
de filmació en ocupació de l’espai públic, només aplica a les que que l’ICUB determini que són
d’interès cultural. En relació a ajudes i exempcions, s’hauria de remetre a la convocatòria general
que es publica de forma anual per l’oficina central de subvencions. Les bonificacions en
l’ordenança de sobreocupació l’espai públic, està recollida de manera molt àmplia en relació
amb les entitats sense ànim de lucre, i els preus públics de recollida de residus, tenen unes
reduccions parcials per les entitats acollides al compromís ciutadà sostenible. L’ajuntament
sempre està limitat per la reserva de llei i normativa de l’estat.
Emilia Macias. Agraeix de nou la documentació i l’explicació de les ponències. Primer pregunta
sobre com s’organitzaran les sessions d’aquest grup de treball. En segon lloc, constata que ha
entès que els tres pilars de creixement en aquest pressupost són els PIE, els fons New
Generation i el crèdit dels 100 milions. Pels New Generation, s’interessa per saber com estan
quantificats aquests 150 milions, si són projectes que ja estan aprovats, a quins àmbits es
destinaran, etc. Sobre els 32 milions en què s’incrementarà la contractació pel que fa a la neteja
viària, voldria saber si es parla dels serveis que ja estan contractats o de nous.
Resposta. Quan incorporem aquestes despeses que consolidem en el pressupost, confirmem
que l’Ajuntament té possibilitat d’incorporar-los. De la nova contracta de neteja, podeu veure’n
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els detalls. Pel que fa als fons New Generation, hem fixat aquesta en 150 milions amb relació
a les diferents convocatòries que han sortit i dels diàlegs bilaterals que estem tenint amb els
diferents ministeris i amb la Generalitat de Catalunya. Podrien ser projectes nous, o projectes
que ja estiguin en marxa. Les convocatòries sortiran entre l’any 2022 i 2023 i amb possibilitat
d’execució fins al 2025 prorrogable fins a 2026, ii per això els projectes que es presentin hauran
de ser molt madurs perquè es tindrà poc temps per gastar-ho.
Anna Mulà. L’any passat, no es van incloure dins del pressupost les subvencions destinades a
la protecció dels animals que històricament es preveien. A causa que hi va haver una queixa
generalitzada per part de moltes entitats, l’alcaldessa va aprovar que es fes una convocatòria
extraordinària. Expressa el seu desig de què aquest fet no es torni a donar aquest any, i que
aquestes subvencions estiguin previstes des de l’inici.
Resposta. Coneixen el cas, però es comprometen a donar una resposta més acurada els
pròxims dies.
Per finalitzar la sessió, des de la secretaria es recorda que aquesta és la primera sessió del grup
de treball, que té com a objectiu elaborar un dictamen, preceptiu i no vinculant, que ha de
presentar el Consell de Ciutat i que ha d’acompanyar l’aprovació del Pressupost Municipal. En
la segona reunió, que se celebrarà el dia 11 de novembre, hi estan convidats els grups
municipals perquè puguin presentar el seu posicionament, i la tercera sessió estarà dedicada a
recollir les recomanacions dels i de les membres del grup de treball.

Acords
Respecte a la consulta de la Sra. Anna Mulà, sobre si les subvencions destinades a
la protecció d’animals estan incloses en aquest pressupost, l’equip de Direcció de
Planificació Estratègica i Fiscalitat es compromet a donar una resposta acurada durant
els pròxims dies.
El dia 11 de novembre a les 17:00 hores es celebrarà la següent sessió del Grup de
Treball, dedicada a què els diferents grups municipals amb representació presentin el
seu posicionament envers el Pressupost Municipal per a l’any 2022.
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