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Antoni Mora

Direcció Planificació Estratègica

S’excusa: Albert Recio (Federació Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona) i Raquel de
Haro (CCOO).

Ordre del dia
Presentació de la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals pel 2021
per part del govern municipal.

Presentació del projecte de Pressupostos i Ordenances Fiscals per
al 2021
S’inicia la sessió presentant al Sr. Jordi Ayala, Gerència de Pressupostos i Hisenda, qui
realitzarà la presentació del projecte de Pressupostos Municipals i Ordenances Fiscals per
part de l’equip de govern.
El Sr. Ayala comença explicant-nos que el 18 de novembre es va aprovar inicialment el
pressupost que l’equip de govern municipal ha elaborat per al 2021. Tot i haver passat una
modificació pressupostària, totes les forces polítiques estan permetent que es continuï amb
la seva tramitació.

La proposta de pressupost 2021, 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.
La situació d’emergència social crea pressió pel que fa a despeses socials. S’ha de
reengegar i reorientar l’economia, ja que alguns sectors s’hauran de repensar i adaptar
la ciutat.
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En quant a ingressos:
- Hi ha una caiguda dels impostos respecte al pressupost inicial i també respecte a les
-

-

quantitats que esperàvem tenir aquest any, tant impostos indirectes com 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 arribarem al 33%. Amb aquesta proposta de
pressupost arribaríem al 38% a finals de l’any 2021. El límit estaria al 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 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
més endavant 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 que afecta els
pressupostos, perquè així tindrem menys diners per exemple, per polítiques socials.
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-

-

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. Per exemple, una reducció dels residus afectaria tant a un negoci que ha hagut
de tancar temporalment, així 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 incondicionat 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.

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. En cas que no s’aprovés aquest nou
pressupost, aquest seria de 2703M € (columna P 2021 prorroga)
La partida on es concentra aquest creixement és en inversions. El que més ha sofert
aquest any a 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 fer. Les inversions han
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sofert a causa d’aquesta situació d’emergència, així com ho ha fet l’estat de manteniment
de la ciutat (voreres, enllumenat).
Respecte a la despesa corrent, no la podem fer créixer perquè a l’any 2021 no la tindrem.
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.
La partida que més creix és la despesa d’inversions i també la despesa corrent. La
despesa corrent s’ha estabilitzat però a màxims històrics.

Aquesta expansió també té un límit, degut a 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.
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.

Inici precs i preguntes
Anna Balletbò. Agraeix l’explicació del Sr. Ayala, però considera que aquest pressupost
és massa optimista, sobretot pel que fa a la recuperació del sector turístic, una important
font d’ingressos per a Barcelona. Donat que les companyies d’avió no estan volant i que
aquestes no preveuen una recuperació fins al 2023-24, no arribaran turistes a Barcelona.
També posa de manifest que l’Ajuntament de Barcelona, des de juliol no està pagant els
hotels i residències d’estudiants que s’estan utilitzant arran de la crisi de la Covid.
Creu que l’IAE no té sentit que es faci pagar al sector turístic quan aquest sector només
està tenint pèrdues. Tampoc te sentit pagar l’IBI, creu que s’hauria hagut de fer exempts i
recuperar-lo quan els empresaris puguin pagar. Celebra que no es donessin les reserves
perquè són diners que pertanyen als ciutadans de Barcelona.
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Resposta: El Sr. Ayala no creu que els pressupostos siguin optimistes a nivell de previsió
ingressos, ja que no es preveu pràcticament tenir ingressos del turisme. Però com que per
una part els ingressos vénen de l’Estat (PIE), no hi ha caiguda.
Donada la universalitat de les taxes, no es pot baixar l’IBI només als negocis que estan
tenint pèrdues, i no se’n pot fer un ajornament de diversos anys perquè la normativa no ho
permet. S’ha incorporat un increment de les subvencions, per a poder dirigir aquestes
subvencions a aquells negocis que ho necessitin d’una forma àgil. També es dotarà de
més diners a la despesa corrent i a la despesa d’inversió per ajudar a aquells que tenen
diners a invertir-los i activar l’economia.
L’Anna Balletbò queda a l’espera de conèixer com es donaran aquestes subvencions.
Montse Morera: Comenta que esperava uns pressupostos pitjors i formula dues
qüestions. El dèficit de 160M € que es preveu, es pot restar del romanent? Quan l’estat
deixa aquests 240M € i s’han de tornar, es paguen interessos?
Des del Consell de Ciutat, l’any passat es va demanar que l’Estat permetés utilitzar aquest
romanent en els ajuntaments.
Resposta: No només es va poder utilitzar els romanents, sinó que també podem fer deute.
L’Ajuntament de Barcelona va decidir que utilitzaria aquest romanent estigués permès o no
per l’Estat, una decisió encertada que ens ha permès fer 160M € de dèficit i no una
quantitat més alta. Aquest any ja gastem gran part del romanent. També és important no
gastar-lo tot, ja que és necessari poder fer front a pagaments a 20 i 30 dies. Així, només
gastarem l’excés de romanent. L’altra part la farem amb deute.
Isabel Vallejo. En relació amb l’impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, la plusvàlua, quina incidència ha tingut en relació l’any passat, suposo que s’han
produït menys operacions de compravenda i també hi ha la sentència del Tribunal Suprem
sobre la plusvàlua municipal.
Teniu dades en relació amb la repercussió en el capítol d’adquisició d’habitatges, fins a
quin punt la modificació de planejament de tanteig i retracte ha estat positiva, quant a la
possibilitat que l’ajuntament adquirís nou habitatge. I per últim, respecte al capítol 1 ja has
dit que no es pot incrementar, però saber si en relació a l’oferta pública està previst el nou
pacte que hi hagut amb els sindicats.
Resposta: Sobre les plusvàlues, hi ha hagut uns 40M € menys d’ingressos dels previstos,
no hi ha una caiguda tan gran com l’esperada. Les plusvàlues es componen per dues
parts: una perquè una persona es ven voluntàriament la seva propietat i una altra per
defunció. Malauradament hi ha hagut més defuncions de les esperades, pel que no hi ha
hagut tanta caiguda.

7

En la mateixa línia, amb el tanteig i retracte, la majoria d’operacions que s’han trobat no
han estat prou interessants. Està resultant més favorable negociar, la major part de les
despeses de compra d’habitatge les estem fent via negociació.
Respecte al Capítol 1, el de Recursos Humans, creix un 6%, és un dels que més creix. Hi
ha 3 factors, és l’últim any del conveni, els pressupostos de l’estat comporten un increment
del 0,8% dels sous, i la previsió de noves incorporacions a 2021, que serà bàsicament
guàrdia urbana.
Hi havia una previsió d’import extra, precisament per arribar al pacte de reposició. Aquest
el Capítol el calcula Recursos Humans, és l’únic que no es calcula des d’economia.
Maria del Carmen Penella. En la presentació de pressupostos de l’any passat es va
comentar que s’havia fet un préstec de 40M € a la Generalitat. La Carmen vol saber si
aquests diners van ser ingressats o es van refinançar.
Resposta: És important tenir en compte que no és un préstec. La Generalitat ha de fer
varis pagaments a l’Ajuntament de Barcelona, sobretot per drets socials, i hi ha un termini
de pagament que és de 30 o 90 dies. Estem parlant d’uns 100M € cada any, que fins al dia
que acaba el termini es considera deute, però es va pagant. Això és gràcies a un conveni
que es va firmar l’any 2017 i ara s’ha renovat.
Joan Vidal. Pregunta sobre la incidència dels pressupostos participatius, si es compliran i
es podran portar a terme. També destaca que ha vist que la despesa en la cultura ha
incrementat, i pregunta per què ha passat amb les subvencions previstes per Festes
Majors que no s’han fet.
Resposta. Aquests pressupostos es segueixen gestionant, però són per gastar a 2022 i
2023, perquè hi ha un període previ de consulta ciutadana. En aquests moments no els
tenim assegurats, depenen de la situació de pandèmia i de la màniga ampla que ens està
fent l’Estat. Esperem que hi hagi una recuperació i que l’any 2022 puguem tenir el marge
que hi havia previst. Respecte a la despesa en cultura, en els pressupostos de l’Estat hi ha
20M € en despesa corrent per la cultura i 5M € més en inversions. Ja s’està injectant 6M €
més al Museu Picasso perquè es preveu que tingui aquest dèficit. La cocapitalitat de la
cultura és una bona noticía ja que en els pressupostos de l’estat hi ha 25M € més per
aquest motiu. Dels 90M € del fons Covid, 10M € van ser ajudes extraordinàries per a la
cultura. Del superàvit dels diners previstos per les Festes Majors ho comentarem més
endavant.
Tancament Pressupost 2020
Aquesta és la situació que esperem en aquests moments, feta al 15 d’octubre:
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-

Han caigut els ingressos 232,3M€, pràcticament el 10% del pressupost.
Hi ha hagut una despesa inevitable de 71,3M€, per exemple hospitals d’emergència i

-

concessions d’instal·lacions esportives
També 90M€ més per donar subvencions a autònoms, a entitats d’economia
cooperativa, habilitació de les terrasses, subvencions cultura, autònoms....

Ens trobem en un forat de quasi 400M €. L’Ajuntament té un capítol especial de fons de
contingència per a situacions d’emergència. Durant uns mesos s’ha impossibilitat donar
determinats serveis i inversions, pel que hi ha una sèrie de despeses que no s’han pogut
fer, que són 65M € i en inversions 82M €. Per exemple les subvencions per Festa Major
que no s’han gastat.
No es pot no fer front a aquesta situació d’emergència, pel que l’Ajuntament decideix fer
aquesta modificació pressupostaria aprovada al mes de juliol. S’ha fet un esforç d’estalvi
de re-priorització, però tot i això falten 160M €, import que coincideix amb els romanents, ja
que no estava aprovada per l’Estat la possibilitat de fer més deute.

Respecte al desglossament dels 90M € del fons de contingència, les despeses socials és
el que s’ha considerat prioritàries. 30M € per la reactivació econòmica i 15M€ per l’espai
públic, amb l’habilitació de les terrasses i adaptació de l’espai. I 10 M€ en suport a la
cultura en noves subvencions no previstes. D’aquests 90M€ ja tenim en procés molt
avançat 75M € i ja està obligat 67,8M €.
Aquest fons de contingència es va aprovar al mes de juliol, i fins ara s’han gastat més del
70%, el restant s’hauria de gastar durant el que queda de l’any 2020.
Per a tenir la visió final de la projecció de tancament del 2020:
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-

-

Tenim una caiguda molt important dels ingressos corrents, molt per sota inclús de la
recaptació del 2019.
Pel que fa a despeses corrents, la previsió de tancament acabarà sent més alta, ja que
hem fet aquesta modificació per injectar-ne més. Ens hem menjat l’estalvi brut, que és
aquella part de despeses corrents que no es dediquen a ingressos corrents. Seria
correcte estar al voltant del 15% com a mínim i finalment ha caigut el 6,4%. És lògic
per una situació d’emergència, però s’ha de corregir en els anys vinents.
Els ingressos de capital han estat una mica més baixos per les vendes que al final no
hem fet, però com que hem estalviat més inversió de l’esperada, a causa de l’aturada
d’obres, ens ha permès compensar una mica.

Incrementarem el deute com veurem amb els ingressos i les despeses financers. Sempre
es posen uns diners més de contingència per si es necessiten així com uns diners més de
deute, i aquest any els utilitzarem. Utilitzarem també uns 70M € de romanents. La divisió
de romanents i deute serà aproximadament un 50% aquest any.
ORDENANCES FISCALS
Bàsicament aquí parlem de la taxa de cementiris i algunes taxes que degut a canvis
legislatius són prestacions patrimonials públiques no tributàries.
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Enllaçant amb la diapositiva de pressupostos que ja hem vist. En situació normal, les
ordenances creixen. Aquest any no només no creixen sinó que són menys expansives. La
congelació d’aquestes ordenances fiscals vol dir ingressar 27M € menys.
En grans números, l’aprofitament dels espais públics Parlem de l’espai públic perquè
és l’únic que taxa l’ajuntament (no iva, etc. si de cas subvencions). 15M € que rebaixarem
d’aquestes taxes. Ajornant la taxa turística també es renuncia a 5M €.

Les bonificacions de la taxa de terrasses, quioscos i d’esdeveniments de promoció
comercial també s’aplicarà aquest any a les fires de barri i districte de final d’any/Nadal.
Seran quasi 15M € en reducció de taxes de terrasses.
Altres mesures d’impacte menor que incideixen en polítiques que es portaven a terme des
de l’Ajuntament. Fins ara només es bonificava l’IBI a aquells propietaris que llogaven a un
preu social, ara també es bonificarà la cessió d’ús, que beneficiarà a les cooperatives
d’habitatge
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Es prenen diverses mesures d’excepcions i bonificacions en les taxes de cementiris en
línia amb el que fan els últims anys.
També hi ha altres bonificacions de caràcter tècnic: tarifes Guàrdia Urbana i Bombers,
pujades i baixades de preu perquè hi hagi el mateix grau de cobertura de la taxa, per
exemple si apugen el preu dels detectors d’alcohol també pujarà la taxa que paguen les
persones que donen positiu en alcohol.
També s’ha posat una taxa per a evitar l’obstaculització de l’espai públic per autocars
turístics. Una altra seria la 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.
Segon torn precs i preguntes
Anna Balletbò. Va sortir una notícia que s’agraïa als hotels i allotjament que cedien els
seus allotjaments a l’ajuntament. Però insta a què l’Ajuntament es plantegi pagar l’IAE, ja
que són ells que estan utilitzant l’hotel i recorda els impagaments des de juliol.
Resposta: El Sr. Ayala pren nota i ens indica que no tenia notícies que no s’estava
pagant.
L’Anna Balletbò ens enviarà un document que han elaborat amb 10 mesures per sortir de
la crisi, una d’elles inclou la possibilitat que l’Ajuntament compri aquells negocis turístics
que no han superat la crisi, i una altra que els crèdits avalats per l’Estat es paguin una
vegada hi hagi beneficis a través de l’IAE.
El Jordi Ayala informa que aquestes mesures estan en línia amb les de l’Ajuntament i que
l’alcaldessa està parlant amb els hotelers.
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Montse Morera. La Montserrat pregunta on van els diners de les subvencions que les
entitats retornen perquè s’ha dut a terme l’activitat a la qual anaven destinada. També
agraeix la intervenció del Sr. Ayala, les seves explicacions i la transparència.
Resposta: L’any passat hi havia superàvits extraordinaris, que anaven al romanent. Per
evitar-ho pressuposten més diners tant per a subvencions que no es realitzen o obres que
no s’acaben.

Acords
Es farà arribar al Grup de Treball l’adreça de correu del Sr. Ayala juntament amb
l’enllaç al portal de l’ajuntament on es poden trobar tots els llibres i documentació
referent
al
pressupost
de
municipal
de
l’any
2021
https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2021/ca/
La Sra. Anna Balletbò ens farà arribar un document que ha elaborat amb 10
mesures per sortir de la crisi. El Sr. Ayala pren nota que no s’estan duent a terme els
pagaments als hotels que s’han cedit a l’ajuntament, i també comunica que
l’alcaldessa ja està parlant amb els hotelers en vies a buscar mesures en línia com
les proposades per la Sra. Anna Balletbò.
El dia 24 de novembre a les 17h hi haurà la següent sessió del Grup de Treball on
els grups municipals de l’oposició presentaran la seva proposta pel que fa a
pressupostos municipals de 2021.
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