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INTRODUCCIÓ

•Presentació

•Objectius

•Contingut 



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(I):
INGRESSOS

Crisi conjuntural
•Descens  impostos  activitat  immobiliària  (ICIO  i 
"Plúsvàlues").
•Descens  quotes  d’urbanització i  ingressos 
patrimonials.
•Descens taxes i preus per serveis, per la caiguda 
d’usuaris.
•Descens  participació o  subvenció estatal.  (I 
retorn excés bestretes 2008 i 2009).
•Descens  subvencions  específiques  de  la 
Generalitat (i retards en els pagaments).



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(I):
INGRESSOS
Situació estructural (I): instruments de 
finançament

•Impostos i recàrrecs.

•Taxes i preus públics.
•Participacions  en  impostos:  territorialitzades  o 
no.

•Subvencions generals o específiques.
•Préstecs o operacions de crèdit.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(I):
INGRESSOS
Situació estructural (II): objectius

•Finançament de serveis.

•Redistribució personal i interterritorial.

•Gestió de la demanda de serveis.

•Autonomia fiscal o poder tributari.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(I):
INGRESSOS
Situació estructural (III): sistemes europeus

•Model anglosaxó:  impost  (elevat)  local  sobre  la 
propietat.

•Model  nòrdic: recàrrec local sobre l’IRPF.

•Model alemany: participació local en l’IRPF.

•Model  llatí:  impost  local  sobre  la  propietat  i 
altres impostos.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(I):
INGRESSOS
Situació estructural (IV): el model espanyol

•El model de finançament és obsolet?: NO.

•Virtuts del model: impostos diversos, autonomia 
fiscal,  IBI,  taxes  i  preus,  subvenció
incondicionada, i préstecs.

•Reformes  necessàries:  impost  vehicles, 
participació impostos  estatals,  subvenció
anivelladora.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(I):
INGRESSOS
Deficiències en la gestió del IBI

•Objectius de les revisions cadastrals.

•Manca  de  revisió cadastral  periodificada 
obligatòria.

•Costos  de  la  revisió.  Manca  d’incentius  per 
l’Estat. La revisió és una inversió pel municipi.

•Efectes perversos i inequitat de la no revisió.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(I):
INGRESSOS
Deficiències  en  la  gestió de  taxes  i  preus 
públics per serveis
•Objectius  de  les  taxes  i  preus  per  serveis 
tangibles.

•Desconeixement  dels  costos  dels  serveis  i 
copagament baix dels usuaris.

•Manca  d'un  recàlcul  periòdic  dels  costos  i  del 
disseny de les tarifes.

•Manca  d'una  utilització més  intel∙ligent  de  les 
bonificacions.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(I):
INGRESSOS
Prèstecs  i  endeutament  (I):  Raons  per  a 
l’endeutament

•Ajustos de tresoreria.

•Distribuir  càrrega  de  inversions  entre 
beneficiaris

•Inversions imprevistes: reparació catàstrofes.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(I):
INGRESSOS
Prèstecs  i  endeutament  (II):  Justificació
dels límits a l’endeutament

•Solvència econòmica.

•Eficiència: evitar la il∙lusió fiscal.
•Estabilitat:  efectes  macroeconòmics  mínims  a 
l’Hisenda Local.

•Ètica:  respectar  el  dret  a  decidir  de  les 
generacions.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(II):
GESTIÓ DE LA DESPESA
Despeses supletòries (o impròpies)
•Factors generadors: 

•Art 28 Llei Bases Reg Local: inclou casi tot!
•Entusiasme municipal: ex. llibres escolars
•Noves necessitats: ex. immigració
•Cofinançament de la Generalitat: ex. escoles bressol
•Incompliment principi legitimitat institucional

•Problemes: nivell de la despesa i il∙lusió fiscal
•Solucions: pacte Generalitat‐municipis o retirada 
del servei



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(II):
GESTIÓ DE LA DESPESA
Sobreequipaments municipals. Causes:

•Rivalitat municipal i identitat local.

•Inversió:  finançament diferit  i  finançament dels 
nous  costos  de  manteniment  i  explotació. 
Estimacions  reals,  viabilitat  financera  i 
transparència.

•Existeix una sobre‐inversió? El paper del PUOSC 
en temps de crisi.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(II):
GESTIÓ DE LA DESPESA

Municipis petits i majors costos dels serveis

•Majors costos fixes de Secretaria i Intervenció.

•Desaprofitament  d'economies  d'escala.  Cost 
mitjà alt per usuari.

•Insuficient  cultura  de  serveis  mancomunats  i 
serveis compartits.

•Manca  de  garantia  del  servei  de  Secretaria  i 
Intervenció per part dels ens supramunicipals.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(III):
CRISI DE VALORS BÀSICS
El principi d’Economia

•Economia  és  administrar  recursos  escassos: 
prioritzar entre alternatives de despesa.

•Demandes  dels  ciutadans  i  il∙lusió fiscal: 
minimització del  cost  (desconegut)  i  el  preu 
“zero”.

•Mesures:  informació comprensible  dels  costos  i 
del preu‐impost.



CAUSES DE LA CRISI FINANCERA(III):
CRISI DE VALORS BÀSICS

El Lideratge polític local

•Valentia.

•Imaginació i sentit comú.

•Projecte i actuació estratègica. 

•Comunicació als ciutadans.



MESURES MUNICIPALS DAVANT LA CRISI 
FINANCERA

Mesures recents necessàries:

•Elaborar  els  comptes  actuals  i  fidedignes  per 
poder  fer  una  diagnosi  de  la  situació financera, 
amb  personal  intern,  suport  extern  o  reclutant 
nou personal qualificat.

•Fer un pla econòmic financer, revisable.

•Anàlisi comparativa del nivell d'impostos i taxes i 
preus  de  determinats  serveis,  especialment 
respecte municipis veïns. 



MESURES MUNICIPALS DAVANT LA CRISI 
FINANCERA
Mesures d’urgència (I): internes i 
transversals (àrees econòmica i de serveis)

•Iniciar un càlcul de costos, servei per servei, amb 
propostes de millora en la gestió, reducció si escau 
del servei, i reducció de costos de personal.

•Reaccions  –col∙laboradores?‐ del  personal  de 
serveis directes.



MESURES MUNICIPALS DAVANT LA CRISI 
FINANCERA
Mesures d’urgència (II): externes

•Cara a renegociar els préstecs, cal elaborar plans 
de  viabilitat  financera  de  projectes,  plans  de 
sanejament  i  plans  de  revisió de  la  gestió i  dels 
costos  dels  serveis  per  explicar‐los  a  les 
institucions financeres. 



MESURES MUNICIPALS DAVANT LA CRISI 
FINANCERA
Mesures d’urgència (III): ciutadans
•Exposar  la  situació financera  municipal  a  la 
ciutadania  de  forma  entenedora;  ser  clar  en  els 
possibles  remeis  (reducció despesa  i  puja 
d'impostos  o  taxes  i  preus).  Repetició cada  6 
mesos.

•Informar  sobre  el  cost  dels  serveis  de  forma 
comprensible.  Cal  utilitzar  "euros  per  habitant"  i 
"percentatge  que  una  determinada  despesa 
representa respecte l'IBI“.



MESURES MUNICIPALS DAVANT LA CRISI 
FINANCERA
Mesures a mitjà termini (I): internes i àrea 
econòmica
•Iniciar  el  procés  de  resolució "d'incidències"  del 
cadastre.

•Sol∙licitar  revisió cadastral  si  la darrera  revisió ja 
té 10 anys.

•Replantejar  les  taxes  i  preus  per  prestació de 
serveis, i les bonificacions.



MESURES MUNICIPALS DAVANT LA CRISI 
FINANCERA
Mesures a mitjà termini (II): internes i 
transversals (àrees econòmica i de serveis)
•Aprofundir en el càlcul de costos de determinats 
serveis i la forma d'abaratir‐los.

•Replantejar  el  nivell  dels  serveis  a  ofertar. 
Analitzar  tancament  o  manteniment 
d’equipaments.

•Replantejar contractes i concessions.
•Realitzar una pressupostació per centres de cost, 
programes o serveis.



MESURES DE LES DIPUTACIONS I ELS 
CONSELLS COMARCALS
•Garantir  a  tots  els  ajuntaments    menors  de  2.000 
habitants,  el  Servei  d'Assistència  Tècnica  (SAT)  de 
secretaria  i  d'intervenció ‐preferentment  amb  personal 
distint  per  a  temes  jurídics  i  d'intervenció‐,  de  forma 
coordinada  i  complementària,    amb  cofinançament  dels 
ajuntaments.

•Garantir la gestió de serveis interns amb el reclutament i 
organització de  personal,  serveis  centrals  de  compres  a 
proveïdors  i  operadors,  serveis  informàtics  de  gestió
presupostària‐comptable, i de contractació i concessions.

•Garantir  la  gestió mancomunada  de  serveis  específics 
prestats als ciutadans.



MESURES DEL GOVERN DE L’ESTAT EN 
LES FINANCES MUNICIPALS

•Reforma impositiva i revisió cadastral obligatòria.

•Nous  criteris  de  participacions  i  subvencions 
incondicionades.

•Endeutament,  dèficit  i  compliment  de  límits 
legals.

•Rendiment de  comptes: puntual,  coordinat  amb 
altres administracions, penalitzable.



MESURES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN 
LA TUTELA I CONTROL LOCAL

Àrea de competències municipals:

•Revisió dels  barems  màxims  de  determinats 
serveis (ex. nens per aula).

•Determinació de  nivells  mínims  de  serveis  i 
indicadors de gestió.

•Seguiment  del  compliment  del  principi  de 
legitimitat institucional.



MESURES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN 
LA TUTELA I CONTROL LOCAL

Àrea de suport financer i tutela financera:

•Suport als plans de sanejament.

•Penalització i publicitat dels incompliments.

•Preparació d'un manual‐guia de bones pràctiques 
en situació d'emergència financera.

•Avals  per  ajuntaments,  amb  noves  bones 
pràctiques  de  racionalització de  despeses  i  plans 
creïbles de reequilibri financer.



MESURES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN 
LA TUTELA I CONTROL LOCAL

Àrea de control de comptes:

•Suport  a  secretaria  i  intervenció (coordinació
amb diputacions i consells comarcals).

•Intensificació del control extern (Sindicatura).

•Coordinació informàtica  amb  altres  institucions 
estatals i autonòmiques.

•Penalització dels retards.



MESURES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN 
LA TUTELA I CONTROL LOCAL

Àrea de la cooperació intermunicipal:

•Disseny  legal  de  agrupacions municipals  i  nous 
ens supramunicipals.

•Assessorament  i  incentius  econòmics  en 
mancomunació de serveis.

•Programes de  fusions de municipis  (voluntàries  i 
incentivades).



COMPORTAMENTS RECENTS OBSERVATS

Comportaments dels governs municipals:

•Equips  nous  i  equips  que  repeteixen.  Governs 
amb majoria i minoria.

•De les retallades lineals, a les revisions de costos i 
priorització de serveis.

•Aprendre a gestionar en temps de crisi.

•Ignorar  la  realitat  i  gravetat  de  la  crisi,  com  a 
sistema d’autoprotecció.

•Nou repte: Com guanyar eleccions fent retallades 
i sense fer inversions?



COMPORTAMENTS RECENTS OBSERVATS

Comportaments de l’Administració central:

•Reforma  Constitució art.  135:  equilibri 
pressupostari ens locals.

•Real Decret‐Llei 20/2011: augment forçós de l’IBI.

•Real  Decret‐Llei  4/2012:  pagament  forçós  de 
proveïdors, pla d’ajust i reequilibri pressupostari.



COMPORTAMENTS RECENTS OBSERVATS

Comportaments de la Generalitat:

•Diferents  departaments:  política  financera, 
política municipal, i gestió de serveis. Coordinació.

•Missatge  difús:  entre  mancomunar  serveis  i 
suprimir ens supramunicipals.



COMPORTAMENTS RECENTS OBSERVATS

Comportament dels mitjans:

•Qualificació dels  protagonistes  (polítics, 
treballadors  públics,  ciutadans):  culpables  o 
víctimes.

•Objectius  i  mesures  de  reequilibri  financer 
practicades: religió‐dogma o necessitat obligada?



COMPORTAMENTS RECENTS OBSERVATS

Comportament dels ciutadans:

•Ciutadans preparats pel copagament.

•Ciutadans que volen la veritat de les finances del 
municipi.

•Ciutadans  desitjosos  d’un  missatge  positiu  i 
esperançador. 
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