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Notes breus sobre conjuntura econòmica general

Creixement PIB (Catalunya / Espanya / UE / Món) 

Atur disparat. Cost social inacceptable. Cost econòmic insostenible.

Inflació. Perspectives (Petroli i altres matèries primeres)

Tipus d’interès

Finançament (dèficit fiscal, deutes entre administracions)

Dèficit públic i endeutament (actualitat i perspectives)

L’entorn polític. Llei d’austeritat pressupostària i altres 

EL MARC ECONÒMIC



Conjuntura local. Creixement econòmic

EL MARC ECONÒMIC
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Conjuntura local. Taxa d’activitat

EL MARC ECONÒMIC
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Conjuntura local. Taxa d’atur

EL MARC ECONÒMIC
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Conjuntura local. Nombre d’empreses

EL MARC ECONÒMIC
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Principals indicadors a 1/01/2011

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT

67,48%

1.905

12.276

84.345

104.544

81.722

2009

60,28%

69

11.806

79.218

97.163

77.757

2007

69,11%

140

5.824

86.731

99.879

79.713

2008

70,80%

691

17.892

67.702

85,394

75.744

2006

67,77%72,25%84,51%108,54%96,32%90,76%Rati d’endeutament 

8315.1335.572118     4.210     5.021     Romanent de tresoreria

16.8545.1509.1259642.413 10.340Estalvi net pressupostari

87.21764.55155.11350.31348.763     39.477     ���� despeses corrents

112.43474.99369.30056.72756.359     54.929     ���� DRN ordinari

83.36573.57573.44470.66467.85564.503     Població a 31/12 del any

201020052004200320022001

68% de dotacions per morositat

Pagament a proveïdors a 43 dies (promig 2010)



Conclusions

EL MARC ECONÒMIC

ECONOMIA SÒLIDA I SANEJADA

PERÒ PODRIA EMPITJORAR SI NO ES PRENEN LES MESURES ADEQUADES, 
DONAT QUE

Baixen els ingressos locals
Baixen els ingressos supramunicipals

Creixen les necessitats
Creix l’endeutament per causes alienes (PIE 2008 i 2009)

Impacte de les expropiacions de zones verdes
Conjuntura econòmica general

Incertesa econòmica (Grècia, Iran...)



Objectius del pressupost 2012

CONCLUSIONS

QUINES MESURES CAL PRENDRE

Conservar el bon estat de les finances municipals (segurament caldrà millorar-les).
Contenció fiscal. Pujar impostos en temps de crisi...

Prudència, hi ha moltes incerteses. Atenció al deute. Expropiacions.
Ajust. Tenim menys ingressos ordinaris i més necessitats 

(=> ajustos: cal reduir despeses).

Ser més eficients, fer més amb menys (SmartCity)
Incrementar capacitat redistributiva (noves necessitats socials)

Prioritzar, planificar molt bé -> Tenir estratègia

AMB QUINES EINES: PACTE



1.- EL MARC ECONÒMIC

2.- SITUACIO ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT

3.- EL PACTE

4.- PRESSUPOST 

5.- ORDENANCES FISCALS

6.- CONCLUSIONS



Presentació del Pressupost 2012 

������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

PER QUÈ CAL UNA EINA COM COM EL PACTE?

El PACTE pretén:

- Dotar l’organització d’eines de planificació estratègica (quadre de 
comandament)

- Evitar inèrcies.

- Evitar l’estanquitat entre departaments.

- Lluitar contra la desconnexió entre polítics i estructura.

- Coneixement de l’estratègia i implicació per part de l’estructura.

- De la cultura de la despesa a la de gestió del cost.
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

QUÈ ÉS EL PACTE?

El PACTE és una eina de gestió en forma de quadre de comandament que vincula 
la planificació estratègica amb el pressupost. 

Garanteix dos objectius:

• Que tota l’organització de l’Ajuntament, des de l’equip de govern fins al 
personal de base, treballi alineada amb uns mateixos objectius.

• Que qualsevol despesa pressupostada vagi lligada a un objectiu estratègic de 
mandat.
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

COM S’ACONSEGUEIXEN AQUESTS OBJECTIUS?

1. Es distribueix l’actuació de l’Ajuntament en base a tres grans perspectives:

1.1 Els BENEFICIARIS de l’actuació municipal: les persones, les entitats, les 
empreses, etc. 

1.2 L’ESTRUCTURA DE CIUTAT de què disposa l’Ajuntament per dur a  terme els 
seus objectius: els equipaments,el planejament, l’entorn urbà, etc.

1.3 Els RECURSOS de què disposa l’Ajuntament per dur a terme l’actuació municipal: 
recursos humans, capacitat econòmica, coneixements, tecnologia, etc.
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

COM S’ACONSEGUEIXEN AQUESTS OBJECTIUS?
2. A cada perspectiva se li assignen 3 DIMENSIONS (total = 9 dimensions):

1. PERSONES
2. ENTITATS, 

ASSOCIACIONS i AGENTS 
SOCIALS i CULTURALS

3. COMERÇ, EMPRESES I 
CENTRES DE FORMACIÓ, 

RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT

BENEFICIARIS

4. ENTORN URBÀ I 
AMBIENTAL

5. EQUIPAMENTS, 
URBANITZACIONS I 

INVERSIONS

6. TERRITORI,  
PLANEJAMENT I  

INVERSIONS

ESTRUCTURA DE CIUTAT

7. PRESSUPOST 8. ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

9. CONEIXEMENT,  
TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

RECURSOS
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

COM S’ACONSEGUEIXEN AQUESTS OBJECTIUS?
3. Alineació d’objectius entre els diferents nivells de l’organització

Defineix la 
Visió i la Missió
de l’Ajuntament.

Determina quins 
han de ser els 

Objectius 
Estratègics de 
mandat per a 
cadascuna de 

les 9 
dimensions.

EQUIP DE GOVERN GERÈNCIA I 
DIRECCIÓ COMANDAMENTS EQUIP HUMÀ

AJUNTAMENT

Concreta els 
Objectius 

Estratègics de 
mandat en 

Objectius de 
Gestió de 
mandat.

1r
 nive

ll 

PACTE

Concreta els 
Objectius de 

Gestió de 
mandat en 
Objectius 

Funcionals 
anuals i 
Accions.

2n
 nive

ll 

PACTE

Els Objectius 
Personals 

d’avaluació de 
l’acompliment 

anual estan 
lligats als 
objectius 

funcionals i 
accions a dur a 

terme.

3r
 nive

ll 

PACTE
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

COM S’ACONSEGUEIXEN AQUESTS OBJECTIUS?

1. PERSONES (dimensió)

1.01. CIUTAT TRANQUIL·LA I AMIGA DE LA GENT GRAN (objectiu 
estratègic definit per l’Equip de Govern)

1.01.01. Facilitar activitats, serveis i espais de trobada (objectiu de gestió definit 
per la Gerència i la Direcció)

1.01.01.001. Dotar de material els equipaments de la gent gran (objectiu 
funcional definit pel nivell de Comandaments)

1.01.01.001.01 Adquisició de material d’oficina (acció concreta 
definida pel nivell de Comandaments)

Exemple:
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

Hem aconseguit tots els objectius del PACTE?

Hem avançat molt, però encara no. El PACTE és un projecte de llarg recorregut. 

Properes millores:

- Vinculació de costos indirectes a cada objectiu.

- Integració de l’estructura de beneficis fiscals, d’ingressos i de l’acció de les societats i 
organismes autònoms en un PACTE integral de ciutat.

- Integració del factor humà. 

- Millora contínua en l’apartat d’avaluació i control. Indicadors. Transparència.

- Territorialització de l’acció de l’Ajuntament. 

- Etc.
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������������������������ PLA d’ALINEACIÓ i COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

El PACTE determina el PRESSUPOST

El PACTE engloba tota l’actuació de l’Ajuntament, mentre que el 
PRESSUPOST inclou només les accions del PACTE que tenen una dotació
pressupostària assignada directament. 

Accions com “atenció al públic” o “arxiu de la documentació administrativa”, 
per tant, queden reflectides al PACTE però no al PRESSUPOST, ja que no 
tenen una despesa directa associada.
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PRESSUPOST 2012

Ordinari + Inversions (inclosa PROMUSA)
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PRESSUPOST 2012

PRESSIÓ SOBRE EL PRESSUPOST ORDINARI PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS

Per Llei, l’any 2012 Sant Cugat entra a formar part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB). Aquest fet suposa unes aportacions anuals per part de l’Ajuntament a l’AMB de 4,2 M d’euros 
de pressupost ORDINARI que retornaran a la ciutat durant els propers 4 anys com a INVERSIONS.

RESTRICCIONS EN L’ÀMBIT DELS RECURSOS HUMANS

El RDL 20/2011, de 30 de desembre, amb caràcter general prohibeix la contractació
temporal i el nomenament d’interinatges durant el 2012, per la qual cosa es restringeix la substitució
dels permisos de maternitat/paternitat i les baixes mèdiques. Tampoc es poden cobrir les places que 
hagin quedat vacants per jubilació ni contractar reforços per a puntes de feina. 

OBLIGACIÓ DE DEDICAR RECURSOS D’INVERSIÓ A L’EXPROPIACIÓ DE ZONES VERDES

El Pla General Metropolità de 1976 estableix l’obligació de l’Ajuntament d’expropiar les 
zones verdes d’aquells propietaris que ho sol·licitin. Això fa que l’Ajuntament hagi de destinar a 
expropiacions un percentatge significatiu de les inversions 2012. 

CONTEXTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST 2012:
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PRESSUPOST 2012

DETALL AGREGAT DELS INGRESSOS ORDINARIS 2012

Import %
Impostos 65,8 65,1 -0,7 -1%

Taxes 5,9 7,4 1,5 25,4%
Preus Públics 0,3 0,3 0 0,0%

Altres Ingressos 3,5 3,5 0 0,0%
Transferències d’Altres AAPP 18,6 17,3 -1,3 -7,0%

Transf. d’altres Entitats i Emps. 1,8 4,9 3,1 172,2%
Ingressos Patrimonials 0,7 1,1 0,4 57,1%

INGRESSOS ORDINARIS BRUTS 96,6 99,6 3 3,1%

Ingressos no disponibles 0 7,5 7,5 -

INGRESSOS DISPONIBLES 96,6 92,1 -4,5 -4,7%

2011 2012 Variació
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PRESSUPOST 2012

INGRESSOS DISPONIBLES 2012

Aquesta reducció d’ingressos disponibles és la que determina que hagi estat 
inevitable un ajust important i repriorització de la despesa ordinària.

Aquest ajust (ingressos no disponibles) es deu a què una part important 
dels ingressos ordinaris no els podrem destinar a despesa discrecional 
ordinària. 

Bàsicament:
Aportacions a l’AMB
ICIO Banc Sabadell

Cost financer de les expropiacions
Inversions a finançar amb ordinari 

2011 2012 dif. %
96,6 92,1 -4,5 -4,7%

INGRESSOS ORDINARIS DISPONIBLES 
(milions €)
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PRESSUPOST 2012

INGRESSOS DISPONIBLES 2012

2011 2012 dif. %
96,6 92,1 -4,5 -4,7%

INGRESSOS ORDINARIS DISPONIBLES 
(milions €)

Evolució dels ingressos pressupostats (2012: "Disponibles")
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• Revisió i replantejament de totes les partides de despesa. 

• Eliminació o reducció de totes aquelles que no tenen una associació clara als 
objectius estratègics del mapa de ciutat. Reducció general del 10% en totes aquelles 
partides en què existeix la possibilitat de fer-ho.

• Contenció de la despesa de personal. El seu pes relatiu sobre el pressupost ordinari 
es redueix un 0,7%, situant-se per sota del 30%. 

• Revisió de les condicions de contractes i concessions per reduir la despesa de 
caràcter fix i adequar-la a la situació d’ajust pressupostari.

• Monitorització de la despesa i la tresoreria. Aprovació bimestral de reserves de crèdit 
en mans del Comitè de Gestió i Control Pressupostari.

PRESSUPOST 2012

Principals mesures de control de la despesa ordinària

L’any 2012 és per tant necessari afrontar una reducció de despeses ordinàries de 
prop d’un 5%, tot i la voluntat de fer front a les necessitats derivades de la crisi.
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LES CLAUS DEL PRESSUPOST 2012 (1)

• Es prioritzen les polítiques en matèria assistencial i se n’incrementa la dotació a la 
prevenció de l’exclusió social. 

• En aquest sentit, els aturats de llarga durada esdevenen centre d’atenció del 
pressupost 2012.

• Especial atenció a famílies (nombroses, monoparentals, múltiples), pensionistes, joves 
i altres col·lectius susceptibles d’especial suport.

• Es manté l’aposta pel nivell qualitatiu dels centres educatius del municipi com a línia 
estratègica de present i de futur.

• Es reafirma l’aposta per les polítiques culturals d’ampli espectre, potenciant-se també
l’oci i la cultura en família.

• Es planteja un esforç inversor especial per a la millora dels equipaments esportius.

• L’habitatge de protecció oficial: una política consolidada.

PRESSUPOST 2012
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LES CLAUS DEL PRESSUPOST 2012 (i 2)

• S’aprofundeix en l’esforç per a la millora de l’entorn urbà, de qualitat, saludable i més 
segur, tal i com es desprèn de les inversions previstes (Muntanyesa Nord, Sant Joan de 
Mira-sol, torres de Valldoreix, plans de voreres i d’asfaltat...).

• Es referma l’aposta de Sant Cugat pel posicionament com a SmartCity i pel 
desenvolupament de projectes generadors de sinèrgies, eficiència i estalvi de despesa 
pública.

• Es planteja seguir potenciant la col·laboració públic - privada per al foment de 
l’emprenedoria, el creixement de les empreses i la captació d’inversions, com a eines 
bàsiques de creació de llocs de treball. 

• Paral·lelament, es reforcen les atribucions del SOM per a la millora de l’ocupabilitat de 
les persones en recerca de feina i l’optimització de les eines de reinserció.

• Es preveu un marc d’endeutament prudent per seguir garantint la bona salut financera
del municipi.

• S’estableix una línia general molt marcada de contenció de la despesa ordinària com a 
únic camí possible per al sosteniment de la salut financera de l’Ajuntament.

PRESSUPOST 2012
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DETALL DE LES INVERSIONS 2012

PRESSUPOST 2012

Previsió per expropiacions de zones verdes: 
3.465.000 €

Leasing dels cotxes de la policia municipal: 
37.000 €

Transferència de capital a l’AMB: 1.300.000 €Motos per a la policia municipal: 39.000 €

Soterrament línies elèctriques: 900.000 €Retrocarregadora brigada municipal: 94.400 €
Urbanització La Muntanyesa: 646.700 €Millora d’equipaments esportius: 760.000 €

Transferències de capital per a inversions dels 
OOAA: 127.000 €

Imports lliure disposició districtes històrics per a 
inversions: 300.000 €

Pont connexió HGC – Can Ametller: 299.000 €Maquinària per pintar i instal·lar senyalització
vertical: 30.000 €

Quotes urbanístiques PP Can Ametller: 427.500 €Millora en elements de seguretat viària: 25.000 €
Urbanització Capella Sant Joan: 400.000 €
Pla de voreres: 200.000 €
Pla d’asfaltat: 300.000 €

AJUNTAMENT: 9,9 Milions d’euros

Leasing autobusos: 332.700 €
Leasing camió de residus: 55.000 €

Leasing gespa camps de futbol: 154.000 €

Habitatge públic: 12.600.000 €

PROMUSA: 12,6 Milions d’euros
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INNOVACIÓ I 
CREATIVITAT

TRANSPARÈNCIA I 
COMPROMÍS ÈTIC

SANT CUGAT, CIUTAT CREATIVA I EMPRENEDORA, 
SOCIALMENT RESPONSABLE, REFERENT EN QUALITAT 

URBANA I AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL

SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA, 

SOCIAL I 
AMBIENTAL

Ordinari + Inversions

(87,1) + 33 M €
= 120,1 M €

(49,2) + 37,9 M €
= 87,1 M €

49,2 M €Cost de l’endeutament, recursos 
humans i infrastructura interna

Polítiques centrades en els 
equipaments, el planejament i 

l'entorn urbà

Polítiques adreçades directament a 
les persones, a les associacions i 

entitats, i a les empreses
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INNOVACIÓ I 
CREATIVITAT

TRANSPARÈNCIA I 
COMPROMÍS ÈTIC

SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA, 

SOCIAL I 
AMBIENTAL

SANT CUGAT, CIUTAT CREATIVA I EMPRENEDORA, 
SOCIALMENT RESPONSABLE, REFERENT EN QUALITAT 

URBANA I AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Ordinari + Inversions

2. ENTITATS, ASSOCIACIONS, 
I AGENTS SOCIALS I 

CULTURALS
6,5 M €
5,4%

1. PERSONES

25,6 M €
21,3%

3. COMERÇ, EMPRESES I 
CENTRES DE FORMACIÓ I R+D

0,9 M €
0,8%

4. ENTORN URBÀ I 
AMBIENTAL

20,8 M €
17,3%

6. TERRITORI,
PLANEJAMENT I 

COMUNICACIONS
9,6 M €
8,0%

7. PRESSUPOST

15,1 M €
12,6%

8. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

32,7 M €
27,2%

9. CONEIXEMENT, 
TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

1,4 M €
1,1%

5. EQUIPAMENTS,  
URBANITZACIONS I 

INVERSIONS
7,5 M €
6,3%
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COMPARATIVA 2011-2012: PRESSUPOST ORDINARI (excloses aportacions 
a AMB i EMD Valldoreix)

DIMENSIONS PACTE (en milions d’euros):

+ 40,0%+ 0,41,41,09. Coneixement, Tecnologia i Innovació

-------------32,432,48. Administració Publica

-------------15,015,07. Pressupost. 

- 11,11%- 0,64,85,46. Territori, Planejament i Comunicacions.

- 29,4%- 1,02,43,45. Equipaments, Urbanitzacions i Inversions.

Variació
20122011

- 12,5%- 0,21,41,62. Entitats, Associacions i Agents Socials i 
Culturals. 

+ 3,4%+ 0,412,211,81. Persones.

+ 0,4

- 0,3 

Import

1,9

0,9

19,4

0,6

+ 2,1%

- 33%

%

4. Entorn Urbà i Ambiental.

3. Comerç, Empreses i Centres de Formació, 
Recerca i Desenvolupament.
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PRESSUPOST 2012

Compromís a favor de l’accés a l’habitatge: 
12,6 M

Foment de l’esport i la vida saludable: 2 M

Atenció a les persones en risc d’exclusió social: 
3,3 M

1. PERSONES

Foment de l’ocupabilitat de les persones:   1,2 M

Ciutat educadora, científica, culta i creativa: 4,8 M

Identitat cultural, una ciutat amb un poble a dins: 1,2 M

2. ENTITATS, ASSOCIACIONS I AGENTS SOCIALS I CULTURALS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS A DESTACAR A NIVELL 
PRESSUPOSTARI

Una ciutat neta i endreçada: 15,7 M

4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL

Smart city (la tecnologia al servei de l’eficiència i 
l’estalvi): 0,7 M

9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ

Ajuntament on line (e-administració): : 0,7M
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EL MARC D’ENDEUTAMENT

El rati d’endeutament 
tendeix a empitjorar per la 
disminució d’ingressos 
corrents, per la liquidació de 
les PIE 2008 i 2009 i pel factor 
expropiacions de zones 
verdes.

Per evitar-ho, el pressupost 
2012 preveu amortitzar prop 
de 13M€ i demanar-ne entorn 
de 6M€. La previsió és acabar 
l’any amb un rati que es 
situarà entre el 72 i el 73%.

PRESSUPOST 2012

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
122,8% 101,7% 90,8% 96,3% 108,5% 84,5% 72,3% 70,8% 60,3% 69,1% 67,5% 67,8%

Rati 
d'endeutament

Evolució del rati d'endeutament

122,8%

101,7%

90,8%

96,3%

108,5%

84,5%

72,3% 70,8%

60,3%

69,1% 67,5% 67,8%

40%
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70%

80%

90%

100%
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130%
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1.- EL MARC ECONÒMIC

2.- SITUACIO ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT

3.- EL PACTE

4.- PRESSUPOST 

5.- ORDENANCES FISCALS

6.- CONCLUSIONS
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ORDENANCES FISCALS 2012

• Les ordenances fiscals configuren la normativa dels impostos i les taxes municipals. Es 
van aprovar amb caràcter provisional al Ple de 18/10/2011 i amb caràcter definitiu al Ple 
de 19/12/2011. El seu àmbit de regulació abasta els impostos i les taxes:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES IBI

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES ICIO

IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES IAE

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA PLUSVÀLUA

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA IVTM

TAXES -

• Els preus públics no queden recollits en les ordenances fiscals.

Introducció a les OOFF 



Presentació del Pressupost 2012 

ORDENANCES FISCALS 2012

PRINCIPIS TRIBUTARIS

• Principi del benefici. S’aplica especialment en les taxes i els preus públics, s’avança 
de forma molt modesta cap a l’aproximació de la recaptació als costos dels serveis 
associats.

• Principi de la capacitat de pagament. S’aprofundeix en la seva aplicació en atenció a 
la conjuntura (orientació cap a la tarifació social).

SUFICIÈNCIA FINANCERA

• Les taxes, amb caràcter general, s’incrementen un 3,8% respecte de 2011. Aquest 
mateix criteri, tot i que no forma part del cos de les OOFF, s’aplica als preus públics. 

• L’IBI preveu increments mitjans pròxims al 5% per als habitatges.

• Es crea la taxa de clavegueram.

Principals novetats 2012 
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ORDENANCES FISCALS 2012

PRINCIPALS FITES:

- Suficiència financera i adequació a la conjuntura.

- Sensibilitat en la línia de la tarifació social. Major capacitat redistributiva.

- Millores en la incentivació de la responsabilitat ambiental, en simplificació, etc.

ALGUNS EXEMPLES

• L’ICIO (construcció) i l’IVTM (vehicles) veuen millorades les bonificacions que recullen 
aspectes ambientals, entre altres adequacions i millores tècniques.

• La plusvàlua augmenta la casuística de bonificacions en transmissions per causa de 
mort entre membres de la mateixa família.

• Es milloren aspectes de regulació en diverses taxes (ocupació de la via pública, taxa 
d’obres...) en la línia d’una millor adequació a normes de rang superior i d’avançar en 
criteris de simplificació administrativa.

Principals novetats 2012 
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ORDENANCES FISCALS 2012

NATURALESA I FORMA DE CÀLCUL

- L’IBI és un impost que grava la propietat de béns immobles (similar a I. Patrimoni). És 
la primera font de finançament de la majoria dels Ajuntaments. A Sant Cugat representa 
casi la meitat dels ingressos.

- L’IBI es calcula aplicant un tipus de gravamen sobre una estimació del valor dels 
immobles (el valor cadastral). 

- El tipus de gravamen pot situar-se per llei entre 0,4 i 1,1%.

- El valor cadastral el determina la Direcció General del Cadastre, aproximadament 
cada 10 anys, a través de la “ponència de valors”.

- La darrera ponència de valors a Sant Cugat es va fer l’any 2005 i va entrar en vigor 
l’any 2006. Va determinar que els valors, des de la darrera reforma, s’havien multiplicat 
casi per tres, de mitjana. Així, Sant Cugat és el municipi de Catalunya amb major valor 
cadastral després de Barcelona. 

- A Sant Cugat, per tant, l’IBI és alt perquè el valor dels immobles que grava també és 
elevat. 

Principals novetats 2012. L’IBI (1) 
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ORDENANCES FISCALS 2012

• La llei preveu que les variacions de valors cadastrals s’apliquin progressivament 
durant 10 anys (per tal que l’impacte no sigui tan sobtat). Així, la base liquidable sobre la 
que apliquem el tipus de gravamen, cada any creix prop d’un 10%. 

• L’Ajuntament ha anat baixant el tipus de gravamen per temperar aquestes pujades, 
però tenim el problema de què estem arribant al mínim legal.

• CONCLUSIONS:

Principals novetats 2012. L’IBI (2) 

Respecte de 2011, el valor cadastral dels immobles s’incrementa un 10% a 
conseqüència de la revisió cadastral de 2005.

Si l’Ajuntament hagués mantingut per al 2012 el tipus nominal del 2011 -> 
increment aproximat del 10% dels rebuts de l’IBI.

Per això l’Ajuntament REBAIXA el tipus nominal del 0,52% al 0,505%, per tal 
que l’increment mitjà dels rebuts de l’IBI residencial oscil·li entorn el 5% i no 
sigui superior.
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ORDENANCES FISCALS 2012

• Per als habitatges de lloguer de protecció oficial, s’estableix una bonificació amb 
caràcter general del 50% a partir de 2012 i durant els 5 anys següents.

• Per a l’habitatge habitual de famílies nombroses es limita la bonificació del 50% a 
habitatges de valor cadastral inferior a 300.000€ (25% per als habitatges d’entre 300 i 
400.000€ de valor cadastral). En els dos casos anteriors l’import màxim bonificable és de 
450 euros anuals.

• No operen les limitacions del valor cadastral de l’immoble quan els ingressos anuals de 
la família nombrosa siguin inferiors a 18.000€ (70% de bonificació) o inferiors a 12.000€
(90% de bonificació). L’import màxim anual bonificable s’estableix també en 450 euros.

Principals novetats 2012. L’IBI (3) 

PRINCIPALS NOVETATS EN LES BONIFICACIONS DE L’IBI
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ORDENANCES FISCALS 2012

• Es crea aquesta taxa amb la finalitat de poder dur a terme amb el necessari 
finançament les tasques de manteniment preventiu i correctiu de la xarxa municipal de 
clavegueram, així com la prestació dels serveis d’evacuació d’aigües pluvials, negres i 
residuals.
• La quota tributària d’aquesta taxa es determina en funció de la quantitat d’aigua 
consumida, mesurada en metres cúbics. 

• Quota tributària = m3 d’aigua consumits anualment x 0,44891€

• Les famílies nombroses gaudiran d’un descompte del 25%

Principals novetats 2012. Taxa de clavegueram



Presentació del Pressupost 2012 

1.- EL MARC ECONÒMIC

2.- SITUACIO ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT

3.- EL PACTE

4.- PRESSUPOST 

5.- ORDENANCES FISCALS

6.- CONCLUSIONS



Presentació del Pressupost 2012 

Notes finals

• Es plantegen un pressupost i unes ordenances fiscals amb alguns elements 
excepcionals i altres estructurals. És difícil preveure quan durarà la crisi i quin serà el 
seu impacte final. Cal garantir la suficiència financera per fer front a la conjuntura i a les 
noves necessitats.

• S’avança de forma molt significativa en la capacitat redistributiva del conjunt. La 
reducció d’importants despeses ordinàries i el plantejament d’un marc diferent en l’àmbit 
dels beneficis fiscals permeten progressar en la línia de la tarifació social.

• Al mateix temps es treballa per mantenir el nivell qualitatiu general de la ciutat i per 
dotar tots els barris del nivell d’urbanització que pertoca.

• És imprescindible mantenir els indicadors financers en perfecte estat de revista.

• Es planteja un escenari de progressiva reducció del rati d’endeutament que afectarà a 
la capacitat inversora.

• Cal seguir pagant els proveïdors en terminis inferiors als que marca la llei. Aquesta és 
una eina essencial de facilitació de la circulació del crèdit.

CONCLUSIONS GENERALS
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Notes finals

• Tot plegat exigeix mantenir i reforçar les eines de millora de la gestió, el rigor i la 
transparència.

Una aspiració: 

• No són temps per a la confrontació política sinó per a la col·laboració. Convidem totes 
les forces polítiques representades al consistori a oferir a la ciutadania la nostra 
capacitat de cooperació i de construcció conjunta d’un present i un futur millors.

Agraïments.

CONCLUSIONS GENERALS
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Gràcies per la 
vostra atenció


