
LA POSICIÓ DE LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA PROVÍN-
CIA DE TARRAGONA (CEPTA) DAVANT LES PROPERES ELECCIONS 
MUNICIPALS DE MAIG DE 2015

Introducció

Les administracions locals han culminat un intens procés de sanejament, que es va iniciar a l’any 2010, amb 
les primeres mesures d’ajust introduïdes pel govern de l’estat, rere les greus turbulències dels mercats 
�nancers patides aleshores, i els creixents requeriments per part dels òrgans de supervisió i control supra-
nacional: Comissió Europea, Fons Monetari Internacional (FMI) i Banc Central Europeu (BCE), i per l’adopció, 
des d’aquell moment, de tot un reguitzell de disposicions legals i mecanismes de control, que han permès 
que la capacitat de �nançament hagi passat a ésser �nalment positiva.

L’abast de l’ajust de referència ha estat prou signi�catiu, doncs les entitats locals van passar de presentar 
una necessitat de �nançament (dè�cit a efectes de seguiment del Protocol de Dè�cit Excessiu o PDE) a 
l’any 2010 del 0,7% del Producte Interior Brut (PIB), a una capacitat de �nançament (superàvit) del 0,5% del 
PIB a l’any 2013.

Els motius d’aquest canvi d’escenari són diversos, i cal destacar, entre d’altres:

 • La introducció de la Ley Orgánica 4/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  
  Financiera, directament inspirada per l’article 135 de la Constitució Espanyola, on restaven  
  molt clars els principis que les administracions havien de complir en el disseny i execució  
  dels comptes públics, i que afectà de ple a les entitats locals.
 
 • L’adopció de mesures de contenció de les despeses de personal (capítol 1 de despeses als  
  pressupostos), com la congelació salarial, l’eliminació puntual de les pagues extres o la   
  dràstica disminució de la taxa de reposició dels empleats públics.

 • La introducció de criteris molt rigorosos per poder accedir a l’endeutament, fixant com a  
  topall màxim el 75% sobre els ingressos recurrents del pressupost, per a endegar inver  
  sions, o el notable enduriment dels requeriments d’aplicació de superàvits i romanents, per  
  aquelles institucions que ultrapassaven el 110% sobre la mateixa referència.

 • La definició de criteris molt estrictes en els processos de retiment de comptes davant de  
  les instancies de control i supervisió: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  
  (MINHAP)

 • L’activació de mecanismes de pagament de proveïdors, amb l’objectiu d’eixugar el deute  
  comercial i assegurar uns terminis compatibles amb la normativa legal vigent, tot cercant  
  els 30 dies. 

  En aquest sentit, es van activar dos línies d’actuació, emparades pel Real Decret Llei (en  
  endavant RDL) 4 /2012 i el RDL 8/2013, on la pràctica totalitat del deute comercial va   
  resultar emparada, tot exigint com a contrapartida l’adopció d’uns plans d’ajust que   
  obligaven a l’efectiu control i sanejament de les �nances locals.

 • L’adopció d’instruments per a possibilitar un apaivagament del cost financer dels mecanis 
  mes de pagament de proveïdors esmentats suara, amb el subsegüent alliberament de    
  recursos.

Font: Boletín Estadístico del Banco de España.
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La disciplina introduïda per aquestes mesures ha possibilitat que, a tots els efectes, les administracions 
locals siguin les úniques que han assolit de forma efectiva les �tes d’equilibri i sostenibilitat, trobant-se en 
una situació molt millor que l’administració de l’estat, les comunitats autònomes i la Seguretat Social, tal i 
com es pot apreciar amb el quadre d’evolució de la capacitat i la necessitat de �nançament de les adminis-
tracions públiques, publicat pel Banc d’Espanya.

Complementàriament, la culminació amb èxit d’aquest procés de sanejament, juntament amb la necessi-
tat de cercar instruments per a donar una embranzida general a l’activitat econòmica, ha motivat que 
recentment s’hagi aprovat el RDL 17/2014 de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autò-
nomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, on a banda d’activar un Fons d’Ordenació, per a 
facilitar recursos a les entitats que encara presenten problemes puntuals d’incompliment en matèria 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat �nancera, es posa en marxa un Fons d’Impuls Econòmic.

Aquest fons, que presenta, almenys en una primera aproximació, certes concomitàncies amb el Fondo 
Estatal de Inversión Local (FEIL) o el Fondo Financiero para la Modernización de Infraestructuras Turísticas 
(FOMIT), a tall d’exemple, està bàsicament plantejat per a fomentar la inversió pública, en tot un seguit 
d’aspectes, que han de reunir la condició de financerament sostenibles i / o rellevants.

En aquest sentit, el fons de referència té la voluntat de donar suport als processos d’inversió que es 
puguin endegar l’any 2015 que, cal no oblidar, és any electoral.

Si aquest fons que ha plantejat l’estat s’aplega amb una creixent fortalesa financera de les administra-
cions locals, i amb la possibilitat contrastada de poder accedir al crèdit, doncs amb el procés de saneja-
ment gairebé �nalitzat i amb necessitats signi�catives d’executar noves inversions, s’està davant del que 
convencionalment s’anomena demanda solvent, l’escenari esdevé en marcadament propici per a dina-
mitzat la despesa i la inversió pública.

Per tant, amb el sanejament ultimat, l’accés al crèdit més fàcil i l’activació de programes de suport a l’acti-
vitat inversora, com el Fons d’Impuls Econòmic, es con�gura un panorama on les administracions locals, 

en general, i els ajuntaments, en particular, disposen de capacitat efectiva per augmentar la provisió de 
béns i serveis públics, tot incrementant la despesa i la inversió, rere quatre anys de continuats ajustos.

Aquest fet, que ha estat il·lustrat en l’àmbit general, tot presentant les dades de necessitat / capacitat de 
�nançament agregades per administracions, resta con�rmat si s’analitza el comportament dels princi-
pals ajuntaments tarragonins.

Així, si es pren com a referència els municipis de la demarcació de Tarragona de més de 10.000 habitants, 
es pot apreciar com la situació de les seves �nances municipals evoluciona de forma creixentment posi-
tiva.
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De manera més concreta, si s’empra el romanent de tresoreria, com a magnitud que recull el sumatori 
històric de tots els dè�cits i superàvits que ha presentat l’ens local corresponent, es pot apreciar com 
aquest, rere uns resultats molt decebedors l’any 2010 i 2011, en línia amb la resta de l’administració local 
espanyola, va presentant millors xifres de forma continuada als anys 2012 i 2013, la qual cosa con�rma 
l’esmentat quan parlàvem a escala general: una millora continuada i perceptible de la posició en termes 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat �nancera.

Aquest fet possibilita, sens dubte, que l’any 2015 sigui el primer a evidenciar un canvi de tendència, i que 
les contractacions a tercers (proveïdors de diferent tipologia) s’incrementin de forma perceptible.

Aquest fet és una excel·lent notícia pel món empresarial, perquè cal recordar que els ajuntaments i 
d’altres ens locals: empreses municipals, consells comarcals o la Diputació de Tarragona, són clients 
preferents de moltes petites i mitjanes empreses del territori, i actuen com agents dinamitzadors de 
l’activitat econòmica en els seus respectius àmbits geogrà�cs.

Per tot plegat, i des d’una perspectiva empresarial, i tenint en compte l’entorn abans exposat, la CEPTA 
vol aportar tot un seguit de criteris amb la voluntat que una creixent despesa i inversió pública d’origen 
local pugui optimitzar el seu impacte sobre l’economia de la província de Tarragona.

Aquests criteris tenen a veure:

• Despesa pública: millora en la dotació dels serveis bàsics, contemplats a la normativa legal   
 vigent; Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Régimen Local, per aconseguir una  
 millora de l’entorn on es desplega l’activitat econòmica.

• Despesa pública: provisió de béns i serveis públics vinculada als polígons empresarials i a la   
 generació de sòl.

• Despesa pública: promoció econòmica i suport a l’emprenedoria. Línies de subvencions i ajuts.

• Inversió pública: esforç en l’arranjament d’infraestructures i d’equipaments bàsics; endegament  
 de grans inversions en nous equipaments en un estadi temporal posterior.

• Inversió pública: plantejament de l’actuació inversora no només com una actuació per a millo  
 rar el patrimoni de titularitat municipal, sinó com una mesura �scal per a proporcionar càrrega  
 de feina a les empreses: proveïdors.

• Tributació local: millora dels instruments de gestió, per apaivagar l’impacte de la tributació   
 local.

• Tributació local: aprofitament de les bonificacions potestatives que la normativa legal vigent;   
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la   
 Ley Reguladora de las Haciendas Locales, amb l’objectiu d’esperonar l’activitat econòmica.

Polítiques generals d’inversió i despesa.

Les polítiques d’inversió i despesa que endeguin les administracions locals hauran d’estar clarament 
determinades pels recursos disponibles, tot evitant situacions de desequilibri �nancer, que puguin afec-
tar negativament al període mig de pagament.

En aquest sentit, cal tenir en compte que una mala previsió o una de�cient execució pressupostària 
acaba afectant els empresaris com a proveïdors, doncs aquests suporten la manca de recursos i l’enda-
rreriment en els pagaments.

Per això, des de la CEPTA cal apel·lar a una gestió prudent i responsable de les �nances públiques, que 
es tradueix en l’aplicació dels principis de sostenibilitat �nancera.

Un cop establerta aquesta premissa general, el món empresarial creu oportú que els ens locals actuïn 
com agents dinamitzadors dels diferents àmbits geogrà�cs on tenen competències, per la qual cosa, i 
cop coberts satisfactòriament els béns i serveis públics essencials, cal:

• Millorar la dotació dels polígons empresarials, tot assegurant un manteniment adequat de les   

 seves infraestructures: accessibilitat, senyalització, etc.; un bon nivell de neteja viària, una   
 recollida de residus e�cient, una dotació adequada de transport públic i aparcament i el mante 
 niment d’uns estàndards acceptables de seguretat ciutadana. 

Cal afavorir el desplegament de l’activitat als polígons empresarials

Cal tenir en compte que en aquests àmbits, com no hi ha residents, és fàcil que els estaments que 
prenen les decisions no prioritzin actuacions, abocant en canvi recursos a les àrees residencials. Per 
aquesta raó, cal reclamar l’adequada atenció.

Els polígons empresarials són una part essencial de la base fiscal dels municipis, i l’indret on es desple-
ga una bona part de l’activitat econòmica que proveeix als veïns i veïnes dels necessaris nivells de 
benestar.

• Instrumentar polítiques de promoció econòmica que pensin en clau empresarial, impulsant   
 l’ocupació dels espais: polígons empresarials, no ja facilitant noves implantacions, sinó espero  
 nant els processos d’ampliació o creixement orgànic que les empreses ja localitzades puguin   
 endegar.

 Així, les polítiques de promoció han d’estar dissenyades comptant amb l’empresariat local, i   
 que el seu desplegament reculli objectius comuns i necessitats evidents. 
 
 Cal tenir en compte que, en qualsevol cas, l’empresariat és el millor aliat de qualsevol ens local a  
 l’hora de plantejar polítiques de promoció i recerca d’inversions.

• Desenvolupar polítiques de suport a l’emprenedoria, com a font essencial de generació d’ocu  
 pació. Així, línies de subvencions pensades pels petits negocis (microempresa), bonificacions   
 als tributs locals, com es planteja més endavant en aquest mateix document, creació d’espais   
 per acollir als nous empresaris: vivers i centres de negocis, són eines per impulsar l’economia   
 dels municipis.

• Apostar per un desplegament ordenat i eficient dels serveis bàsics que tot municipi ha de   
 disposar, i que sí que presenten un estàndard adequat, afavoreixen el desenvolupament de   
 l’activitat econòmica.

Altres polítiques que poden impulsar l’activitat empresarial són:

• Creació de finestretes úniques, amb un fort component tecnològic; ús de noves tecnologies,   
 per emparar i donar suport a tots els processos de captació de nova activitat empresarial i   
 impuls a la ja existent. 

 La finestreta única no ha d’ésser únicament un lloc físic concret, sinó que ha de disposar d’un   
 interlocutor e�cient, que ajudi a tractar tots els temes d’abast local, des de la recerca de sòl,   
 l’ordenació urbanística i en matèria d’activitats, la gestió tributària local: acolliment a bonifica  
 cions o línies de subvencions, accés a la borsa de treball o a l’oferta formativa impulsada des de  
 l’àmbit local, etc.

• Proporcionar publicitat adequada a l’oferta de sòl i d’equipaments empresarials, tant de titulari 
 tat pública com privada. Es tracta de fer una sòlida tasca de recollida i manteniment de dades,   
 d’orientar l’oferta, de canalitzar tant la demanda interna (del mateix sector empresarial del   
 municipi) com la forana i proporcionar una resposta adequada i amidada a les necessitats de   

 cadascun dels potencials inversors.

La inversió pública ha d’estar necessàriament presidida per les màximes notes de prudència, ja que una 
de les principals conseqüències de l’anterior període d’expansió econòmica ha estat la creació d’equipa-
ments difícilment sostenibles, des del punt de vista financer, amb la generació d’un elevat nivell d’en-
deutament, que ha determinat la necessitat d’augmentar la pressió �scal i implementar forts ajusts en 
les polítiques de despesa.

Per aquesta raó cal:

• No endegar inversions de gran abast, llevat d’aquells aspectes essencials per a dotar a la comu  
 nitat afectada dels estàndards mínims en matèria de serveis públics: clavegueram, abastament  
 d’aigua, enllumenat, pavimentació, etc.

Així, i com a regla general, cal evitar inversions que suposin noves construccions d’equipaments cultu-
rals, esportius o destinats a la prestació de serveis socials, llevat que el deteriorament dels ja existents 
així ho justifiqui.

Contràriament, cal centrar-se en accions de manteniment, reparació o arranjament d’infraestructures i 
equipaments ja existents, a � i efecte de preservar el patrimoni municipal, el seu bon estat d’ús i evitar 
el seu malbaratament.

Addicionalment, les iniciatives d’aquesta mena, per complexitat o import, solen ser més assumibles pel 
teixit empresarial existent a la demarcació en els supòsits de contractació pública, per la qual cosa el seu 
efecte econòmic pot abastar a més empreses.

En de�nitiva, es tracta d’optimitzar l’actuació inversora, tot cercant la millora de les infraestructures i 
equipaments existents, i de maximitzar el nombre d’empreses contractades a tal efecte, sempre respec-
tant els principis de publicitat i concurrència que estableix la normativa que pertoca al sector públic.

L’impacte econòmic d’aquesta actuació pot ser molt positiu, ja que la reactivació de l’obra civil és essen-
cial per a esperonar la generació d’ocupació.

 

Tributació local

La tributació local és un component prou important de la càrrega �scal que suporten les empreses i els 
autònoms.

Per aquesta raó, la tributació local ha d’incorporar, en la mesura que les �nances dels ens afectats ho 
permetin, totes aquelles boni�cacions potestatives que puguin afavorir el desplegament de l’activitat 
econòmica.

Cal palesar que molts ajuntaments ha introduït a les seves ordenances �scals algunes d’aquestes mesu-
res, per la qual cosa ja s’ha produït un avenç signi�catiu en alguns casos. En canvi, moltes corporacions 
encara no les contemplen, per la qual cosa caldria fer un esforç de millora i actualització.

Les principals propostes que aporta la CEPTA per a millorar les ordenances �scals, i que resten empara-
des per la legislació en matèria d’hisendes locals, són:

1. Gestió: establir mecanismes que permetin el fraccionament sense cost, dins d’un mateix exerci,  

 de tots els tributs que pugui suportar un determinat contribuent. Aquest plantejament possibi 
 lita un aplanament de l’esforç, tot acomodant els pagaments a la seva liquiditat.

2. Gestió: establir boni�cacions de la quota d’aquells tributs de major importància: IBI, IVTM o   
 taxa d’escombraries, que es liquidin abans de la data �xada al calendari �scal: pagament per   
 avançat.    

3. Gestió: �exibilitzar la concessió de fraccionaments, tot atenent a la situació particular del   
 deutor. Molts cops, els límits generals fixats per l’AEAT en matèria de fraccionaments, i les   
 exigències en matèria de garanties, que són generalment emprats per moltes corporacions   
 locals, fan que propostes de pagament més adaptades a la realitat econòmica de contribuents  
 amb problemes de liquiditat, no puguin ésser ateses.

4. IBI (Impost sobre Bens Immobles): assolir una bonificació de la quota íntegra del 90% per a tots  
 els immobles objecte d’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immo  
 biliària, que no �gurin entre els bens del seu immobilitzat, independentment de la seva condi  
 ció; protecció o�cial o no. 

 Amb aquesta proposta es pretén afavorir al sector de la construcció, tractant als immobles com  
 una existència o mercaderia, i no com una propietat immobiliària amb vocació de permanècia.

5. IBI: dotar de contingut a la boni�cació potestativa prevista a la normativa, i que afecta a activi  
 tats econòmiques que puguin ésser declarades d’especial interès o utilitat municipal per a   
 concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

 Aquesta bonificació pot arribar al 95% de la quota íntegra.

6. IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques): introducció de les boni�cacions potestatives previs- 
 tes per la llei per aquells contribuents que:

  • Que afavoreixen l’inici de les activitats i la generació d’ocupació, 

  • Utilitzin o produeixin energia tot emprant instal·lacions per l’aprofitament   
   d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

  • Estableixin sistemes de mobilitat sostenible que cerquin l’estalvi energètic.

  • Presentin resultats negatius en el desplegament de la seva activitat.

7. IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica): introducció de boni�cacions que afavoreixin  
 l’ús de determinats tipus de combustibles o emprin determinades tecnologies.

 Aquesta boni�cació pot afavorir aquelles empreses que disposin �otes de camions o d’autobu  
 sos, i que han anat renovant la seva �ota.

8. ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres): establir un tipus impositiu discrimina  
 tori de l’1% per les instal·lacions, construccions i obres que es duguin a terme a les localitza  
 cions que abastin un PEMU o figures urbanístiques anàlogues, recollides de forma específica a  
 les ordenances �scals.

 Aquesta proposta vol afavorir, en qualsevol cas, a les actuacions en matèria de construcció i   
 rehabilitació a determinats indrets dels diferents municipis que requereixen actuacions de   
 caràcter prioritari.

9. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa al desenvolupament d’actuacions vinculades  
 als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.

10. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la localització d’Instal·lacions per l’aprofita  
 ment tèrmic, elèctric, energètic i d’altres.

11. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la realització d’actuacions que afavoreixin les  
 condicions d’accés i d’habitabilitat.

 En aquest sentit, cal millorar els tractaments de l’impost en supòsits com la instal·lació d’ascen  
 sors a habitatges amb una certa antiguitat, o d’eliminació de barreres arquitectòniques.

12. Taxes relacionades amb la prestació de serveis urbanístics: eliminar la taxa per als supòsits de   
 rehabilitació i o reforma, on el pressupost d’execució siguin inferiors a 30.000 euros, a � i efecte  
 d’afavorir aquest tipus d’actuacions, amb el capteniment d’una progressiva eliminació de la   
 �scalitat que afecta les llicències conegudes col·loquialment, com d’obres menors.

13. Taxes d’ocupació del sòl i el vol: eliminació, atesa l’existència d’altres �gures tributàries com   
 l’ICIO o les taxes en concepte de serveis urbanístics, amb una forta capacitat de recaptació en   
 els supòsits d’obres, rehabilitacions, etc. i tenint en compte l’elevada càrrega d’aquest tribut,   
 dels següents conceptes:

  - Tanques i bastides per obres.

  - Contenidors per a runes d’obres i enderrocs.

  - Sacs de runes d’obres i enderrocs.

  - Puntals, per cadascun.

  - Grues, localitzades de forma permanent o temporal, en el decurs de l’obra.

  - Ocupació temporal de la via pública per part de formigoneres, elements de   
   transport lleuger o pesat, destinats a proporcionar o retirar material de diversa   
   tipologia i abast, etc.

El que es pretén és que, amb el pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es 
pugui donar cobertura a la utilització de la via pública, en supòsits de localització de grues �xes o 
mòbils, contenidors, tanques, etc.

Aquesta proposta pretén disminuir la càrrega morta o de gestió dels tributs que afecten el sector de la 
construcció, tot considerant que l’ICIO com a impost i la taxa de serveis urbanístics ja suposen un nivell 
de pressió �scal su�cient.

Conclusions

Les administracions locals constitueixen un client preferent d’una bona part del teixit productiu, a 
banda d’actuar com administració, tot disposant d’un sistema �scal propi, cada cop més rellevant: 
impacte sobre la càrrega tributària que suporten les empreses i els autònoms.

Per aquesta raó, les decisions adoptades des de les instàncies locals tenen un impacte gairebé immediat 
sobre l’activitat econòmica que es desenvolupa en els seus respectius àmbits.

Els ens locals disposen de la capacitat d’atreure i territorialitzar transferències provinents d’altres instàn-
cies, com és el cas de la Participació d’Ingressos de l’Estat (PIE), el Fons de Cooperació Local (FCL),  pro-
grames de subvencions com el Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), o simplement, 
l’aprofitament de línies de finançament tova o privilegiada que, des d’instàncies superiors, es poden 
arribar a instrumentar.

Tot plegat con�rma l’extraordinària capacitat que tenen els ens locals per a incidir en els seus diferents 
àmbits, i perquè les mesures proposades són essencials per a contribuir a dinamitzar l’activitat econòmi-
ca i esperonar la creació d’ocupació, tot mereixent la màxima atenció des del món empresarial.

 

 

 

 



De manera més concreta, si s’empra el romanent de tresoreria, com a magnitud que recull el sumatori 
històric de tots els dè�cits i superàvits que ha presentat l’ens local corresponent, es pot apreciar com 
aquest, rere uns resultats molt decebedors l’any 2010 i 2011, en línia amb la resta de l’administració local 
espanyola, va presentant millors xifres de forma continuada als anys 2012 i 2013, la qual cosa con�rma 
l’esmentat quan parlàvem a escala general: una millora continuada i perceptible de la posició en termes 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat �nancera.

Aquest fet possibilita, sens dubte, que l’any 2015 sigui el primer a evidenciar un canvi de tendència, i que 
les contractacions a tercers (proveïdors de diferent tipologia) s’incrementin de forma perceptible.

Aquest fet és una excel·lent notícia pel món empresarial, perquè cal recordar que els ajuntaments i 
d’altres ens locals: empreses municipals, consells comarcals o la Diputació de Tarragona, són clients 
preferents de moltes petites i mitjanes empreses del territori, i actuen com agents dinamitzadors de 
l’activitat econòmica en els seus respectius àmbits geogrà�cs.

Per tot plegat, i des d’una perspectiva empresarial, i tenint en compte l’entorn abans exposat, la CEPTA 
vol aportar tot un seguit de criteris amb la voluntat que una creixent despesa i inversió pública d’origen 
local pugui optimitzar el seu impacte sobre l’economia de la província de Tarragona.

Aquests criteris tenen a veure:

• Despesa pública: millora en la dotació dels serveis bàsics, contemplats a la normativa legal   
 vigent; Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Régimen Local, per aconseguir una  
 millora de l’entorn on es desplega l’activitat econòmica.

• Despesa pública: provisió de béns i serveis públics vinculada als polígons empresarials i a la   
 generació de sòl.

• Despesa pública: promoció econòmica i suport a l’emprenedoria. Línies de subvencions i ajuts.

• Inversió pública: esforç en l’arranjament d’infraestructures i d’equipaments bàsics; endegament  
 de grans inversions en nous equipaments en un estadi temporal posterior.

• Inversió pública: plantejament de l’actuació inversora no només com una actuació per a millo  
 rar el patrimoni de titularitat municipal, sinó com una mesura �scal per a proporcionar càrrega  
 de feina a les empreses: proveïdors.

• Tributació local: millora dels instruments de gestió, per apaivagar l’impacte de la tributació   
 local.

• Tributació local: aprofitament de les bonificacions potestatives que la normativa legal vigent;   
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la   
 Ley Reguladora de las Haciendas Locales, amb l’objectiu d’esperonar l’activitat econòmica.

Polítiques generals d’inversió i despesa.

Les polítiques d’inversió i despesa que endeguin les administracions locals hauran d’estar clarament 
determinades pels recursos disponibles, tot evitant situacions de desequilibri �nancer, que puguin afec-
tar negativament al període mig de pagament.

En aquest sentit, cal tenir en compte que una mala previsió o una de�cient execució pressupostària 
acaba afectant els empresaris com a proveïdors, doncs aquests suporten la manca de recursos i l’enda-
rreriment en els pagaments.

Per això, des de la CEPTA cal apel·lar a una gestió prudent i responsable de les �nances públiques, que 
es tradueix en l’aplicació dels principis de sostenibilitat �nancera.

Un cop establerta aquesta premissa general, el món empresarial creu oportú que els ens locals actuïn 
com agents dinamitzadors dels diferents àmbits geogrà�cs on tenen competències, per la qual cosa, i 
cop coberts satisfactòriament els béns i serveis públics essencials, cal:

• Millorar la dotació dels polígons empresarials, tot assegurant un manteniment adequat de les   

 seves infraestructures: accessibilitat, senyalització, etc.; un bon nivell de neteja viària, una   
 recollida de residus e�cient, una dotació adequada de transport públic i aparcament i el mante 
 niment d’uns estàndards acceptables de seguretat ciutadana. 

Cal afavorir el desplegament de l’activitat als polígons empresarials

Cal tenir en compte que en aquests àmbits, com no hi ha residents, és fàcil que els estaments que 
prenen les decisions no prioritzin actuacions, abocant en canvi recursos a les àrees residencials. Per 
aquesta raó, cal reclamar l’adequada atenció.

Els polígons empresarials són una part essencial de la base fiscal dels municipis, i l’indret on es desple-
ga una bona part de l’activitat econòmica que proveeix als veïns i veïnes dels necessaris nivells de 
benestar.

• Instrumentar polítiques de promoció econòmica que pensin en clau empresarial, impulsant   
 l’ocupació dels espais: polígons empresarials, no ja facilitant noves implantacions, sinó espero  
 nant els processos d’ampliació o creixement orgànic que les empreses ja localitzades puguin   
 endegar.

 Així, les polítiques de promoció han d’estar dissenyades comptant amb l’empresariat local, i   
 que el seu desplegament reculli objectius comuns i necessitats evidents. 
 
 Cal tenir en compte que, en qualsevol cas, l’empresariat és el millor aliat de qualsevol ens local a  
 l’hora de plantejar polítiques de promoció i recerca d’inversions.

• Desenvolupar polítiques de suport a l’emprenedoria, com a font essencial de generació d’ocu  
 pació. Així, línies de subvencions pensades pels petits negocis (microempresa), bonificacions   
 als tributs locals, com es planteja més endavant en aquest mateix document, creació d’espais   
 per acollir als nous empresaris: vivers i centres de negocis, són eines per impulsar l’economia   
 dels municipis.

• Apostar per un desplegament ordenat i eficient dels serveis bàsics que tot municipi ha de   
 disposar, i que sí que presenten un estàndard adequat, afavoreixen el desenvolupament de   
 l’activitat econòmica.

Altres polítiques que poden impulsar l’activitat empresarial són:

• Creació de finestretes úniques, amb un fort component tecnològic; ús de noves tecnologies,   
 per emparar i donar suport a tots els processos de captació de nova activitat empresarial i   
 impuls a la ja existent. 

 La finestreta única no ha d’ésser únicament un lloc físic concret, sinó que ha de disposar d’un   
 interlocutor e�cient, que ajudi a tractar tots els temes d’abast local, des de la recerca de sòl,   
 l’ordenació urbanística i en matèria d’activitats, la gestió tributària local: acolliment a bonifica  
 cions o línies de subvencions, accés a la borsa de treball o a l’oferta formativa impulsada des de  
 l’àmbit local, etc.

• Proporcionar publicitat adequada a l’oferta de sòl i d’equipaments empresarials, tant de titulari 
 tat pública com privada. Es tracta de fer una sòlida tasca de recollida i manteniment de dades,   
 d’orientar l’oferta, de canalitzar tant la demanda interna (del mateix sector empresarial del   
 municipi) com la forana i proporcionar una resposta adequada i amidada a les necessitats de   

 cadascun dels potencials inversors.

La inversió pública ha d’estar necessàriament presidida per les màximes notes de prudència, ja que una 
de les principals conseqüències de l’anterior període d’expansió econòmica ha estat la creació d’equipa-
ments difícilment sostenibles, des del punt de vista financer, amb la generació d’un elevat nivell d’en-
deutament, que ha determinat la necessitat d’augmentar la pressió �scal i implementar forts ajusts en 
les polítiques de despesa.

Per aquesta raó cal:

• No endegar inversions de gran abast, llevat d’aquells aspectes essencials per a dotar a la comu  
 nitat afectada dels estàndards mínims en matèria de serveis públics: clavegueram, abastament  
 d’aigua, enllumenat, pavimentació, etc.

Així, i com a regla general, cal evitar inversions que suposin noves construccions d’equipaments cultu-
rals, esportius o destinats a la prestació de serveis socials, llevat que el deteriorament dels ja existents 
així ho justifiqui.

Contràriament, cal centrar-se en accions de manteniment, reparació o arranjament d’infraestructures i 
equipaments ja existents, a � i efecte de preservar el patrimoni municipal, el seu bon estat d’ús i evitar 
el seu malbaratament.

Addicionalment, les iniciatives d’aquesta mena, per complexitat o import, solen ser més assumibles pel 
teixit empresarial existent a la demarcació en els supòsits de contractació pública, per la qual cosa el seu 
efecte econòmic pot abastar a més empreses.

En de�nitiva, es tracta d’optimitzar l’actuació inversora, tot cercant la millora de les infraestructures i 
equipaments existents, i de maximitzar el nombre d’empreses contractades a tal efecte, sempre respec-
tant els principis de publicitat i concurrència que estableix la normativa que pertoca al sector públic.

L’impacte econòmic d’aquesta actuació pot ser molt positiu, ja que la reactivació de l’obra civil és essen-
cial per a esperonar la generació d’ocupació.

 

Tributació local

La tributació local és un component prou important de la càrrega �scal que suporten les empreses i els 
autònoms.

Per aquesta raó, la tributació local ha d’incorporar, en la mesura que les �nances dels ens afectats ho 
permetin, totes aquelles boni�cacions potestatives que puguin afavorir el desplegament de l’activitat 
econòmica.

Cal palesar que molts ajuntaments ha introduït a les seves ordenances �scals algunes d’aquestes mesu-
res, per la qual cosa ja s’ha produït un avenç signi�catiu en alguns casos. En canvi, moltes corporacions 
encara no les contemplen, per la qual cosa caldria fer un esforç de millora i actualització.

Les principals propostes que aporta la CEPTA per a millorar les ordenances �scals, i que resten empara-
des per la legislació en matèria d’hisendes locals, són:

1. Gestió: establir mecanismes que permetin el fraccionament sense cost, dins d’un mateix exerci,  

 de tots els tributs que pugui suportar un determinat contribuent. Aquest plantejament possibi 
 lita un aplanament de l’esforç, tot acomodant els pagaments a la seva liquiditat.

2. Gestió: establir boni�cacions de la quota d’aquells tributs de major importància: IBI, IVTM o   
 taxa d’escombraries, que es liquidin abans de la data �xada al calendari �scal: pagament per   
 avançat.    

3. Gestió: �exibilitzar la concessió de fraccionaments, tot atenent a la situació particular del   
 deutor. Molts cops, els límits generals fixats per l’AEAT en matèria de fraccionaments, i les   
 exigències en matèria de garanties, que són generalment emprats per moltes corporacions   
 locals, fan que propostes de pagament més adaptades a la realitat econòmica de contribuents  
 amb problemes de liquiditat, no puguin ésser ateses.

4. IBI (Impost sobre Bens Immobles): assolir una bonificació de la quota íntegra del 90% per a tots  
 els immobles objecte d’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immo  
 biliària, que no �gurin entre els bens del seu immobilitzat, independentment de la seva condi  
 ció; protecció o�cial o no. 

 Amb aquesta proposta es pretén afavorir al sector de la construcció, tractant als immobles com  
 una existència o mercaderia, i no com una propietat immobiliària amb vocació de permanècia.

5. IBI: dotar de contingut a la boni�cació potestativa prevista a la normativa, i que afecta a activi  
 tats econòmiques que puguin ésser declarades d’especial interès o utilitat municipal per a   
 concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

 Aquesta bonificació pot arribar al 95% de la quota íntegra.

6. IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques): introducció de les boni�cacions potestatives previs- 
 tes per la llei per aquells contribuents que:

  • Que afavoreixen l’inici de les activitats i la generació d’ocupació, 

  • Utilitzin o produeixin energia tot emprant instal·lacions per l’aprofitament   
   d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

  • Estableixin sistemes de mobilitat sostenible que cerquin l’estalvi energètic.

  • Presentin resultats negatius en el desplegament de la seva activitat.

7. IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica): introducció de boni�cacions que afavoreixin  
 l’ús de determinats tipus de combustibles o emprin determinades tecnologies.

 Aquesta boni�cació pot afavorir aquelles empreses que disposin �otes de camions o d’autobu  
 sos, i que han anat renovant la seva �ota.

8. ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres): establir un tipus impositiu discrimina  
 tori de l’1% per les instal·lacions, construccions i obres que es duguin a terme a les localitza  
 cions que abastin un PEMU o figures urbanístiques anàlogues, recollides de forma específica a  
 les ordenances �scals.

 Aquesta proposta vol afavorir, en qualsevol cas, a les actuacions en matèria de construcció i   
 rehabilitació a determinats indrets dels diferents municipis que requereixen actuacions de   
 caràcter prioritari.

9. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa al desenvolupament d’actuacions vinculades  
 als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.

10. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la localització d’Instal·lacions per l’aprofita  
 ment tèrmic, elèctric, energètic i d’altres.

11. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la realització d’actuacions que afavoreixin les  
 condicions d’accés i d’habitabilitat.

 En aquest sentit, cal millorar els tractaments de l’impost en supòsits com la instal·lació d’ascen  
 sors a habitatges amb una certa antiguitat, o d’eliminació de barreres arquitectòniques.

12. Taxes relacionades amb la prestació de serveis urbanístics: eliminar la taxa per als supòsits de   
 rehabilitació i o reforma, on el pressupost d’execució siguin inferiors a 30.000 euros, a � i efecte  
 d’afavorir aquest tipus d’actuacions, amb el capteniment d’una progressiva eliminació de la   
 �scalitat que afecta les llicències conegudes col·loquialment, com d’obres menors.

13. Taxes d’ocupació del sòl i el vol: eliminació, atesa l’existència d’altres �gures tributàries com   
 l’ICIO o les taxes en concepte de serveis urbanístics, amb una forta capacitat de recaptació en   
 els supòsits d’obres, rehabilitacions, etc. i tenint en compte l’elevada càrrega d’aquest tribut,   
 dels següents conceptes:

  - Tanques i bastides per obres.

  - Contenidors per a runes d’obres i enderrocs.

  - Sacs de runes d’obres i enderrocs.

  - Puntals, per cadascun.

  - Grues, localitzades de forma permanent o temporal, en el decurs de l’obra.

  - Ocupació temporal de la via pública per part de formigoneres, elements de   
   transport lleuger o pesat, destinats a proporcionar o retirar material de diversa   
   tipologia i abast, etc.

El que es pretén és que, amb el pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es 
pugui donar cobertura a la utilització de la via pública, en supòsits de localització de grues �xes o 
mòbils, contenidors, tanques, etc.

Aquesta proposta pretén disminuir la càrrega morta o de gestió dels tributs que afecten el sector de la 
construcció, tot considerant que l’ICIO com a impost i la taxa de serveis urbanístics ja suposen un nivell 
de pressió �scal su�cient.

Conclusions

Les administracions locals constitueixen un client preferent d’una bona part del teixit productiu, a 
banda d’actuar com administració, tot disposant d’un sistema �scal propi, cada cop més rellevant: 
impacte sobre la càrrega tributària que suporten les empreses i els autònoms.

Per aquesta raó, les decisions adoptades des de les instàncies locals tenen un impacte gairebé immediat 
sobre l’activitat econòmica que es desenvolupa en els seus respectius àmbits.

Els ens locals disposen de la capacitat d’atreure i territorialitzar transferències provinents d’altres instàn-
cies, com és el cas de la Participació d’Ingressos de l’Estat (PIE), el Fons de Cooperació Local (FCL),  pro-
grames de subvencions com el Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), o simplement, 
l’aprofitament de línies de finançament tova o privilegiada que, des d’instàncies superiors, es poden 
arribar a instrumentar.

Tot plegat con�rma l’extraordinària capacitat que tenen els ens locals per a incidir en els seus diferents 
àmbits, i perquè les mesures proposades són essencials per a contribuir a dinamitzar l’activitat econòmi-
ca i esperonar la creació d’ocupació, tot mereixent la màxima atenció des del món empresarial.

 

 

 

 



De manera més concreta, si s’empra el romanent de tresoreria, com a magnitud que recull el sumatori 
històric de tots els dè�cits i superàvits que ha presentat l’ens local corresponent, es pot apreciar com 
aquest, rere uns resultats molt decebedors l’any 2010 i 2011, en línia amb la resta de l’administració local 
espanyola, va presentant millors xifres de forma continuada als anys 2012 i 2013, la qual cosa con�rma 
l’esmentat quan parlàvem a escala general: una millora continuada i perceptible de la posició en termes 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat �nancera.

Aquest fet possibilita, sens dubte, que l’any 2015 sigui el primer a evidenciar un canvi de tendència, i que 
les contractacions a tercers (proveïdors de diferent tipologia) s’incrementin de forma perceptible.

Aquest fet és una excel·lent notícia pel món empresarial, perquè cal recordar que els ajuntaments i 
d’altres ens locals: empreses municipals, consells comarcals o la Diputació de Tarragona, són clients 
preferents de moltes petites i mitjanes empreses del territori, i actuen com agents dinamitzadors de 
l’activitat econòmica en els seus respectius àmbits geogrà�cs.

Per tot plegat, i des d’una perspectiva empresarial, i tenint en compte l’entorn abans exposat, la CEPTA 
vol aportar tot un seguit de criteris amb la voluntat que una creixent despesa i inversió pública d’origen 
local pugui optimitzar el seu impacte sobre l’economia de la província de Tarragona.

Aquests criteris tenen a veure:

• Despesa pública: millora en la dotació dels serveis bàsics, contemplats a la normativa legal   
 vigent; Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Régimen Local, per aconseguir una  
 millora de l’entorn on es desplega l’activitat econòmica.

• Despesa pública: provisió de béns i serveis públics vinculada als polígons empresarials i a la   
 generació de sòl.

• Despesa pública: promoció econòmica i suport a l’emprenedoria. Línies de subvencions i ajuts.

• Inversió pública: esforç en l’arranjament d’infraestructures i d’equipaments bàsics; endegament  
 de grans inversions en nous equipaments en un estadi temporal posterior.

• Inversió pública: plantejament de l’actuació inversora no només com una actuació per a millo  
 rar el patrimoni de titularitat municipal, sinó com una mesura �scal per a proporcionar càrrega  
 de feina a les empreses: proveïdors.

• Tributació local: millora dels instruments de gestió, per apaivagar l’impacte de la tributació   
 local.

• Tributació local: aprofitament de les bonificacions potestatives que la normativa legal vigent;   
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la   
 Ley Reguladora de las Haciendas Locales, amb l’objectiu d’esperonar l’activitat econòmica.

Polítiques generals d’inversió i despesa.

Les polítiques d’inversió i despesa que endeguin les administracions locals hauran d’estar clarament 
determinades pels recursos disponibles, tot evitant situacions de desequilibri �nancer, que puguin afec-
tar negativament al període mig de pagament.

En aquest sentit, cal tenir en compte que una mala previsió o una de�cient execució pressupostària 
acaba afectant els empresaris com a proveïdors, doncs aquests suporten la manca de recursos i l’enda-
rreriment en els pagaments.

Per això, des de la CEPTA cal apel·lar a una gestió prudent i responsable de les �nances públiques, que 
es tradueix en l’aplicació dels principis de sostenibilitat �nancera.

Un cop establerta aquesta premissa general, el món empresarial creu oportú que els ens locals actuïn 
com agents dinamitzadors dels diferents àmbits geogrà�cs on tenen competències, per la qual cosa, i 
cop coberts satisfactòriament els béns i serveis públics essencials, cal:

• Millorar la dotació dels polígons empresarials, tot assegurant un manteniment adequat de les   

 seves infraestructures: accessibilitat, senyalització, etc.; un bon nivell de neteja viària, una   
 recollida de residus e�cient, una dotació adequada de transport públic i aparcament i el mante 
 niment d’uns estàndards acceptables de seguretat ciutadana. 

Cal afavorir el desplegament de l’activitat als polígons empresarials

Cal tenir en compte que en aquests àmbits, com no hi ha residents, és fàcil que els estaments que 
prenen les decisions no prioritzin actuacions, abocant en canvi recursos a les àrees residencials. Per 
aquesta raó, cal reclamar l’adequada atenció.

Els polígons empresarials són una part essencial de la base fiscal dels municipis, i l’indret on es desple-
ga una bona part de l’activitat econòmica que proveeix als veïns i veïnes dels necessaris nivells de 
benestar.

• Instrumentar polítiques de promoció econòmica que pensin en clau empresarial, impulsant   
 l’ocupació dels espais: polígons empresarials, no ja facilitant noves implantacions, sinó espero  
 nant els processos d’ampliació o creixement orgànic que les empreses ja localitzades puguin   
 endegar.

 Així, les polítiques de promoció han d’estar dissenyades comptant amb l’empresariat local, i   
 que el seu desplegament reculli objectius comuns i necessitats evidents. 
 
 Cal tenir en compte que, en qualsevol cas, l’empresariat és el millor aliat de qualsevol ens local a  
 l’hora de plantejar polítiques de promoció i recerca d’inversions.

• Desenvolupar polítiques de suport a l’emprenedoria, com a font essencial de generació d’ocu  
 pació. Així, línies de subvencions pensades pels petits negocis (microempresa), bonificacions   
 als tributs locals, com es planteja més endavant en aquest mateix document, creació d’espais   
 per acollir als nous empresaris: vivers i centres de negocis, són eines per impulsar l’economia   
 dels municipis.

• Apostar per un desplegament ordenat i eficient dels serveis bàsics que tot municipi ha de   
 disposar, i que sí que presenten un estàndard adequat, afavoreixen el desenvolupament de   
 l’activitat econòmica.

Altres polítiques que poden impulsar l’activitat empresarial són:

• Creació de finestretes úniques, amb un fort component tecnològic; ús de noves tecnologies,   
 per emparar i donar suport a tots els processos de captació de nova activitat empresarial i   
 impuls a la ja existent. 

 La finestreta única no ha d’ésser únicament un lloc físic concret, sinó que ha de disposar d’un   
 interlocutor e�cient, que ajudi a tractar tots els temes d’abast local, des de la recerca de sòl,   
 l’ordenació urbanística i en matèria d’activitats, la gestió tributària local: acolliment a bonifica  
 cions o línies de subvencions, accés a la borsa de treball o a l’oferta formativa impulsada des de  
 l’àmbit local, etc.

• Proporcionar publicitat adequada a l’oferta de sòl i d’equipaments empresarials, tant de titulari 
 tat pública com privada. Es tracta de fer una sòlida tasca de recollida i manteniment de dades,   
 d’orientar l’oferta, de canalitzar tant la demanda interna (del mateix sector empresarial del   
 municipi) com la forana i proporcionar una resposta adequada i amidada a les necessitats de   

 cadascun dels potencials inversors.

La inversió pública ha d’estar necessàriament presidida per les màximes notes de prudència, ja que una 
de les principals conseqüències de l’anterior període d’expansió econòmica ha estat la creació d’equipa-
ments difícilment sostenibles, des del punt de vista financer, amb la generació d’un elevat nivell d’en-
deutament, que ha determinat la necessitat d’augmentar la pressió �scal i implementar forts ajusts en 
les polítiques de despesa.

Per aquesta raó cal:

• No endegar inversions de gran abast, llevat d’aquells aspectes essencials per a dotar a la comu  
 nitat afectada dels estàndards mínims en matèria de serveis públics: clavegueram, abastament  
 d’aigua, enllumenat, pavimentació, etc.

Així, i com a regla general, cal evitar inversions que suposin noves construccions d’equipaments cultu-
rals, esportius o destinats a la prestació de serveis socials, llevat que el deteriorament dels ja existents 
així ho justifiqui.

Contràriament, cal centrar-se en accions de manteniment, reparació o arranjament d’infraestructures i 
equipaments ja existents, a � i efecte de preservar el patrimoni municipal, el seu bon estat d’ús i evitar 
el seu malbaratament.

Addicionalment, les iniciatives d’aquesta mena, per complexitat o import, solen ser més assumibles pel 
teixit empresarial existent a la demarcació en els supòsits de contractació pública, per la qual cosa el seu 
efecte econòmic pot abastar a més empreses.

En de�nitiva, es tracta d’optimitzar l’actuació inversora, tot cercant la millora de les infraestructures i 
equipaments existents, i de maximitzar el nombre d’empreses contractades a tal efecte, sempre respec-
tant els principis de publicitat i concurrència que estableix la normativa que pertoca al sector públic.

L’impacte econòmic d’aquesta actuació pot ser molt positiu, ja que la reactivació de l’obra civil és essen-
cial per a esperonar la generació d’ocupació.

 

Tributació local

La tributació local és un component prou important de la càrrega �scal que suporten les empreses i els 
autònoms.

Per aquesta raó, la tributació local ha d’incorporar, en la mesura que les �nances dels ens afectats ho 
permetin, totes aquelles boni�cacions potestatives que puguin afavorir el desplegament de l’activitat 
econòmica.

Cal palesar que molts ajuntaments ha introduït a les seves ordenances �scals algunes d’aquestes mesu-
res, per la qual cosa ja s’ha produït un avenç signi�catiu en alguns casos. En canvi, moltes corporacions 
encara no les contemplen, per la qual cosa caldria fer un esforç de millora i actualització.

Les principals propostes que aporta la CEPTA per a millorar les ordenances �scals, i que resten empara-
des per la legislació en matèria d’hisendes locals, són:

1. Gestió: establir mecanismes que permetin el fraccionament sense cost, dins d’un mateix exerci,  

 de tots els tributs que pugui suportar un determinat contribuent. Aquest plantejament possibi 
 lita un aplanament de l’esforç, tot acomodant els pagaments a la seva liquiditat.

2. Gestió: establir boni�cacions de la quota d’aquells tributs de major importància: IBI, IVTM o   
 taxa d’escombraries, que es liquidin abans de la data �xada al calendari �scal: pagament per   
 avançat.    

3. Gestió: �exibilitzar la concessió de fraccionaments, tot atenent a la situació particular del   
 deutor. Molts cops, els límits generals fixats per l’AEAT en matèria de fraccionaments, i les   
 exigències en matèria de garanties, que són generalment emprats per moltes corporacions   
 locals, fan que propostes de pagament més adaptades a la realitat econòmica de contribuents  
 amb problemes de liquiditat, no puguin ésser ateses.

4. IBI (Impost sobre Bens Immobles): assolir una bonificació de la quota íntegra del 90% per a tots  
 els immobles objecte d’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immo  
 biliària, que no �gurin entre els bens del seu immobilitzat, independentment de la seva condi  
 ció; protecció o�cial o no. 

 Amb aquesta proposta es pretén afavorir al sector de la construcció, tractant als immobles com  
 una existència o mercaderia, i no com una propietat immobiliària amb vocació de permanècia.

5. IBI: dotar de contingut a la boni�cació potestativa prevista a la normativa, i que afecta a activi  
 tats econòmiques que puguin ésser declarades d’especial interès o utilitat municipal per a   
 concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

 Aquesta bonificació pot arribar al 95% de la quota íntegra.

6. IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques): introducció de les boni�cacions potestatives previs- 
 tes per la llei per aquells contribuents que:

  • Que afavoreixen l’inici de les activitats i la generació d’ocupació, 

  • Utilitzin o produeixin energia tot emprant instal·lacions per l’aprofitament   
   d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

  • Estableixin sistemes de mobilitat sostenible que cerquin l’estalvi energètic.

  • Presentin resultats negatius en el desplegament de la seva activitat.

7. IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica): introducció de boni�cacions que afavoreixin  
 l’ús de determinats tipus de combustibles o emprin determinades tecnologies.

 Aquesta boni�cació pot afavorir aquelles empreses que disposin �otes de camions o d’autobu  
 sos, i que han anat renovant la seva �ota.

8. ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres): establir un tipus impositiu discrimina  
 tori de l’1% per les instal·lacions, construccions i obres que es duguin a terme a les localitza  
 cions que abastin un PEMU o figures urbanístiques anàlogues, recollides de forma específica a  
 les ordenances �scals.

 Aquesta proposta vol afavorir, en qualsevol cas, a les actuacions en matèria de construcció i   
 rehabilitació a determinats indrets dels diferents municipis que requereixen actuacions de   
 caràcter prioritari.

9. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa al desenvolupament d’actuacions vinculades  
 als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.

10. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la localització d’Instal·lacions per l’aprofita  
 ment tèrmic, elèctric, energètic i d’altres.

11. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la realització d’actuacions que afavoreixin les  
 condicions d’accés i d’habitabilitat.

 En aquest sentit, cal millorar els tractaments de l’impost en supòsits com la instal·lació d’ascen  
 sors a habitatges amb una certa antiguitat, o d’eliminació de barreres arquitectòniques.

12. Taxes relacionades amb la prestació de serveis urbanístics: eliminar la taxa per als supòsits de   
 rehabilitació i o reforma, on el pressupost d’execució siguin inferiors a 30.000 euros, a � i efecte  
 d’afavorir aquest tipus d’actuacions, amb el capteniment d’una progressiva eliminació de la   
 �scalitat que afecta les llicències conegudes col·loquialment, com d’obres menors.

13. Taxes d’ocupació del sòl i el vol: eliminació, atesa l’existència d’altres �gures tributàries com   
 l’ICIO o les taxes en concepte de serveis urbanístics, amb una forta capacitat de recaptació en   
 els supòsits d’obres, rehabilitacions, etc. i tenint en compte l’elevada càrrega d’aquest tribut,   
 dels següents conceptes:

  - Tanques i bastides per obres.

  - Contenidors per a runes d’obres i enderrocs.

  - Sacs de runes d’obres i enderrocs.

  - Puntals, per cadascun.

  - Grues, localitzades de forma permanent o temporal, en el decurs de l’obra.

  - Ocupació temporal de la via pública per part de formigoneres, elements de   
   transport lleuger o pesat, destinats a proporcionar o retirar material de diversa   
   tipologia i abast, etc.

El que es pretén és que, amb el pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es 
pugui donar cobertura a la utilització de la via pública, en supòsits de localització de grues �xes o 
mòbils, contenidors, tanques, etc.

Aquesta proposta pretén disminuir la càrrega morta o de gestió dels tributs que afecten el sector de la 
construcció, tot considerant que l’ICIO com a impost i la taxa de serveis urbanístics ja suposen un nivell 
de pressió �scal su�cient.

Conclusions

Les administracions locals constitueixen un client preferent d’una bona part del teixit productiu, a 
banda d’actuar com administració, tot disposant d’un sistema �scal propi, cada cop més rellevant: 
impacte sobre la càrrega tributària que suporten les empreses i els autònoms.

Per aquesta raó, les decisions adoptades des de les instàncies locals tenen un impacte gairebé immediat 
sobre l’activitat econòmica que es desenvolupa en els seus respectius àmbits.

Els ens locals disposen de la capacitat d’atreure i territorialitzar transferències provinents d’altres instàn-
cies, com és el cas de la Participació d’Ingressos de l’Estat (PIE), el Fons de Cooperació Local (FCL),  pro-
grames de subvencions com el Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), o simplement, 
l’aprofitament de línies de finançament tova o privilegiada que, des d’instàncies superiors, es poden 
arribar a instrumentar.

Tot plegat con�rma l’extraordinària capacitat que tenen els ens locals per a incidir en els seus diferents 
àmbits, i perquè les mesures proposades són essencials per a contribuir a dinamitzar l’activitat econòmi-
ca i esperonar la creació d’ocupació, tot mereixent la màxima atenció des del món empresarial.

 

 

 

 



De manera més concreta, si s’empra el romanent de tresoreria, com a magnitud que recull el sumatori 
històric de tots els dè�cits i superàvits que ha presentat l’ens local corresponent, es pot apreciar com 
aquest, rere uns resultats molt decebedors l’any 2010 i 2011, en línia amb la resta de l’administració local 
espanyola, va presentant millors xifres de forma continuada als anys 2012 i 2013, la qual cosa con�rma 
l’esmentat quan parlàvem a escala general: una millora continuada i perceptible de la posició en termes 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat �nancera.

Aquest fet possibilita, sens dubte, que l’any 2015 sigui el primer a evidenciar un canvi de tendència, i que 
les contractacions a tercers (proveïdors de diferent tipologia) s’incrementin de forma perceptible.

Aquest fet és una excel·lent notícia pel món empresarial, perquè cal recordar que els ajuntaments i 
d’altres ens locals: empreses municipals, consells comarcals o la Diputació de Tarragona, són clients 
preferents de moltes petites i mitjanes empreses del territori, i actuen com agents dinamitzadors de 
l’activitat econòmica en els seus respectius àmbits geogrà�cs.

Per tot plegat, i des d’una perspectiva empresarial, i tenint en compte l’entorn abans exposat, la CEPTA 
vol aportar tot un seguit de criteris amb la voluntat que una creixent despesa i inversió pública d’origen 
local pugui optimitzar el seu impacte sobre l’economia de la província de Tarragona.

Aquests criteris tenen a veure:

• Despesa pública: millora en la dotació dels serveis bàsics, contemplats a la normativa legal   
 vigent; Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Régimen Local, per aconseguir una  
 millora de l’entorn on es desplega l’activitat econòmica.

• Despesa pública: provisió de béns i serveis públics vinculada als polígons empresarials i a la   
 generació de sòl.

• Despesa pública: promoció econòmica i suport a l’emprenedoria. Línies de subvencions i ajuts.

• Inversió pública: esforç en l’arranjament d’infraestructures i d’equipaments bàsics; endegament  
 de grans inversions en nous equipaments en un estadi temporal posterior.

• Inversió pública: plantejament de l’actuació inversora no només com una actuació per a millo  
 rar el patrimoni de titularitat municipal, sinó com una mesura �scal per a proporcionar càrrega  
 de feina a les empreses: proveïdors.

• Tributació local: millora dels instruments de gestió, per apaivagar l’impacte de la tributació   
 local.

• Tributació local: aprofitament de les bonificacions potestatives que la normativa legal vigent;   
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la   
 Ley Reguladora de las Haciendas Locales, amb l’objectiu d’esperonar l’activitat econòmica.

Polítiques generals d’inversió i despesa.

Les polítiques d’inversió i despesa que endeguin les administracions locals hauran d’estar clarament 
determinades pels recursos disponibles, tot evitant situacions de desequilibri �nancer, que puguin afec-
tar negativament al període mig de pagament.

En aquest sentit, cal tenir en compte que una mala previsió o una de�cient execució pressupostària 
acaba afectant els empresaris com a proveïdors, doncs aquests suporten la manca de recursos i l’enda-
rreriment en els pagaments.

Per això, des de la CEPTA cal apel·lar a una gestió prudent i responsable de les �nances públiques, que 
es tradueix en l’aplicació dels principis de sostenibilitat �nancera.

Un cop establerta aquesta premissa general, el món empresarial creu oportú que els ens locals actuïn 
com agents dinamitzadors dels diferents àmbits geogrà�cs on tenen competències, per la qual cosa, i 
cop coberts satisfactòriament els béns i serveis públics essencials, cal:

• Millorar la dotació dels polígons empresarials, tot assegurant un manteniment adequat de les   

 seves infraestructures: accessibilitat, senyalització, etc.; un bon nivell de neteja viària, una   
 recollida de residus e�cient, una dotació adequada de transport públic i aparcament i el mante 
 niment d’uns estàndards acceptables de seguretat ciutadana. 

Cal afavorir el desplegament de l’activitat als polígons empresarials

Cal tenir en compte que en aquests àmbits, com no hi ha residents, és fàcil que els estaments que 
prenen les decisions no prioritzin actuacions, abocant en canvi recursos a les àrees residencials. Per 
aquesta raó, cal reclamar l’adequada atenció.

Els polígons empresarials són una part essencial de la base fiscal dels municipis, i l’indret on es desple-
ga una bona part de l’activitat econòmica que proveeix als veïns i veïnes dels necessaris nivells de 
benestar.

• Instrumentar polítiques de promoció econòmica que pensin en clau empresarial, impulsant   
 l’ocupació dels espais: polígons empresarials, no ja facilitant noves implantacions, sinó espero  
 nant els processos d’ampliació o creixement orgànic que les empreses ja localitzades puguin   
 endegar.

 Així, les polítiques de promoció han d’estar dissenyades comptant amb l’empresariat local, i   
 que el seu desplegament reculli objectius comuns i necessitats evidents. 
 
 Cal tenir en compte que, en qualsevol cas, l’empresariat és el millor aliat de qualsevol ens local a  
 l’hora de plantejar polítiques de promoció i recerca d’inversions.

• Desenvolupar polítiques de suport a l’emprenedoria, com a font essencial de generació d’ocu  
 pació. Així, línies de subvencions pensades pels petits negocis (microempresa), bonificacions   
 als tributs locals, com es planteja més endavant en aquest mateix document, creació d’espais   
 per acollir als nous empresaris: vivers i centres de negocis, són eines per impulsar l’economia   
 dels municipis.

• Apostar per un desplegament ordenat i eficient dels serveis bàsics que tot municipi ha de   
 disposar, i que sí que presenten un estàndard adequat, afavoreixen el desenvolupament de   
 l’activitat econòmica.

Altres polítiques que poden impulsar l’activitat empresarial són:

• Creació de finestretes úniques, amb un fort component tecnològic; ús de noves tecnologies,   
 per emparar i donar suport a tots els processos de captació de nova activitat empresarial i   
 impuls a la ja existent. 

 La finestreta única no ha d’ésser únicament un lloc físic concret, sinó que ha de disposar d’un   
 interlocutor e�cient, que ajudi a tractar tots els temes d’abast local, des de la recerca de sòl,   
 l’ordenació urbanística i en matèria d’activitats, la gestió tributària local: acolliment a bonifica  
 cions o línies de subvencions, accés a la borsa de treball o a l’oferta formativa impulsada des de  
 l’àmbit local, etc.

• Proporcionar publicitat adequada a l’oferta de sòl i d’equipaments empresarials, tant de titulari 
 tat pública com privada. Es tracta de fer una sòlida tasca de recollida i manteniment de dades,   
 d’orientar l’oferta, de canalitzar tant la demanda interna (del mateix sector empresarial del   
 municipi) com la forana i proporcionar una resposta adequada i amidada a les necessitats de   

 cadascun dels potencials inversors.

La inversió pública ha d’estar necessàriament presidida per les màximes notes de prudència, ja que una 
de les principals conseqüències de l’anterior període d’expansió econòmica ha estat la creació d’equipa-
ments difícilment sostenibles, des del punt de vista financer, amb la generació d’un elevat nivell d’en-
deutament, que ha determinat la necessitat d’augmentar la pressió �scal i implementar forts ajusts en 
les polítiques de despesa.

Per aquesta raó cal:

• No endegar inversions de gran abast, llevat d’aquells aspectes essencials per a dotar a la comu  
 nitat afectada dels estàndards mínims en matèria de serveis públics: clavegueram, abastament  
 d’aigua, enllumenat, pavimentació, etc.

Així, i com a regla general, cal evitar inversions que suposin noves construccions d’equipaments cultu-
rals, esportius o destinats a la prestació de serveis socials, llevat que el deteriorament dels ja existents 
així ho justifiqui.

Contràriament, cal centrar-se en accions de manteniment, reparació o arranjament d’infraestructures i 
equipaments ja existents, a � i efecte de preservar el patrimoni municipal, el seu bon estat d’ús i evitar 
el seu malbaratament.

Addicionalment, les iniciatives d’aquesta mena, per complexitat o import, solen ser més assumibles pel 
teixit empresarial existent a la demarcació en els supòsits de contractació pública, per la qual cosa el seu 
efecte econòmic pot abastar a més empreses.

En de�nitiva, es tracta d’optimitzar l’actuació inversora, tot cercant la millora de les infraestructures i 
equipaments existents, i de maximitzar el nombre d’empreses contractades a tal efecte, sempre respec-
tant els principis de publicitat i concurrència que estableix la normativa que pertoca al sector públic.

L’impacte econòmic d’aquesta actuació pot ser molt positiu, ja que la reactivació de l’obra civil és essen-
cial per a esperonar la generació d’ocupació.

 

Tributació local

La tributació local és un component prou important de la càrrega �scal que suporten les empreses i els 
autònoms.

Per aquesta raó, la tributació local ha d’incorporar, en la mesura que les �nances dels ens afectats ho 
permetin, totes aquelles boni�cacions potestatives que puguin afavorir el desplegament de l’activitat 
econòmica.

Cal palesar que molts ajuntaments ha introduït a les seves ordenances �scals algunes d’aquestes mesu-
res, per la qual cosa ja s’ha produït un avenç signi�catiu en alguns casos. En canvi, moltes corporacions 
encara no les contemplen, per la qual cosa caldria fer un esforç de millora i actualització.

Les principals propostes que aporta la CEPTA per a millorar les ordenances �scals, i que resten empara-
des per la legislació en matèria d’hisendes locals, són:

1. Gestió: establir mecanismes que permetin el fraccionament sense cost, dins d’un mateix exerci,  

 de tots els tributs que pugui suportar un determinat contribuent. Aquest plantejament possibi 
 lita un aplanament de l’esforç, tot acomodant els pagaments a la seva liquiditat.

2. Gestió: establir boni�cacions de la quota d’aquells tributs de major importància: IBI, IVTM o   
 taxa d’escombraries, que es liquidin abans de la data �xada al calendari �scal: pagament per   
 avançat.    

3. Gestió: �exibilitzar la concessió de fraccionaments, tot atenent a la situació particular del   
 deutor. Molts cops, els límits generals fixats per l’AEAT en matèria de fraccionaments, i les   
 exigències en matèria de garanties, que són generalment emprats per moltes corporacions   
 locals, fan que propostes de pagament més adaptades a la realitat econòmica de contribuents  
 amb problemes de liquiditat, no puguin ésser ateses.

4. IBI (Impost sobre Bens Immobles): assolir una bonificació de la quota íntegra del 90% per a tots  
 els immobles objecte d’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immo  
 biliària, que no �gurin entre els bens del seu immobilitzat, independentment de la seva condi  
 ció; protecció o�cial o no. 

 Amb aquesta proposta es pretén afavorir al sector de la construcció, tractant als immobles com  
 una existència o mercaderia, i no com una propietat immobiliària amb vocació de permanècia.

5. IBI: dotar de contingut a la boni�cació potestativa prevista a la normativa, i que afecta a activi  
 tats econòmiques que puguin ésser declarades d’especial interès o utilitat municipal per a   
 concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

 Aquesta bonificació pot arribar al 95% de la quota íntegra.

6. IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques): introducció de les boni�cacions potestatives previs- 
 tes per la llei per aquells contribuents que:

  • Que afavoreixen l’inici de les activitats i la generació d’ocupació, 

  • Utilitzin o produeixin energia tot emprant instal·lacions per l’aprofitament   
   d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

  • Estableixin sistemes de mobilitat sostenible que cerquin l’estalvi energètic.

  • Presentin resultats negatius en el desplegament de la seva activitat.

7. IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica): introducció de boni�cacions que afavoreixin  
 l’ús de determinats tipus de combustibles o emprin determinades tecnologies.

 Aquesta boni�cació pot afavorir aquelles empreses que disposin �otes de camions o d’autobu  
 sos, i que han anat renovant la seva �ota.

8. ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres): establir un tipus impositiu discrimina  
 tori de l’1% per les instal·lacions, construccions i obres que es duguin a terme a les localitza  
 cions que abastin un PEMU o figures urbanístiques anàlogues, recollides de forma específica a  
 les ordenances �scals.

 Aquesta proposta vol afavorir, en qualsevol cas, a les actuacions en matèria de construcció i   
 rehabilitació a determinats indrets dels diferents municipis que requereixen actuacions de   
 caràcter prioritari.

9. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa al desenvolupament d’actuacions vinculades  
 als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.

10. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la localització d’Instal·lacions per l’aprofita  
 ment tèrmic, elèctric, energètic i d’altres.

11. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la realització d’actuacions que afavoreixin les  
 condicions d’accés i d’habitabilitat.

 En aquest sentit, cal millorar els tractaments de l’impost en supòsits com la instal·lació d’ascen  
 sors a habitatges amb una certa antiguitat, o d’eliminació de barreres arquitectòniques.

12. Taxes relacionades amb la prestació de serveis urbanístics: eliminar la taxa per als supòsits de   
 rehabilitació i o reforma, on el pressupost d’execució siguin inferiors a 30.000 euros, a � i efecte  
 d’afavorir aquest tipus d’actuacions, amb el capteniment d’una progressiva eliminació de la   
 �scalitat que afecta les llicències conegudes col·loquialment, com d’obres menors.

13. Taxes d’ocupació del sòl i el vol: eliminació, atesa l’existència d’altres �gures tributàries com   
 l’ICIO o les taxes en concepte de serveis urbanístics, amb una forta capacitat de recaptació en   
 els supòsits d’obres, rehabilitacions, etc. i tenint en compte l’elevada càrrega d’aquest tribut,   
 dels següents conceptes:

  - Tanques i bastides per obres.

  - Contenidors per a runes d’obres i enderrocs.

  - Sacs de runes d’obres i enderrocs.

  - Puntals, per cadascun.

  - Grues, localitzades de forma permanent o temporal, en el decurs de l’obra.

  - Ocupació temporal de la via pública per part de formigoneres, elements de   
   transport lleuger o pesat, destinats a proporcionar o retirar material de diversa   
   tipologia i abast, etc.

El que es pretén és que, amb el pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es 
pugui donar cobertura a la utilització de la via pública, en supòsits de localització de grues �xes o 
mòbils, contenidors, tanques, etc.

Aquesta proposta pretén disminuir la càrrega morta o de gestió dels tributs que afecten el sector de la 
construcció, tot considerant que l’ICIO com a impost i la taxa de serveis urbanístics ja suposen un nivell 
de pressió �scal su�cient.

Conclusions

Les administracions locals constitueixen un client preferent d’una bona part del teixit productiu, a 
banda d’actuar com administració, tot disposant d’un sistema �scal propi, cada cop més rellevant: 
impacte sobre la càrrega tributària que suporten les empreses i els autònoms.

Per aquesta raó, les decisions adoptades des de les instàncies locals tenen un impacte gairebé immediat 
sobre l’activitat econòmica que es desenvolupa en els seus respectius àmbits.

Els ens locals disposen de la capacitat d’atreure i territorialitzar transferències provinents d’altres instàn-
cies, com és el cas de la Participació d’Ingressos de l’Estat (PIE), el Fons de Cooperació Local (FCL),  pro-
grames de subvencions com el Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), o simplement, 
l’aprofitament de línies de finançament tova o privilegiada que, des d’instàncies superiors, es poden 
arribar a instrumentar.

Tot plegat con�rma l’extraordinària capacitat que tenen els ens locals per a incidir en els seus diferents 
àmbits, i perquè les mesures proposades són essencials per a contribuir a dinamitzar l’activitat econòmi-
ca i esperonar la creació d’ocupació, tot mereixent la màxima atenció des del món empresarial.

 

 

 

 



De manera més concreta, si s’empra el romanent de tresoreria, com a magnitud que recull el sumatori 
històric de tots els dè�cits i superàvits que ha presentat l’ens local corresponent, es pot apreciar com 
aquest, rere uns resultats molt decebedors l’any 2010 i 2011, en línia amb la resta de l’administració local 
espanyola, va presentant millors xifres de forma continuada als anys 2012 i 2013, la qual cosa con�rma 
l’esmentat quan parlàvem a escala general: una millora continuada i perceptible de la posició en termes 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat �nancera.

Aquest fet possibilita, sens dubte, que l’any 2015 sigui el primer a evidenciar un canvi de tendència, i que 
les contractacions a tercers (proveïdors de diferent tipologia) s’incrementin de forma perceptible.

Aquest fet és una excel·lent notícia pel món empresarial, perquè cal recordar que els ajuntaments i 
d’altres ens locals: empreses municipals, consells comarcals o la Diputació de Tarragona, són clients 
preferents de moltes petites i mitjanes empreses del territori, i actuen com agents dinamitzadors de 
l’activitat econòmica en els seus respectius àmbits geogrà�cs.

Per tot plegat, i des d’una perspectiva empresarial, i tenint en compte l’entorn abans exposat, la CEPTA 
vol aportar tot un seguit de criteris amb la voluntat que una creixent despesa i inversió pública d’origen 
local pugui optimitzar el seu impacte sobre l’economia de la província de Tarragona.

Aquests criteris tenen a veure:

• Despesa pública: millora en la dotació dels serveis bàsics, contemplats a la normativa legal   
 vigent; Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Régimen Local, per aconseguir una  
 millora de l’entorn on es desplega l’activitat econòmica.

• Despesa pública: provisió de béns i serveis públics vinculada als polígons empresarials i a la   
 generació de sòl.

• Despesa pública: promoció econòmica i suport a l’emprenedoria. Línies de subvencions i ajuts.

• Inversió pública: esforç en l’arranjament d’infraestructures i d’equipaments bàsics; endegament  
 de grans inversions en nous equipaments en un estadi temporal posterior.

• Inversió pública: plantejament de l’actuació inversora no només com una actuació per a millo  
 rar el patrimoni de titularitat municipal, sinó com una mesura �scal per a proporcionar càrrega  
 de feina a les empreses: proveïdors.

• Tributació local: millora dels instruments de gestió, per apaivagar l’impacte de la tributació   
 local.

• Tributació local: aprofitament de les bonificacions potestatives que la normativa legal vigent;   
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la   
 Ley Reguladora de las Haciendas Locales, amb l’objectiu d’esperonar l’activitat econòmica.

Polítiques generals d’inversió i despesa.

Les polítiques d’inversió i despesa que endeguin les administracions locals hauran d’estar clarament 
determinades pels recursos disponibles, tot evitant situacions de desequilibri �nancer, que puguin afec-
tar negativament al període mig de pagament.

En aquest sentit, cal tenir en compte que una mala previsió o una de�cient execució pressupostària 
acaba afectant els empresaris com a proveïdors, doncs aquests suporten la manca de recursos i l’enda-
rreriment en els pagaments.

Per això, des de la CEPTA cal apel·lar a una gestió prudent i responsable de les �nances públiques, que 
es tradueix en l’aplicació dels principis de sostenibilitat �nancera.

Un cop establerta aquesta premissa general, el món empresarial creu oportú que els ens locals actuïn 
com agents dinamitzadors dels diferents àmbits geogrà�cs on tenen competències, per la qual cosa, i 
cop coberts satisfactòriament els béns i serveis públics essencials, cal:

• Millorar la dotació dels polígons empresarials, tot assegurant un manteniment adequat de les   

 seves infraestructures: accessibilitat, senyalització, etc.; un bon nivell de neteja viària, una   
 recollida de residus e�cient, una dotació adequada de transport públic i aparcament i el mante 
 niment d’uns estàndards acceptables de seguretat ciutadana. 

Cal afavorir el desplegament de l’activitat als polígons empresarials

Cal tenir en compte que en aquests àmbits, com no hi ha residents, és fàcil que els estaments que 
prenen les decisions no prioritzin actuacions, abocant en canvi recursos a les àrees residencials. Per 
aquesta raó, cal reclamar l’adequada atenció.

Els polígons empresarials són una part essencial de la base fiscal dels municipis, i l’indret on es desple-
ga una bona part de l’activitat econòmica que proveeix als veïns i veïnes dels necessaris nivells de 
benestar.

• Instrumentar polítiques de promoció econòmica que pensin en clau empresarial, impulsant   
 l’ocupació dels espais: polígons empresarials, no ja facilitant noves implantacions, sinó espero  
 nant els processos d’ampliació o creixement orgànic que les empreses ja localitzades puguin   
 endegar.

 Així, les polítiques de promoció han d’estar dissenyades comptant amb l’empresariat local, i   
 que el seu desplegament reculli objectius comuns i necessitats evidents. 
 
 Cal tenir en compte que, en qualsevol cas, l’empresariat és el millor aliat de qualsevol ens local a  
 l’hora de plantejar polítiques de promoció i recerca d’inversions.

• Desenvolupar polítiques de suport a l’emprenedoria, com a font essencial de generació d’ocu  
 pació. Així, línies de subvencions pensades pels petits negocis (microempresa), bonificacions   
 als tributs locals, com es planteja més endavant en aquest mateix document, creació d’espais   
 per acollir als nous empresaris: vivers i centres de negocis, són eines per impulsar l’economia   
 dels municipis.

• Apostar per un desplegament ordenat i eficient dels serveis bàsics que tot municipi ha de   
 disposar, i que sí que presenten un estàndard adequat, afavoreixen el desenvolupament de   
 l’activitat econòmica.

Altres polítiques que poden impulsar l’activitat empresarial són:

• Creació de finestretes úniques, amb un fort component tecnològic; ús de noves tecnologies,   
 per emparar i donar suport a tots els processos de captació de nova activitat empresarial i   
 impuls a la ja existent. 

 La finestreta única no ha d’ésser únicament un lloc físic concret, sinó que ha de disposar d’un   
 interlocutor e�cient, que ajudi a tractar tots els temes d’abast local, des de la recerca de sòl,   
 l’ordenació urbanística i en matèria d’activitats, la gestió tributària local: acolliment a bonifica  
 cions o línies de subvencions, accés a la borsa de treball o a l’oferta formativa impulsada des de  
 l’àmbit local, etc.

• Proporcionar publicitat adequada a l’oferta de sòl i d’equipaments empresarials, tant de titulari 
 tat pública com privada. Es tracta de fer una sòlida tasca de recollida i manteniment de dades,   
 d’orientar l’oferta, de canalitzar tant la demanda interna (del mateix sector empresarial del   
 municipi) com la forana i proporcionar una resposta adequada i amidada a les necessitats de   

 cadascun dels potencials inversors.

La inversió pública ha d’estar necessàriament presidida per les màximes notes de prudència, ja que una 
de les principals conseqüències de l’anterior període d’expansió econòmica ha estat la creació d’equipa-
ments difícilment sostenibles, des del punt de vista financer, amb la generació d’un elevat nivell d’en-
deutament, que ha determinat la necessitat d’augmentar la pressió �scal i implementar forts ajusts en 
les polítiques de despesa.

Per aquesta raó cal:

• No endegar inversions de gran abast, llevat d’aquells aspectes essencials per a dotar a la comu  
 nitat afectada dels estàndards mínims en matèria de serveis públics: clavegueram, abastament  
 d’aigua, enllumenat, pavimentació, etc.

Així, i com a regla general, cal evitar inversions que suposin noves construccions d’equipaments cultu-
rals, esportius o destinats a la prestació de serveis socials, llevat que el deteriorament dels ja existents 
així ho justifiqui.

Contràriament, cal centrar-se en accions de manteniment, reparació o arranjament d’infraestructures i 
equipaments ja existents, a � i efecte de preservar el patrimoni municipal, el seu bon estat d’ús i evitar 
el seu malbaratament.

Addicionalment, les iniciatives d’aquesta mena, per complexitat o import, solen ser més assumibles pel 
teixit empresarial existent a la demarcació en els supòsits de contractació pública, per la qual cosa el seu 
efecte econòmic pot abastar a més empreses.

En de�nitiva, es tracta d’optimitzar l’actuació inversora, tot cercant la millora de les infraestructures i 
equipaments existents, i de maximitzar el nombre d’empreses contractades a tal efecte, sempre respec-
tant els principis de publicitat i concurrència que estableix la normativa que pertoca al sector públic.

L’impacte econòmic d’aquesta actuació pot ser molt positiu, ja que la reactivació de l’obra civil és essen-
cial per a esperonar la generació d’ocupació.

 

Tributació local

La tributació local és un component prou important de la càrrega �scal que suporten les empreses i els 
autònoms.

Per aquesta raó, la tributació local ha d’incorporar, en la mesura que les �nances dels ens afectats ho 
permetin, totes aquelles boni�cacions potestatives que puguin afavorir el desplegament de l’activitat 
econòmica.

Cal palesar que molts ajuntaments ha introduït a les seves ordenances �scals algunes d’aquestes mesu-
res, per la qual cosa ja s’ha produït un avenç signi�catiu en alguns casos. En canvi, moltes corporacions 
encara no les contemplen, per la qual cosa caldria fer un esforç de millora i actualització.

Les principals propostes que aporta la CEPTA per a millorar les ordenances �scals, i que resten empara-
des per la legislació en matèria d’hisendes locals, són:

1. Gestió: establir mecanismes que permetin el fraccionament sense cost, dins d’un mateix exerci,  

 de tots els tributs que pugui suportar un determinat contribuent. Aquest plantejament possibi 
 lita un aplanament de l’esforç, tot acomodant els pagaments a la seva liquiditat.

2. Gestió: establir boni�cacions de la quota d’aquells tributs de major importància: IBI, IVTM o   
 taxa d’escombraries, que es liquidin abans de la data �xada al calendari �scal: pagament per   
 avançat.    

3. Gestió: �exibilitzar la concessió de fraccionaments, tot atenent a la situació particular del   
 deutor. Molts cops, els límits generals fixats per l’AEAT en matèria de fraccionaments, i les   
 exigències en matèria de garanties, que són generalment emprats per moltes corporacions   
 locals, fan que propostes de pagament més adaptades a la realitat econòmica de contribuents  
 amb problemes de liquiditat, no puguin ésser ateses.

4. IBI (Impost sobre Bens Immobles): assolir una bonificació de la quota íntegra del 90% per a tots  
 els immobles objecte d’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immo  
 biliària, que no �gurin entre els bens del seu immobilitzat, independentment de la seva condi  
 ció; protecció o�cial o no. 

 Amb aquesta proposta es pretén afavorir al sector de la construcció, tractant als immobles com  
 una existència o mercaderia, i no com una propietat immobiliària amb vocació de permanècia.

5. IBI: dotar de contingut a la boni�cació potestativa prevista a la normativa, i que afecta a activi  
 tats econòmiques que puguin ésser declarades d’especial interès o utilitat municipal per a   
 concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

 Aquesta bonificació pot arribar al 95% de la quota íntegra.

6. IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques): introducció de les boni�cacions potestatives previs- 
 tes per la llei per aquells contribuents que:

  • Que afavoreixen l’inici de les activitats i la generació d’ocupació, 

  • Utilitzin o produeixin energia tot emprant instal·lacions per l’aprofitament   
   d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

  • Estableixin sistemes de mobilitat sostenible que cerquin l’estalvi energètic.

  • Presentin resultats negatius en el desplegament de la seva activitat.

7. IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica): introducció de boni�cacions que afavoreixin  
 l’ús de determinats tipus de combustibles o emprin determinades tecnologies.

 Aquesta boni�cació pot afavorir aquelles empreses que disposin �otes de camions o d’autobu  
 sos, i que han anat renovant la seva �ota.

8. ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres): establir un tipus impositiu discrimina  
 tori de l’1% per les instal·lacions, construccions i obres que es duguin a terme a les localitza  
 cions que abastin un PEMU o figures urbanístiques anàlogues, recollides de forma específica a  
 les ordenances �scals.

 Aquesta proposta vol afavorir, en qualsevol cas, a les actuacions en matèria de construcció i   
 rehabilitació a determinats indrets dels diferents municipis que requereixen actuacions de   
 caràcter prioritari.

9. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa al desenvolupament d’actuacions vinculades  
 als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.

10. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la localització d’Instal·lacions per l’aprofita  
 ment tèrmic, elèctric, energètic i d’altres.

11. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la realització d’actuacions que afavoreixin les  
 condicions d’accés i d’habitabilitat.

 En aquest sentit, cal millorar els tractaments de l’impost en supòsits com la instal·lació d’ascen  
 sors a habitatges amb una certa antiguitat, o d’eliminació de barreres arquitectòniques.

12. Taxes relacionades amb la prestació de serveis urbanístics: eliminar la taxa per als supòsits de   
 rehabilitació i o reforma, on el pressupost d’execució siguin inferiors a 30.000 euros, a � i efecte  
 d’afavorir aquest tipus d’actuacions, amb el capteniment d’una progressiva eliminació de la   
 �scalitat que afecta les llicències conegudes col·loquialment, com d’obres menors.

13. Taxes d’ocupació del sòl i el vol: eliminació, atesa l’existència d’altres �gures tributàries com   
 l’ICIO o les taxes en concepte de serveis urbanístics, amb una forta capacitat de recaptació en   
 els supòsits d’obres, rehabilitacions, etc. i tenint en compte l’elevada càrrega d’aquest tribut,   
 dels següents conceptes:

  - Tanques i bastides per obres.

  - Contenidors per a runes d’obres i enderrocs.

  - Sacs de runes d’obres i enderrocs.

  - Puntals, per cadascun.

  - Grues, localitzades de forma permanent o temporal, en el decurs de l’obra.

  - Ocupació temporal de la via pública per part de formigoneres, elements de   
   transport lleuger o pesat, destinats a proporcionar o retirar material de diversa   
   tipologia i abast, etc.

El que es pretén és que, amb el pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es 
pugui donar cobertura a la utilització de la via pública, en supòsits de localització de grues �xes o 
mòbils, contenidors, tanques, etc.

Aquesta proposta pretén disminuir la càrrega morta o de gestió dels tributs que afecten el sector de la 
construcció, tot considerant que l’ICIO com a impost i la taxa de serveis urbanístics ja suposen un nivell 
de pressió �scal su�cient.

Conclusions

Les administracions locals constitueixen un client preferent d’una bona part del teixit productiu, a 
banda d’actuar com administració, tot disposant d’un sistema �scal propi, cada cop més rellevant: 
impacte sobre la càrrega tributària que suporten les empreses i els autònoms.

Per aquesta raó, les decisions adoptades des de les instàncies locals tenen un impacte gairebé immediat 
sobre l’activitat econòmica que es desenvolupa en els seus respectius àmbits.

Els ens locals disposen de la capacitat d’atreure i territorialitzar transferències provinents d’altres instàn-
cies, com és el cas de la Participació d’Ingressos de l’Estat (PIE), el Fons de Cooperació Local (FCL),  pro-
grames de subvencions com el Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), o simplement, 
l’aprofitament de línies de finançament tova o privilegiada que, des d’instàncies superiors, es poden 
arribar a instrumentar.

Tot plegat con�rma l’extraordinària capacitat que tenen els ens locals per a incidir en els seus diferents 
àmbits, i perquè les mesures proposades són essencials per a contribuir a dinamitzar l’activitat econòmi-
ca i esperonar la creació d’ocupació, tot mereixent la màxima atenció des del món empresarial.

 

 

 

 



De manera més concreta, si s’empra el romanent de tresoreria, com a magnitud que recull el sumatori 
històric de tots els dè�cits i superàvits que ha presentat l’ens local corresponent, es pot apreciar com 
aquest, rere uns resultats molt decebedors l’any 2010 i 2011, en línia amb la resta de l’administració local 
espanyola, va presentant millors xifres de forma continuada als anys 2012 i 2013, la qual cosa con�rma 
l’esmentat quan parlàvem a escala general: una millora continuada i perceptible de la posició en termes 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat �nancera.

Aquest fet possibilita, sens dubte, que l’any 2015 sigui el primer a evidenciar un canvi de tendència, i que 
les contractacions a tercers (proveïdors de diferent tipologia) s’incrementin de forma perceptible.

Aquest fet és una excel·lent notícia pel món empresarial, perquè cal recordar que els ajuntaments i 
d’altres ens locals: empreses municipals, consells comarcals o la Diputació de Tarragona, són clients 
preferents de moltes petites i mitjanes empreses del territori, i actuen com agents dinamitzadors de 
l’activitat econòmica en els seus respectius àmbits geogrà�cs.

Per tot plegat, i des d’una perspectiva empresarial, i tenint en compte l’entorn abans exposat, la CEPTA 
vol aportar tot un seguit de criteris amb la voluntat que una creixent despesa i inversió pública d’origen 
local pugui optimitzar el seu impacte sobre l’economia de la província de Tarragona.

Aquests criteris tenen a veure:

• Despesa pública: millora en la dotació dels serveis bàsics, contemplats a la normativa legal   
 vigent; Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Régimen Local, per aconseguir una  
 millora de l’entorn on es desplega l’activitat econòmica.

• Despesa pública: provisió de béns i serveis públics vinculada als polígons empresarials i a la   
 generació de sòl.

• Despesa pública: promoció econòmica i suport a l’emprenedoria. Línies de subvencions i ajuts.

• Inversió pública: esforç en l’arranjament d’infraestructures i d’equipaments bàsics; endegament  
 de grans inversions en nous equipaments en un estadi temporal posterior.

• Inversió pública: plantejament de l’actuació inversora no només com una actuació per a millo  
 rar el patrimoni de titularitat municipal, sinó com una mesura �scal per a proporcionar càrrega  
 de feina a les empreses: proveïdors.

• Tributació local: millora dels instruments de gestió, per apaivagar l’impacte de la tributació   
 local.

• Tributació local: aprofitament de les bonificacions potestatives que la normativa legal vigent;   
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la   
 Ley Reguladora de las Haciendas Locales, amb l’objectiu d’esperonar l’activitat econòmica.

Polítiques generals d’inversió i despesa.

Les polítiques d’inversió i despesa que endeguin les administracions locals hauran d’estar clarament 
determinades pels recursos disponibles, tot evitant situacions de desequilibri �nancer, que puguin afec-
tar negativament al període mig de pagament.

En aquest sentit, cal tenir en compte que una mala previsió o una de�cient execució pressupostària 
acaba afectant els empresaris com a proveïdors, doncs aquests suporten la manca de recursos i l’enda-
rreriment en els pagaments.

Per això, des de la CEPTA cal apel·lar a una gestió prudent i responsable de les �nances públiques, que 
es tradueix en l’aplicació dels principis de sostenibilitat �nancera.

Un cop establerta aquesta premissa general, el món empresarial creu oportú que els ens locals actuïn 
com agents dinamitzadors dels diferents àmbits geogrà�cs on tenen competències, per la qual cosa, i 
cop coberts satisfactòriament els béns i serveis públics essencials, cal:

• Millorar la dotació dels polígons empresarials, tot assegurant un manteniment adequat de les   

 seves infraestructures: accessibilitat, senyalització, etc.; un bon nivell de neteja viària, una   
 recollida de residus e�cient, una dotació adequada de transport públic i aparcament i el mante 
 niment d’uns estàndards acceptables de seguretat ciutadana. 

Cal afavorir el desplegament de l’activitat als polígons empresarials

Cal tenir en compte que en aquests àmbits, com no hi ha residents, és fàcil que els estaments que 
prenen les decisions no prioritzin actuacions, abocant en canvi recursos a les àrees residencials. Per 
aquesta raó, cal reclamar l’adequada atenció.

Els polígons empresarials són una part essencial de la base fiscal dels municipis, i l’indret on es desple-
ga una bona part de l’activitat econòmica que proveeix als veïns i veïnes dels necessaris nivells de 
benestar.

• Instrumentar polítiques de promoció econòmica que pensin en clau empresarial, impulsant   
 l’ocupació dels espais: polígons empresarials, no ja facilitant noves implantacions, sinó espero  
 nant els processos d’ampliació o creixement orgànic que les empreses ja localitzades puguin   
 endegar.

 Així, les polítiques de promoció han d’estar dissenyades comptant amb l’empresariat local, i   
 que el seu desplegament reculli objectius comuns i necessitats evidents. 
 
 Cal tenir en compte que, en qualsevol cas, l’empresariat és el millor aliat de qualsevol ens local a  
 l’hora de plantejar polítiques de promoció i recerca d’inversions.

• Desenvolupar polítiques de suport a l’emprenedoria, com a font essencial de generació d’ocu  
 pació. Així, línies de subvencions pensades pels petits negocis (microempresa), bonificacions   
 als tributs locals, com es planteja més endavant en aquest mateix document, creació d’espais   
 per acollir als nous empresaris: vivers i centres de negocis, són eines per impulsar l’economia   
 dels municipis.

• Apostar per un desplegament ordenat i eficient dels serveis bàsics que tot municipi ha de   
 disposar, i que sí que presenten un estàndard adequat, afavoreixen el desenvolupament de   
 l’activitat econòmica.

Altres polítiques que poden impulsar l’activitat empresarial són:

• Creació de finestretes úniques, amb un fort component tecnològic; ús de noves tecnologies,   
 per emparar i donar suport a tots els processos de captació de nova activitat empresarial i   
 impuls a la ja existent. 

 La finestreta única no ha d’ésser únicament un lloc físic concret, sinó que ha de disposar d’un   
 interlocutor e�cient, que ajudi a tractar tots els temes d’abast local, des de la recerca de sòl,   
 l’ordenació urbanística i en matèria d’activitats, la gestió tributària local: acolliment a bonifica  
 cions o línies de subvencions, accés a la borsa de treball o a l’oferta formativa impulsada des de  
 l’àmbit local, etc.

• Proporcionar publicitat adequada a l’oferta de sòl i d’equipaments empresarials, tant de titulari 
 tat pública com privada. Es tracta de fer una sòlida tasca de recollida i manteniment de dades,   
 d’orientar l’oferta, de canalitzar tant la demanda interna (del mateix sector empresarial del   
 municipi) com la forana i proporcionar una resposta adequada i amidada a les necessitats de   

 cadascun dels potencials inversors.

La inversió pública ha d’estar necessàriament presidida per les màximes notes de prudència, ja que una 
de les principals conseqüències de l’anterior període d’expansió econòmica ha estat la creació d’equipa-
ments difícilment sostenibles, des del punt de vista financer, amb la generació d’un elevat nivell d’en-
deutament, que ha determinat la necessitat d’augmentar la pressió �scal i implementar forts ajusts en 
les polítiques de despesa.

Per aquesta raó cal:

• No endegar inversions de gran abast, llevat d’aquells aspectes essencials per a dotar a la comu  
 nitat afectada dels estàndards mínims en matèria de serveis públics: clavegueram, abastament  
 d’aigua, enllumenat, pavimentació, etc.

Així, i com a regla general, cal evitar inversions que suposin noves construccions d’equipaments cultu-
rals, esportius o destinats a la prestació de serveis socials, llevat que el deteriorament dels ja existents 
així ho justifiqui.

Contràriament, cal centrar-se en accions de manteniment, reparació o arranjament d’infraestructures i 
equipaments ja existents, a � i efecte de preservar el patrimoni municipal, el seu bon estat d’ús i evitar 
el seu malbaratament.

Addicionalment, les iniciatives d’aquesta mena, per complexitat o import, solen ser més assumibles pel 
teixit empresarial existent a la demarcació en els supòsits de contractació pública, per la qual cosa el seu 
efecte econòmic pot abastar a més empreses.

En de�nitiva, es tracta d’optimitzar l’actuació inversora, tot cercant la millora de les infraestructures i 
equipaments existents, i de maximitzar el nombre d’empreses contractades a tal efecte, sempre respec-
tant els principis de publicitat i concurrència que estableix la normativa que pertoca al sector públic.

L’impacte econòmic d’aquesta actuació pot ser molt positiu, ja que la reactivació de l’obra civil és essen-
cial per a esperonar la generació d’ocupació.

 

Tributació local

La tributació local és un component prou important de la càrrega �scal que suporten les empreses i els 
autònoms.

Per aquesta raó, la tributació local ha d’incorporar, en la mesura que les �nances dels ens afectats ho 
permetin, totes aquelles boni�cacions potestatives que puguin afavorir el desplegament de l’activitat 
econòmica.

Cal palesar que molts ajuntaments ha introduït a les seves ordenances �scals algunes d’aquestes mesu-
res, per la qual cosa ja s’ha produït un avenç signi�catiu en alguns casos. En canvi, moltes corporacions 
encara no les contemplen, per la qual cosa caldria fer un esforç de millora i actualització.

Les principals propostes que aporta la CEPTA per a millorar les ordenances �scals, i que resten empara-
des per la legislació en matèria d’hisendes locals, són:

1. Gestió: establir mecanismes que permetin el fraccionament sense cost, dins d’un mateix exerci,  

 de tots els tributs que pugui suportar un determinat contribuent. Aquest plantejament possibi 
 lita un aplanament de l’esforç, tot acomodant els pagaments a la seva liquiditat.

2. Gestió: establir boni�cacions de la quota d’aquells tributs de major importància: IBI, IVTM o   
 taxa d’escombraries, que es liquidin abans de la data �xada al calendari �scal: pagament per   
 avançat.    

3. Gestió: �exibilitzar la concessió de fraccionaments, tot atenent a la situació particular del   
 deutor. Molts cops, els límits generals fixats per l’AEAT en matèria de fraccionaments, i les   
 exigències en matèria de garanties, que són generalment emprats per moltes corporacions   
 locals, fan que propostes de pagament més adaptades a la realitat econòmica de contribuents  
 amb problemes de liquiditat, no puguin ésser ateses.

4. IBI (Impost sobre Bens Immobles): assolir una bonificació de la quota íntegra del 90% per a tots  
 els immobles objecte d’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immo  
 biliària, que no �gurin entre els bens del seu immobilitzat, independentment de la seva condi  
 ció; protecció o�cial o no. 

 Amb aquesta proposta es pretén afavorir al sector de la construcció, tractant als immobles com  
 una existència o mercaderia, i no com una propietat immobiliària amb vocació de permanècia.

5. IBI: dotar de contingut a la boni�cació potestativa prevista a la normativa, i que afecta a activi  
 tats econòmiques que puguin ésser declarades d’especial interès o utilitat municipal per a   
 concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

 Aquesta bonificació pot arribar al 95% de la quota íntegra.

6. IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques): introducció de les boni�cacions potestatives previs- 
 tes per la llei per aquells contribuents que:

  • Que afavoreixen l’inici de les activitats i la generació d’ocupació, 

  • Utilitzin o produeixin energia tot emprant instal·lacions per l’aprofitament   
   d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

  • Estableixin sistemes de mobilitat sostenible que cerquin l’estalvi energètic.

  • Presentin resultats negatius en el desplegament de la seva activitat.

7. IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica): introducció de boni�cacions que afavoreixin  
 l’ús de determinats tipus de combustibles o emprin determinades tecnologies.

 Aquesta boni�cació pot afavorir aquelles empreses que disposin �otes de camions o d’autobu  
 sos, i que han anat renovant la seva �ota.

8. ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres): establir un tipus impositiu discrimina  
 tori de l’1% per les instal·lacions, construccions i obres que es duguin a terme a les localitza  
 cions que abastin un PEMU o figures urbanístiques anàlogues, recollides de forma específica a  
 les ordenances �scals.

 Aquesta proposta vol afavorir, en qualsevol cas, a les actuacions en matèria de construcció i   
 rehabilitació a determinats indrets dels diferents municipis que requereixen actuacions de   
 caràcter prioritari.

9. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa al desenvolupament d’actuacions vinculades  
 als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.

10. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la localització d’Instal·lacions per l’aprofita  
 ment tèrmic, elèctric, energètic i d’altres.

11. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la realització d’actuacions que afavoreixin les  
 condicions d’accés i d’habitabilitat.

 En aquest sentit, cal millorar els tractaments de l’impost en supòsits com la instal·lació d’ascen  
 sors a habitatges amb una certa antiguitat, o d’eliminació de barreres arquitectòniques.

12. Taxes relacionades amb la prestació de serveis urbanístics: eliminar la taxa per als supòsits de   
 rehabilitació i o reforma, on el pressupost d’execució siguin inferiors a 30.000 euros, a � i efecte  
 d’afavorir aquest tipus d’actuacions, amb el capteniment d’una progressiva eliminació de la   
 �scalitat que afecta les llicències conegudes col·loquialment, com d’obres menors.

13. Taxes d’ocupació del sòl i el vol: eliminació, atesa l’existència d’altres �gures tributàries com   
 l’ICIO o les taxes en concepte de serveis urbanístics, amb una forta capacitat de recaptació en   
 els supòsits d’obres, rehabilitacions, etc. i tenint en compte l’elevada càrrega d’aquest tribut,   
 dels següents conceptes:

  - Tanques i bastides per obres.

  - Contenidors per a runes d’obres i enderrocs.

  - Sacs de runes d’obres i enderrocs.

  - Puntals, per cadascun.

  - Grues, localitzades de forma permanent o temporal, en el decurs de l’obra.

  - Ocupació temporal de la via pública per part de formigoneres, elements de   
   transport lleuger o pesat, destinats a proporcionar o retirar material de diversa   
   tipologia i abast, etc.

El que es pretén és que, amb el pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es 
pugui donar cobertura a la utilització de la via pública, en supòsits de localització de grues �xes o 
mòbils, contenidors, tanques, etc.

Aquesta proposta pretén disminuir la càrrega morta o de gestió dels tributs que afecten el sector de la 
construcció, tot considerant que l’ICIO com a impost i la taxa de serveis urbanístics ja suposen un nivell 
de pressió �scal su�cient.

Conclusions

Les administracions locals constitueixen un client preferent d’una bona part del teixit productiu, a 
banda d’actuar com administració, tot disposant d’un sistema �scal propi, cada cop més rellevant: 
impacte sobre la càrrega tributària que suporten les empreses i els autònoms.

Per aquesta raó, les decisions adoptades des de les instàncies locals tenen un impacte gairebé immediat 
sobre l’activitat econòmica que es desenvolupa en els seus respectius àmbits.

Els ens locals disposen de la capacitat d’atreure i territorialitzar transferències provinents d’altres instàn-
cies, com és el cas de la Participació d’Ingressos de l’Estat (PIE), el Fons de Cooperació Local (FCL),  pro-
grames de subvencions com el Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), o simplement, 
l’aprofitament de línies de finançament tova o privilegiada que, des d’instàncies superiors, es poden 
arribar a instrumentar.

Tot plegat con�rma l’extraordinària capacitat que tenen els ens locals per a incidir en els seus diferents 
àmbits, i perquè les mesures proposades són essencials per a contribuir a dinamitzar l’activitat econòmi-
ca i esperonar la creació d’ocupació, tot mereixent la màxima atenció des del món empresarial.

 

 

 

 



De manera més concreta, si s’empra el romanent de tresoreria, com a magnitud que recull el sumatori 
històric de tots els dè�cits i superàvits que ha presentat l’ens local corresponent, es pot apreciar com 
aquest, rere uns resultats molt decebedors l’any 2010 i 2011, en línia amb la resta de l’administració local 
espanyola, va presentant millors xifres de forma continuada als anys 2012 i 2013, la qual cosa con�rma 
l’esmentat quan parlàvem a escala general: una millora continuada i perceptible de la posició en termes 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat �nancera.

Aquest fet possibilita, sens dubte, que l’any 2015 sigui el primer a evidenciar un canvi de tendència, i que 
les contractacions a tercers (proveïdors de diferent tipologia) s’incrementin de forma perceptible.

Aquest fet és una excel·lent notícia pel món empresarial, perquè cal recordar que els ajuntaments i 
d’altres ens locals: empreses municipals, consells comarcals o la Diputació de Tarragona, són clients 
preferents de moltes petites i mitjanes empreses del territori, i actuen com agents dinamitzadors de 
l’activitat econòmica en els seus respectius àmbits geogrà�cs.

Per tot plegat, i des d’una perspectiva empresarial, i tenint en compte l’entorn abans exposat, la CEPTA 
vol aportar tot un seguit de criteris amb la voluntat que una creixent despesa i inversió pública d’origen 
local pugui optimitzar el seu impacte sobre l’economia de la província de Tarragona.

Aquests criteris tenen a veure:

• Despesa pública: millora en la dotació dels serveis bàsics, contemplats a la normativa legal   
 vigent; Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Régimen Local, per aconseguir una  
 millora de l’entorn on es desplega l’activitat econòmica.

• Despesa pública: provisió de béns i serveis públics vinculada als polígons empresarials i a la   
 generació de sòl.

• Despesa pública: promoció econòmica i suport a l’emprenedoria. Línies de subvencions i ajuts.

• Inversió pública: esforç en l’arranjament d’infraestructures i d’equipaments bàsics; endegament  
 de grans inversions en nous equipaments en un estadi temporal posterior.

• Inversió pública: plantejament de l’actuació inversora no només com una actuació per a millo  
 rar el patrimoni de titularitat municipal, sinó com una mesura �scal per a proporcionar càrrega  
 de feina a les empreses: proveïdors.

• Tributació local: millora dels instruments de gestió, per apaivagar l’impacte de la tributació   
 local.

• Tributació local: aprofitament de les bonificacions potestatives que la normativa legal vigent;   
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la   
 Ley Reguladora de las Haciendas Locales, amb l’objectiu d’esperonar l’activitat econòmica.

Polítiques generals d’inversió i despesa.

Les polítiques d’inversió i despesa que endeguin les administracions locals hauran d’estar clarament 
determinades pels recursos disponibles, tot evitant situacions de desequilibri �nancer, que puguin afec-
tar negativament al període mig de pagament.

En aquest sentit, cal tenir en compte que una mala previsió o una de�cient execució pressupostària 
acaba afectant els empresaris com a proveïdors, doncs aquests suporten la manca de recursos i l’enda-
rreriment en els pagaments.

Per això, des de la CEPTA cal apel·lar a una gestió prudent i responsable de les �nances públiques, que 
es tradueix en l’aplicació dels principis de sostenibilitat �nancera.

Un cop establerta aquesta premissa general, el món empresarial creu oportú que els ens locals actuïn 
com agents dinamitzadors dels diferents àmbits geogrà�cs on tenen competències, per la qual cosa, i 
cop coberts satisfactòriament els béns i serveis públics essencials, cal:

• Millorar la dotació dels polígons empresarials, tot assegurant un manteniment adequat de les   

 seves infraestructures: accessibilitat, senyalització, etc.; un bon nivell de neteja viària, una   
 recollida de residus e�cient, una dotació adequada de transport públic i aparcament i el mante 
 niment d’uns estàndards acceptables de seguretat ciutadana. 

Cal afavorir el desplegament de l’activitat als polígons empresarials

Cal tenir en compte que en aquests àmbits, com no hi ha residents, és fàcil que els estaments que 
prenen les decisions no prioritzin actuacions, abocant en canvi recursos a les àrees residencials. Per 
aquesta raó, cal reclamar l’adequada atenció.

Els polígons empresarials són una part essencial de la base fiscal dels municipis, i l’indret on es desple-
ga una bona part de l’activitat econòmica que proveeix als veïns i veïnes dels necessaris nivells de 
benestar.

• Instrumentar polítiques de promoció econòmica que pensin en clau empresarial, impulsant   
 l’ocupació dels espais: polígons empresarials, no ja facilitant noves implantacions, sinó espero  
 nant els processos d’ampliació o creixement orgànic que les empreses ja localitzades puguin   
 endegar.

 Així, les polítiques de promoció han d’estar dissenyades comptant amb l’empresariat local, i   
 que el seu desplegament reculli objectius comuns i necessitats evidents. 
 
 Cal tenir en compte que, en qualsevol cas, l’empresariat és el millor aliat de qualsevol ens local a  
 l’hora de plantejar polítiques de promoció i recerca d’inversions.

• Desenvolupar polítiques de suport a l’emprenedoria, com a font essencial de generació d’ocu  
 pació. Així, línies de subvencions pensades pels petits negocis (microempresa), bonificacions   
 als tributs locals, com es planteja més endavant en aquest mateix document, creació d’espais   
 per acollir als nous empresaris: vivers i centres de negocis, són eines per impulsar l’economia   
 dels municipis.

• Apostar per un desplegament ordenat i eficient dels serveis bàsics que tot municipi ha de   
 disposar, i que sí que presenten un estàndard adequat, afavoreixen el desenvolupament de   
 l’activitat econòmica.

Altres polítiques que poden impulsar l’activitat empresarial són:

• Creació de finestretes úniques, amb un fort component tecnològic; ús de noves tecnologies,   
 per emparar i donar suport a tots els processos de captació de nova activitat empresarial i   
 impuls a la ja existent. 

 La finestreta única no ha d’ésser únicament un lloc físic concret, sinó que ha de disposar d’un   
 interlocutor e�cient, que ajudi a tractar tots els temes d’abast local, des de la recerca de sòl,   
 l’ordenació urbanística i en matèria d’activitats, la gestió tributària local: acolliment a bonifica  
 cions o línies de subvencions, accés a la borsa de treball o a l’oferta formativa impulsada des de  
 l’àmbit local, etc.

• Proporcionar publicitat adequada a l’oferta de sòl i d’equipaments empresarials, tant de titulari 
 tat pública com privada. Es tracta de fer una sòlida tasca de recollida i manteniment de dades,   
 d’orientar l’oferta, de canalitzar tant la demanda interna (del mateix sector empresarial del   
 municipi) com la forana i proporcionar una resposta adequada i amidada a les necessitats de   

 cadascun dels potencials inversors.

La inversió pública ha d’estar necessàriament presidida per les màximes notes de prudència, ja que una 
de les principals conseqüències de l’anterior període d’expansió econòmica ha estat la creació d’equipa-
ments difícilment sostenibles, des del punt de vista financer, amb la generació d’un elevat nivell d’en-
deutament, que ha determinat la necessitat d’augmentar la pressió �scal i implementar forts ajusts en 
les polítiques de despesa.

Per aquesta raó cal:

• No endegar inversions de gran abast, llevat d’aquells aspectes essencials per a dotar a la comu  
 nitat afectada dels estàndards mínims en matèria de serveis públics: clavegueram, abastament  
 d’aigua, enllumenat, pavimentació, etc.

Així, i com a regla general, cal evitar inversions que suposin noves construccions d’equipaments cultu-
rals, esportius o destinats a la prestació de serveis socials, llevat que el deteriorament dels ja existents 
així ho justifiqui.

Contràriament, cal centrar-se en accions de manteniment, reparació o arranjament d’infraestructures i 
equipaments ja existents, a � i efecte de preservar el patrimoni municipal, el seu bon estat d’ús i evitar 
el seu malbaratament.

Addicionalment, les iniciatives d’aquesta mena, per complexitat o import, solen ser més assumibles pel 
teixit empresarial existent a la demarcació en els supòsits de contractació pública, per la qual cosa el seu 
efecte econòmic pot abastar a més empreses.

En de�nitiva, es tracta d’optimitzar l’actuació inversora, tot cercant la millora de les infraestructures i 
equipaments existents, i de maximitzar el nombre d’empreses contractades a tal efecte, sempre respec-
tant els principis de publicitat i concurrència que estableix la normativa que pertoca al sector públic.

L’impacte econòmic d’aquesta actuació pot ser molt positiu, ja que la reactivació de l’obra civil és essen-
cial per a esperonar la generació d’ocupació.

 

Tributació local

La tributació local és un component prou important de la càrrega �scal que suporten les empreses i els 
autònoms.

Per aquesta raó, la tributació local ha d’incorporar, en la mesura que les �nances dels ens afectats ho 
permetin, totes aquelles boni�cacions potestatives que puguin afavorir el desplegament de l’activitat 
econòmica.

Cal palesar que molts ajuntaments ha introduït a les seves ordenances �scals algunes d’aquestes mesu-
res, per la qual cosa ja s’ha produït un avenç signi�catiu en alguns casos. En canvi, moltes corporacions 
encara no les contemplen, per la qual cosa caldria fer un esforç de millora i actualització.

Les principals propostes que aporta la CEPTA per a millorar les ordenances �scals, i que resten empara-
des per la legislació en matèria d’hisendes locals, són:

1. Gestió: establir mecanismes que permetin el fraccionament sense cost, dins d’un mateix exerci,  

 de tots els tributs que pugui suportar un determinat contribuent. Aquest plantejament possibi 
 lita un aplanament de l’esforç, tot acomodant els pagaments a la seva liquiditat.

2. Gestió: establir boni�cacions de la quota d’aquells tributs de major importància: IBI, IVTM o   
 taxa d’escombraries, que es liquidin abans de la data �xada al calendari �scal: pagament per   
 avançat.    

3. Gestió: �exibilitzar la concessió de fraccionaments, tot atenent a la situació particular del   
 deutor. Molts cops, els límits generals fixats per l’AEAT en matèria de fraccionaments, i les   
 exigències en matèria de garanties, que són generalment emprats per moltes corporacions   
 locals, fan que propostes de pagament més adaptades a la realitat econòmica de contribuents  
 amb problemes de liquiditat, no puguin ésser ateses.

4. IBI (Impost sobre Bens Immobles): assolir una bonificació de la quota íntegra del 90% per a tots  
 els immobles objecte d’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immo  
 biliària, que no �gurin entre els bens del seu immobilitzat, independentment de la seva condi  
 ció; protecció o�cial o no. 

 Amb aquesta proposta es pretén afavorir al sector de la construcció, tractant als immobles com  
 una existència o mercaderia, i no com una propietat immobiliària amb vocació de permanècia.

5. IBI: dotar de contingut a la boni�cació potestativa prevista a la normativa, i que afecta a activi  
 tats econòmiques que puguin ésser declarades d’especial interès o utilitat municipal per a   
 concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

 Aquesta bonificació pot arribar al 95% de la quota íntegra.

6. IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques): introducció de les boni�cacions potestatives previs- 
 tes per la llei per aquells contribuents que:

  • Que afavoreixen l’inici de les activitats i la generació d’ocupació, 

  • Utilitzin o produeixin energia tot emprant instal·lacions per l’aprofitament   
   d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

  • Estableixin sistemes de mobilitat sostenible que cerquin l’estalvi energètic.

  • Presentin resultats negatius en el desplegament de la seva activitat.

7. IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica): introducció de boni�cacions que afavoreixin  
 l’ús de determinats tipus de combustibles o emprin determinades tecnologies.

 Aquesta boni�cació pot afavorir aquelles empreses que disposin �otes de camions o d’autobu  
 sos, i que han anat renovant la seva �ota.

8. ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres): establir un tipus impositiu discrimina  
 tori de l’1% per les instal·lacions, construccions i obres que es duguin a terme a les localitza  
 cions que abastin un PEMU o figures urbanístiques anàlogues, recollides de forma específica a  
 les ordenances �scals.

 Aquesta proposta vol afavorir, en qualsevol cas, a les actuacions en matèria de construcció i   
 rehabilitació a determinats indrets dels diferents municipis que requereixen actuacions de   
 caràcter prioritari.

9. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa al desenvolupament d’actuacions vinculades  
 als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.

10. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la localització d’Instal·lacions per l’aprofita  
 ment tèrmic, elèctric, energètic i d’altres.

11. ICIO: introduir i / o ampliar la bonificació relativa a la realització d’actuacions que afavoreixin les  
 condicions d’accés i d’habitabilitat.

 En aquest sentit, cal millorar els tractaments de l’impost en supòsits com la instal·lació d’ascen  
 sors a habitatges amb una certa antiguitat, o d’eliminació de barreres arquitectòniques.

12. Taxes relacionades amb la prestació de serveis urbanístics: eliminar la taxa per als supòsits de   
 rehabilitació i o reforma, on el pressupost d’execució siguin inferiors a 30.000 euros, a � i efecte  
 d’afavorir aquest tipus d’actuacions, amb el capteniment d’una progressiva eliminació de la   
 �scalitat que afecta les llicències conegudes col·loquialment, com d’obres menors.

13. Taxes d’ocupació del sòl i el vol: eliminació, atesa l’existència d’altres �gures tributàries com   
 l’ICIO o les taxes en concepte de serveis urbanístics, amb una forta capacitat de recaptació en   
 els supòsits d’obres, rehabilitacions, etc. i tenint en compte l’elevada càrrega d’aquest tribut,   
 dels següents conceptes:

  - Tanques i bastides per obres.

  - Contenidors per a runes d’obres i enderrocs.

  - Sacs de runes d’obres i enderrocs.

  - Puntals, per cadascun.

  - Grues, localitzades de forma permanent o temporal, en el decurs de l’obra.

  - Ocupació temporal de la via pública per part de formigoneres, elements de   
   transport lleuger o pesat, destinats a proporcionar o retirar material de diversa   
   tipologia i abast, etc.

El que es pretén és que, amb el pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es 
pugui donar cobertura a la utilització de la via pública, en supòsits de localització de grues �xes o 
mòbils, contenidors, tanques, etc.

Aquesta proposta pretén disminuir la càrrega morta o de gestió dels tributs que afecten el sector de la 
construcció, tot considerant que l’ICIO com a impost i la taxa de serveis urbanístics ja suposen un nivell 
de pressió �scal su�cient.

Conclusions

Les administracions locals constitueixen un client preferent d’una bona part del teixit productiu, a 
banda d’actuar com administració, tot disposant d’un sistema �scal propi, cada cop més rellevant: 
impacte sobre la càrrega tributària que suporten les empreses i els autònoms.

Per aquesta raó, les decisions adoptades des de les instàncies locals tenen un impacte gairebé immediat 
sobre l’activitat econòmica que es desenvolupa en els seus respectius àmbits.

Els ens locals disposen de la capacitat d’atreure i territorialitzar transferències provinents d’altres instàn-
cies, com és el cas de la Participació d’Ingressos de l’Estat (PIE), el Fons de Cooperació Local (FCL),  pro-
grames de subvencions com el Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), o simplement, 
l’aprofitament de línies de finançament tova o privilegiada que, des d’instàncies superiors, es poden 
arribar a instrumentar.

Tot plegat con�rma l’extraordinària capacitat que tenen els ens locals per a incidir en els seus diferents 
àmbits, i perquè les mesures proposades són essencials per a contribuir a dinamitzar l’activitat econòmi-
ca i esperonar la creació d’ocupació, tot mereixent la màxima atenció des del món empresarial.

 

 

 

 


