
 

 

 

RESOLUCIÓ DE L’ARC METROPOLITÀ SOBRE EL DÈFICIT DE FINANÇAMENT DELS 

AJUNTAMENTS  

 
Després de més de 40 anys de democràcia local, el sistema de finançament local és una 
assignatura pendent de l'Estat i la Generalitat amb els municipis. Aconseguir un sistema 
estable i durador per al finançament de l'Administració Local continua sent un dels reptes més 
importants dels nostres Governs Locals. 
 
Ja abans de la pandèmia els governs locals eren els ens polítics que prestaven i presten serveis 
públics essencials des de la proximitat, emparats en el principi constitucional d'autonomia. 
Com a tals, requereixen un sistema de finançament estable que garanteixi la cobertura de les 
necessitats bàsiques dels ciutadans en el marc de les seves competències, almenys al mateix 
nivell que la resta dels governs territorials. 
 
L'última reforma del model de finançament local va tenir lloc l'any 2002, produint-se 
desajustaments, alguns dels quals estan encara pendents de resoldre. Cal abordar-los de forma 
urgent, especialment, pel transcendental paper que han jugat els ajuntaments en la contenció 
socioeconòmica dels efectes causats per la crisi sanitària de la COVID, amb un esforç inversor 
important, assumint competències impròpies i fent esforços encomiables per a ampliar l'escut 
social per a protegir les famílies, bonificant taxes a l'hostaleria i al comerç local, o garantint 
serveis socials bàsics. 
 
Els Ajuntaments necessitem ingressos suficients per a poder complir amb els nostres ciutadans 
i ciutadanes. Hem sofert una pèrdua dels nostres ingressos, amb la reforma de l'Impost de 
Plusvàlues, que aportava més de 2000 milions d’euros a les arques municipals de tot el país. En 
relació amb aquest Impost, demandem la creació d'un fons específic de compensació per les 
pèrdues ocasionades als Ajuntaments. 
 
Davant aquesta situació, es fa necessari reivindicar des de l'Arc Metropolità mesures per a 
compensar la pèrdua d'ingressos de les corporacions locals, que garanteixin l'estabilitat dels 
serveis i polítiques públiques que gestionem des de l'àmbit municipal i que la ciutadania ens 
demanda. Cal abordar la reforma del sistema de finançament local, que se situa per sota de la 
mitjana d'altres països europeus, alhora que es revisa el sistema de repartiment de 
competències.   
 
Per tot això, la nova Llei de Finançament Local no pot dilatar-se més en el temps i ha d’estar 
aprovada abans d’acabar la legislatura. Les dificultats econòmiques que travessen els 
ajuntaments fa més necessari que mai un marc normatiu que combini la presència d’un espai 
fiscal propi que inclogui impostos (propis i compartits), taxes, preus públics que permeti als 
governs locals exercir la seva autonomia i corresponsabilitat fiscal, amb un conjunt de 
transferències incondicionals provinents d’una participació més gran dels Ajuntaments en els 
ingressos de l’Estat (PIE) i dels Fons de Cooperació Local que cobreixin la bretxa existent entre 
les necessitats de despesa estimades. 
 
Cal també abordar reformes en la gestió econòmica dels ajuntaments, suprimir les limitacions 
existents al destí del superàvit local i les rigideses de la regla de despesa i sanejar la situació de 
municipis en risc financer, en la línia de les reivindicacions de la FEMP. 



 

 

 

 
El compromís de les comunitats autònomes resulta també totalment necessari. És 
imprescindible la intensificació del paper de les Autonomies en la provisió financera als 
Governs Locals. En aquest sentit, està pendent de resoldre la corresponsabilitat de les CCAA 
amb les entitats locals a través de l'aplicació de la participació en els tributs de les Comunitats 
Autònomes. 
 
Acords: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a impulsar una nova llei de finançament dels ens locals, 
amb un model concertat entre el Govern de l’Estat, governs autonòmics i ajuntaments; amb 
l’objectiu que esdevinguin uns governs amb capacitat de transformació i puguin desenvolupar 
amb qualitat les seves competències.  
 

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a elaborar i presentar al Parlament de Catalunya 
una llei de finançament local en compliment de l’article 220.1 de l’Estatut de Catalunya que 
encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals 
(...)”. 
 
TERCER.- Sol·licitar al Govern de l'Estat dur a terme les reformes legislatives necessàries per a 
introduir de manera més àmplia elements de progressivitat en el conjunt dels tributs, en 
atenció a la capacitat econòmica del contribuent. 
 
QUART.- Sol·licitar al Govern de l'Estat agilitzar nous avanços en els acords entre la FEMP i el 
Ministeri d'Hisenda sobre gestió directa dels Fons Europeus de Reconstrucció Econòmica 
d'ajuntaments de, almenys, el 15% del total dels transferits a l'Estat espanyol. 
 
CINQUÈ.- Sol·licitar al Govern de l'Estat la creació d’un fons urgent de compensació municipal 
que cobreixi la reducció dels ingressos derivats de la reforma de l’impost de plusvàlua. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, a les 
entitats municipalistes (FEMP, FMC i ACM), a la Diputació de Barcelona, a la Conselleria 
d’Economia i a la Presidència del Govern de la Generalitat i al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública i a la Presidència del Govern de l’Estat.  

 
Terrassa, 23 de novembre de 2022 

 
 
 
 

 


