ÀMBIT DE TREBALL NÚM. 6.- Finances Locals

Barcelona, Desembre de 2016

Qüestions per al debat en el marc de l’àmbit de treball número 6:
Increment de la recaptació
1. Podem incrementar la equitat i la capacitat recaptatòria del món local, a partir
de reduir la obligatorietat a 2 impostos: sobre la propietat i sobre la renda?
2. Cal establir la
administracions?

potestat

d’aplicar

recàrrecs

sobre

tributs

d’altres

3. Cal modificar el sostre actual de 75.000 habitants per a poder participar dels
impostos no locals?
4. Aquests impostos han de ser només sobre la renda generada a cada territori
( IRPF i Societats )?
5. Les taxes i preus públics han de seguir gravant el servei del qual el
contribuent n’és beneficiari?

Sistema d’anivellament de recursos
6. Necessitem un sistema d’anivellament de recursos, integrant al Fons de
Cooperació Local les diferents subvencions existents, i reduint les
subvencions condicionades?
7. Aquest sistema d’anivellament ha de garantir recursos similars per a esforços
fiscals similars?
8. Les subvencions incondicionades han d’anar subjectes a la capacitat fiscal i a
la necessitat de despesa?
9. La necessitat de despesa s’ha de determinar en funció de les competències
assumides i del cost del servei associat? Cal tenir en compte les diferències
de cost unitari segons la tipologia de l’ens local?
10. La capacitat fiscal s’ha de determinar en funció de les bases impositives
segons el seu pes relatiu?
11. Les subvencions condicionades s’han de limitar a plans estratègics o per a
fer front a contingències?
12. Cal implementar mecanismes que permetin reconèixer la diversitat dels
governs locals, en conceptes com la capitalitat, àmbits metropolitans,
turístics, micropobles, ... ?
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Actualitzacions cadastre
13. Cal que els ens locals participin de l’Agència Tributària pel que fa al cadastre,
donant major recorregut entre els tipus de gravamen?
14. Cal dotar als ens locals la competència per a gestionar, recaptar i
inspeccionar l’impost sobre la propietat?
15. S’han de promoure actualitzacions i homogeneïtzacions obligatòries de les
bases cadastrals per evitar problemes d’equitat?

Autonomia local
16. Cal establir un sistema de comptabilitat de costos únic a nivell local, que
permeti homogeneïtzar el cost dels serveis per a cada tipus d’ens local?
17. En virtut del principi d’autonomia local, els ens locals han de poder acordar
un nivell de prestació de serveis superior a l’standard si realitzen un esforç
fiscal superior o si són més eficients?

Regulació municipal de les finances
18. Cal respectar les especificitats del món local per definir la normativa
d’estabilitat pressupostària i així poder preveure el compliment individualitzat
a partir de variables microeconòmiques?
19. Tots els ens supramunicipals s’han d’integrar en el mateix sistema de càlcul?

Tutela financera
20. Quins criteris s’han d’aplicar per analitzar la solvència local?
21. Cal aplicar els mateixos criteris d’estabilitat que els de les administracions
superiors?
22. Cal mantenir com a criteris d’equilibri i solvència el deute sobre ingressos
corrents, l’estalvi net positiu i el període mitjà de pagament?
23. Quins ràtios s’han d’establir per tal de poder autoritzar determinats
endeutaments?
24. Cal establir un registre unificat i únic d’informació a remetre per part dels ens
locals que permeti la seva supervisió.
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Carta Europea d’Autonomia Local
25. Cal exigir el compliment de la Carta Europea d’Autonomia Local?
26. En concret, cal donar accés per a determinades inversions al mercat de
capitals?

ÀMBIT DE TREBALL NÚM. 6- FINANCES LOCALS

4

