
 
 
 

SEGON PAQUET DE MESURES DE JUNTS PER SANT CUGAT  
PER FER FRONT A LA CRISI ECONÒMICA DERIVADA DE LA COVID-19 

 
L’Ajuntament de Sant Cugat ha d’exercir el rol de lideratge que li pertoca per superar la 
crisi que ja tenim a sobre de la millor manera possible i pal·liar en la mesura del 
possible els efectes duríssims en les condicions de vida de les persones, que fàcilment 
es poden preveure, no només per les conseqüències sanitàries directes sinó també per 
la seva repercussió econòmica. La majoria de la gent, les empreses, els comerços, els 
autònoms, no estan ingressant res des del 13 de març. És ara, de forma immediata que 
cal actuar. Ara toca rescatar llocs de treball sense limitacions. 
Per aquesta raó, i tal com vam proposar el passat 21 de març, en el primer paquet de 
mesures, pensem que la millor i primera mesura seria la creació d’un comitè de crisi 
garantint la pluralitat política, així com la presència dels diferents operadors de la 
ciutat. 

 
1. RESPECTE A LA HISENDA MUNICIPAL I D’ALTRES ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
MOBILITZAR LA CAPACITAT FINANCERA REAL DE L’AJUNTAMENT 
Instar les administracions supralocals a que es modifiqui per decret urgent la Llei 
d’estabilitat i es permeti fer dèficit. L’actual normativa vigent de l’etapa Montoro i no 
modificada pels governs socialistes, ha generat l’acumulació d’enormes saldos de 
tresoreria a tota l’administració que és avui titular de milers de milions que no pot 
utilitzar. En el cas de Sant Cugat estem parlant de 52 milions de € a 31/12/19.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ASPECTES FISCALS  
Els ajuntaments tenim alguns ingressos fiscals que són obligatoris per llei (IBI, IAE i 
IVTM), la resta són potestatius. Tots ells s’aproven i es regulen per ordenança fiscal, 
alguns es meriten l’1 de gener, altres quan es produeix el fet imposable.  
 
Amb tot plegat es proposa:  
 
ANUL·LAR DETERMINATS INGRESSOS FISCALS 

- Taxa per ocupació de via pública que es merita contra l’activitat comercial que 
legalment no pot exercir la seva activitat: Terrasses de bars i restaurants i taxes 
de mercadets.  

- Taxa d’escombraries, que es gira contra locals comercials que no poden exercir 
la seva activitat i per tant no generen residus -> No es compleix el fet 
imposable. 

 
Nota: Tot i que el govern municipal ha anunciat subvencions per cobrir aquestes taxes 
creiem que atès que crear línies de subvenció és lent i costós en termes de gestió, tant 
per a l’administració com per al contribuent és molt preferible senzillament no girar-
les, anul·lar-les simplement perquè no es dona el fet imposable. 
 
DIFERIR ALTRES INGRESSOS  
Tot i que els mecanismes de recaptació estan previstos en ordenança fiscal, instem el 
govern a promoure modificacions per decret, o com legalment es pugui, que hauran de 
ser referendades pel ple a la brevetat més gran possible. 

- IBI. No girar els rebuts corresponents al trimestre vinent de les unitats 
cadastrals inferiors a determinat valor que reculli el 80% dels habitatges, locals 
comercials, indústries i oficines de menor valor cadastral. Dins el 20% restant, 
habilitar mecanismes per oferir els mateixos avantatges de forma pregada. 

- ICIO i taxa d’obres. No liquidar les obres que han quedat interrompudes. 
- PLUSVÁLUES (IITNU) pendents de liquidació per béns immobles de baix valor 

cadastral. 
- VEHICLES (IVTM) dels que són titulars les petites activitats econòmiques. 
- IAE per a empreses amb imports nets de la xifra de negocis inferiors als 30 

milions d’euros.  
- Llicències d’activitat, en general. 
- Taxes relacionades amb cementiri. 

No liquidar temporalment un percentatge tan elevat dels ingressos municipals tindrà 
conseqüències molt importants però relativament curtes en el temps. Un cop 
superada la crisi l’Ajuntament les hauria de liquidar de manera esglaonada, fins i tot en 
part, ja entrat l’any 2021. Les ordenances futures hauran de recollir també la 
suavització de l’impacte i no generar danys majors per l’acumulació de quotes de l’any 
en curs i les diferides durant la crisi. 



 
 
NOU PRESSUPOST 
Les circumstàncies actuals probablement, entre d'altres, provocaran canvis molt 
importants: 

- Menor capacitat d’execució d’inversions, perquè les empreses no podran 
proveir els serveis. 

- Increment molt fort de les necessitats socials, assistencials i de promoció de 
l’economia i l’ocupació. 

 
En aquest escenari, és millor tenir nou pressupost que no tenir-lo, però que no podrà 
ser el que s’havia estat treballant. Caldria reduir fortament les partides d’inversió, 
algunes previsions d’ingressos (sobretot plusvàlues, però també adaptar les mesures 
excepcionals del present pla) i crear una gran partida de fons de contingència, tan 
flexible com permeti la normativa, per fer front a les urgències de tota mena que 
sorgiran. 
 
SOBRE EL TRIBUT METROPOLITÀ I ALTRES INGRESSOS FISCALS DELS ENS LOCALS 
Els ajuntaments de les respectives demarcacions hem d’instar a què l’AMB i la resta 
d’administracions supramunicipals, si correspon, adoptin mesures anàlogues a les ja 
expressades.  

- Cal suspendre immediatament, en particular, l’emissió de rebuts del tribut 
metropolità, que es basa en uns valors cadastrals que ja han perdut avui tot el 
seu sentit, del poc que tenien.  

- Respecte de la resta de taxes que acompanyen els rebuts de l’aigua, per 
exemple, l’AMB ha de sumar-se a allò que s’estableixi per a les companyies 
subministradores. Si no es cobra el servei, tampoc s’ha de cobrar els gravàmens 
que l’afecten i per les mateixes raons. 

 
 
 
2. ECONOMIA LOCAL 
 
Panorama  
L’aturada que provoca la situació es calcula que afectarà en l’àmbit estatal en una 
forquilla del 2-4% del PIB cada mes que passem de confinament. L’afectació és 
gravíssima i afecta la capacitat de sosteniment d’innombrables famílies i empreses. Les 
conseqüències en termes d’atur, precarietat i empobriment cal preveure-les com a 
molt severes, més que la crisi de 2008 perquè a més a més l’impacte és més global i 
molt més ràpid i radicalment sobtat.  
 
Reacció de l’administració central i de la Generalitat de Catalunya 
Les mesures anunciades fins ara són molt minses, apel·len al sector privat i 
constitueixen avals per fer possibles nous endeutaments per part dels operadors. La  



 
 
Generalitat, per la seva banda, tremendament ofegada, té poc marge de maniobra. En 
essència, el que cal preveure i ja es constata és un nombre massiu d’ERTO’s i 
d’acomiadaments, tancament de negocis i un creixement massiu de l’atur, dels 
concursos de creditors, etc. Estem parlant d’una fractura de la cadena de valor en 
sectors importantíssims, minoristes i majoristes: hostaleria, turisme, automoció, 
construcció, comerç, serveis a les empreses... que redundarà en una crisi immobiliària i 
financera, novament, a la vista de la depreciació dels béns immobles, dels locals que 
tancaran i dels dubtes que sorgiran, novament, sobre la consistència de la valoració 
dels actius que constaran als balanços dels bancs i per tant sobre la seva solvència.  
 
Plantejament d’actuació municipal 
 

1. Ara no es tracta de reforçar ni la demanda ni l’oferta, es tracta simplement de 
sobreviure i de fer possible una remuntada potent quan la crisi sanitària 
remeti. Si no es prenen mesures molt fortes la situació post crisi necessitarà 
anys o dècades per remuntar i recuperar unes condicions de vida per a les 
persones anàlogues a les que teníem fa a penes unes setmanes.  
 

2. Per aconseguir-ho és necessari que els sectors estratègics, i els seus operadors 
considerats de forma individual, puguin aguantar els mesos que calgui amb 
ingressos (quasi) zero, pràcticament en estat de latència, i això només es pot 
fer d’una manera: Posant a zero, també, les seves despeses i les seves 
obligacions de pagament.  
 

3. Es tracta de repartir les pèrdues de manera sostenible. Això vol dir que hi ha 
operadors que tenen alta capacitat de resistència i altres que no. Tenen més 
capacitat els arrendadors que els llogaters, els bancs que els finançats i les 
grans companyies de subministrament que les empreses i les famílies 
afectades. Cal combatre el tancament de negocis i empreses i la destrucció 
d’ocupació, la desertització dels carrers i l’empobriment general per fer 
possible un rellançament fort quan la crisi remeti. 
 

4. La força de Sant Cugat sempre ha estat la del conjunt, les seves empreses, les 
seves universitats, el seu comerç i el seu talent. Ara més que mai cal construir 
aliances que permetin llençar missatges clars i contundents a aquells que tenen 
bona part de la capacitat de fer que els efectes de tot el que està passant siguin 
els més petits possibles. 

 
 
 
 
 



 
 
ACCIONS A L’ABAST  
En un escenari d’ingressos zero o molt minvats, les empreses en general hauran de fer 
front a una estructura de despesa que coneixem: 
 

A. On l’ajuntament i la ciutat no té capacitat d’incidència:  
o Costos laborals: Via ERTES i demores en cotitzacions es podran superar 

mentre es mantenen els ingressos per part de la plantilla. Les 
administracions competents han d’entendre que només a través de 
l’assumpció total dels costos es garanteix la supervivència de les unitats 
econòmiques i dels llocs de treball. No és només de finançar, es tracta 
que cadascú ha de jugar el rol que li  

o correspon en el sistema per garantir precisament que el sistema segueix 
dempeus.  

§ Cal denunciar en aquest punt que les mesures de 29 de març 
que obliguen a suspendre  temporalment l’assistència de les 
plantilles als llocs de treball de totes les empreses de sectors no 
essencials apliquen la totalitat dels costos en treballadors i 
empreses.  

o Aprovisionaments, compres: És de preveure una reducció massiva de 
comandes fruit de l’aturada general i la reducció fins a pràcticament 
zero de la majoria de les partides de compres. 
 

B. L’Ajuntament sí que pot actuar:  
L’Ajuntament ha de liderar la societat i concitar la voluntat de les entitats 
empresarials, de comerciants, cambra, treballadors, propietaris i altres per 
construir un gran pacte, una estratègia compartida que inclou directrius i 
missatges clars i contundents.  
 
Oferirà d’acord amb tots els anteriors escenaris de viabilitat per a tothom, que 
alhora han de deixar clar que hi podria haver conseqüències severes per a qui 
no se sumi a l’estratègia compartida: 

a. Subministres i telecomunicacions: Interlocutar amb els principals 
operadors instant  

- La suspensió dels rebuts per a les activitats aturades,  
- Mesures tendents a la prohibició de la interrupció de serveis 

d’aigua, electricitat, gas, telefonia i Internet 
- La dotació de serveis a qui fins ara no se’ls havia pogut 

permetre. Tothom ha de tenir telèfon i Internet a casa seva. 
b. Impostos: Tal com ja ha estat descrit, eliminant o posposant la 

càrrega fiscal local i pressionant les administracions competents en 
la mateixa direcció. 

 



 
 

c. Devolució de préstecs i despeses financeres. Interlocució amb les 
entitats financeres, de la mà de les entitats representants del teixit 
econòmic local, per aconseguir els mateixos objectius: eliminació de 
les obligacions de pagament obligatoris durant el període d’aturada i 
obertura o ampliació de línies de finançament per a l’activitat 
econòmica. 

d. Lloguers. En la mateixa línia. 
- PROMUSA, evidentment, que allotja en règim de lloguer 

nombroses activitats econòmiques, ha de fer (ja ha fet) el 
primer pas. 

 
Les grans empreses subministrament, les entitats financeres i els propietaris de 
locals han d’entendre que afrontem com a societat una situació en què si no 
aportem tothom ningú sortirà indemne i l’Ajuntament ha de liderar i plantejar 
un missatge clar i contundent al respecte. La comissió d'emergència econòmica 
local generarà les mesures necessàries que afavoreixin a totes les parts en 
aquest pacte.  
 
En aquest període crític i excepcional, només podem garantir una recuperació 
ràpida i amb danys menors si sumem totes les peces del sistema per fer 
possible la superació “del parèntesi” sense perdre unitats econòmiques i llocs 
de treball. Per això: 
 

- Sant Cugat hauria d’excloure les empreses subministradores 
que no s’hi impliquin en el pla. Evidentment no haurien de 
poder contractar amb l’Ajuntament, però tampoc haurien de 
poder fer-ho amb cap dels grans operadors privats del 
municipi.  

- Sant Cugat hauria d’excloure igualment les entitats 
financeres que no col·laborin de les licitacions i dels circuits 
comercials i haurien de rebre les traves legalment viables per 
a les seves operacions al municipi. 

- Sant Cugat ha de prohibir els desnonaments, tant no només 
en  usos residencials, també en els negocis, fins que remeti la 
crisi sanitària.  

- Sant Cugat ha d’instar els propietaris de locals destinats a 
usos econòmics a aplicar carències almenys mentre duri 
l’estat d’alarma i estiguin prohibides les activitats dels 
operadors. Pot plantejar incentius fiscals als propietaris que 
s’acullin al pacte i podria plantejar-se mesures coercitives, 
amb els recursos que te al seu abast, en cas contrari.  



 
Es fa constar que aquestes mesures s’estableixen en benefici de 
tothom. La propietat de locals afronta un escenari post crisi amb forta 
depreciació, baixada de rendes i fort increment del nombre de locals 
desocupats. Sens dubte és preferible també per a ells deixar de cobrar 
rendes durant uns mesos però mantenir-les al mateix nivell que estaven 
després.   

 
 
INFORMACIÓ CLARA I A L’ABAST  
Una de les grans mancances ja detectades és la dificultat per part dels agents per 
obtenir i interioritzar tota la informació que necessiten i/o els pot resultar útil. 
L’Ajuntament, a través de la seva OAE i en cooperació amb els actors especialitzats del 
sistema ha de posar en marxa urgentment un servei d’informació general i amb 
atenció personalitzada orientada a les activitats econòmiques especialitzat en la 
resposta a la situació de crisi actual.  
 
 
3. ECONOMIA COMARCAL, METROPOLITANA I DE PAÍS 
 
Bona part de la ciutadania local no viu de l’economia santcugatenca. L’adopció d’un pla 
de mesures que fos òptim a Sant Cugat resultaria extremadament útil per a les 
persones que treballen i operen a Sant Cugat, però no per a tots els santcugatencs i 
santcugatenques que en bona part tenen empreses i sobretot treballen a altres 
municipis. Addicionalment, el gran pacte proposat resultarà molt més eficient si 
incorpora altres municipis (en el seu sentit integral, no ajuntaments sinó municipis 
sencers).  
 
Per això el Pacte s’ha d’estendre en primer lloc als municipis CiT i del conjunt de la B30, 
i després a tota l’AMB i el conjunt del país. 
 
Sant Cugat del Vallès, 31 de març de 2020 


