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INTRODUCCIÓ

 Què és un model de finançament i què inclou?

 Àmbit de la ponència

 Objectiu de la ponència



QÜESTIONS RELLEVANTS : INGRESSOS EN GENERAL(I)

1. Tipus d’ingressos municipals: impostos, participacions, taxes i 

preus, subvencions, i préstecs?

2. Tipus d’ingressos supramunicipals: recàrrecs, aportacions, 

subvencions?

3. Impostos: impost sobre la propietat immoble? També altres 

impostos menors? Un recàrrec sobre l’impost sobre la renda?

4. Participacions en impostos? Territorialitzades o no?



QÜESTIONS RELLEVANTS: IMPOST SOBRE LA PROPIETAT (I): 

BASES

5. Valors cadastrals de cada immoble o trams de valors?

6. Revisions cadastrals simultànies i forçoses, o lliures per a 

cada municipi?

7. Revisió cadastral i base liquidable de creixement gradual ?

8. La llei hauria d’autoritzar la manipulació dels valors per part 

de cada ajuntament? 

9. Cal explicar al contribuent, en detall i de forma planera, el 

resultat de la revisió cadastral de la propietat?



QÜESTIONS RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI: IMPOST SOBRE LA 

PROPIETAT (II): TIPUS I RECÀRRECS

10. Tipus de gravamen lliures o amb un límit màxim?

11. Impost sobre propietaris o sobre ocupants?

12. Recàrrec sobre habitatges buits, moblats o sense mobles?

13. Recàrrec sobre segones residències? 

14. Recàrrec sobre apartaments turístics?

15. Tipus elevats o increments forts haurien de requerir un 

referèndum dels contribuents? 



QÜESTIONS RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI: IMPOST SOBRE LA 

PROPIETAT (III): BONIFICACIONS

16. Potestat local per establir bonificacions en funció de capacitat 

econòmica dels propietaris o ocupants?

17. La capacitat dels contribuents es mesura amb la renda? I amb la 

riquesa (estalvis i immobles)?

18. Com cal mesurar la renda y riquesa de forma exhaustiva, 

periòdica i amb baixos costos de gestió?

19. La obligació d’informar del canvi de circumstàncies personals: es 

penalitza o no al beneficiari?

20. Potestat local per establir altres bonificacions (ecològiques, 

rehabilitació, etc.)?



QÜESTIONS RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI: IMPOST SOBRE LA 

PROPIETAT (IV): PROPIETAT NO RESIDENCIAL

21. Impost sobre immobles no-residencials ha de ser 

diferenciat? I diferenciant usos?

22. Tipus de gravamen sobre propietat no-residencial:    

tipus lliure o uniforme, a tot el país?



QÜESTIONS RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI: IMPOST SOBRE LA 

PROPIETAT (IV): RECÀRRECS SUPRAMUNICIPALS

23. Recàrrec supramunicipal sobre la propietat immoble residencial i 

no-residencial? Diferenciada?

24. Recàrrec sobre valors cadastrals homogenis, o ajustats per les 

diferències en l’any de revisió?

25. Gestió del recàrrec  supramunicipal conjunta o separada de 

l’impost municipal?

26. Recàrrec supramunicipal afectat a una despesa específica (aigua, 

residus, policia, etc.) o no afectat?

27. Recàrrec amb exempcions per les propietats residencials amb 

valors baixos, que resulti amb un efecte redistributiu 

intermunicipal, entre els municipis i entre propietaris o ocupants 

rics i pobres?



QÜESTIONS RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI: IMPOST SOBRE LA PROPIETAT 

(IV): GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA

28. El pagament per domiciliació bancària ha de ser de 4, 10 o 12 

terminis?

29. Qui fixa els terminis: l’ajuntament o el contribuent?

30. Quina informació ha de tenir, en paper i al domicili, el contribuent?:

28. Dades mínimes com determina la norma bancària europea SEPA?

29. Dades completes de la liquidació de l’impost?

30. Dades de la liquidació i dades explicatives, amb llenguatge 

planer, de l’impost ?

31. Dades de la liquidació, de l’impost i dels serveis que l’impost o el 

pressupost municipal finança?

32. Altres dades explicant la pujada o baixada de la quota respecte 

l’any anterior?

31. Com es pot fer fàcil l’accés digital de totes les dades de l’impost, del 

dret a bonificacions, i les formes de pagament, etc?



QÜESTIONS RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI: ALTRES IMPOSTOS 

MUNICIPALS

32. Impostos sobre el  sòl,  sobre transmissions, i sobre la plusvàlua  en 

la compravenda?

33. Taxa turística per estances: municipal amb tipus fix o lliure, o amb 

topall mínim?

34. Recàrrec sobre la renda: sobre la quota de l’impost, o sobre les 

rendes salarials en el domicili del contribuent, o sobre les rendes 

salarials en el municipi del lloc de treball?; recàrrec fix o lliure, amb 

topalls o sense? Simple participació territorialitzada o no 

territorialitzada?



QÜESTIONS RELLEVANTS PER L’ANÀLISI: LES SUBVENCIONS 

ANIVELLADORES

35. Subvencions anivelladores de necessitats i de capacitat fiscal?

36. La capacitat fiscal mesurada ha de ser la de l’impost sobre la 

propietat o de tots els impostos?

37. Calen garanties que la propietat immoble està valorada de forma 

homogènia, a efectes de l’indicador de capacitat fiscal, quan les 

revisions cadastrals no són simultànies o de forma periòdica 

estricta entre els municipis?

38. L’impost sobre la propietat no-residencial ha de ser una 

participació territorialitzada, una participació segons població o 

una participació anivelladora? 

39. La subvenció anivelladora ha de premiar, ser neutra, o penalitzar 

els tipus de gravamen elevats o els massa baixos?



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

INTRODUCCIÓ

• Estructura de govern local:
– Sistema no uniforme: urbà, rural, metropolità

– Dimensions dels ens municipals

– Parishes: l’entitat inframunicipal desconeguda

• Competències de despesa local:
– Serveis comunitaris: propietat, cultura i oci

– Serveis socials i habitatge

– Serveis d’educació primària i secundària 

– Serveis de recaptació de l’impost de propietat i altres

• Dependència central (Anglaterra i Irlanda Nord) i central i 
regional (Escòcia i Gales) dels governs



LOCAL GOVERNMENT STRUCTURE IN THE UNITED KINGDOM

Country Regional Single Upper Lower Total
Tier Tier Tier

England 8 regions 57 34 Shire 269 Shire 353 Principal
(Minor role) Authorities Counties Districts/ Authorities
+Greater (only 1 level (mostly as Boroughts

London of local gov.) local (Billing
Authority education Authority for

authorities) Council Tax)
Scotland 32 Councils

(consist of councillors elected every five years by registered voters in each
of the council tax)

Wales 22 Single-Tier Principal Areas
(since 1 April 1996,  responsible for local government services, including
education,  social work, environmental protection, and most highways)

Northern 11 Districts
Ireland (waste and recycling services, leisure and community services,

building control and local economic and cultural development)



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

ESTRUCTURA D’INGRESSOS

• Impost sobre la Propietat immoble residencial, per a persones 
o famílies ocupants:

• Impost sobre la propietat immoble no-residencial, per negocis

• Taxes i preus

• Ingressos propis no tributaris, derivats d’activitats comercials

• Subvencions incondicionades Govern central (Anglaterra, 
Irlanda Nord)) o Regional (Escòcia i Gales)

• Préstecs



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT IMMOBLE:

ANTECEDENTS   

• Domestic and non-domestic rates fins 1991.

• Community Charge (poll tax) 1991-93

• Council Tax, per propietat residencial, des de 
1993

• Business Rate per la propietat no-residencial, 
des de 1993



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT RESIDENCIAL (I): BASE 
IMPOSABLE (I)

• Sistema de 8 trams de valors (Bands: A-H). Estalvien 
valoracions individuals precises

• Valors calculats el 1991, per la introducció del 
Council Tax el 1993. No hi ha hagut més 
actualitzacions.

• El sistema de trams permet reduir la proporcionalitat 
de l’impost i fer-lo intencionadament més regressiu



Council Tax band Value of home estimated at 1 April 1991 Proportion of the Band D 

rate payable for 

properties in each band 

(the ‘band ratio’)

Band A Under £40,000 6/9

Band B £40,001 - £52,000 7/9

Band C £52,001 - £68,000 8/9

Band D £68,001 - £88,000 9/9

Band E £88,001 - £120,000 11/9

Band F £120,001 - £160,000 13/9

Band G £160,001 - £320,000 15/9

Band H Over £320,001 18/9

Box A: Council tax



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT RESIDENCIAL (II): TIPUS DE

GRAVAMEN I QUOTA 

• El tipus de gravamen és implícit i es deriva dels ingressos que 
es volen recaptar

• La quota bruta es calcula al aplicar un descompte (25%)  si a la 
casa hi ha un sol adult.

• Fins el 200? s’aplicava un segon descompte del 25% si no hi 
havia cap adult (segones residències)

• Un descompte especial s’aplica si hi ha estudiants, als 
presoners, etc.



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT RESIDENCIAL (II): TIPUS DE 
GRAVAMEN I QUOTA 

• Límits legals als tipus de gravamen:

– Entre 1992 i 1999, el  govern central té la potestat per 
establir un topall general (derivat d’un retall obligat: 
capping). Entre 1999 i 2011 el capping és per a governs 
locals específics.

– Des de 2011, hi ha la obligació de celebrar un referèndum
per increments elevats del tipus. Cap govern local ha optat 
pel referèndum fins ara.



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT RESIDENCIAL (III): RECÀRRECS

• Actualment no hi ha descompte a les segones residències. Per 
tant, l’antic descompte del 50% ara implica un recàrrec real ja 
que el contribuent paga per serveis comunitaris i educació a la 
primera residència i pel mateix a la segona encara que no 
utilitza serveis d’educació i socials.

• Des de 2013, existeix un recàrrec, decidit per cada govern 
local, per habitatges desocupats distingint entre, moblats i no 
moblats, i 3 períodes: 

– Fins a 7 dies o fins a 1 mes, per canvi de ocupants: 0% 
d’impost i 0% de recàrrec

– Menys de 2 anys: 100% impost i 0% recàrrec

– Més de 2 anys: 100% impost i fins a 100% de recàrrec



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT RESIDENCIAL (IV): BONIFICACIONS

• Bonificació segons capacitat econòmica de l’ocupant titular o 
adult ocupant no titular

• La capacitat fiscal es mesura amb “means tested” i es té en 
compte renda i estalvis i inversions:

– Exemple: Fife Council (Scotland): No té bonificació una 
persona sola amb més de 16.750  lliures o vàries persones 
amb més de 25.000 lliures. Tampoc té bonificació qui té 
estalvis o inversions (assegurances, propietats fora de 
l’habitual, indemnitzacions,...) per sobre de 16.000 lliures.

• El beneficiari pot sol·licitar la bonificació, però té l’obligació 
d’informar del canvi de circumstàncies. En cas de no fer-ho 
pot ser penalitzat entre 100 i 1.000 lliures, per evitar ser 
processat.



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT RESIDENCIAL (V): GESTIO I 
TRANSPARENCIA

• Impost i recàrrecs administrat pel districte, govern unitari, o 
metropolitans, no els counties.

• Habitualment els governs locals estableixen 10 terminis de 
pagament (d’abril a gener). Però poden fer-ho en 12 terminis 
si el contribuent ho sol·licita.

• Informació completa del càlcul de l’impost per part de cada 
contribuent, amb guia inclosa amb informació de l’impost, 
recàrrecs, bonificacions, etc.



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT RESIDENCIAL (V): 
PROPOSTES DE REFORMA

• Actualitzar els valors de les propietats

• Ampliar el nombre de Bands de 8 a 13 i de 1 a 3 a 1 a 
9 els valors de les Bands (Lyons Inquiry 2007)

• Passar a un sistema de valoració específica de cada 
propietat residencial (Lyons Inquiry (2007), Mirrlees 
Review (2011), J. Rowntree Foundation Report 
(2014)



Box E: Alternative bandings for council tax

Research for the Lyons Inquiry (2007) modelled changes to the bands and proportions of 

council tax in England. It suggested splitting bands A, G and H; the new higher bands would 

pay a substantially greater proportion of the Band D bill than at present.

Existing bands                                                     New bands

Bands   1991 values              Band ratio Bands     1991 values                  Band ratio

A            Under £40,000                6/9 A1            Under £30,000                   5/9

A2            £30,001-£40,000                6/9 

B            £40,001 - £52,000          7/9 B              £40,001 - £52,000              7/9 

C            £52,001-£68,000 8/9 C              £52,001-£68,000                8/9 

D            £68,001-£88,000            9/9 D              £68,001-£88,000                9/9 

E            £88,001-£120,000         11/9 E              £88,001-£120,000             11/9 

F             £120,001-£160,000      13/9 F              £120,001-£160,000           13/9 

G            £160,001-£320,000      15/9 G1            £160,001-£240,000           15/9

G2            £240,001-£320,000           17/9 

H            Over £320,000              18/9 H1            £320,001-£450,000           21/9

H2            £450,001-£700,000           27/9

H3            £700,001-£1,000,000        36/9

H4            Over £1,000,000               45/9



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT NO-RESIDENCIAL (I)

• Entre 1990 i 2013 l’impost és uniforme a nivell nacional.

• L’impost es calcula sobre la renda teòrica de la propietat 
(rateable value: renda cadastral) calculada per una agència 
estatal, revisada cada 5 anys. La darrera revisió prevista pel  
2015 ha estat retardada fins el 2017.

• S’aplica el tipus del 0,482 sobre la renda teòrica, i existeixen 
deduccions per empreses petites, ONG, i empreses rurals. 

• Els ingressos recollits en un fons són repartits entre els 
governs locals de cada regió-nació (England, Scotland i Gales) 
d’acords amb el criteri de necessitats establert per les 
subvencions anivelladores. Des de 2013 cada govern local 
reten el 50% del creixement dels ingressos del Business rate.



Box C: BUSINESS RATES

The National Non-Domestic Rate, or ‘business rate’, is collected from the occupants of all 

non-domestic properties by the billing authority (the local authority, with the responsibility 

falling to the district council in two-tier areas). Business rates bills are based on the 

rateable 

value of the non-domestic property, set by the Valuation Office Agency, multiplied by the 

‘multiplier’ or poundage. For example:

Rateable value:                      £20,000

Multiplier:                               48.2p in the pound

Business rates liability:          £20,000 * 0.482 = £9,640 per annum

There are some reliefs available on business rates, including small business rate relief; 

charitable relief; rural rate relief; and a series of short-term reliefs introduced in the 2013 

Autumn Statement. Further details can be found in the Library standard note Business 

rates.

Under the Local Government Finance Act 1988, all rateable values are revalued every five 

years for business rates purposes. The most recent revaluation came into force on 1 April 

2010. Valuations are based on levels of annual rent on the ‘antecedent value date’ (AVD), 

1 April 2008.

Sections 29 and 30 of the Growth and Infrastructure Act 2013 postponed the date on 

which the next revaluation will come into force from 1 April 2015 to 1 April 2017.



ESTRUCTURA D’INGRESSOS LOCALS 
AL REGNE UNIT

IMPOST SOBRE LA PROPIETAT NO-RESIDENCIAL (II)

• Proposta de singularitzar la renda cadastral en funció del tipus 
de negoci, com ja passa amb pubs, edificis històrics, cables de 
comunicació, etc.

• Proposta  de revaluar els immobles cada 2 o 3 anys.

• Proposta de l’Institut of Fiscal Studies de incloure la facturació 
com un factor de càlcul de la base (multi-base business tax).

• Proposta perquè el temps de les revaluacions les pugui decidir 
cada govern local.

• Proposta perquè els governs locals puguin decidir el tipus de 
gravamen com feien abans del 1990. El sector empresarial 
s’oposa a aquesta autonomia del tipus de gravamen.
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