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Fiscalitat per
gestionar la ciutat

El tabú fiscal ha lligat de mans els darrers governs
municipals de Barcelona, i d’arreu, de forma que
hanrenunciataemprar les taxes,elspreuspúblics
ielsimpostoslocals,notantcomlafontdefinança

ment que difícilment poden esdevenir, sinó com a eina de
gestiópública.Tenimprouexemplesreeixitsde lacapacitat
local d’establir un preu públic a determinats béns o serveis
perracionalitzarnel’ús.Desdelesàreesblavesoverdesfins
als tiquets d’entrada al ParkGüell. Per cert, totes iniciatives
discutidesenelmomentd’implantarseperòqueavuiningú
noqüestionaiésdifícilimaginarelfuncionamentdelaciutat
sense aquests preus públics. Però cal recordar que l’ara tan
reclamada taxa turística arreu és municipal excepte a
Catalunya, on la Generalitat va haver de suportarne el
desgast polític perquè els ajuntaments, Barcelona la prime
ra,no l’assumien.
Avegades, l’actuaciófiscaldelsmunicipispersi solaés in

suficient permodificar fenòmensmoltmés complexos. Per
exemple, les rebaixes i exempcions a les tarifes d’aparca
mentensuperfícieienl’impostdecirculacióperalsvehicles
elèctrics,quepersisolesnosóncapacesdecompensarles li
mitacionsperalconsumidor–preu,autonomia–queencara
presenten aquest tipus de vehicles. Tot i amb això, i encara
que els imports de les rebaixes –o dels recàrrecs– fiscals si
guinmodestos, lapolíticadetarifesipreuspúblicscontribu
eix a fer queel ciutadà tingui unapercepció claradequin és
el comportament que l’Administració, ennomdels interes
soscol∙lectius, consideraconvenientestimularoreconduir.
Ara sembla que el nou Pla de Mobilitat Urbana planteja

encarir la zonablava, fins a assimilarla als preusvigents als
aparcaments soterranis, com a fórmula per dissuadir els
trasllats en vehicle al centre de Barcelona. És un plante
jament correcte sempre que formi part d’un projecte més

global per disminuir
el trànsit al centre de
la ciutat i no com una
mesura aïllada i re
lativament fàcil d’im
plantar. Tanmateix,
no tenim notícia que
es pensi reconèixer a
través d’un preu pú

blic el valor de disposar d’un espai per aparcar o per operar
ni de lesmotos imotocicletes, ni dels taxis ni dels serveis de
repartiment idistribució.Defet, la fiscalitatmunicipal sem
bla lagranoblidadadurant lacampanyamunicipal.Unjardí
alqualningúnogosaentrar.
Com tots els instruments d’acció pública, la fiscalitat

municipal no és ni bona ni dolenta per si mateixa. Pot ser
més o menys eficaç segons l’ús que se’n faci i en la mesura
que vagi acompanyada d’altres actuacions complementà
ries que actuïn en el mateix sentit. A vegades, allò que ini
cialmentvasereficient, aradeixadeserhoogeneraefectes
no desitjats perquè les circumstàncies han canviat. Cal
també ser prou flexible i adaptar la política fiscal a cada
moment. El que segur que és un error és renunciar per sis
tema a un dels instruments ambmés potencial per ordenar
el funcionamentde laciutat.

Lafiscalitatmunicipal
sembla lagranoblidada
delacampanyaelectoral
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