
Isidre Soler i Clarena, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal de 
l’Entesa per Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant 
Roc sense número d’aquesta ciutat 
 
 
EXPOSA  
 
Que el Ple Municipal del passat 5 de novembre de 2007 va aprovar 
inicialment les Propostes de Modificació de les Ordenances Fiscals i 
Reguladores dels Preus Públics per l’any 2008. 

Que en el termini de 30 dies des de la publicació de l’acord del Ple en el 
Butlletí Oficial de la Província del dia 6 de novembre es poden presentar les 
reclamacions i els suggeriments oportuns. 

 
Que, un cop estudiada la documentació, planteja les següents 
CONSIDERACIONS I AL·LEGACIONS:  
 
 
Primera 
 
2.3. Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica 
 
Atès que l’article 2n, 2b contempla les bonificacions del 50% de la quota de 
l’impost a favor dels titulars de vehicles que utilitzin exclusivament 
biocombustibles (derivats d’olis vegetals, biogas, gas natural comprimit i 
hidrogen) i dels titulars de vehicles elèctrics i bimodals. 
 
Atès que considerem que és fonamental promoure l’ús de biocombustibles i 
electricitat per tal de reduir emissions de CO2. 
 
PROPOSEM que aquesta bonificació sigui del 75% de la quota de l’impost.  
 
 
Segona 

2.4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell té la voluntat de fomentar l’ús de la 
bicicleta per als desplaçaments quotidians. 
 
Atès que una dificultat per a l’ús de la bicicleta és disposar d’un espai segur 
en els habitatges o aparcaments soterrats. 
 
PROPOSEM que es reguli una nova bonificació del 10% en el cas d’edificis de 
nova construcció que contemplin espais destinats a aparcament de bicicletes, 
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a raó de dues bicicletes per habitatge, amb suficients condicions de 
seguretat. 
 
 
Tercera 

2.4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Atès que la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques contempla l’eliminació de les 
barreres arquitectòniques en l’edificació. 
 
Atès que 16 anys després de l’aprovació de l’esmentada llei, encara hi ha en 
els edificis antics moltes barreres arquitectòniques que fan difícil l’accés a 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
PROPOSEM una bonificació del 50% en les obres d’adaptació d’edificis 
realitzades per comunitats de veïns i en establiments comercials. 
 
 
Quarta 

3.6 Taxa per la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels 
residus municipals i assimilats a aquests 

Atès que l’any 2004 es va implantar a Sabadell aquesta taxa, sense que 
s’haguessin consolidat prèviament entre la població els hàbits de reducció, 
reutilització i reciclatge de residus.  
 
Atès que una taxa d’aquestes característiques s’ha de vincular a les bones 
pràctiques per tal d’estimular un interès econòmic al ciutadà, que afavoreixi 
una menor generació de residus i un increment del reciclatge. 
 
Atès que en l’apartat b) de l’article 6è preveu bonificacions en funció del 
comportament ambiental respectuós. 
 
PROPOSEM una bonificació d’un 30% als establiments comercials que lliurin 
els productes amb bosses de paper enlloc de bosses de plàstic o que 
comercialitzin productes (llet, aigua i vi) amb envasos de vidre retornables o 
a dojo. 
 
 
Cinquena 

3.7 Taxa sobre serveis del Cementiri municipal 

Atès que l’article 7è contempla que l’Ajuntament es farà càrrec dels drets 
d’incineració, del cost del trasllat del cadàver fins al fonr crematori més 
proper i de l’expedient d’incineració i fixa un màxim de 330,56 €. 
 
Atès que considerem que cal potenciar aquest servei i, tenint en compte que 
de moment no és un servei que es pugui oferir a Sabadell. 
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PROPOSEM augmentar l’import màxim de l’aportació de l’Ajuntament a 500 
€. 
 
 
Sisena 

3.12 Taxes per als serveis de registre, inspecció i protecció de la 
salubritat pública i animals de companyia 

Atès que la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals estableix 
en el seu article 14 que les persones posseïdores de gossos i gats han de 
censar-los a l’ajuntament del municipi de residència habitual dels animals i 
que els ajuntaments han de disposar d’un registre censal de gossos i gats. 
 
Atès que considerem que ha de primar la voluntat de facilitar la inscripció en 
el cens i per tal d’evitar l’efecte dissuassiu que pot tenir aquesta taxa. 
 
PROPOSEM que la taxa fixada en el nou epígraf 5 en concepte d’inscripció en 
l’esmentat cens tingui caràcter simbòlic i que es fixi en 1 €. 
 
 
Setena 

3.14. Taxa per utilització privativa d’equipaments culturals, cívics i 
educatius municipals 

Atès que l’article 5è de les ordenances fiscals regula els beneficis fiscalsen la 
utilització d’equipaments municipals en favor dels col·lectius, les 
organitzacions polítiques i les entitats de Sabadell sense afany de lucre. 
 
Atès que la proposta de modificació redueix aquesta definició, sense cap 
mena de justificació a les entitats de Sabadell sense afany de lucre, excloent, 
per tant, les organtizacions polítiques i altres col·lectius. 
 
PROPOSEM mantenir el text vigent l’any 2007 per a aquest article. 
 
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 
 
 
 
 
Isidre Soler Clarena 
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 
 
Sabadell, 3 de desembre de 2007  
 
 
Il·lustríssim Sr. Manuel Bustos, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Sabadell 
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