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Virginia Domínguez Alvarez, 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 8 de novembre de 2011 va aprovar inicialment les 

Propostes de Modificació de les Ordenances Fiscals i Reguladores dels Preus Públics per 

l’any 2012. 

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 10 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 

2.1. Impost sobre béns immobles 

Atès que la situació actual de crisi aconsella fer una política de solidaritat amb les 

persones que són a l’atur i amb les que han perdut poder adquisitiu, aplicant una 

diferenciació entre aquells impostos i taxes que ha de pagar pràcticament tota la 

ciutadania, perquè estan vinculats a l’habitatge, d’aquells que afecten només als usuaris 

que reben un servei o una prestació determinada. 

 

PROPOSEM que enguany no s’apliqui cap increment en el cas de l’IBI. 
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• Segona 

2.1. Impost sobre bens immobles 

Atès que hi ha persones que ja han esgotat la prestació d’atur i altres prestacions i 

actualment no perceben ingressos. 

 

PROPOSEM que s’apliqui la bonificació total de l’IBI a les persones que acreditin es 

troben en situació d’atur de llarga durada i no perceben cap prestació. 

 

 

• Tercera 

2.1. Impost sobre bens immobles 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell és sensible a l’existència de formes emergents de 

família, que no s’ajusten al tradicional model de família nuclear, ja sigui per situacions 

de viduïtat o separacions matrimonials, o bé per elecció personal. 

 

Atès que aquesta unitat familiar es pot acreditar mitjançant un títol o carnet que 

expedeix la Generalitat de Catalunya. 

 

PROPOSEM que s’apliquin bonificacions de l’IBI a les persones titulars del carnet de 

família monoparentals. 

 

Cal establir un escalat econòmic anàleg al que s’estableix per a les famílies nombroses, 

tot tenint en compte que en aquests casos hi ha un únic contribuent. 

 

 

• Quarta 

2.1. Impost sobre bens immobles 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell té la voluntat de fomentar bones pràctiques 

mediambientals i de promoure l’estalvi responsable d’aigua. 

 

PROPOSEM que s’apliqui una bonificació del 30% de l’IBI a les llars que disposin de 

sistemes de recuperació de la pluja. 
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• Cinquena 

2.1. Impost sobre bens immobles 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell vol promoure mesures de mitigació del canvi climàtic, 

com ara fomentar que els comerços i PIMEs modifiquin el seu sistema de calefacció i/o 

refrigeració per una caldera de biomassa o un sistema de calefacció i refrigeració amb 

un percentatge del 40% de fracció solar. 

 

PROPOSEM que s’apliqui una bonificació del 30% de l’IBI als comerços i PIMEs que 

implantin aquestes mesures. 

 

• Sisena 

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 el ple municipal va aprovar unànimement l’octubre de 2004 l’elaboració d’un 

Pla de Reducció de Residus que esperem que sigui ben aviat una realitat. 

 

PROPOSEM que s’estudiï un calendari de reducció progressiva de la taxa 3.6 en els 

propers anys, d’acord amb les previsions de compliment d’objectius que estableixi 

l’esmentat Pla de Reducció de Residus. 

 

PROPOSEM una bonificació d’un 30% als establiments comercials que comercialitzin 

productes (llet, aigua i vi) en envasos de vidre retornables o a dojo. 

 

 

• Setena 

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

educatius municipals 

Atès que la proposta de modificació d’aquesta taxa genera situacions injustes, com ara 

la penalització de les entitats que no disposen de local propi.  
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Atès que les situacions que es volen evitar amb la modificació de les bonificacions, es 

podrien evitar fent una bona gestió dels equipaments. 

 

PROPOSEM que s’actualitzin les quotes tributàries regulades a l’article 6è, però que no 

s’apliqui cap modificació en els beneficis fiscals i, per tant, es mantinguin les actuals  

 

 

• Vuitena 

4.2. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies 

públiques municipals 

Atès que la implantació d’una targeta de prepagament amb descompte és contrària als 

objectius del concepte de zona blava, que compleix una funció d’aparcament de rotació 

per a temps curts. 

 

PROPOSEM que no s’implanti el sistema de targeta de prepagament amb descompte. 

 

 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

 

 

 

Virginia Domínguez Alvarez 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 

 

Sabadell, 15 de desembre de 2011  

 

 

 

 

 

Il·lustríssim Sr. Manuel Bustos, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sabadell 


