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AL·LEGACIONS I RECLAMACIONS QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE 

L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS  DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 

 

En data 26 de setembre de 2019 es va aprovar provisionalment l’expedient d’ordenances fiscals 

amb el vot favorable dels grups PSC i Viladecans en Comú. 

L’anunci de l’aprovació inicial de l’expedient d’ordenances fiscals va ser publicat al BOPB en data 

3 d’octubre de 2019 i ha estat exposat al públic en temps i forma legal perquè qualsevol 

interessat pugui presentar les al·legacions pertinents durant els trenta dies hàbils posteriors a la 

seva publicació, tal com regula l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 

• Articles 15 a 19 del RDL  2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) 

• Article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local 

(LRBRL) 

• Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics 

• Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i 

sostenibilitat financera (LOEPSF). 

• Reial decret 1174/1987 de 18 de setembre, pel que es regula el règim 

jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional 

 

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

Des del grup municipal d’ERC-AM hem trobat a faltar poder treballar amb més marge previ i 

garanties les ordenances fiscals d’aquest exercici, com acostuma a ser habitual, fet que limita la 

participació dels partits de l’oposició en la millora d’aquesta eina tant important en la gestió dels 

recursos municipals. Malgrat que l’actual equip de Govern disposa de majoria absoluta, 

considerem que la visió de tot el consistori ha de ser tinguda en compte, atès que hi ha elements 

que són modificats en les seves ordenances que sense la tasca del nostre grup, per exemple, no 

s’haguessin fet.  

Per això ens veiem obligats a no només presentar al·legacions, sinó també reclamacions 

d’elements que no han estat tocats en les seves ordenances però considerem que són 

importants i no hem tingut ocasió de debatre prèviament. Aquestes reclamacions es basen en 

una continuïtat de l’anterior exercici, però des d’aquest grup avancem que de cara al proper 

exercici voldrem aportar nous elements que ens agradaria poder debatre i negociar prèviament.  
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AL·LEGACIÓ PRIMERA 

Ordenança fiscal número 1.01 

Article 5. C - punt 2 

Argumentació política de la proposta: 

Atès que aquesta modificació es realitza perquè l’anterior redactat contenia uns requisits 

excessivament maximalistes, requerint que només es podria accedir a aquesta bonificació si la 

instal·lació cobria el 60% de la demanda energètica total anual per aigua calenta sanitària de 

l’habitatge, o d’energia elèctrica d’aquest, considerem que per compensar que aquesta ajuda 

fins ara ha restat “deserta”, cal incrementar la bonificació per promoure la instal·lació d’aquest 

tipus de sistemes d’energia solar o altres energies renovables, en base al compromís 

mediambiental. Així com compensar aquells que ja tenen aquestes instal·lacions fetes però no 

es van poder adherir perquè no arribava a la cobertura exigida. Per això proposem que el 

redactat d’aquest punt sigui:  

 

“Article 5. C - punt 2. Tindran dret a una bonificació del 75% de la quota íntegra de l’impost els 

béns immobles, els habitatges en els que s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 

elèctric de l’energia provinent del sol. (...) 

Aquesta bonificació s’aplicarà durant els 3 anys següents al de la instal·lació, sense que la 

bonificació atorgada pugui excedir, en el còmput dels 3 anys el 75% del pressupost de l’obra o 

instal·lació, o en el seu cas de la part del pressupost que correspongui a les instal·lacions objectes 

d’aquesta bonificació.  

Així mateix, tindran dret a una bonificació del 35% d’una quota íntegra de l’impost els bens 

immobles, els habitatges que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 

l’energia provinent del sol durant el període que l’anterior redacció d’aquest punt va estar vigent 

i restà desert.” 

 

AL·LEGACIÓ SEGONA 

Ordenança fiscal número 1.01 

Article 12.  

Argumentació política de la proposta: 

El 2016 es va aplicar un coeficient lineal reductor del 18%, però ho es va compensar pujant el 

tipus, que s’ha anat incrementat successivament des d'aleshores, malgrat tenir romanents de 

tresoreria equivalents a un terç del pressupost i ser el setè municipi de dimensions similars de 

Catalunya i el vintè de l'estat espanyol en la factura d'IBI. És més, si relativitzem les dades amb 

la renta mitjana de Viladecans, passem a tenir un IBI superior a Sant Cugat. Així doncs, 

considerem innecessari tornar a apujar el tipus general de l’IBI, un impost que realment no és 
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progressiu i proposem baixar el tipus a la mateixa xifra que ja ho vam fer el darrer exercici, així 

com equiparar el tipus a les finques rústiques.  

A més a més, considerem que atesa la naturalesa del Parc de Negocis i el gran nombre d’oficines 

que hi ha instal·lades, cal incrementar el tipus a aquest tipus de construccions, de manera que 

sigui equivalent a les tipologies A i B.  

I, per últim, cal adaptar la regulació de les ordenances a la jurisprudència sorgida sobre els béns 

amb ús solar. Per això proposem que el redactat d’aquest article sigui: 

 

“Article 12. Tipus de gravamen i quota: 

El tipus de gravamen serà el següent: 

A) Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el 1,2300%, per aquells béns que tinguin ús 

industrial i un valor cadastral superior a 1.300.000 €. 

Es consideraran béns immobles d’ús industrial aquells que tinguin assignat aquest ús en el padró 

de l’impost sobre béns immobles, per aplicació del que disposa la normativa cadastral vigent. 

B) Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el 1,2300%, per aquells béns que tinguin ús 

comercial i un valor cadastral superior a 163.500 €. 

C) Quan es tracti de béns de naturalesa urbana, el 1,2300%, per aquells béns que tinguin ús 

oficines i un valor cadastral superior 540.000 €. 

D) Per a la resta de béns de naturalesa urbana, el 0,58%. 

E) Quan es tracti de béns de característiques especials el 1,3000%. 

F) Quan es tracti de béns de naturalesa rústica el 0,58%.  

G) Quan es tracti de béns de naturalesa urbana, el 1,2300%, per aquells béns que tinguin ús solar 

i un valor cadastral superior a 800.000 €.  

En referència al punt G) la seva aplicació es durà a terme sempre que es desenvolupi 

normativament aquest tipus diferencial.” 

 

AL·LEGACIÓ TERCERA 

Ordenança fiscal número 1.02 

Article 7.  

Argumentació política de la proposta: 

El passat mes de juliol, des del nostre Grup Municipal vam presentar al ple de l’Ajuntament un 

prec relacionat amb les bonificacions fiscals dels vehicles històrics. Com ja vam dir, l’ordenança 
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municipal no era clara ni tenia en compte la normativa estatal en relació als conceptes de 

vehicles històrics i clàssics, demanant així requisits de vehicles històrics (en aplicació del RD 

2/2004) a vehicles que simplement són antics o clàssics per tal d’aplicar la bonificació 

corresponent. En aquesta modificació de les ordenances continuem trobant carències en aquest 

sentit.  

D’altra banda, trobem a faltar en relació a l’IVTM la bonificació corresponent a vehicles elèctrics 

o de combustibles no contaminants, o vehicles de baixes emissions de CO2. Creiem que de cara 

a un futur sostenible pel que fa a la mobilitat, des dels ajuntaments s’ha de premiar fiscalment 

l’ús de vehicles que no utilitzin combustibles fòssils o que tinguin una emissió reduïda de CO2, 

fent ús de diferents percentatges de bonificació en l’IVTM. Per això proposem que el redactat 

d’aquest article sigui: 

 

“Article 7.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. 

Seran d’aplicació les bonificacions que tot seguit s’indiquen: 

A) Vehicles històrics o amb una antiguitat mínima: 

a. S’estableix una bonificació del 100% pels vehicles històrics als que es refereix 

l’article 1 del RD 1247/1995. El caràcter històric dels vehicles s’acreditarà 

aportant certificació de catalogació com a tal per l’òrgan competent de la 

Generalitat. 

b. S’estableix una bonificació del 50% pels vehicles que tinguin una antiguitat de 

25 anys o superior. Aquesta bonificació s’incrementarà proporcionalment fins al 

100% quan superi els 40 anys. L’antiguitat es compta a partir de la data de 

fabricació o, si no es coneix, es prendrà com a tal la de la seva primera 

matriculació o, en el seu defecte, la data en que el corresponen tipus o variant 

es va deixar de fabricar.. 

B) Vehicles classificats per la DGT amb etiqueta ambiental ECO i ZERO EMISSIONS: 

a. Els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les 

característiques del motor (segons la seva incidència en el medi ambient), 

gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost aplicable en 

l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva i 

exercicis següents quan reuneixin qualsevol d’aquestes condicions:  

- Que es tracti de vehicles elèctrics.  

- Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com combustible biogàs, 

gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen, derivats d’olis 
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vegetals o GLP i acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, 

no poden utilitzar un carburant contaminant.  

b. Els vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 100 grams/qm de CO², 

gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, aplicable en 

l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva. 

Aquesta bonificació no es podrà acumular amb la de l’apartat anterior. 

c. Els vehicles tipus turisme amb emissions des de 101 grams/qm de CO² fins a 120 

grams/ qm. de CO², gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost 

aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació 

definitiva. Aquesta bonificació no es podrà acumular amb la de l’apartat 1.  

Les bonificacions són de caràcter pregat i s’atorgaran per l’exercici següent en el que es realitzi 

la petició. L’esmentat benefici fiscal serà prorrogat d’ofici per l’Ajuntament sempre i quan es 

mantinguin les circumstàncies del vehicle. Els vehicles als que els hi hagi estat reconeguda la 

bonificació corresponent com a vehicles catalogats com a històrics o clàssics, amb anterioritat a 

l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, la continuaran mantenint, en les condicions 

especificades en el paràgraf anterior.”  

 

AL·LEGACIÓ QUARTA 

Ordenança fiscal número 1.04 

Article 5.  

Argumentació política de la proposta: 

En el mandat anterior vam aprovar per unanimitat una moció proposada per aquest grup 

municipal de lluita contra el fibrociment, per això considerem que la bonificació per a la seva 

eliminació ha de ser superior. També aquest grup va reclamar millor suport a les construcció 

d’interès local que es troben que a l’hora de fer intervencions en les seves construccions tenen 

que respectar tot un seguit de requisits en base a un interès general de la ciutadania, per això 

haurien de rebre alguna compensació al respecte. Per això proposem que el redactat d’aquest 

article sigui: 

 

“Article 5. Bonificacions i beneficis fiscals de concessió potestativa. 

(...) 

a) 12. Les actuacions de retirada o substitució de fibrociment en qualsevol tipus de construcció, 

tindrà una bonificació del 95%.” 
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(...) 

b) 2. Les obres i les instal·lacions sobre edificis o locals urbanísticament protegits o inclosos en 

la Relació d’Elements d’Interès Patrimonial, que requereixen d’informe previ del 

Departament de patrimoni cultural (bonificació aplicable sobre l’obra concreta protegida) 

95%.  

(...)” 

 

AL·LEGACIÓ CINQUENA 

Ordenança fiscal número 1.07 

Article 5.  

Argumentació política de la proposta: 

Seguint la lògica d’incentiu de la implantació de sistemes d’energia renovable exposat a 

l’al·legació primera, condirem que també cal adaptar la redacció d’aquest article. Per això 

proposem que el redactat d’aquest article sigui: 

“Article 5. 1. S’estableix una bonificació del 75% en les tarifes per la concessió de llicències 

d’obres que incorporin sistemes d’energia solar que no siguin obligatòries segons la vigent 

Ordenança municipal per a la captació d’energia solar de Viladecans.” 

 

RECLAMACIÓ PRIMERA 

Ordenança fiscal número 1.14 

Article 3 

Argumentació política de la proposta: 

Tal i com ja vàrem fer l’anterior mandat i en coherència de les mesures per incentivar l’ús del 

vehicle elèctric que sempre hem defensat des d’aquest grup municipal, tornem a demanar que 

a l’article 3 s’hi afegeixi un nou apartat que disposaria de la següent redacció:  

 

“3. i) Els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit com de 

“zero emissions” (Vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 i N3 classificats en el Registre de Vehicles com 

a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicle elèctric d’autonomia extensa (REEV), vehicle híbrid 

endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila de 

combustible.)” 
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RECLAMACIÓ SEGONA 

Ordenança fiscal número 1.16 

Articles 5 i 6 

Argumentació política de la proposta: 

Durant tot el mandat anterior vam denunciar la incoherència de seguir pagant les mateixes taxes 

per recollida de residus alhora que s’havia eliminat el servei de porta a porta, per això demanem 

una modificació de l’ordenança fins que no es recuperi aquest servei de porta a porta, que 

segons totes les recomanacions especialitzades de gestió de residus per incrementar la recollida 

selectiva i, conseqüentment, el reciclatge, consideren imprescindible. Per això proposem que el 

redactat d’aquests articles sigui: 

“Article 5. 1. La quota bàsica anual per la prestació del servei de recollida i transport de residus 

comercials, estarà en funció de la superfície del local, establiment o despatx, d’acord amb les 

tarifes següents: 

 

SUPERFÍCIE ÚTIL LOCAL  TARIFA 

0 a 60 m2            29,00 €  

61 a 120 m2            30,00 €  

121 a 250 m2         106,50 €  

251 a 500 m2         161,50 €  

501 a 1000 m2        198,50 €  

Més de 1000 m2         255,00 €  

 

 (...) 

“Article 6. Exempcions. 

 Quedaran exempts d’abonar la taxa  aquells casos en què els titulars dels locals o establiments 

acreditin efectuar la recollida i transport de les fraccions residuals que generen, mitjançant 

gestors homologats per l’Agència de Residus de Catalunya i en el seu cas per l’Ajuntament. 

Per acollir-se a aquesta reducció s’haurà de sol·licitar per escrit i es tindrà en compte a partir 

d’aquesta sol·licitud. S’incorporarà al padró del tribut a l’exercici de primera sol·licitud, sempre i 

quant es demana abans del abans del 30 de juny. En cas contrari, l’exempció s’aplicarà a partir 

de l’exercici següent a la sol·licitud. Un cop incorporat al padró del tribut es mantindrà pels 

exercicis següents, sempre i quan es continuí prestant el servei per part de l’òrgan gestor 

homologat.” 
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Per tot l’exposat, sol·licitem que es tinguin en consideració aquestes reclamacions i que siguin 

elevades al Ple de la Corporació per tal de sotmetre-les a votació en el Ple d’aprovació 

definitiva de les ordenances fiscals. 

 

Grup d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de Viladecans 

A data 25 de novembre del 2019 

 


