Fiscalitat ambiental a Sabadell
BONIFICACIONS FISCALS I SUBVENCIONS
EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT
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INTRODUCCIÓ
La nostra ciutat té un llarg recorregut en matèria de sostenibilitat.
El 2002 s’aprovà l’Agenda 21 Local de Sabadell materialitzada en el Pla d’Acció Local Sabadell Sostenible. El Pla, que té un període d’implantació de deu anys, recull 144
accions per introduir i vitalitzar projectes i iniciatives de caràcter sostenible al terme municipal
Aquell pla transversal recollia, entre d’altres, la necessitat d’introduir eines fiscals incentivadores per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la ciutat, per
tal d’afavorir comportaments, eines, maquinària o equipaments que tenen menor impacte ambiental en el seu cicle de vida.
Amb la nova Agenda 21+10 (2011-2020), el compromís amb l’Agenda 21 va quedar ratificat i ampliat amb un horitzó temporal situat al 2020.
De forma progressiva, l’Ajuntament ha aprovat diverses bonificacions a les ordenances fiscals (impostos, taxes, preus públics, tarifes) i ha convocat subvencions amb la
voluntat de promoure un desenvolupament social i econòmic coherent amb una utilització òptima dels recursos naturals.
La política fiscal activa en matèria de sostenibilitat afavoreix un comportament cívic de tots els agents implicats, i reforça comportaments i accions encaminades a
l’eficiència en la gestió dels recursos.
Per últim, en l’actual context d’excepcionalitat econòmica, la fiscalitat ambiental ha d’ajudar a generar noves sinergies en matèria de sostenibilitat per construir una
societat i un model de consum baix en emissions de carboni.
El document que teniu a les mans és un recull de totes les eines de fiscalitat, bonificacions i ajuts de tipus ambiental impulsades per l’Ajuntament de Sabadell, i estan
estructurades en funció del subjecte o l’objecte de l’ajut o la bonificació: ciutadans / llars residencials; activitats econòmiques (empreses i altres organitzacions); centres
educatius; d’altres.
Tota aquesta informació està disponible al web municipal (www.sabadell.cat), seguint els criteris de transparència, dret a la informació i bon govern.
Espero que aquest document us resulti interessant i que la seva lectura sigui clara i profitosa per continuar actuant, debatent i reflexionant a favor de la sostenibilitat.

Ricard Estrada Arimon

Regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes		

Sabadell, maig de 2012
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ENERGIA

CIUTADANIA / LLARS RESIDENCIALS

1. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (Ordenança Fiscal núm. 2.3)
Bonificació del 75% de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per als titulars de vehicles que utilitzin exclusivament biocombustibles (derivats d’olis vegetals),
biogàs, gas natural comprimit i hidrogen i dels titulars de vehicles elèctrics i bimodals...
D’aquesta bonificació se’n gaudeix a partir de l’any següent de l’adquisició o,
I també...
si escau, adaptació i per a tots els exercicis fiscals següents a partir de la
declaració de la bonificació per l’òrgan municipal competent.
Els titulars de vehicles elèctrics de la província de Barcelona poden beneficiarse d’una targeta de recàrrega de vehicles elèctrics gratuïta amb un crèdit de 25
euros mitjançant sol·licitud a l’Oficina Municipal de l’Energia i vàlida per a les
dues estacions de recàrrega ubicades a via pública de Sabadell.

2. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (Ordenança Fiscal núm. 2.1)
Bonificació de fins el 50% de la quota íntegra de l’impost en els habitatges que no hi estiguin obligats per la normativa vigent i en els quals s’instal·lin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provenint del sol.
Tipus de bonificacions:
Màxim 15% de bonificació/m2 de placa instal·lada de captadors tèrmics solars.
50% bonificació per a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
La bonificació s’aplica durant els cinc exercicis següents a la data de sol·licitud de bonificació i no pot tenir efecte retroactiu.

3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (Ordenança Fiscal núm. 2.4)
S’estableix una bonificació de fins al 95% de l’impost per a les obres
d’implantació d’energia solar tèrmica i/o plaques fotovoltaiques en els edificis
on no sigui de compliment obligat implantar-ne segons normativa vigent.
La bonificació final no pot ser superior al 50% del cost d’instal·lació
del sistema d’energia renovable.
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I també...
Particulars titulars o arrendataris d’habitatges ubicats en zones específiques
de la ciutat poden sol·licitar la cessió d’un comptador intel·ligent, aparell de
mesura instantània del consum elèctric d’un habitatge que ajuda a l’estalvi
energètic i econòmic, per un període de sis mesos, si ho sol·liciten a l’Oficina
Municipal de l’Energia de Sabadell.

5. BONIFICACIÓ DE LA TARIFA DE SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA
5.1. PER CONSUMS DE 0-6 m3 mensuals
Les tarifes d’aigua de Sabadell es desglossen en 5 trams en funció del consum trimestral d’aigua dels usuaris domèstics:
El tram bonificat es va crear per tal de promoure un ús responsable de l’aigua.
Tram bonificat: fins a 18 m3/trimestre
(= 6 m3/mes)
El percentatge de bonificació respecte a la tarifa de consum del primer tram
Primer tram: de 0 fins a 27 m3/trimestre (= 0-9 m3/mes)
correspon al 2,68 %.
Segon tram: de 27 fins a 45 m3/trimestre (= 9-15 m3/mes)
Tercer tram: de 45 fins a 54 m3/trimestre (= 15- 18 m3/mes)
El percentatge d’usuaris als quals se’ls ha aplicat el tram bonificat correspon a un
Quart tram: més de 54 m3/trimestre
(més de 18 m3/mes)
28,40% respecte als usuaris del primer tram de consum i a un 19,21 % respecte
del total d’usuaris.

CIUTADANIA / LLARS RESIDENCIALS

Cessió en ús privatiu durant un període de temps limitat d’horts municipals a particulars majors d’edat i empadronats a Sabadell. L’adjudicació es fa mitjançant sorteig
i amb classificació prèvia de les sol·licituds en procés de selecció en bases aprovades.

AIGUA

4. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS (Ordenança Fiscal núm. 4.9)

5.2. PER HABITATGES ON CONVISQUIN MÉS DE 3 PERSONES
En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a 3, el tram bonificat i el volum corresponent al primer, segon i tercer tram es determina a partir de la
dotació bàsica, incrementat en 3 metres cúbics per persona addicional, d’acord amb la taula següent:
Pers./habitatge
0-3
4
5
6
7
n

Tram bonificat (m3/mes)
Fins a 6
Fins a 8
Fins a 10
Fins a 12
Fins a 14
Fins 2n

1r tram (m3/mes)
Fins a 9
Fins a 12
Fins a 15
Fins a 18
Fins a 21
Fins a 3n

2n tram (m3/mes)
De 9 a 15
De 12 a 20
De 15 a 25
De 18 a 30
De 21 a 35
De 3n a 5n

3r tram(m3/mes)
De 15 a 18
De 20 a 24
De 25 a 30
De 30 a 36
De 35 a 42
De 5n a 6n

4t tram(m3/mes)
Més de 18
Més de 24
Més de 30
Més de 36
Més de 42
Més de 6n

Per a l’acreditació del nombre de persones per cada habitatges la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA aplica aquesta bonificació als abonats que tenen concedit
aquest procediment per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons el Reglament del cànon de l’aigua.
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GESTIÓ DE RESIDUS

CIUTADANIA / LLARS RESIDENCIALS
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6. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILATS A AQUESTS
(Ordenança Fiscal núm. 3.6)
Tindran dret a una bonificació de la quota en els casos següents:
Per les particularitats en la prestació del servei:
Els serveis prestats a masies i habitatges situats a una distància superior a 500 metres dels punts d’aportació

20%

Els serveis prestats a usuaris del sistema de recollida pneumàtica 					

5%

Pel comportament ambiental respectuós:
Les persones que acreditin de 4 a 8 entrades de residus als punts blaus municipals				

10%

Les persones que acreditin 9 o més entrades de residus als punts blaus municipals				

20%

Les persones que acreditin la selecció del paper i cartró, el vidre, els envasos, l’oli vegetal i la selecció
i tractament propi de la fracció orgànica mitjançant compostatge casolà o en el si de l’activitat agrícola
dins del terme municipal de Sabadell							

90%

ACTIVITATA ECONÒMIQUES

Bonificacions per als qui utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. Gaudeixen d’una
bonificació del 50 % de la quota els dos primers anys i del 30% durant els tres següents sempre que aquesta producció sigui d’un mínim del 30% per a energies
renovables i d’un 60 % per sistemes de cogeneració. Es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a
tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables.
Bonificació de la quota del 20% per als qui estableixen un pla de transport per als seus treballadors, que tingui per objecte reduir el consum d’energia i les emissions
causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar la utilització dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit.

ENERGIA

7. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(Ordenança Fiscal núm. 2.2)
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GESTIÓ DE RESIDUS

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

8. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILATS
(Ordenança Fiscal núm. 3.6)
Quedaran exempts de pagament:
Els titulars d’activitats econòmiques que acreditin que tots els residus municipals generats per la seva activitat són gestionats mitjançant un gestor privat autoritzat o
bé que subscriguin amb l’Ajuntament un conveni de prestació de servei de recollida, transport i tractament dels residus sòlids generats en dita activitat.
Les escoles concertades que col·laborin amb l’Ajuntament en les campanyes de sensibilització, difusió i foment de la recollida selectiva de residus.
Les activitats econòmiques tenen dret a una bonificació pel comportament ambiental respectuós següent:
Benefici fiscal
Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti que disposen d’una certificació de gestió ambiental
que inclou els residus generats ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.			
Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti haver iniciat un procés per obtenir una certificació
de gestió ambiental que inclou els residus generats ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental		
Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica d’una fracció selectiva del residu			
Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de 2 fraccions selectives del residu		
Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de 3 ó més fraccions selectives del residu		

90%
30%
20%
30%
60%

S’entenen per fraccions selectives el paper i cartró, el vidre, els envasos, la fracció orgànica i l’oli vegetal.

9. TAXA PER L’OCUPACIÓ DE PARADES ALS ENCANTS SITUATS A TERRENYS D’ÚS PÚBLIC MERCAT DE PAGESOS AL MERCAT CENTRAL
(Ordenança Fiscal 4.4)
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Per poder ser titular d’una llicència administrativa d’ocupació d’una parada eventual situada al perímetre exterior del Mercat Central és condició indispensable que el
venedor de la parada sigui l’agricultor dels productes propis que ven. L’article 67 del Reglament del Mercat Central regula que la venda de mercaderies ha de ser al detall
durant l’horari en què romandrà obert la planta de mercat del Mercat Central. Per poder obtenir la llicència cal sol·licitar-la acompanyada del rebut de l’IBI o escriptura
de propietat si són propietaris de les terres que treballen o el contracte d’arrendament si no ho fossin, com també una declaració jurada, respecte de la superfície del
camp conreat i els productes que cultiva.

11. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
(Ordenança Fiscal 2.3)
Queden exempts d’aquest impost els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola. S’ha de presentar la sol·licitud d’exempció
indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici.

CIUTADANIA / LLARS RESIDENCIALS

Queden exempts d’aquesta taxa la tala d’arbres selectiva en ordre a la prevenció d’incendis forestal o d’acord amb els criteris de gestió forestal sostenible que assenyala
la Llei forestal de Catalunya.

MEDI NATURAL (agricultura/boscos)

10. TAXA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER LA TALA D’ARBRES
(Ordenança Fiscal 3.9)
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AGENDA 21 ESCOLAR
ENERGIA/AIGUA

CENTRES EDUCATIUS

12. SUBVENCIONS DESTINADES A IMPLANTAR L’AGENDA 21 ESCOLAR
ALS CENTRES EDUCATIUS DEL TERME MUNICIPAL DE SABADELL
Subvenció de fins al 80% del projecte per aquelles accions educatives lligades o enfocades a la introducció i/o aplicació d’accions i polítiques de sostenibilitat en l’àmbit
del centre escolar i del seu entorn, que es duguin a terme dins del curs escolar que s’iniciï durant l’any corresponent a la convocatòria. Poden accedir a aquesta subvenció
tots els centres educatius del terme municipal de Sabadell, siguin públics o privats.

13. SUBVENCIONS DESTINADES A L’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (50/50)
PER CENTRES EDUCATIUS DEL TERME MUNICIPAL DE SABADELL
Subvenció del 50% de l’estalvi econòmic aconseguit durant l’any anterior a les factures d’electricitat i gas, amb adhesió prèvia al programa 50/50 i que hagin desenvolupat
iniciatives d’estalvi i eficiència energètica al centre educatiu durant l’any escolar. La subvenció és en ajuts en espècie mitjançant subministrament de productes i/o
serveis de valor econòmic equivalent al 50% de l’estalvi aconseguit. Hi poden accedir els centres educatius de primària i les escoles bressol de caràcter públic.

I a més...
El programa Ciutat i Escola disposa d’una cinquantena d’activitats d’educació
ambiental per als centres educatius del municipi durant el curs escolar, moltes
de les quals gratuïtes, de temàtica diversa: aigua, energia, medi natural, medi
rural, medi urbà, mobilitat i residus.
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SOCIALS

Hi ha diverses bonificacions en funció de la tipologia del beneficiari o del nombre de mostres:
Bonificació del 40% a les anàlisis química i microbiològica de l’aigua i a l’anàlisi completa d’una mostra d’aigua de la xarxa pública tant per particulars, 		
ens públics i empreses.

AIGUA

14. PREUS PÚBLICS SOBRE ELS SERVEIS PRESTATS PEL LABORATORI MUNICIPAL
(Ordenança Fiscal núm. 5.1)

Bonificació del 15 % a les analítiques per ens públics i entitats sense ànim de lucre
Bonificacions del 30% per encàrrecs entre 20 i 200 mostres i del 40% per encàrrecs superiors.
Aquestes bonificacions són incompatibles entre sí. A cada liquidació s’aplicarà la que resulta més favorable al subjecte passiu.

I també...
Particulars poden sol·licitar un estalviador d’aigua per aixeta, presentant
factura acreditativa de la companyia d’aigües al Servei de Sostenibilitat i
Gestió d’Ecosistemes.

15. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS
(Ordenança Fiscal núm. 4.9)
Cessió en ús privatiu durant un període de temps limitat d’horts municipals a entitats degudament inscrites al Registre Municipal i amb finalitat de caire pedagògic,
terapèutic i/o social (cinc anys). L’adjudicació es farà mitjançant valoració del projecte de gestió ambiental presentat per l’entitat sol·licitant.
Bonificació del 90% per a les entitats que hagin estat adjudicatàries de les parcel·les d’hort municipal de Can Roqueta en tant que van destinades al desenvolupament
d’un projecte per proporcionar el treball de l’hort dintre d’uns objectius de caire pedagògic, terapèutic i social.
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Més informació:
www.sabadell.cat
Atenció Ciutadana – Despatx Lluch
C. de la Indústria, 10. Tel. 93 745 31 10. Fax: 93 745 33 78
Horari: de dilluns a dijous, de 2/4 de 9 a 7; divendres, de 2/4 de 9 a 3

Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes
C. del Sol, 1, 3a planta. Tel. 93 745 31 70. Fax: 93 745 32 00
A/e: sostenibilitat@ajsabadell.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 3

Totes les dades d’aquest document estan subjectes a canvis a les ordenances
municipals corresponents.
Edició: Ajuntament de Sabadell www.sabadell.cat Sabadell, 2012

