
 

 
 
 

 

 



  

 

 

L'Ajuntament grava el comerç local amb una pujada de la 
taxa de residus 

La tarifa del servei s'encareix un 25% per als establiments. El 

govern municipal ho justifica amb el poc reciclatge i l'increment del 

cost del tractament de la brossa 
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L'Ajuntament de Sabadell aplicarà un increment del 25 per cent a la taxa de 

residus que paguen els comerços locals, mentre que l'increment a les llars 

sabadellenques només serà del cinc per cent. Així ho recull el projecte de modificació 

de les ordenances fiscals de 2017, que avui han presentat els regidors de Nova 

Economia i Serveis Centrals, Albert Boada, i d'Espai Públic, Xavi Guerrero, i que es 

debatrà en un Ple extraordinari dimecres al matí (8 h) per a la seva aprovació inicial. 

Boada ha explicat que l'encariment de la tarifa del servei de recollida d'escombraries 

obeeix al poc reciclatge que hi ha a la ciutat, la taxa mitjana se situa al trenta per cent, i 

l'augment del cost del tractament de la brossa arran de la pujada del cànon que aplicarà 

l'any que ve l'Agència de Residus de Catalunya. De la mateixa manera, ha assenyalat 

que, fins ara, les activitats econòmiques pagaven poc en proporció a la quantitat de 

brossa que generaven i ha assegurat que calia equilibrar-ho: “L'activitat comercial 

genera un percentatge molt superior de residus en relació als ingressos que aporta. 
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Una llar paga uns seixanta euros i un comerç uns 120”. Amb aquest increment del 

25 i el cinc per cent, l'Ajuntament espera recaptar 790.000 euros. 

Per revertir aquesta situació, Albert Boada ha explicat que s'estan estudiant altres 

models de gestió dels residus, de manera que en un futur es puguin implantar altres 

experiències que ajudin a fer créixer la recollida selectiva entre els comerços. En aquest 

sentit, el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha confirmat que Sabadell ha acceptat 

participar en una prova pilot, juntament amb cinc municipis més, sota el paraigües del 

Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO) per implantar de forma temporal el 

sistema “porta a porta” en els principals eixos comercials de la ciutat: “El projecte 

ens permetria obtenir dades per aplicar aquest mateix sistema en altres punts de la 

ciutat”. 

Actualment, les tarifes de la taxa de residus per a establiments comercials que s'aplica a 

Sabadell és de les més baixes del Vallès Occidental perquè es paga en funció dels 

metres quadrats dels immobles. El tram més alt és de gairebé 206 € i el paguen els 

restaurants, mentre que el tram més baix és per a les farmàcies que han d'abonar 84 €. El 

regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, però, és partidari d'evolucionar cap a un 

altre model, de forma que els comerços que més escombraries produeixin acabin pagant 

més. 

http://www.ccvoc.cat/


 

 

 

Sabadell incrementarà un 5% la taxa de residus 
domiciliària el 2017 

La pujada pels comerços ascendirà fins el 25%  

La mesura respon a l'augment del preu del cànon de residus i al fet que 

no es recicla prou a la ciutat  

El consistori preveu recaptar un 1% més procedent dels impostos el que 

suposa 885.000 euros  

El Consorci de Residus avisa: els preus pujaran l'any que ve a la comarca 

Norma Vidal, Sabadell | 17/10/2016 a les 16:30h 

Afegeix un comentari 

Arxivat a: Economia, residus, taxa, taxa de residus, Albert Boada, impostos 

 
Roda de premsa de presentació de les ordenances fiscals | Norma Vidal 

L'Ajuntament de Sabadell incrementarà la taxa de residus un 5% sobre els veïns i un 

25% sobre l'activitat comercial el 2017. Així ho ha anunciat el regidor de Nova 

Economia, Albert Boada, que aquest dilluns ha presentat la proposta de modificació de 

les ordenances fiscals reguladores dels preus públics per a l’any 2017. Boada ha explicat 

que aquest augment es deu al fet que el cànon de residus municipals que fixa la 

Generalitat passarà dels 19,1 als 30 euros per tona, encarint notablement els servei i 
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també perquè la cultura del reciclatge encara no està ben arrelada a la ciutat, on el 75% 

dels residus que es recullen no estan separats.  

 

"Hem decidit no fer una apujada lineal dels impostos i optar per aplicar-la en el servei 

que més ens està costant i que a més està relacionat amb un tema de conscienciació 

ciutadana", ha explicat Albert Boada que ha assenyalat que una gestió dels residus "més 

eficient" podria suposar una reducció del cost de la taxa. 

 

El regidor ha explicat que la Generalitat ha revisat el cànon de residus de cara 2017, i ha 

indicat que el consistori passarà de pagar 19,1 euros per tona de fracció sense separar a 

30 euros per tona.  

   

 
Gràfic de l'evolució del cànon de residus municipal. Foto: Ajuntament de Sabadell 
 

"Vam veure que calia aplicar un increment del 15% de mitjana, però vam decidir apujar 

només 5% sobre els ciutadans i un 25% sobre les activitats comercials", indica el 

responsable de Nova Economia que assenyala que amb la modificació es recaptaran 

790.000 euros, enlloc dels 770.00 de l'any passat. "Tot i l'augment que plantegem, no 

podrem cobrir el cost d'aquest servei que al 2015 va suposar 18 milions d'euros dels 

180.000 del pressupost municipal, un 10%", ha comentat.  

 

De fet, Boada ha explicat que entre el 2010 i el 2015, el cost del tractament dels residus 

s'ha incrementat en un 63% passant dels 3 als 5 milions d'euros. A més, ha dit 

que d'acord amb les normatives europees i la pròpia Generalitat, el 2020 la recollida 

selectiva hauria de significar el 60% arreu del territori català. 

 

Boada ha explicat que la previsió del Govern català és que el cànon vagi pujant fins a 

situar-se en els 47,1 euros per tona el 2020. "Significa doblar el cost actual", ha 

comentat el responsable de Nova Economia que ha indicat que si això acaba passant 

suposarà "una mala notícia per les arques municipals i per la butxaca dels ciutadans". 

Amb tot, ha remarcat que aquesta mesura el que fa és gravar la manca de conscienciació 

envers el reciclatge i ha advertit que els abocadors de la comarca estan arribant al seu 

límit. 

 



Increments futurs de la taxa 
 

Boada s'ha referit al cas particular dels comerços i ha dit que aquests generen el 50% 

dels residus recollits a Sabadell i només paguen una tercera part del que es recapta a 

través de la taxa. Així mateix ha revelat un informe del Consell Comarcal que mostra 

que Sabadell està molt per sota de la mitjana que es paga en altres municipis de la 

comarca com Terrassa. Per exemple, a Sabadell el propietari d'un restaurant de 150 

metres paga 205 euros de taxa i a Terrassa 1.336. 

 

Així, ha defensat que en els propers anys caldrà anar igualant aquests valors amb nous 

increments que amb tota probabilitat no seran lineals, sinó que se seguirà el model que 

s'utilitza en d'altres ciutats veïnes on el que es paga es calcula en funció de l'activitat de 

l'establiment o l'empresa i no tenint en compte els metres quadrats. "Així per exemple 

paga més un restaurant que una botiga de roba", apunta Boada.  

 

Canvi de model 
 

Per tot plegat Boada ha explicat que s'estan estudiant diverses possibilitats per intentar 

implantar un canvi de model de la gestió dels residus en aquest mandat. "Estem 

analitzant diferents models que s'apliquen a municipis de dimensions similars al nostre", 

ha dit Boada que ha mencionat el cas de Palau-solità i Plegamants on es fa recollida de 

resta orgànica porta per porta. Alhora ha obert la porta a implantar un sistema de 

recollida de residus específica per a l'àmbit comercial que "suposaria un salt enorme per 

la recollida selectiva". 

 

Per la seva banda el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha explicat que Sabadell 

participarà en una prova pilot de recollida de residus porta per porta als establiments 

comercials que ha promogut el Consosrci de Residus del Vallès Occidental. 

 

Rebaixa de l'IBI 
 

La proposta d'ordenances i preus públics també inclou la congelació de l'IBI residencial 

i la reducció del cultural, l'esportiu i el de beneficència on es baixarà el tipus un 20% 

passant del 0,66% al 0,5%. L'IBI comercial, d’oficines, d’edificis singulars, espectacles, 

magatzems, obres, oci, i religiós s'incrementaran fins el al 0,67%. Un altre dels canvis 

serà l'abaratiment del servei de Grua Municipal que es rebaixarà un 4% passant de 140 a 

134 euros. Pel que fa a l'impost de circulació, que està al màxim actualment, no es 

tocarà. 

 

Els responsables municipals també han anunciat que s'introdurirà en l'ordenança general 

el Pla de Pagament Personalitzat que permetrà als contribuents fraccionar els rebuts. En 

la taxa de residus es farà un canvi de subjecte passiu, el que significa que que el rebut 

no es girarà sobre els llogaters d'un immoble o comerç, sinó sobre els propietaris 

directament. "Si algú marxa del municipi però no actualitza el padró nosaltres estem 

carregant el deute en una persona que no ha d'assumir-lo", comenta Boada que afirma 

que s'ha detectat que només el 30% dels pisos són propietat de les persones que hi viuen 

de lloguer. 
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Participación masiva                           
en la Fira de Sant Galderic
Redacción 

La alta participación marcó 
la 22ª. edición de la Fira de 
Sant Galderic, que se celebró 
el sábado en diversos espa-
cios del núcleo urbano de 
Rubí. Artistas, artesanos, 
agricultores y coleccionistas 
se dieron cita en la feria, or-
ganizada por la Associació 
Sant Galderic con el apoyo 
del Ayuntamiento. 

Por segundo año consecu-
tivo, la Fira de Sant Galderic 
amplió espacios con la in-

corporación de la reciente-
mente remodelada calle de 
Sant Sebastià y de la plaza 
Pere Aguilera, que acogió la 
20ª. edición de la Diada de 
los Castellers de Rubí.  

PROPUESTAS MUSICALES 
Las actividades también se 
multiplicaron con una ma-
yor presencia de propuestas 
musicales y una participa-
ción muy activa de la Escola 
d’Art i Disseny edRa, que or-
ganizó varios talleres y se en-
cargó de ambientar los espa-

cios de la fiesta. De esta ma-
nera, se completó una pro-
gramación en la que conflu-
yeron la 22ª. Fira d’Art i Pa-
gesia; la 13ª. Fira Retro Clàs-
sic Rubí; el 15º. Encuentro de 
Coleccionistas de Placas de 
Cava; la 20ª. Diada de los 
Castellers de Rubí y el 22ª. 
Trobada de Puntaires.  

Además, la actividad “De 
tapes per la fira” volvió a ser 
uno de los grandes atractivos 
de la feria. La propuesta con-
tó con la participación de 31 
establecimientos. Los artistas locales también expusieron sus obras. LOCALPRES

RUBÍ  

b r e v e s

MATADEPERA >  
Intercambio 
europeo                 
de jóvenes 
 
Un total de 32 jóvenes de 
seis países se encuentran en 
Matadepera desde el do-
mingo con el objetivo de in-
tercambiar perspectivas so-
bre la igualdad de género. Se 
trata del proyecto “The 
Power of Equality”, impul-
sado por la asociación TACC 
y subvencionado por la 
Unión Europea a través de 
Erasmus + (en Matadepera 
el encuentro está organiza-
do por el Punt Jove). Los jó-
venes europeos, de entre 18 
y 30 años, pertenecen a en-
tidades juveniles de Grecia, 
Francia, Hungría, Suecia y 
Letonia. Permanecerán en 
Matadepera hasta el día 24. 
Durante poco más de una 
semana, los participantes 
en el intercambio trabaja-
rán la perspectiva de géne-
ro a través de talleres de rap 
y danza urbana, espacios de 
reflexión e incluso a través 
del análisis de los videoclips 
de música más actuales. 

 
VACARISSES >  
El alcalde hace 
pública su agenda 
institucional  
La agenda institucional del 
alcalde de Vacarisses, Anto-
ni Masana, ya es pública, lo 
que supone un paso más en 
transparencia. De esta for-
ma, la ciudadanía puede 
consultar la actividad que 
realiza Masana como alcal-
de (la agenda puede encon-
trarse en la web municipal). 

Congelación de impuestos y más 
IBI para los pisos vacíos en 2017
>  Luz verde de manera inicial a las ordenanzas fiscales para el próximo año 

Un pleno municipal en el Ayuntamiento de Rubí. 

Redacción  

El Ayuntamiento de Rubí ha dado 
luz verde de manera inicial a las or-
denanzas fiscales de 2017. Lo hizo 
en un pleno extraordinario con los 
votos a favor del PSC (en el equipo 
de gobierno), Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP) -formación con la 
que el ejecutivo local llegó a un 
acuerdo para aumentar el IBI de los 
pisos vacíos- y Ciutadans. ICV, PP, 
PDC y VR votaron en contra, mien-
tras que ERC se abstuvo.  

Las ordenanzas fiscales de 2017 
mantienen la congelación de la 
presión fiscal para los rubinenses, 
de forma que el próximo año paga-
rán prácticamente los mismos im-
puestos que este 2016.  

En cuanto a las tasas municipa-
les y precios públicos, se mantie-
nen las tarifas y cuotas sin incre-
mentos generales, sólo con peque-
ñas variaciones para ajustarlas al 
coste de cada servicio. Así, habrá 
una nueva clasificación de los pre-
cios de los cursos de formación, ya 
que la voluntad del equipo de go-
bierno es apostar por ellos como 
motor de desarrollo tanto de las 
personas como de la economía.  

“Esta aprobación inicial nos abre 
la puerta a obtener unas ordenan-
zas que deben ser eficientes y que 
nos deben permitir alcanzar los re-
tos de una ciudad mejor, con servi-
cios de calidad”, explicó el concejal 
de Economía y Hacienda, Moisés 
Rodríguez. 

“Mantenemos el alcance de los 
beneficios fiscales, teniendo muy 

RUBÍ

presente siempre el valor de la jus-
ticia social, porque este equipo de 
gobierno facilitará ayudas a las per-
sonas  más desfavorecidas y traba- 

Habrá un recargo del 50% 
sobre el IBI para los pisos 
vacíos de larga duración   

jará para preservar sus derechos bá-
sicos, como el derecho a la vivien-
da”, añadió Rodríguez en el pleno. 

Y puso como ejemplo el compro-
miso de tirar adelante en 2017 la 
tasa que gravará a los grandes tene-

dores de pisos vacíos de larga dura-
ción. En concreto, la ideas es des-
plegar en las ordenanzas del próxi-
mo año un recargo del 50% sobre el 
IBI a todos aquellos propietarios 
que se compruebe que disponen de 
viviendas vacías de larga duración. 

La medida prevé también garan-
tizar los derechos de los propieta-
rios y priorizar su colaboración. Por 
ello, primero se comprobará la exis-
tencia de una vivienda vacía y se 
propondrá un acuerdo al propieta-
rio. Este trámite supondrá el pago 
de una tasa por la prestación de ofi-
cio de esta comprobación. Todo el 
proceso se regulará a través de un 

reglamento que debe estar listo el 
primer trimestre del año próximo. 

Otra novedad son cambios en los 
plazos de liquidación de las escue-
las, que se hará a mes vencido, ajus-
tándose a la realidad de cada alum-
no. Asimismo, se mantienen las 
exenciones y bonificaciones aplica-
das durante este ejercicio.  

Para el equipo de gobierno, las 
ordenanzas fiscales de 2017 contri-
buirán a la estabilidad presupues-
taria y la solvencia financiera de 
acuerdo con los objetivos del man-
dato: la reactivación económica, la 
cohesión social y el mantenimien-
to y mejora del espacio público. 
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