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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DE
DIVERSES ORDENANCES FISCALS, IMPOSTOS I
TAXES PER L’ANY 2020

Des del Grup Municipal de ERC-Matadepera entenem que les ordenances fiscals
poden jugar un paper important a l’hora de desenvolupar determinades polítiques
públiques. Tenim doncs l’oportunitat d’aprovar unes modificacions de les ordenances
fiscals  que  ens  permetin  avançar  cap  a  un  Matadepera  socialment  just,
ecològicament  sostenible  i  econòmicament  pròsper  i  responsable.  Amb  aquesta
finalitat,  hem plantejat  modificacions en 6 de les ordenances fiscals i  taxes, que
considerem necessàries per a desenvolupar els tres eixos mencionats.

Una Matadepera socialment justa:  Adaptació de la bonificació de l’IBI al nombre
de fills de les famílies nombroses.

Una  Matadepera  ecològicament  sostenible:  Increment  de  la  bonificació  de
l’Impost  de  circulació  pels  vehicles  elèctrics,  bonificació  per  a  l’adaptació  dels
habitatges  existents  als  paràmetres  de  sostenibilitat,  noves  bonificacions  a
comerços o petites industries i a usuaris particulars. 

Un Matadepera econòmicament pròspera i responsable: sol·licitem ampliar el
període d’estacionament bonificat per l’Ajuntament a dues hores per tal de beneficiar
el comerç de proximitat.

Considerem que ens trobem davant la possibilitat de trencar la dinàmica dels darrers
anys i plantejar unes ordenances fiscals al servei de les persones. Amb aquesta
lògica  hem  de  treballar  perquè  les  ordenances  deixin  de  ser  únicament  un
mecanisme de recaptació de recursos i esdevinguin un motor de transformació del
municipi.

És per aquesta raó que demanen al Ple de l’Ajuntament que prengui els següents
ACORDS:

1. Ordenança Fiscal núm. 2.1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES   

A l’article 5 d) quedarà redactat de la següent forma.
“Els  subjectes  passius  que  tinguin  el  seu  habitatge  habitual  en  aquest  terme
municipal i que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de
família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost, i comptin
amb unes rendes inferiors a les que figuren en el  quadre següent relatives a la
unitat familiar, segons base imposable de l’IRPF, tindran dret a una bonificació en la
quantia que resulti d’aplicar el percentatge fixat en funció de la base liquidable i del
nombres de fills, segons el quadre següent:

Base Liquidable 3 fills 4 a 5 fills 5 fills
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(nombroses) (nombroses) (nombroses)

1 fill
monoparental

2 fill
monoparental

Més 3 fill
monoparental

Fins a 50.000,00 € 40% 60%  85%

De 50.001,00-
65.000,00 €

 37% 50%  68%

DE 65.001,00-
80.000,00 €

35% 45%  56%

 Més de 80.000,00
€ 

 30% 40% 50%

Rendes inferiors o
iguals a

36.000 € 41.000  € 46.000 €

  
El concepte d’habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'impost sobre
la  renda de les  persones físiques.  La  bonificació  tindrà  caràcter  sol·licitat,  i  per
gaudir-ne s’ha de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Matadepera la següent
documentació:
a. El títol  vigent de família nombrosa o monoparental,  expedit per l'administració
competent
b. Fotocòpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o
declaració de l’impost de societats del darrer any, de la unitat familiar.
c. Fotocòpia de la pensió.
d. Fotocòpia del subsidi o prestació d’atur.
e. En el supòsit de no obligació de presentar la declaració de la renda s’ha d’aportar
certificat de l’Agència Tributària i en el supòsit de no rebre cap pensió o prestació
aportar certificat de la Seguretat social o de l’INEM.

La sol·licitud i la presentació de l’esmentada documentació haurà d’efectuar-se com
a data límit el 28 de febrer de l’any en curs per al qual se sol·liciti la bonificació.
Podran  acollir-se  a  la  bonificació  regulada  en  l'apartat  anterior  les  famílies
nombroses que tinguin dos fills i una persona discapacitada al seu càrrec.

Article 5. Incorporarà els nous epígraf e) f) i  g) amb el següent redactat:

Article 5.e) quedarà redactat de la següent forma:

e) Gaudiran d’una bonificació  del  95% de la  quota  íntegra  de l’impost  els  béns
immobles  en  els  quals  es  desenvolupin  activitats  econòmiques  que  siguin
declarades  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  per  concórrer  circumstàncies
socials,  culturals,  històrico-artístiques  o  de  foment  de  l’ocupació  que  justifiquin
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aquesta declaració d’acord amb els criteris que el Ple de la Corporació Municipal
estableixi. 

En el cas d’immobles de nova construcció, es bonificarà un 90% de la quota íntegra
de  l’impost,  si  es  desenvolupen  activitats  industrials  o  d’oficines.  El  termini
d’aplicació d’aquesta bonificació serà des del període impositiu següent a aquell en
què s’iniciï l’activitat i no podrà excedir de tres períodes impositius. Correspondrà al
Ple aquesta declaració, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple.

Article 5.f) quedarà redactat de la següent forma:

5. f) Gaudiran d’una bonificació entre el 30% i el 50% de la quota íntegra de l’impost
sobre  bens i  immobles,  Urbana,  durant  els  cinc  anys següents  a  la  posada en
funcionament del sistema, els habitatges en que es realitzin instal·lacions d’estalvi
energètic que compleixen les condicions següents: 

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra
normativa sectorial aplicable.
-  Que  l’habitatge  no  estigui  fora  d’ordenació  urbana  o  situat  en  zones  no
legalitzades.
- Que els elements instal·lats estiguin homologats per l’Administració competent.
-  Que  les  instal·lacions  mantinguin  un  funcionament  constant.  Aquesta
circumstància s’haurà d’acreditar cada exercici mitjançant certificació expedida per
l’empresa de manteniment de les instal·lacions.
- Que s'ha sol·licitat la corresponent llicència d’obres.
- Presentació d’una memòria feta per un tècnic o tècnica qualificat amb la descripció
de tots els elements de la instal·lació, plànols, estudi de càrregues de la coberta i la
certificació de l’estalvi aconseguit. També haurà d’acreditar la data de finalització de
la instal·lació.
-Que  l’habitatge  no  hagi  gaudit  amb  anterioritat  d’altres  beneficis  fiscals  per
instal·lacions d’estalvi energètic.

El  percentatge concret  de  la  bonificació  s’ajustarà als  següents  barems de cost
econòmic i d’estalvi energètic de la instal·lació establerts en l’annex núm. 1

ANNEX 1
Cost instalació Estalvi energètic justificat Bonificació

Inferior o igual a

5.000 €

AIGUA  CALENTA
SANITÀRIA (ACS)

30%

Unifamiliar:  Estalvi  inferior
1.000 kwh /any
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Plurifamiliar:  Estalvi  total  /
Nombre habitatges < 1.000

kwh /any

Cost instalació Estalvi energètic justificat Bonificació

Superior a 5.000 € e

inferior a 15.000 €

AIGUA  CALENTA
SANITÀRIA (ACS)

40%

Unifamiliar:  Estalvi  inferior
1.000 kwh /any

Plurifamiliar:  Estalvi  total  /
Nombre habitatges < 1.000

kwh /any

SOLAR FOTOVOLTÀICA

Unifamiliar:  Estalvi  inferior
2.800 kwh /any

Plurifamiliar:  Estalvi  total  /
Nombre habitatges < 2.800

kwh /any
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Cost instalació Estalvi energètic justificat Bonificació

Superior a 5.000 € e

inferior a 15.000 €

AIGUA  CALENTA
SANITÀRIA (ACS)

40%

Unifamiliar:  Estalvi  inferior
1.000 kwh /any

Plurifamiliar:  Estalvi  total  /
Nombre habitatges < 1.000

kwh /any

SOLAR FOTOVOLTÀICA

Unifamiliar:  Estalvi
inferior2.800 kwh /any

Plurifamiliar:  Estalvi  total  /
Nombre habitatges < 2.800

kwh /any

BIOMASSA

Unifamiliar:  Estalvi  inferior
3.000 kwh /any

Plurifamiliar:  Estalvi  total  /
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Nombre habitatges < 2.000

kwh /any

Cost instalació Estalvi energètic justificat Bonificació

Superior a 15.000 € AIGUA  CALENTA
SANITÀRIA (ACS)

50%

Unifamiliar:  Estalvi  inferior
1.000 kwh /any

Plurifamiliar:  Estalvi  total  /
Nombre habitatges < 1.000

kwh /any

SOLAR FOTOVOLTÀICA

Unifamiliar:  Estalvi  inferior
7.000 kwh /any

Plurifamiliar:  Estalvi  total  /
Nombre habitatges < 7.000

kwh /any

BIOMASSA

Unifamiliar:  Estalvi  inferior
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3.000 kwh /any

Plurifamiliar:  Estalvi  total  /
Nombre habitatges < 2.000

kwh /any

GEOTÈRMIA

Unifamiliar:  Un  25%  de  la
demanda total de calefacció

de l’habitatge

Plurifamiliar:  Un 10% de la
demanda total de calefacció

de l’habitatge

Article 5.g) quedarà redactat de la següent forma:

g) Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost sobre bens i
immobles,  Urbana,  durant  dos anys  següents  a  la  posada en funcionament  del
sistema,  els  habitatges  que  millorin  l’envolupant  tèrmica  de  l’edifici,  mitjançant
actuacions  de  millora  del  seu  aïllament  tèrmic,  sempre  que  s’aconsegueixi  una
reducció d’almenys un 30% de la demanda energètica anual global de calefacció i
refrigeració de l’edifici referida a la certificació energètica.

Les  bonificacions  previstes  en  aquest  apartat  hauran  de  complir  els  requisits
següents:

- Presentació d’una memòria, acompanyada dels plànols corresponents, feta per un
tècnic o tècnica qualificat amb la descripció de les mesures aplicades, dels materials
utilitzats, de la normativa d’aplicació, dels càlculs, i de l’estalvi aconseguit.
- Presentació de l’informe d’inspecció tècnica (IITE) de l’edifici.

Les  bonificacions  previstes  en  aquest  número  5,  f)  i  g)  s’aplicaran  a  partir  de
l’exercici  següent a la data de finalització de la instal·lació certificada pel  tècnic,
sempre  que  es  sol·licitin  dintre  del  termini  de  tres  mesos  següents  a  la  data
indicada.
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2. Ordenança Fiscal  núm.  2.3  IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ  
MECÀNICA 

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable:
a) Sense modificacions respecte al 2019. 
b) Sense modificacions respecte al 2019.
c) Text modificat: Els vehicles que disposin d’etiqueta ZERO de la DGT 
gaudiran d’una bonificació del percentatge definit al següent quadre.
Els vehicles que disposin de l’etiqueta ECO de la DGT gaudiran d’una 
bonificació del percentatge definit al quadre següent.
Els interessats han d’instar la bonificació mitjançant sol·licitud i hauran 
d’acompanyar la fitxa de les característiques tècniques del vehicle. 

Article 6è. Quota tributaria

1. Igual 2019
2. Com a conseqüència del que s’ha previst…………………., el quadre de 

tarifes será el següent:

POTÈNCIA I CLASSES DE
VEHICLES

TARIFES
(EUROS)

BONIFICACIO
NS (%)

Etiqueta
ambiental

ZERO

BONIFICACIO
NS (%)

Etiqueta
ambiental

ECO
A) TURISMES
De menys de 8 cavalls fis.
De 8 fins a 11,99 cavalls fi 
De 12 fins a 15,99 cavalls 
fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls 
fiscals
De 20 cavalls fiscals en 
endavant

25,24
68,16
143,88
179,22
224,00

75 %
70 %
65 %
60 %
55%

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %

Resta igual 2019

3.  Ordenança  Fiscal  núm  3.14  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER
l’ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN L’APARCAMENT SOTERRAT DEL
CARRER PERE ALDAVERT DE MATADEPERA. 

Sol·licitem ampliar  el  període  d’estacionament  bonificat  per  l’Ajuntament  a  dues
hores (en comptes d’una hora com fins ara).
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4.  Ordenança  Fiscal  núm.  3.20  TAXA  PER  LA  UTILITZACIÓ  DE  LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL

Noves bonificacions a comerços o petites industries i a usuaris particulars. 

Bonificacions a comerços o petites industries:

1.-Subvenció  del  20%  a  les  activitats  o  serveis  que  acreditin  la  possessió  de
sistemes  de  gestió  ambiental  (ISO  14001),  Sistemes  Europeus  d'Ecogestió  i
Ecoauditoria  (EMAS),  el  Distintiu  de  Garantia  de  Qualitat  Ambiental  (DGQA),
l'Ecoetiqueta  Europea  i  que  demostrin  haver  realitzat  un  Diagnòstic  Ambiental
Orientat a la Minimització (DAOM). 

2.- Bonificació de fins a un 15% a aquells establiments i/o indústries que col.laborin
en els programes de reducció de residus i en les campanyes de reciclatges que es
facin des de la regidoria de medi ambient de l'ajuntament.

Bonificacions a usuaris particulars:

5% per 3 aportacions anuals a la deixalleria, 10% entre 3 i 6 aportacions i 15% per
12 aportacions.

5.  Ordenança  Fiscal  núm.  2.5    IMPOST  SOBRE  CONSTRUCCIONS,  
INSTAL.LACIONS I OBRES

Aprovar  provisionalment  les  següents  modificacions  de  l’ordenança  fiscal
núm. 2.5 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Cal afegir el següent punts:

a) Podran gaudir d'una bonificació des del 25% fins al 95% de la quota les obres
que  tinguin  per  objecte  la  realització  de  construccions  o  instal·lacions
declarades  d'especial  interès  o  utilitat  municipal,  perquè  hi  concorren
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball.
Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, caldrà que prèviament s’hagi
adoptat per majoria simple del Ple de la corporació el corresponent acord de
bonificació individualitzada. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota
de  les  obres  que  tinguin  per  objecte  la  realització  de  construccions  o
instal·lacions en establiments comercials dintre de l’àmbit  delimitat  per les
zones comercials següents

b) Una bonificació del 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions u
obres  en  les  que  se  incorporen  sistemes  per  l’aprofitament  d’energies
renovables. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les
instal·lacions  incloguin  col·lectors  que  disposin  de  la  corresponent
homologació de l’Administració competent. 
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