
Famílies monoparentals i bonificació d’impostos i t axes locals. 
 
El ciutadà va presentar una reclamació en relació a la resolució que va rebre per part 
de l’Ajuntament de Sabadell on se li denegava l’equiparació de les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses, pel què fa referència a les bonificació de l’IBI, 
la taxa d’escombraries, establiment de beques, etc. El Síndic va resoldre que existia 
greuge i va estimar la queixa relativa a la necessitat d’establir ajuts en determinats 
impostos i taxes locals per les famílies monoparentals, a fi d’assimilar-les a les famílies 
nombroses. 
 
En coneixement de llei, i tal i com el Síndic ja va manifestar en una resolució de l’any 
2010, el Síndic és coneixedor del què constitueix l’únic fonament reiterat per 
l’Ajuntament de Sabadell, en base al qual no es pot establir un sistema de bonificació 
de la quota de l’IBI atès l’article 9 del RDL 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLHL). 
Aquest, estableix la prohibició, com a norma general, de reconèixer altres beneficis 
fiscals en els tributs locals que els expressament previstos a normes amb rang de llei o 
derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals. És així com les entitats locals tindran 
la potestat d’establir a les seves ordenances fiscals beneficis fiscals només en aquells 
supòsits en què una llei així ho hagi previst expressament. I en els articles 73 i 74, es 
recullen una relació expressa d’aquelles bonificacions obligatòries i aquelles altres 
potestatives aplicables a aquest impost (a part les que es puguin regular per altres lleis 
sectorials) i que en aquest darrer cas signifiquen que poden ser d’aplicació 
potestativament per cada Ajuntament. En la relació d’aquestes bonificacions 
potestatives es contempla la possibilitat d’aplicar-la en les famílies reconegudes com a 
nombroses, però guarda silenci respecte a la possibilitat de fer-ho extensiu a altres 
situacions familiars. Per tant, malgrat que el Síndic no hi està d’acord, la legislació no 
permet a dia d’avui, l’aplicació d’un benefici fiscal per aquest concepte (bonificació) i 
en aquest tipus d’impost (IBI). 
 
No obstant, la Llei 18/2003, de suport a les famílies, determina que el Govern ha de 
tenir en compte d’una manera específica les famílies monoparentals i les famílies 
nombroses. En relació a l’obligació legal d’informar la legislació positiva, i l’actuació 
dels poders públics dels principis rectors de la política social i econòmica, i tenint en 
compte l’art. 39 de la CE 1978, aquests han de vetllar per assegurar la protecció 
social, econòmica, i jurídica de la família. Aquestes polítiques s’han de projectar en 
diferents àmbits, i entre aquests en el de l’habitatge, ja que cal tenir present a l’hora 
d’assumir responsabilitats familiars el manteniment i millora del nivell de vida. 
L’augment de les càrregues econòmiques de la família i el descens de la natalitat que 
s’ha produït en els darrers anys ens evoquen a dissenyar noves polítiques familiars, 
donada l’arquitectura familiar existent actualment en la societat. Les mesures 
econòmiques complementen aquestes iniciatives orientades a millorar les condicions 
en què es desenvolupa la vida familiar, i les polítiques familiars ajuden a evitar la 
penalització que pot patir la família , facilitant la igualtat d’oportunitats de les famílies 
amb més càrregues respecte a la resta de ciutadans i a valorar l’aportació de les 
famílies al progrés, la cohesió i la solidaritat social. 
 
Per tant, com que l’important no és la forma sinó el resultat final, i a les famílies 
monoparentals els resulta indiferent la terminologia o procediment pel qual se’ls 
redueixi l’import final a pagar en concepte d’IBI o altres taxes i tributs municipals, és a 
dir, els resulta indiferent una bonificació de l’impost o que aquest es bonifiqui a través 
d’ajuts específics, ja que l’objectiu final és simplement minorar-ne les quotes a pagar. 
El Síndic va considerar que la impossibilitat de bonificar la quota de l’Ibi directament no 
obsta perquè l’Ajuntament articuli formes per reduir l’import final a pagar per aquest 
concepte a les famílies monoparentals. D’aquí que va estimar la queixa ja que com 
succeeix en molts municipis del nostre entorn, han configurant un sistema d’ajuts per 



famílies monoparentals en concepte d’IBI, recollida d’escombraries...etc. És per tot, 
que el Síndic va recomanar, novament, a l’Ajuntament de Sabadell, que en exercici 
d’una bona política familiar i de drets de la ciutadania, i a través de la potestat 
delegada per l’article 17 i 20 de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, estudiï 
l’aplicació de beneficis fiscals en taxes i preus públics,  així com un sistema d’ajut per a 
famílies monoparentals que estiguin gravades per l’impost sobre bens immobles i la 
taxa per la recollida domiciliària, d’escombraries, calculades sobre el valor cadastral de 
l’habitatge, en relació a la quota de l’impost sobre Bens Immobles satisfet, tal i com ja 
estan aplicant en altres Ajuntaments veïns con Terrassa, Rubí o Barcelona. 
 

 


