
 
  
 
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SABADELL A DEBATRE EN EL PROPER 
PLE DE L’AJUNTAMENT PEL DIA 02/03/21, SOBRE LA PROTECCIÓ, RECUPERACIÓ I FOMENT 
DELS USOS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA CIUTAT DE SABADELL.  
 
Atès, que el patrimoni és un testimoni fonamental per preservar la identitat i la memòria 
històrica col·lectiva, que reforça el vincle social amb la història de la ciutat. 
 
Atès que els béns patrimonials, arquitectònics, arqueològics, socioculturals, naturals, 
ambientals i paisatgístics, constitueixen un llegat insubstituïble que cal respectar i transmetre 
en les millors condicions a les generacions futures. 
 
Atès que sovint, el veritable valor del patrimoni urbà es descobreix quan comença a ser escàs 
o ha desaparegut essent per aquesta mateixa raó que la ciutat n'ha de ser especialment 
sensible evitant que es degradi, col·lapsi i acabi desapareixent. 
 
Atès que la gestió del patrimoni arquitectònic ha esdevingut una important eina de resiliència 
urbana que valoritza el paisatge urbà, la qualitat de l'espai públic i en conseqüència, actua de 
catalitzador de la vida pública en el seu entorn més immediat. 
 
Atès que els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) consideren que la reutilització, 
el reciclatge i la reinvenció (i no l'enderroc) són algunes de les mesures que des de l'urbanisme, 
les ciutats contribueixen al seu compromís amb la sostenibilitat ambiental. 
 
Atès que el patrimoni intel·ligent és aquell que considera que més enllà de la conservació i 
rehabilitació, entén que segons quins usos donem al patrimoni, permeten reciclar i dinamitzar 
l'espai públic convertint-lo en un espai atractiu tan econòmicament, comercialment, 
socialment i culturalment. 
 
Atès que la revisió de Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i Catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals de Sabadell (PEPS) té per objectiu protegir el patrimoni 
amb una nova mirada més ambiciosa i actualitzada del patrimoni de la ciutat. 
 
Atès que els indicadors del nou model de la fitxa catàleg dels béns i àmbits a protegir més 
enllà de localitzar, descriure, catalogar, inventariar així com la regulació de les intervencions i 
usos també especifica el seu estat de conservació i la situació de risc del bé arquitectònic 
patrimonial. 
 
 
 



 
  
 
 
 
Per tot això, exposem al Ple municipal els següents acords: 
 
PRIMER: Que l'Ajuntament de Sabadell gestioni proactivament el patrimoni arquitectònic 
públic de la ciutat afavorint-ne la rehabilitació i impulsant-ne l'ús cultural, social o econòmic. 
 
SEGON: Que per evitar el gradual deteriorament del patrimoni arquitectònic, l'Ajuntament fixi 
un percentatge que tendeixi a l’1% anual del pressupost d'inversions per al manteniment 
preventiu d'aquells elements del patrimoni arquitectònic públic que el Catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals de Sabadell (PEPS) identifiqui en situació de risc i 
requereixin un manteniment bàsic. 
 
TERCER: Que es busqui la millor fórmula per dur a terme les gestions derivades dels anteriors 
punts.  
 
 
No obstant això, l'Ajuntament en Ple acordarà el més escaient.  
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