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Moció del grup municipal de Ciutadans per poder pagar amb Bizum els tràmits locals. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Actualment s'ha generalitzat uns mètodes de pagament més senzills i sense costos 
associats que la tradicional domiciliació bancària, transferència bancària o pagament amb 
targeta. Aquesta digitalització s'ha de reflectir també en els mètodes de pagament de 
manera que els contribuents que tenen a mà les noves tecnologies puguin utilitzar-les en 
relació amb l'Administració també a l'hora de pagar.  
 
De fet, el pagament mitjançant mitjans telemàtics és una pràctica habitual entre moltes 
persones, sent la plataforma Bizum un dels mitjans telemàtics estesos perquè no crea 
costos associats per als usuaris, cosa que sí que succeeix a vegades quan es paga amb 
transferències bancàries o amb targeta.  
A més, Bizum és un servei ofert per canals bancaris, per la qual cosa està protegit pels 
sistemes de seguretat dels canals bancaris. L'ordenant de la transferència és el banc i el 
banc és el que ha d’autentifcar-se. El pagament mitjançant Bizum és una modalitat de 
pagament que és directa, segura i immediata fet que apropa a l'Administració la ciutadania 
en incorporar les noves tecnologies als tràmits diaris.  
 
És possible fer els pagaments amb l'Administració a través de mitjans electrònics. El Reial 
decret 203/2021, de 20 de març, que va aprovar el Reglament d’actuació i funcionament del 
sector públic per mitjans electrònics (RAFME) va desenvolupar reglamentàriament les Lleis 
39/2015 i 40/2015, ambdues d'1 d'octubre,  reconeixent el dret de les persones a relacionar-
se per mitjans electrònics amb Administració.  
 
L'article 96.3 de la Llei General Tributària, de 17 de desembre, recollia la possibilitat que 
l'actuació administrativa es pogués realitzar de forma automatitzada, mitjançant tècniques i 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. Aquesta previsió legal es va desenvolupar als 
articles 84 i 85 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i 
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments 
d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.  
El legislador ha anat reforçant l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions a 
les administracions públiques per millorar l'eficiència de la seva gestió, i així garantir el dret 
i obligacions dels interessats, que hauran de disposar de serveis digitals fàcilment 
accessibles i utilitzables.  
A més, l'article 198 de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb relació als 
mitjans de pagament estableix que «Les entitats locals podran  dictar regles especials per 
a l'ingrés del producte de la recaptació dels recursos que podran realitzar a les caixes 
d'efectiu o a les entitats de crèdit col·laboradores mitjançant efectiu, transferències, xecs o 
qualsevol altre mitjà o document de pagament, siguin bancaris o no, que s'estableixin».  
Així també l'article 34 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Recaptació respecte als mitjans i moment de pagament en efectiu, 
assenyala que a més del pagament en efectiu es podrà pagar en algun dels següents 
mitjans, amb els requisits i condicions que per a cada un s'estableixen en aquest reglament 
i seguint els procediments que es disposin en cada cas: xec, targeta de crèdit i dèbit, 
transferència bancària, domiciliació bancària i qualssevol altre que s'autoritzi pel Ministeri 
de Economia i Hisenda. 
 
Entre els nous mitjans de pagament destaca Bizum ja que no cal sol·licitar el número de 
compte bancari i és suficient amb el número de telèfon. El pagament mitjançant Bizum és 
similar a la transferència bancària amb la peculiaritat que es realitza des d'un dispositiu 
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mòbil de manera que el compte del beneficiari i el ordenant es vinculen a un número de 
telèfon mòbil. Per efectuar el pagament mitjançant Bizum tant el beneficiari com l'ordenant 
han d'estar donats d'alta al proveïdor de serveis de pagament i utilitzar una aplicació (app). 
instal·lada al telèfon mòbil, de l'entitat bancària on s’és client. 
 
Que per tal que l'Ajuntament de Sabadell s'adapti a la nova realitat seria  necessari modificar 
ORDENANÇA FISCAL GENERAL NÚM. 1.1 DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
DELS TRIBUTS MUNICIPALS.  
 
Que actualment l’article 112 del capítol IX de la Recaptació Tributària Municipal inclourà un 
apartat h) que possibilités el pagament mitjançant Bizum.  
 
Que aquest mitjà de pagament també s'hauria d'incorporar als ens dependents de 
l’Ajuntament de Sabadell per facilitar la utilització de les noves tecnologies i la comunicació 
entre la població i l'Administració pública de manera que es millori l’eficiència en la gestió i 
sigui més accessible per a la població. 
 
Per aquests motius proposa a la Junta de Portaveus el següent   
  

ACORD 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Sabadell modifiqui aquest any 2022 l'article 112 del capítol IX 

de la Recaptació Tributària Municipal perquè s'inclogui entre els mètodes de pagament 
la possibilitat de pagament mitjançant Bizum. 

 
Segon.- Que l'Ajuntament de Sabadell incorpori la plataforma Bizum als mètodes de 

pagament en qualsevol operació econòmica on el receptor de la transacció econòmica 
sigui l'Ajuntament de Sabadell o els ens dependents del mateix i ho habiliti al portal de 
pagaments que preveu l'ordenança.  

 
Tercer.- Qualsevol altre canvi normatiu necessari per habilitar aquesta forma de pagament. 
  
 
No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 


