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Joan Gaya i Fuertes 

 

1. Antecedents 

1.1. Sessió explicativa octubre 2003 
Els residus comercials representen, segons els municipis, entre el 15 i el 30% 
dels residus municipals. Els industrials, són molt més variables en funció de 
l’estructura econòmica del municipi. S’expliquen les principals novetats de les 
lleis 15/2003 i 16/2003 i la necessitat e reorganitzar els serveis i adequar les 
ordenances fiscals. 

 

1.2. Sessió de treball juliol 2004 
Exposició i debat de les experiències i problemes observats en els primer 
mesos de 2004. 

Assistents: Francesc Canalias, Director del Consorci SIGMA de la Garrotxa; 
Mariano Cuenca, Tècnic de Medi Ambient de l’Aj. de Palamós; Josep Juanas, 
Inspector Financer Tributari de l’Aj. de Blanes; Sebastià Martínez, Cap de 
Gestió Tributària de l’Aj. de Girona; Rut Palomeque, Tècnica de Medi Ambient 
de l’Aj. de Palafrugell; Mariona Virgili, Tècnica de Medi Ambient del CC Baix 
Empordà; Joan Gaya, Tècnic de Medi Ambient de l’Aj. de Santa Coloma de 
Farners i coordinador del grup de treball; Judit Vilà, Tècnica del CILMA. 

Excusats: Arbúcies i Sant Feliu de Guíxols. 

 

2. Conclusions de la sessió de treball del 23 de juliol de 2004 
1. La definició del servei s’ha de fer amb l’ordenança reguladora, de la que 
es desprèn l’ordenança fiscal i els drets i deures de tots els operadors 
(productors, posseïdors, gestors i ajuntament) en el municipi.  

2. Els municipis mitjans i petits opten, en general per declarar el servei de 
recepció obligatòria i mantenir la taxa com a contraprestació. Aquells 
establiments que es vulguin desvincular del servei ho poden fer parcialment, 
per aquelles fraccions que acreditin que es gestionen adequadament per un 
gestor autoritzat. 
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3. No obstant, els municipis més grans valoren el sistema de preus públics 
per al comerç, no només per ser més ajustat a la prestació de serveis de 
caràcter voluntari sinó perquè permet a l’Ajuntament la facturació directa del 
servei al titular del negoci i entrar en el sistema de prorrata de l’IVA. No 
obstant, el comerç que tributa per mòduls veu el servei encarit al no poder-se 
deduir l’IVA. 

4. Llevat de la gran distribució, els titulars d’establiments comercials 
s’estimen més seguir acollits al servei municipal que, malgrat l’encariment, els 
sol ser més avantatjós que el de gestors privats. 

5. La recollida selectiva de residus comercials, sobretot als centres urbans 
és una qüestió sensible per a molts ajuntaments. Per això, s’observa una 
tendència a la prestació directa del servei malgrat que la recollida selectiva en 
contenidors estigui delegada en altres ens.  

6. La implantació del servei ha de ser concordant amb la implantació fiscal, 
de manera que tots subjectes d’un determinat tipus fiscal rebin el servei en les 
mateixes condicions. És a dir, llevat d’acord amb el sector, la implantació d’un 
determinat servei s’ha de fer simultàniament per a tothom. 

7. La complexitat de la gestió de la recollida ha derivat en la necessitat de 
vetllar per la via pública. D’aquí es desprenen diverses iniciatives: 

 La tendència a unificar la gestió local de neteja viària i recollida de 
residus en un sol gestor públic.  

 La tendència a aprofitar el final dels contractes per replantejar el 
servei, el cost i la fiscalitat associada. 

 La tendència a conèixer quin són els gestors per compte d’altri que 
operen en el municipi. D’aquí es desprèn la necessitat d’assegurar el 
respecte a la via pública i la d’informar sobre els residus gestionats. 

8. La coordinació entre serveis ambientals i serveis econòmics esdevé 
crucial en un context en el que els costos pugen molt i la seva assignació ha 
d’obeir a criteris i mecanismes de gestió més enllà dels merament recaptatoris. 

9. La transició de les ordenances actual a les noves: assegurar la capacitat 
recaptatòria i reajustar la imputació de costos. 

 

 

 

 

2 



 

10. Els instruments de gestió de la transició: 

 El padró. Migrar lentament de la base de l’IAE a la base de l’IIAA 
(incloent les activitats innòcues) i si és possible a altres bases fiscals. 

 La informació sobre producció de residus. Cal una acció detallada de 
presència al carrer i mesura de produccions, en especial els grans 
productors. No obstant, el coneixement detallat és mes difícil com 
més gran és la població. 

 La comunicació. Cal explicar el que es pretén, com es vol i quina és la 
col·laboració que s’espera dels usuaris. 

11. Els costos del servei tenen un fort component fix, de forma que la 
imputació de costos s’ha de fer en termes de cost d’oportunitat per a l’usuari, 
en especial si respecta les normes de lliurament selectiu de residus. 

12. El model té uns costos elevats entre els que s’ha de comptar amb els de 
preparació de la seva implantació i els de gestió, entorn del 10% del cost 
directe de contractació del servei. 

13. Els instruments econòmics complementaris: taxes i fiances per altres 
activitats potencialment productores de residus. 

 La deixalleria 

 Les runes d’obres menors 

 Els mercats a la via pública 

 Altres activitats de gestió de residus que ocupen via pública 

 Les activitats singulars (fires, festes, etc.) 

14. Exempcions, estímuls i penalitzacions. 

 Les bonificacions per ús de la deixalleria 

 El sistema de doble preu de la Garrotxa 

 El règim sancionador ha de ser creïble, és a dir, basat en informació 
fiable i adequat a les conductes contràries als objectius del model 
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