EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA
_
__Considerant necessari procedir a la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa
d’escombraries.
_
Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de
normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
-LPACAP-, amb caràcter previ a l'elaboració de l'Ordenança, ha de substanciar-se una consulta
pública prèvia per recaptar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives
que potencialment es puguin veure afectats pel mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els
problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva
aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no
regulatòries.
_
En conseqüència, se sotmet a consulta pública, prèvia a la modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa d’escombraries , la següent Memòria:
- _- Antecedents: Els últims anys s’ha detectat un increment considerable a les factures

que l’Ajuntament satisfà al SECOMSA en concepte de recollida i tractament per la brossa .
Aquest increment ve motivat pels costos que ocasiona el tractament de la brossa
derivats de la normativa mediambiental . La manca de conscienciació sobre la necessitat
de reciclar i de fer-ho correctament fa que les escombraries recollides hagin de ser
sotmeses a procediment de triatge i posterior reciclatge o soterrament, això fa que les
tarifes aplicades siguin molt més elevades que si la brossa estigués perfectament
seleccionada i al contenidor corresponent.
_
- - Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa: Per part de l’Ajuntament es

pretén reduir el dèficit que el servei de recollida i tractament d’escombraries genera al
pressupost municipal. Ja que cada any que passa és més gran la diferència entre els
ingressos per la taxa del servei i el seu cost efectiu . Al mateix temps l’increment de la
taxa pretén conscienciar als veïns de que un esforç en la labor de selecció i reciclatge de
la brossa redundarà en uns menors costos del servei i la possibilitat de rebaixar la taxa.
_
- - Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries: La solució existent, al

marge de la que ara es proposa d’incrementar la taxa per tal de que el servei no sigui tan
deficitari , és la de que tots els vilatans se n’adonen que la brossa és un problema molt
important i que cada dia que passa es fa més rellevant. Cal tractar de reduir al màxim la
producció d’escombraries, però sobre tot cal reciclar i separar correctament de manera
que el tractament sigui mínim i les tarifes a aplicar les més baixes perquè suposin una
menor intervenció .
_

- - Necessitat i oportunitat de la seva aprovació: La necessitat d’aprovació de l’increment

de la taxa d’escombraries es justifica en que cada any s’han de destinar majors recursos
municipals a satisfer els serveis que presta el SECOMSA , la qual cosa suposa que es
puguin destinar aquests recursos a altres serveis o inversions.
Des de que es va modificar la quota de la taxa al 2011 els costos s’han incrementat
pràcticament en un 25% i això fa necessari revisar les quotes vigents.
_
- - Objectius de l'Ordenança: L’objectiu de la modificació que es proposa és, com ja s’ha

indicat, doble per un costat reduir el dèficit d’aquest servei i per altre conscienciar a la
població de la necessitat de fer recollida selectiva i de que reciclar més i millor suposa un
estalvi en la factura final.
_
_
Durant el termini dels 20 dies següents a la publicació del present Edicte en el lloc web
municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar
les seves opinions a través de la següent bústia de correu electrònic: ajuntament@alforja.cat
_
Alforja, a 13 d’octubre de 2017
_
_
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