L’Ajuntament congela els impostos municipals excepte la brossa, que puja
17 euros l’any.
L’Ajuntament d’Alforja està treballant les ordenances fiscals de 2021 i, atenent la
situació econòmica per la crisi de la COVID19, no preveu incrementar cap impost
municipal a excepció de la taxa de la brossa domèstica, que tindrà un increment de 17
euros l’any.
Amb aquest increment l’Ajuntament repercuteix als veïns i veïnes una part de
l’increment de tarifes que ha anunciat l’empresa pública comarcal Secomsa als municipis
on realitza el servei de recollida i tractament dels residus.
L’increment té una justificació doble:
a) per una banda, els residus recollits selectivament (orgànica, paper, envasos de vidre i
envasos lleugers) tenen un valor econòmic com a subproducte i les empreses que els
reciclen paguen per aquests productes un preu que compensa el servei de recollida,
però sempre que els residus recollits tinguin un nivell d’impropis nul o baix. És a dir, si
als diversos contenidors hi ha residus que no toquen, les empreses que reciclen ja no
paguen pel producte que els arriba o paguen molt poc i, en conseqüència, Secomsa i per
tant l’Ajuntament i per tant els veïns i veïnes han d’assumir íntegrament el cost del
servei.
b) per una altra banda, l’Agència de Residus de Catalunya imposa uns cànons molt
elevats quan s’ha de tractar la fracció resta o els residus impropis que trobem en
contenidors que no toca, com per exemple l’orgànica. Com que el nivell de recollida
selectiva feta correctament a Alforja és baix i més del 60% dels residus que es recullen
a Alforja són resta i el seu tractament és molt més car. A més, l’Agència de Residus
penalitza encara més portar la fracció resta a abocador controlat, que és l’única opció
que té Secomsa, de manera que el cànon que s’ha de pagar és el més car de tots.
Concretament, els tipus de gravamen del cànon sobre l’abocador controla i la incineració
de residus municipals són de:
• 41,30 euros/ tona cànon per portar els residus municipals a abocador controlat
• 20,60 euros/ tona cànon sobre la incineració de residus municipals

Per tot això, aquest any l’Ajuntament d’Alforja ha d’incrementar en 17 euros anuals la
taxa de la brossa domèstica, que significa un percentatge del 10%. Aquest increment es
va aprovat en la sessió plenària del passat 28 d’octubre amb els vots en contra del PSC i
ERC, que van considerar que en la situació de pandèmia actual no és el moment
d’incrementar la càrrega fiscal.
Ja hem comentat, però, que el baix nivell de recollida selectiva dels residus al nostre
municipi fa que el cost anual per la recollida i el tractament brossa a Alforja sigui de
212.000 euros amb un dèficit generat és de 45.000 euros, aproximadament. Malgrat
increment de la taxa en aquests 17 euros anuals, el dèficit es mantindrà perquè la
recaptació no assumeix el cost real del servei. Així, per eixugar aquest dèficit, la taxa
s’hauria d’incrementar en un 17% aproximadament.
En conseqüència, per aquest 2021 una vivenda a Alforja pagarà 17 euros més sobre els
170 euros de la taxa actualment, la qual cosa suposa un cost d’1,41 euros més al mes.
Per capgirar aquesta situació i poder mantenir el preu del servei de recollida i tractament
dels residus en uns llindars assumibles i adequats és molt important la col·laboració de
tots els alforgencs i alforgenques, per tal que entre tots i totes fem més recollida
selectiva de les diferents fraccions dels residus i de més qualitat.

