
MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE COBRAMENT DE LES 
ESCOMBRARIES 
 
El cobrament de la taxa d’escombraries a la ciutat de Girona s’ha fet des de 1976 de forma 
conjunta amb el rebut de l’aigua degut a diferents motius que a dia d’avui ja no justifiquen 
aquesta opció.  
 
La correlació entre el consum d’aigua i la generació d’escombraries per part dels usuaris, la 
periodicitat en l’emissió dels rebuts, la reducció d’impagats degut a la vinculació de serveis, i 
la limitada capacitat recaptatòria de l’Ajuntament van fer creure convenient, en aquell 
moment, l’emissió conjunta dels dos rebuts, que es va delegar a l’empresa concessionària 
de la gestió de l’aigua (Girona SA). 
 
Per una banda la principal raó per fer el cobrament de forma conjunta és que la gestió de la 
taxa d’escombraries exigia, en el seu moment, d’una capacitat recaptatòria i de gestió què 
l’Ajuntament no disposava. La solució més fàcil era utilitzar el mateix sistema de cobrament 
del rebut de l’aigua, malgrat que són serveis que no tenen res a veure i que presten 
empreses diferents. En aquest sentit l’Ajuntament de Girona disposa actualment de 
suficients recursos per assumir-ne la gestió directament. 
 
També s’ha esgrimit que cobrar conjuntament l’aigua i la taxa d’escombraries redueix els 
impagats, ja que en cas que es produeixi, es procedeix al tall d’aigua, i en canvi si el 
cobrament fos per separat, els impagats de la taxa d’escombraries no suposarien deixar de 
rebre aquest servei. En aquest cas cal dir que l’Ajuntament disposa de procediments 
recaptatoris i sancionadors suficients per assegurar el cobrament d’impagats, que ja 
s’utilitzen en la gestió d’altres impostos i taxes com l’IBI o l’IVTM. 
 
Però segurament la raó més rellevant té a veure amb la nova cultura de l’aigua, i és la que 
denunciava el Síndic de Catalunya l’any 2011, quan afirmava que l’actual rebut de l’aigua no 
ajuda a “comprendre de manera clara quin és el preu de l’aigua, i més encara quan 
s’inclouen en el mateix rebut altres conceptes que no tenen relació amb el servei, com ara la 
taxa d’escombraries o el tractament de residus sòlids” i afegia “sembla necessària, per tant, 
una millor clarificació del rebut per garantir que la persona comprengui el que paga i quin és 
el preu de l’aigua que consumeix”. És obvi doncs que fer el cobrament per separat del rebut 
de l’aigua i de la taxa d’escombraries permetria avançar en aquest sentit. 
 
L’Ajuntament de Girona ha delegat la gestió del cobrament de la taxa d’escombraries i 
clavegueram des de l’any 1976, primer a l’empresa Girona SA, i des de l’any 1992 a la 
societat mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Si bé en el primer període la 
retribució a l’empresa va ser de l’1% de la recaptació de la taxa, el febrer de 1988 es passa 
a fixar en un 2%, sense aparent justificació, doncs els avenços tecnològics haurien d’haver 
permès reduir aquest percentatge enlloc d’incrementar-lo. El cost que actualment 
representa a la ciutat aquesta comissió és de 195.000 euros. 
 
La recuperació de la gestió dels rebuts d’escombraries suposaria per tant un estalvi a la 
ciutat, que si bé hauria d’assumir directament el cost que això podria representar, seria una 
despesa fàcilment amortitzable donades les facilitats per emetre aquests rebuts des dels 
moderns programaris de gestió tributària. A més la creixent implantació dels suports digitals 



també permetria estalviar l’emissió de factures en paper i les corresponents despeses 
d’enviament postal. 
 
Per tot això es proposen els següents ACORDS: 

1. Recuperar el servei de gestió de cobrament de la taxa d’escombraries 
2. Comunicar aquest acord a l’empresa d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA. 

 
 


