
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 15 DE

SETEMBRE DEL 2017 PER CREAR UNA SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE LA

TAXA DE LES ESCOMBRARIES PER A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ordenança Fiscal número 9 de Reus regula la taxa per la recollida d’escombraries, que

serveix  per  sufragar  la  prestació  per  part  de  l’Ajuntament  del  servei  de  recollida

domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges i locals, així com el seu

tractament. Han de pagar aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a

les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei  general tributària que ocupin o utilitzin els

habitatges o locals ubicats als llocs en què es presti aquest servei. 

La quota de la taxa es determina segons la naturalesa, l’ús, la finalitat i la superfície de

l’habitatge o el local. Es tracta d’una quantitat fixa que ha d’abonar-se a l’Ajuntament de

forma anual. 

Les associacions o entitats del tercer sector també han de pagar la taxa d’escombraries.

Bàsicament, la seva quota varia en funció dels metres quadrats que tengui el local de

l’entitat.  Però,  en  la  majoria  dels  casos,  aquestes  associacions  de  tipus  social

pràcticament no generen residus. No es tracta d’habitatges familiars o locals comercials

que produeixin quantitats diàries d’escombraries, sinó que molts cops aquestes entitats ni

tan sols treballen a diari  als seus locals,  de manera que han de fer front a una taxa

desproporcionada amb la seva aportació real de residus.

De vegades, es tracta d’associacions amb molts pocs recursos, que realitzen una feina

social desinteressada i molt necessària, i que poden veure perillar la seva subsistència en

haver de fer front a despeses com aquesta. Per això, cal facilitar el treball a aquestes

entitats i, des de l’Ajuntament, ajudar-les a tirar endavant. 

Una mesura de suport seria la creació d’una línia de subvencions per al pagament de la

taxa per la recollida d’escombraries. Per això, des de Ciutadans creiem que el consistori

ha de crear una nova subvenció per ajudar les entitats del tercer sector amb seu a Reus a

pagar la taxa de les escombraries. Amb això, s’estarà contribuint al seu manteniment i



pervivència.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Estudiar la creació d’una nova línia de subvencions adreçades a les entitats del

tercer  sector  amb seu  a  Reus  per  contribuir  al  pagament  de  la  taxa  per  la  recollida

d’escombraries.

Segon. Que el Pressupost municipal per al 2018 inclogui la partida necessària per donar

cobertura econòmica a aquesta subvenció.

  

Reus, 14 de setembre del 2017
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