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RECOMANACIÓ DEL SINDIC DE GREUGES AL GOVERN  

MUNICIPAL SOBRE L’EXEMPCIÓ, PER ALGUNS SUBJECTES 

PASSIUS, DE LA TAXA PRECEPTIVA DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

SÒLIDS URBANS. 

 

 

Antecedent del fet 

 

Aquesta recomanació s’origina per la queixa 50/2007. 

 

El fet 

 

Una veïna, jubilada i pensionista, presenta una queixa en contra de l’import que 

se li aplica de la taxa de recollida de residus sòlids urbans. 

 

La taxa que li aplica l’Ajuntament és de 163,50€, segons l’article 5.3 de 

l’ordenança 8, atès que la seva vivenda té jardí. 

 

La veïna no pot acollir-se a l’anomenada quota zero perquè la seva pensió de 

678€ supera la prevista en l’ordenança municipal per a l’exempció.                        

 

La veïna argumenta que, en ser gran i viuda, no pot fer personalment la neteja 

del seu pati i li ho ha d’encomanar a un jardiner, fet que acredita amb la 

presentació de les corresponents factures.  
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Consideracions 

 

La quantitat prevista en l’ordenança és l’expressió d’una sensibilitat solidària de 

l’equip de govern envers determinats col·lectius. 

 

La superació d’aquesta quantitat per pocs euros vol dir l’exclusió d’aquest 

col·lectiu i quedar fora d’aquesta expressió solidària. 

 

Cada any l’Ajuntament aprova les ordenances fiscals de l’any següent. 

 

Aquesta aprovació significa la regulació de les quantitats i la modulació de la 

seva voluntat solidària. 

 

La situació que presenta la veïna no és general, i afecta només un reduït nombre 

de subjectes passius. 

 

Per tot això, aquest Síndic, fa la següent recomanació al Govern Municipal: 

 

Que s’apliqui la quota de 111.20€ prevista en l’article 5.1 de 

l’ordenança fiscal n 8, és a dir, la d’habitatges sense jardí, als 

subjectes passius que ho sol·licitin i que reuneixin la condició de 

jubilats, pensionistes i vidus als que s’hauria d’aplicar la quota de 

163,50€ prevista en l’article 5.3 de l’esmentada ordenança. 

 

 

Jordi Sistach i Roura 

 Síndic Municipal de Greuges. 

Palamós, 1 d’octubre de 2007 


