Albert Massana Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a
l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i
perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents
Antecedents
Bona part dels ingressos locals provenen de les taxes imposades sobre diverses utilitzacions de
béns públics i la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament.
Algunes d’aquestes taxes, com la Taxa per la Recollida, Transport i Gestió d'Escombraries i
altres Residus Municipals, recau sobre les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges als quals es
presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari/a, arrendatari/a o fins i tot a
precari/a, i tenen una quota unitària igual per a tots els contribuents.
Creiem que aquesta concepció de la taxa és socialment injusta, i que cal avançar cap a una
progressivitat de les taxes, per tal que les persones amb rendes altes –i per tant les que
presumiblement consumeixen més i més residus generen– paguin proporcionalment més que
les persones amb rendes baixes.
A aquests efectes, la mateixa Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix, a l’article 24.4,
que « Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris
genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les».
Alguns ajuntaments, com ara Sabadell, ja ho fan, i estableixen la quota tributària en funció de la
renda declarada a l’IRPF dels subjectes passius, en cas que siguin persones físiques.
Per tant, per justícia social i per avançar cap a una fiscalitat local més social i progressista,
formulem el següent
Prec
Instem al govern local a estudiar tècnicament i resoldre els problemes que es puguin plantejar,
durant l’any 2017, l’aplicació d’una tarifació social a les taxes que tinguin per subjectes passius
famílies i persones, a fi d’implantar aquest nou model l’any 2018.
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