
ARA PAGARÀS MÉS
Què passa amb les escombraries a Figueres?



Els últims anys l’empresa mixta (publicoprivada) FISERSA ECOSERVEIS ha estat la res-
ponsable de parcs i jardins, de l’enllumenat públic, de la recollida de les escombraries i 
de la neteja dels carrers de Figueres. 

EFICIÈNCIA, ESTALVI I CONTROL. 
LA NETEJA DE LA CIUTAT LA PAGA TOTHOM

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’AUDITORIA?

Els darrers anys diferents ciutats han analitzat com es 
gestiona la neteja dels carrers i la recollida d’escombraries, i 
en alguns casos, com és el cas de Sabadell, s’ha demostrat 
que l’empresa responsable d’aquestes feines cobrava per uns 
serveis que no feia. Ningú controlava que les rutes previstes 
es fessin i tampoc que els serveis facturats s’ajustessin al 
contracte. L’auditoria és l’única garantia per conèixer realment 
quins són els elements que no funcionen en l’actual sistema 
de funcionament.

Aquesta propera tardor s’acabaran els 2 anys de pròrroga del contracte públic amb 
l’empresa FISERSA ECOSERVEIS i és obligatori dotar-nos d’un nou servei. Un nou servei 
que s’ajusti a les noves necessitats de la ciutat 16 anys després i que canviï la situació 
actual de brutícia i deixadesa en què viu Figueres des de fa temps. Molts veïns i veïnes 
saben que la ciutat està bruta tot i ser una de les ciutats que paga més car el servei de 
neteja.

Per aquest fet, la CUP de Figueres va arribar a un acord amb el Govern municipal 
per, abans de contractar una nova empresa, realitzar una auditoria de funciona-
ment a FISERSA ECOSERVEIS que permetés veure quins aspectes han portat la ciutat 
a la situació actual. Malgrat la nostra insistència, s’ha començat el procés de contrac-
tació sense aquesta informació.

Per això vam considerar que abans de planificar un nou servei 
era necessari avaluar com s’havia fet aquest servei fins ara i 
així tenir informació de primera mà per prendre una decisió 
sobre un servei tan bàsic com és la neteja  dels carrers i el 
servei de recollida d’escombraries que, a més, representa un 
cost tan elevat per tots els habitants de la ciutat.



El passat 25 de gener ERC, PSC, PP, Compromís d’Esquerres per Figueres, els regidors 
no adscrits i l’abstenció de C’s van donar suport a la proposta de privatització del servei 
presentada pel Govern. En aquest nou projecte, la recollida de residus i neteja viària 
deixa de ser mixta (publicoprivada) per ser un servei privatitzat, amb un cost de de 
6.000.663,96 euros anuals. Un augment de 1.176.434,77 euros anuals.

QUINA ÉS LA PROPOSTA DEL GOVERN?

Amb el nou servei que el Govern vol 
adjudicar, cada figuerenc pagarà 131,23 
euros anuals.

Cost anual per habitant
Figueres

Cost anual per habitant
Catalunya

131, 23 €

90,80 €

I AIXÒ QUÈ REPRESENTA?

Segons un informe del Tribunal de 
Cuentas* per a la fiscalització del sector 
públic local, el servei de recollida d’es-
combraries i el de neteja dels carrers, a 
Catalunya, té un cost mig de 90,80 
euros per habitant.

Als veïns i veïnes de Figueres aquests 
dos serveis els costaran anualment 
+40,43 euros, un 44,5% més que la 
mitjana de Catalunya.

El mateix informe arriba a la conclusió 
que les ciutats en què aquest servei 
és municipalitzat i gestionat per una 
empresa pública, el cost pot arribar a ser 
un 70% més econòmic i el servei igual 
o més eficient que gestionat per una 
empresa privada.

L’increment de preu no és garantia de 
tenir una ciutat neta, i encara menys que 
sigui el servei que necessita la ciutat.

* Informe complet a http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2519.pdf



Els ajuntaments que volen gestionar amb eficiència els diners dels ciutadans i garantir 
un bon servei municipalitzen la recollida de residus i la neteja viària.

QUIN ÉS EL MILLOR SERVEI PER ALS CIUTADANS?

PER QUÈ?

Si aquests dos serveis estan municipalitzats no estan 
subjectes a pagament d’IVA. Els serveis privatitzats 
estan subjectes a un 10% d’IVA.
Si aquest servei el gestiona l’Ajuntament, ningú ha de 
fer-hi negoci. No hi ha el percentatge de benefici per 
l’empresa privada. En aquest cas el contracte el deter-
mina en un 3%. 
En la gestió privada regeix el principi bàsic de fer negoci.
Per aquests dos conceptes el veïns i veïnes de Figueres 
s’estalviarien 704.402,75 euros cada any.
En els 4 anys de contracte l’Ajuntament de Figueres 
estalviaria 2.817.611 euros.

Gràfica segons tipus de prestació  (Neteja viària + Recollida de residus)

Cost anual per habitant
Font: Tribunal de Cuentas. Informe de fiscalización del Sector Público Local

Servei privatitzat a Figueres a partir d’ara

Promig servei privatitzat a Catalunya

Promig servei municipalitzat a Catalunya

131,23 €

81,73 €

58,78 €

Gràfica segons tipus de prestació  (neteja viària 
i recollida de residus)*
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Si el servei de recollida d’escombraries i el de neteja de 
carrers es municipalitza, les condicions laborals per als 
treballadors i treballadores tindran majors garanties.

Un servei municipalitzat permet a l’Ajuntament tenir el 
control del servei en tot moment.
D’aquesta manera es pot garantir el seguiment i modi-
ficar qualsevol element del seu funcionament sempre 
que sigui necessari.
Aquestes modificacions no estan subjectes a la ren-
dibilitat econòmica, sinó a l’objectiu d’oferir el millor 
servei a la ciutat i als seus veïns i veïnes.
Així mateix es garanteix la transparència dels diners 
públics.

Recollida de residus i Neteja viària. Comparativa de ciutats*

Figueres
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Vilafranca del Penedès

Vic
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CONTROL DEL SERVEI

GARANTIA DE LES CONDICIONS LABORALS.

Cost anual per habitant
Font: http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat 
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QUINS ARGUMENTS UTILITZA EL GOVERN PER RE-
BUTJAR L’ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ?

El Govern ens diu que hauria de pagar indemnitzacions als treballadors que 
no aprovessin unes suposades oposicions per entrar a la plantilla municipal. 
Aquest argument no és cert ja que la llei permet subrogar els treballadors en 
condició de «personal laboral indefinit no fix», sense necessitat de fer oposicions.
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.
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El Govern ens diu que no pot fer front a la inversió que suposaria assumir 
directament aquests serveis.
Aquesta qüestió es pot solucionar a través de contractes de rènting que compu-
ten com a despesa corrent de l’Ajuntament i no com a inversió i, per altra banda, 
es pot accedir a finançament a través de cooperatives de serveis financers, amb 
les qual l’interès és gairebé inexistent.
Són molts els exemples de ciutats que han municipalitzat serveis per aconseguir 
una major eficiència. León és una ciutat de 126.000 habitants i el 2012 va muni-
cipalitzar el servei d’escombraries. Ara s’estalvia 7 milions d’euros anuals.

El Govern ens diu que l’empresa privada té més capacitat d’innovació i espe-
cialització que l’empresa pública.
Tanmateix a Figueres tenim l’exemple de Fisersa. Una empresa de capital 100% 
públic que gestiona de manera correcta serveis bàsics per una ciutat com és el 
subministrament i el tractament l’aigua potable entre d’altres. 
Per altra banda, les empreses públiques es doten de les eines i recursos ade-
quats, i comparteixen experiències amb altres municipis. És el que es coneix 
com a benchmarking públic, generant una xarxa d’intercanvi de coneixement i 
experiències.

El Govern ens diu que l’empresa privada té descomptes comercials en sub-
ministres propis de l’economia d’escala i l’empresa pública no.
Aquest element tampoc és cert, ja que els descomptes que pot aconseguir 
l’empresa privada està demostrat que els utilitza per engrandir el seu marge de 
benefici.
Per altra banda, les empreses públiques generen compres agregades amb altres 
municipis o altres entitats públiques que permeten aconseguir condicions avan-
tatjoses.



La licitació d’un nou servei de neteja viària i recollida d’escombraries ha posat de mani-
fest la manca de capacitat política del Govern i bona part de l’oposició per tal de canviar 
les dinàmiques que han portat la ciutat a una situació complicada.

Tots els estudis i les dades socioeconòmiques dels últims 10 anys posen de manifest les 
mancances de Figueres. Per capgirar aquesta dinàmica cal iniciativa política i finança-
ment, i anem en direcció contraria, CAP iniciativa política I MOLT endeutament.

Figueres té un pressupost municipal cada dia més bloquejat, amb el 42% (a 
partir d’aquest nou contracte encara més) destinat a Despeses corrents en béns i 
serveis. Gairebé un 15% més que el pressupost de ciutats similars. Aquestes dades 
evidencien que l’Ajuntament de Figueres externalitza molts serveis i també, que els 
figuerencs els paguem molt cars.

El Govern i el partits que l’hi han donat suport han 
manifestat «l’alegria de tenir un nou servei de 
neteja que resolgui les mancances de la ciutat en 
aquest sentit». Només faltaria que no millorés 
la situació actual amb un servei un 25% més 
car que l’actual. Tanmateix, durant el ple tots els 
grup van manifestar que aquest nou conveni tenia 
moltes mancances (tot i votar-hi a favor després) 
i és que les presses i la improvisació no són bones 
i sovint surten cares. Volem tenir la ciutat més 
neta, amb un servei eficient i al millor preu pos-
sible, on les responsabilitats no recaiguin sobre 
els treballadors, sinó en les direccions executives. 
Evidentment, la nova proposta no va en aquesta 
direcció.

El menor dels mals és que en els propers 4 anys 
aquesta situació es podrà revertir, tot i el sobre-
cost que haurà suposat per tots i totes. Serà im-
prescindible doncs, recuperar capacitat econòmi-
ca per tal d’oferir més serveis i de més qualitat a 
través de la internalització dels serveis més bàsics 
pels ciutadans. Des de la CUP tenim clar quin és el 
camí que volem seguir per fer d’aquesta ciutat un 
lloc on poder créixer, un lloc on viure.

42%
és el percentatge 
de la despesa co-
rrent a Figueres

25%
és el percentatge 
de l’increment del 
cost actual del 
servei d’escom-
braries a Figueres

CONCLUSIONS
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