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TARGETA D’USUARI  
DE PUNTS VERDS

QUÈ ÉS? 
La targeta de Punts verds et 
permet obtenir un descompte 
de fins al 14% en la taxa 
de recollida de residus als 
domicilis particulars i en la taxa 
metropolitana de tractament de 
residus (TMTR), que es paguen 
en el rebut de l’aigua. La targeta 
és gratuïta.

COM LA DEMANO? 
A) En el mateix Punt verd, portant-hi una fotocòpia del rebut de l’aigua 

en que constin les dades del titular.

B) A través de la pàgina web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
https://www.amb.cat/web/ecologia/residus/gestio/formulari-deixalleries

En uns dies la rebràs a casa.

COM FUNCIONA? 
Cada vegada que vagis al Punt 
verd demana que registrin la teva 
visita amb la targeta. Com més 
vegades ho facis, més bonificació 
obtindràs. A més, com que 
la targeta està vinculada a un 
contracte de subministrament 
d’aigua, el pot fer servir qualsevol 
membre de la família.

www.amb.cat/residus

Xarxa Metropolitana 
de Deixalleries

Aquest és el teu carnet d’usuari  
de les deixalleries m

etropolitanes.

M
ostra’l cada vegada  

que portis algun residu i 

hi sortiràs guanyant!
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és inform

ació?
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trobaràs les condicions dels 
descom

ptes, la m
anera com

 
s’apliquen al rebut de l’aigua 
de l’any següent i la xarxa de 
deixalleries m

etropolitanes i punts 

m
òbils de recollida. Tam

bé a la 

w
eb del teu ajuntam

ent trobaràs 
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ació detallada.



TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 
GENERATS EN ELS DOMICILIS PARTICULARS 

QUÈ ÉS? 

És un tribut municipal destinat a fomentar 
la correcte recollida selectiva dels residus 
domèstics que es generen a les llars de la 
ciutat. L’objectiu és avançar cap a una econo-
mia circular a través de l’impuls de la reducció 
de residus i la seva reutilització. La recaptació 
de la taxa es destinarà a la millora del servei 
públic de recollida de residus domèstics. Està 
en vigor des de l’1 de juliol de 2020.  

PER QUÈ S’IMPLANTA? 

S’emmarca en les polítiques públiques en ma-
tèria de gestió de residus en concordança amb 
el que estableix la Directiva Europea 2018/851, 
recollida en l’Acord Metropolità pel Residu 
Zero (signat el febrer de 2019) i en el Programa 
metropolità de prevenció de residus i gestió de 
recursos i residus municipals 2017-2025 PRE-
MET25 de l’AMB (aprovat el juliol de 2020).  

PER QUÈ ES VINCULA AL 
CONSUM DE L’AIGUA? 

S’implanta, de manera transitòria, amb una 
tarifa per trams fixes vinculada al consum 
d’aigua a cada habitatge. En un futur es re-
visarà aquest sistema tarifari per vincular-lo a 
la correcte separació de residus de les llars, un 
cop s’hagin implantat el sistema d’identifica-
ció en el sistemes de recollida individualitzats, 
com ara el porta a porta, els contenidors intel-
ligents (amb targetes o xips individualitzats per 
obrir-los i llençar-hi la brossa) o les plataformes 
mòbils. Així, el cost final de la taxa s’ajustarà a 
la capacitat de reciclatge de cada llar o barri, 
beneficiant aquelles persones que més reciclin.   

COM ES PAGA AQUESTA 
TAXA? 

A Barcelona la paguen les persones titulars del 
contracte de subministrament d’aigua potable 
a través de la factura de l’aigua de la seva 
llar, com a concepte independent. L’import de-
pèn del consum d’aigua de cada llar, segons 
el seu cabal nominal i el tram de consum. Es 
tracta d’una taxa anual que es paga prorrate-
jada bimestralment o trimestralment, en fun-
ció de la periodicitat de facturació de empresa 
subministradora.

AJUTS SOCIALS:  
EXEMPCIONS 

Hi ha exempcions per a les persones titulars 
de contractes de subministrament domicili-
ari d’aigua potable que es trobin en situació 
d’exclusió residencial, d’acord amb allò pre-
vist a la Llei i sempre que els serveis municipals 
competents emetin l’informe acreditatiu de la 
situació d’exclusió residencial o de vulnerabi-
litat descrites. 

AJUTS SOCIALS:  
REDUCCIONS O BONIFICA- 
CIONS EN LA TAXA 
Per grau de discapacitat: S’aplica una re-
ducció del 5% de la quota de la taxa per cada 
persona empadronada en el domicili del con-
tracte del servei subministrament d’aigua que 
tingui reconegut un grau de discapacitat igual 
o superior al 75% o un nivell III de grau de de-
pendència.

Per ús dels punts verds: S’aplicaran reduc-
cions de la taxa de recollida de residus de fins 
el 14% de la quota als ciutadans que facin ús 
dels punts verds sempre que presentin la tar-
geta d’usuari de Punt verd. La reducció de la 
taxa és progressiva: 2 vegades = 1% dte, 3 ve-
gades =2%dte, 4 vegades =3%dte, etc, fins a 
15 o més vegades = 14%dte.

DIFERÈNCIA AMB LA TAXA 
METROPOLITANA DE TRAC-
TAMENT DELS RESIDUS 

La taxa metropolitana de tractament de 
residus, és un tribut ambiental que recapta 
i gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) i es destina a la correcta gestió dels 
residus domèstics i comercials que es generen 
als municipis de l’àrea metropolitana de Bar-
celona i contribueix a finançar el tractament 
dels residus recollits per aquests municipis. Es 
destina el tractament dels residus recollits 
als ecoparcs i a les plantes de triatge, com-
postatge i reciclatge de totes les fraccions 
(paper/cartró, metall, plàstic i envasos lleugers, 
matèria orgànica i resta), on es realitzen els 
processos necessaris per recuperar-los com a 
nous recursos o per obtenir-ne energia.






