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ÀREA D’ECOLOGIA
Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus

AL·LEGACIONS EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE
L’ORDENANÇA FISCAL RELATIVA A L’ESTABLIMENT D’UNA TAXA PEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS GENERATS EN ELS
DOMICILIS PARTICULARS

ANTECEDENTS DE FET
La Unió Europea ha fet una revisió de la legislació en matèria de residus d'acord amb el seu
Pla d’Acció per a l’Economia Circular. Aquesta revisió va entrar en vigor el juliol de 2018 i
obliga als estats membres a reutilitzar o reciclar el 55% dels residus l'any 2025 fins a arribar al
65% el 2035. En aquesta línia, a Catalunya, també el PRECAT20 obliga a assolir un 60% de
recollida selectiva bruta dels residus municipals per a l’any 2020.
La UE fa un seguiment acurat del desplegament de la política de residus europea en els
diferents estats membres i, en el cas de l’estat espanyol, va publicar un pre-avís l’any 2017
que identifica Espanya com un dels estats membres que incomplirà els objectius de recollida
establerts per 2020 i proposa la introducció de multes a escala municipal en cas
d’incompliment. Així mateix, proposa un full de ruta1 amb 16 mesures per a evitar-ho, de les
quals, la mesura 11 proposa desplegar sistemes de pagament per generació a escala
municipal.
L’any 2019, la UE ha emès un nou informe2 on torna a alertar l’estat espanyol del previsible
incompliment de la normativa de residus i esmenta explícitament que «Además, las tasas
sobre los residuos a nivel local no están, en general, vinculadas a la cantidad de residuos
generados, por lo que no constituyen un incentivo para fomentar la recogida selectiva y el
reciclado. Los sistemas en los que los residentes depositan sus residuos en contenedores
municipales siguen siendo el sistema de recogida más común en España. Esto incluye la
recogida selectiva de envases ligeros, envases de vidrio y papel y cartón, mientras que los
desechos residuales se siguen recogiendo junto con los residuos biológicos. Solo en un

1

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/facsheets%20and%20roadmaps/
Roadmap_Spain.pdf

2

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf
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número relativamente bajo de municipios se ha aplicado un sistema de recogida selectiva
puerta a puerta».
L’administració metropolitana té un paper actiu de coordinació en les polítiques de gestió de
residus dels diferents municipis metropolitans. En l’acord de govern pel mandat 2019-2023 es
preveu que l’AMB durà a terme el seguiment del compliment dels objectius definits en aquest
Pla i donarà suport als ajuntaments per tal que implementin sistema de taxació municipal de la
recollida domiciliària i altres mesures que creguin oportunes per fomentar i prioritzar la
coresponsabilitat en la reducció i selecció responsable de residus.
D’altra banda, el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus
Municipals 2017-2025 (PREMET25) estableix que l’any 2025 els municipis hauran d’incorporar
un sistema de pagament per ús del servei de recollida. Així mateix, el febrer de 2019 se signa
l’Acord Metropolità pel Residu Zero pel qual els municipis metropolitans es comprometen,
entre d’altres, a disposar l'any 2021 d’una taxa de recollida pels usuaris domèstics, o haver
desplegat l'any 2025 sistemes d’individualització de la recollida domèstica que cobreixin el
100% de la població.
El ple municipal de l’ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de
2019, va aprovar inicialment l’ordenança relativa a l’establiment d’una taxa pel servei de
recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars.

FONAMENTACIÓ JURÍDICA
D’acord amb allò que preveu a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, s’ha sotmès l’esmentada
Ordenança al corresponent període d’informació pública, durant un termini de 30 dies a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
L’objectiu del present document d’al·legacions és el d’avançar en la coordinació administrativa
i contribuir en l’eficiència en la tramitació del nou cos jurídic.
Al·legació 1: Incorporació de la reducció de tarifa en funció dels resultats de recollida
selectiva
El preàmbul de l’Ordenança esmenta que «en el cas dels municipis que no disposin de taxa
de recollida de residus per a domicilis caldrà implantar, com a mínim, una taxa que permeti
establir sistemes de bonificació». Si bé en l’ordenança s’incorporen reduccions de tarifa per
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raons socials, la reducció de tarifa per raons ambientals només es vincula a l’aportació de
residus a la deixalleria i no a l’aportació de residus en el sistema de recollida general. Es per
això que proposem la incorporació de reduccions tarifàries de manera indirecta (a través de
l’anàlisi de resultats a escala de districte o de barri) fins que no sigui possible fer-ho de
manera individualitzada a partir del desplegament generalitzat de sistemes de recollida
individualitzada.
D’acord amb l’exposat, se sol·licita a l’Ajuntament de Barcelona la modificació dels articles
necessaris per a la incorporació de les reduccions de tarifa esmentades anteriorment.
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