A L’ATENCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL
GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA
Elsa Artadi, en la seva condició de Regidora i Presidenta del Grup Municipal Junts per
Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació,
manifesta:




Atès l’anunci aparegut el dia 2 de novembre de 2021 al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el qual es sotmet a exposició pública la
modificació
per
a
l'exercici
de
2022
i
successius
de
les
Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre
béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3.
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm.
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres; núm. 2.2 Recàrrec a l’Impost sobre
Estades en Establiments Turístics; núm. 3.1. Taxes per serveis generals;
núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament;
núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis
relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5.
Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 3.7. Taxes
pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a
animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la
Guàrdia Urbana i circulacions especials; núm. 3.9 Taxes per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local i la prestació
d'altres serveis a favor d’explotadors de serveis de telecomunicacions
per estendre xarxes de comunicacions electròniques; núm. 3.10. Taxes
per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres
serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament
regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals;
núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15.
Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm.
3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia
mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica,
gas, agua, i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus
municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions
especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat.

Per això, el nostre grup polític formula les següents:
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AL·LEGACIONS
1. PRÈVIA
Les microempreses i les petites i mitjanes empreses són el 99% de les empreses
existents a Barcelona.
Segons les recomanacions de la Comissió Europea és necessari tenir en compte les
seves característiques en totes les fases d’elaboració de les normes, ja que
habitualment els costos derivats del compliment de la normativa els afecten de forma
desproporcionada, en especial, les empreses més petites.
Per aquest motiu, i pel fet que en Comissió informativa d’Economia i Hisenda de febrer
del 2020 es va aprovar i el govern municipal no ho ha fet, com es demostra en la
documentació aportada per a la tramitació de les presents Ordenances Fiscals,
Al·legació núm. 1.
Se sol·licita:
a) Incloure de manera explícita a la Memòria d’avaluació de l’impacte normatiu
l’efecte sobre la competitivitat de les microempreses i pimes de les ordenances
i els reglaments.
b) Incloure a la Memòria d’avaluació de l’impacte normatiu el càlcul de les
càrregues administratives i el seu impacte com a conseqüència de noves
ordenances i reglaments.
c) Introduir un “Test de pimes” seguint les recomanacions de la Comissió Europea
que avaluï l’impacte de les iniciatives normatives (ordenances i reglaments)
sobre les pimes. S’haurà d’adjuntar a totes les ordenances i reglaments que
tinguin incidència directa o indirecta en l’activitat econòmica, i haurà d’incloure:
la identificació de la població d’empreses afectades, consulta al sector afectat,
mesurament de l’impacte sobre les pimes i les mesures a adoptar per mitigar
l’impacte quan aquest sigui desproporcionat sobre les pimes.

2. ORDENANÇA FISCAL GENERAL
En el Consell Plenari de 29 de novembre de 2019 es va aprovar una proposició
presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya que deia:
Implementar una “tarifa plana” a la ciutadania en el cobrament d’impostos,
taxes i preus periòdics, informant-los prèviament i personalment de l’import total
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dels tributs que correspon pagar a cada contribuent en l’exercici següent, i
comparant-lo amb els pagaments dels exercicis anteriors.
L’esmentada proposició va ser aprovada amb l’abstenció dels grups que formen el
govern, i el vot favorable de tota la resta. Però posteriorment el govern municipal va
confirmar en diferents moments i actes el seu compromís amb aquella proposta.
En primer lloc, en la resolució de les al·legacions que Junts vam presentar a les
Ordenances Fiscals del 2020, i on es feia constar la petició que es complís amb
aquesta proposició.
La resposta a la nostra al·legació va ser:
“Aquesta al·legació S’ESTIMA, d’acord amb el que tot seguit s’exposa.
Per tal de donar compliment a l’acord del Plenari del passat 25 de novembre,
des de l’IMH s’està treballant i estudiant els mecanismes per informar al ciutadà
dels tributs que haurà de pagar, com ara la Guia del contribuent 2020, així com
establir la manera per aplicar un pagament dels mateixos repartit de manera
uniforme al llarg de l’exercici fiscal.”
Però no només això. Posteriorment en la Comissió Única celebrada el 20 d’abril de
2020, el grup de Junts per Catalunya vam presentar una proposició que portava per
títol Pla Barcelona per Barcelona (Recupera, Reinicia, Reinventa), que va ser
transaccionada amb el govern municipal i que es va aprovar per unanimitat, contenint
un punt que deia textualment:
“9. Accelerar la implantació de la tarifa plana fiscal per a particulars i
empreses.”
Poder pagar els impostos amb una tarifa plana és obligat per una qüestió de
transparència i, fins i tot, de gestió eficient en el servei al ciutadà. Però també és una
necessitat en el moment econòmic que estem patint. De nou, engany la proposta
d’ordenances fiscals aprovada inicialment no recull cap dels compromisos contrets
amb el grup municipal de Junts per Catalunya, i no dona compliment als diferents
acords del plenari del consell municipal.
És per tot això que exigim que es doni compliment als compromisos adquirits per
facilitar una millor gestió del pagament de tributs i taxes a la ciutadania i les empreses.
Així mateix, com a conseqüència de la greu situació econòmica ocasionada per la
pandèmia de la COVID-19 molts ciutadans, emprenedors i empreses han patit i estan
patint greus problemes econòmics. L’Ajuntament ha de ser conscient que aquesta crisi
ha tingut una causa exògena que en cap cas és atribuïble a la ciutadania i l’activitat
econòmica i, per tant, ha d’ajudar a facilitar els pagaments de tributs i impostos.
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Per tot això:
Al·legació núm. 2.
Incloure en l’ordenança fiscal general un apartat que contempli:
a. El compromís d’informar als contribuents dels tributs que haurà de pagar, en
comparació amb els anys anteriors.
b. Que la Guia del Contribuent 2022 informarà sobre la possibilitat d’acollir-se a la
tarifa plana fiscal.
c. Funcionament de la tarifa plana fiscal. Proposem un text tipus:
“La tarifa plana fiscal és una nova modalitat de pagament dels impostos i taxes
municipals que ofereix l'Ajuntament de Barcelona per facilitar la planificació fiscal
de ciutadania i empreses.
Mitjançant aquest sistema es podrà triar fer l'abonament en 10 quotes d'idèntic
import que van de març a desembre.
Si en aquest període un tribut ha variat el seu import, al final de l'exercici fiscal es
realitzaran els ajustos necessaris en la quota de desembre.
L'Ajuntament realitzarà el cobrament de la quota el dia 30 de cada mes si és hàbil,
o, si escau, l'últim dia hàbil anterior a aquest dia.
Per poder acollir-se a la Tarifa Plana Fiscal són necessaris dos requisits:
 Domiciliació bancària única. La persona titular del rebut de la Tarifa Plana
Fiscal ha de ser la mateixa que la del compte bancari.
 Domicili de notificació únic. S'ha de facilitar una única adreça postal de
referència.
Terminis: Es pot sol·licitar l'alta a la Tarifa Plana Fiscal per al pagament dels seus
impostos i taxes abans del dia 1 de març de cada any. Les sol·licituds presentades
després d'aquesta data tenen efectes per a l'any següent. La durada de la
sol·licitud és de caràcter indefinit fins que es comuniqui el contrari, o es produeixi la
seva cancel·lació per incompliment del pagament d'una de les quotes. En
qualsevol moment es pot sol·licitar la baixa en la Tarifa Plana Fiscal.
Impostos i taxes: En la tarifa plana fiscal s'inclouen totes les taxes i impostos dels
que s'és titular del rebut i que són els següents:
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Taxa d'escombraries.
Impost sobre Activitats Econòmiques.
Passos i guals de vehicles.
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Concessions anuals i semestrals.
Terrasses.
Ocupació de terra i subsòl de via pública.
Conservació de cementiris”.
Al·legació núm. 3.
Incloure en l’ordenança fiscal general, article 127è Dispensa de Garanties, un
nou apartat 3 que digui:
“3.Atesa la situació sobrevinguda de greu crisi econòmica provocada per la COVID-19,
amb la consegüent aturada obligada de l’activitat econòmica de molts sectors i la
reducció d’ingressos, així com el gran nombre de persones que s’han vist afectades
per ERTOS o directament en situació d’atur, l’ajuntament concedirà en període
voluntari l’ajornament de tributs i taxes corresponents al present exercici, fins a un
període de 3 anys, sense interessos -mitjançant bonificació o subvenció- i sense
constitució de cap garantia que sigui onerosa pel contribuent”.

3. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.1: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Reducció tipus general IBI
Des que del març de 2020, amb l’inici de la pandèmia, Barcelona com la majoria de
ciutats del món, s’ha vist afectada per una important crisi econòmica i social sense
precedents. Una crisi que ha aturat gran part de l’activitat econòmica durant molt de
temps, que ha deixat moltes persones temporalment a l’atur, de les quals moltes
encara no han trobat feina, i que ha provocat un important tancament de negocis i
debilitar-ne molts d’altres.
Algunes institucions, com és el cas de l’Ajuntament de Barcelona, han prioritzat la
pròpia solvència i les despeses innecessàries a fer-se càrrec dels costos de la crisi.
Els barcelonins i barcelonines, tant a nivell personal com a nivell laboral i empresarial
no han pogut comptar amb un Ajuntament que es fes càrrec de la situació i els dones
el suport necessari per a tirar endavant en aquesta situació.
L’execució pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona durant l’exercici 2020 va ser
inferior a la realitzada durant l’any 2019 en un 8,1%.
És absolutament reprovable quan al mateix temps l’any 2020, en plena pandèmia,
l’Ajuntament va obtenir uns ingressos tributaris (impostos directes, impostos indirectes,
taxes i altres ingressos tributaris) de 1.544,7 M€. Gairebé un 20% més que el 2019.
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Amb aquesta proposta d’ordenances per a l’any 2022 que es presenten, no es
congelen impostos, el què es fa és mantenir la pressió fiscal sobre la ciutadania de
Barcelona i sobre els seus comerços, autònoms, petites empreses i negocis als nivells
pre-pandèmia.
Segons la documentació que acompanya aquesta proposta, l’impacte de les noves
mesures en les ordenances aquest any 2022 estima una disminució dels ingressos
tributaris de mig milió respecte de l’escenari de mantenir les ordenances fiscals
vigents.
No obstant, els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 preveuen
uns ingressos tributaris de 1.574,83 M€, un 4,57% més que el pressupost inicial de
2021.
És evident que la ciutadania de Barcelona no es mereix, en la situació actual i on els
incentius per a la recuperació han de ser més que necessaris, que l’Ajuntament
mantingui els actuals nivells de pressió fiscal, com tampoc es mereix i menys encara
que l’Ajuntament recapti cada vegada més per després no gastar-los o gastar-los
malament.
Al·legació núm. 4.
Rebaixar el tipus de gravamen general de l’IBI del 0,66 actual al 0,64, quan es tracti de
béns immobles urbans.
Així, la primera frase del punt 3 de l’article 7è quedaria amb el següent text:
3. El tipus de gravamen general serà el 0,64%, quan es tracti de béns
immobles urbans.

4. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.4.: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Bonificació per sectors especialment afectats per la crisi de la COVID-19
Aquesta crisi ha afectat a tot un seguit de sectors com són el turístic, l’hostaleria,
l’esport, o la cultura. I per això proposem poder establir una bonificació del 50% de
l’IAE per als subjectes passius d’aquests sectors afectats que tributin per quota
municipal i tinguin una renda o rendiment net de l'activitat econòmica negatius. Us
proposem fer-ho de dues maneres possibles, amb dos textos alternatius:
Al·legació núm. 5 (opció 1)
Afegir un apartat 7 a l’article 7 amb el següent text:
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“7.7. Gaudiran d’una bonificació de fins al 50 per cent de la quota corresponent els
subjectes passius que tributin per quota municipal i tinguin una renda o rendiment net
de l'activitat econòmica negatius”.
Al·legació núm. 6 (opció 2)
En cas de no acceptar la proposta anterior, proposem una fórmula alternativa
per fer-ho, afegint un apartat 7 a l’article 7 amb el següent text:
“7.7. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota corresponent els subjectes
passius que tributin per quota municipal i que desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres”.

5. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10.: TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I LA PRESTACIÓ
D’ALTRES SERVEIS
Terrasses.
Es manté per a l’any 2022 la rebaixa en la taxa de terrasses que el govern municipal
pretén eliminar i s’introdueix la mateixa bonificació, com és l’hostaleria i la restauració,
que ha patit extremadament els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i que tardarà
molt de temps a recuperar els nivells prepandèmics.
Al mateix temps, també és necessari que s’adopti una mesura excepcional i igualment
de caràcter temporal per pal·liar l’impacte de la crisi sanitària sobre la restauració del
centre de Barcelona atès que es tracta de la zona que més lentament s’està
recuperant.
Des que el 2019 es va crear crea l’actual categoria 0, que passava a situar-se per
sobre de la categoria 1, zones com la Rambla, la pl. Reial o la pl. Sant Josep han vist
com l’import de la taxa a pagar era més elevada el 2020 i el 2021 respecte a 2019,
malgrat la reducció del 75%. Per tant, els negocis situats en aquests espais han hagut
de fer front, en plena pandèmia, a un increment de la pressió tributària.
Finalment, es considera que la bonificació de la taxa de terrasses en un 75% s’ha
d’estendre en idèntics termes al cànon de les guinguetes que presten serveis de
temporada a les platges. Així ha estat durant 2020 i 2021.
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Al·legació núm. 7
Afegir una nova disposició addicional primera amb el següent text:
“Disposició addicional primera.
Primer.- Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2022 i amb la finalitat de donar
resposta en el sector de la restauració i assimilats que disposin de terrasses als
efectes produïts per la pandèmica de la COVID-19, la quota de la taxa relativa a
l’aprofitament del domini públic de les terrasses i vetlladors s’ha de reduir en un 75%.
Els paràmetres de càlcul per a l’aplicació d’aquesta reducció són els següents:






Tarifa bàsica prevista a l’Ordenança fiscal 3.10, reguladora de la taxa de
referència.
El factor superfície s’ha de calcular tenint en compte la superfície de la
terrassa, que és la que ocupen els seus elements bàsics i accessoris.
El temps en dies de la utilització o de l’aprofitament.
El factor FCC, el factor corrector de carrer, establert a l’Ordenança fiscal 3.10.
El factor FCA de la classe d’aprofitament s’ha de reduir per obtenir finalment
una quota de la taxa reduïda en un 75%. Addicionalment, s’ha d’aplicar a les
terrasses situades en vies públiques de categoria 0 el factor FCA corresponent
a les terrasses situades en vies públiques de categoria 1.

Les liquidacions que s’efectuïn en virtut d’aquesta disposició s’han d’emetre, de forma
excepcional, a partir de l’últim trimestre de l’any.
Segon. Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable durant l’exercici 2022 a la
celebració d’esdeveniments de promoció comercial en la via pública, sempre que sigui
realitzat per comerciant amb botiga física a la ciutat de Barcelona, de conformitat amb
l’establert a la disposició addicional segona del Decret d’Alcaldia de 21 de maig de
2020 o les pròrrogues del mateix que es puguin aprovar.
Tercer. Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable durant l’exercici 2022 als
aprofitaments de l’article 7è. 2.5 j); k); l); m) i de l’article 7è. 3 c), i d), incloses les fires
d’artesans, amb independència de la modalitat sota la que se celebrin”
Quart.- Aquesta mesura extraordinària també és d’aplicació, exclusivament durant
2022, als aprofitaments de l’article 7è. 3 e). En aquest cas, el valor econòmic de la
proposició s’ha de reduir en un 75%”.
6. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.18.: TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS MUNICIPALS GENERATS EN ELS DOMICILIS PARTICULARS.
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Des del primer moment, Junts per Catalunya ens hem oposat a la taxa de recollida de
residus municipals generats en domicilis particulars per tres raons molt clares:
1. Va en contra de totes les recomanacions de la Comissió Europea.
La taxa s’emmarca en la Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i el Consell
Europeu del 30 maig 2018, que imposa objectius de reciclatge del 55% pel
2025 60% pel 2030 i 65% pel 2035.
2. És una taxa únicament recaptatòria.
El fet imposable de la taxa és la recollida de residus municipals generats en els
domicilis particulars, però la tarifa bàsica de la taxa depèn del tipus de
comptador d’aigua i del seu consum. És a dir, es crea la taxa en base al
consum d’aigua.
No es compleix el criteri que qui més contamina més paga ni qui més recicla
menys paga. Cal pagar pel què generem i s’ha de premiar els que reciclen bé i
generen menys deixalles.
3. És una taxa que no genera cap mena d’incentiu ambiental ni social. No
incentiva en cap cas les bones pràctiques.
En aquest sentit, tal i com està definida aquesta taxa, pagaran el mateix els que
reciclin correctament i els que no separin res, sempre i quan no existeixi un
mecanisme que pugui registrar els comportaments individuals dels ciutadans a l’hora
de dipositar la brossa del dia a dia.
A Barcelona, concretament a Sarrià i a Sant Andreu de Palomar, s’ha instaurat el PaP,
que consisteix en lliurar els residus ben separats davant la porta de casa seguint un
calendari preestablert per a cada fracció i permet fomentar la separació dels residus en
origen i la corresponsabilització de la seva gestió, així com reduir el cost d’entrada de
residus a l’abocador (fracció resta) i augmentar els ingressos pel retorn dels
reciclables.
És més, el Porta a Porta no només permet una fiscalitat personalitzada, sinó que
permet aplicar bonificacions a la taxa a aquells que participen correctament i aplicar
mesures de control a aquells que no participen.
Si en ambdós casos s’hagués implantat el “porta a porta” amb identificació d’usuari,
ara seria possible saber qui ho està fent bé i qui no, i aplicar les bonificacions
desitjades.
Per contra, ens trobem que fins a data d’avui, aquells que ho estan fent bé, i que per
tant estan en un percentatge molt superior a la mitjana de la ciutat i al 50% que
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reclama la Unió Europea pel 2025, l’Ajuntament els penalitza dues vegades quan
estan fent correctament la separació de residus.
En aquestes d’ordenances per al 2022 es proposa una bonificació del 20% i només en
aquells llocs on l’Ajuntament ha implantat el “porta a porta” amb identificació d’usuari.
La resta en queden exclosos.
Tenint en compte que en més de dues ocasions, la Comissió d’Economia i Hisenda del
Consell Municipal ha aprovat la bonificació del 50% en la taxa de la recollida de
residus municipals generats en els domicilis particulars, es presenten les següents
al·legacions:
Al·legació núm.8
Es modifica la disposició transitòria en els següents termes:
“Disposició transitòria. Reduccions per participació habitual en la recollida selectiva de
fracció orgànica en les zones amb recollida individualitzada
1. Per tal d’incrementar la recollida selectiva s’implanten sistemes de recollida
individualitzada en diferents àmbits de la ciutat.
En aquests àmbits és obligatòria la participació de tots els subjectes passius. En
aquests àmbits es reconeix una reducció temporal de la quota de la taxa als
subjectes passius que facin 40 o més usos anuals del servei de recollida selectiva
de la fracció orgànica, d’acord amb els condicionants que s’estableix en aquesta
ordenança fiscal. El percentatge de reducció a aplicar serà del 50% durant
quatre anys.
Als efectes d’aplicació d’aquesta reducció, a totes les zones de la ciutat que amb
anterioritat a la publicació d’aquesta disposició ja tenen implantat un sistema de
recollida de residus individualitzat es considerarà com a exercici d’implantació,
l’exercici 2022.
En el supòsit en què es gaudeixi de la reducció durant una fracció de l’exercici,
s’aplicarà durant l’exercici següent la mateixa reducció.
2. En el cas de les zones amb recollida porta a porta, els usos es comptabilitzaran a
partir de les lectures dels cubells subministrats per l’Ajuntament de Barcelona per
l’aportació de la fracció orgànica en el moment de ser buidats pel servei de
recollida municipal.
3. En el cas de subjectes passius que utilitzin bústies o contenidors amb identificació
per al lliurament de la fracció orgànica, els usos es comptabilitzaran a partir de les
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lectures de les targetes o identificadors emprats per a obrir-los. S’assignaran al
subjecte passiu les lectures de les diverses targetes que pugui tenir vinculades.
4. En el cas de subjectes passius associats a l’ús de cubells comunitaris, la reducció
aplicaria quan aquest cubell assolís 70 o més usos.
5. El nombre d’usos comença a comptar-se a partir de l’inici del període impositiu, o a
partir de la data d’implantació de la recollida individualitzada si aquesta fos
posterior a l’inici del període impositiu.
6. La reducció s’aplica a partir de l’assoliment del llindar d’usos definit als apartats 1 i
4. Si la data d’implantació de la recollida individualitzada fos posterior a l’inici del
període impositiu, els llindars d’usos definits als apartats 1 i 4 es reduiran de forma
proporcional al període de l’any en el qual fos d’aplicació la recollida
individualitzada. Un cop assolit aquest llindar es comunicarà a l’entitat
subministradora del servei de subministrament domiciliari d’aigua i s’aplicarà la
reducció per un període de 12 mesos.”

Al·legació núm.9
Com ja hem comentat, aquesta bonificació en la taxa de recollida de residus només
serà d’aplicació en aquells llocs on l’Ajuntament ha implantat el “porta a porta” amb
identificació d’usuari. El barri de Sarrià on s’aplica el “porta a porta” des de fa anys en
queda exclòs. Una desigualtat injustificable.
El govern municipal fa un discurs sobre la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic
destinat exclusivament a fer titulars, però en canvi quan ha de gestionar se n’oblida
fàcilment. Portem 6 anys de retard en introduir formes d’identificació individualitzada
en la recollida de residus, mentre que han imposat una taxa de recollida domiciliària
d’escombraries, contrària a les recomanacions europees, que només pren com a
referència el consum d’aigua.
I ara, amb la introducció de bonificacions mínimes només en alguns casos, estan
replicant el mateix model equivocat de les superilles: allà hi haurà ciutadans de
primera i ciutadans de segona en funció de viure en un carrer o en un altre, i amb la
recollida d’escombraries hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona, on uns
reben bonificació, altres no malgrat utilitzar el mateix sistema de recollida, i uns altres
tampoc malgrat reciclar de forma correcta.
S’afegeix una nova disposició final segona en els següents termes:
“Disposició final segona. En el termini d’un any, l’Ajuntament de Barcelona haurà
d’haver implantat la identificació d’usuari a aquelles zones amb recollida
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individualitzada ja existents per tal de poder aplicar les bonificacions establertes en la
disposició transitòria de la present ordenança”.

Per tot el que s’ha exposat,
DEMANA
Que es tingui per presentat aquest escrit i es donin per formulades les nostres
reclamacions a l’expedient de modificació per a l'exercici de 2022 i successius de les
Ordenances fiscals aprovades inicialment per acord del Plenari del Consell Municipal,
en data 29 d’octubre de 2021.

ELSA ARTADI
Barcelona, 16 de desembre de 2021
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