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Núm. Exp.: 01 OOFF2023 

Títol: Aprovar Ordenances Fiscals per a 2023 i successius 

Document: Informe sobre les al·legacions presentades per AGBAR 

Un cop aprovat provisionalment el Projecte de les Ordenances Fiscals per a 2023 i 
successius, pel Plenari de 28 d  de 2022

2 de novembre i finalitza el 15 de desembre de 
2022. 

Des BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL 
 i amb data de 15 de desembre de 2022, 

següents al·  
de govern, informa tot seguit de si  

 

PRIMERA.- 
en fase de Consulta Pública Prèvia. La Sentència núm. 2609 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs núm. 464/2020. 

(...) 

blica, 

-se la vinculació 

traslladar-vos, amb el degut respecte, determinades consideracions. 

Aquesta al·legació NO ES TRACTA  

 

 
SEGONA.- 
perseguida. 

corres

constitucional 

també el de transparència i bon govern, és exigible modificar-la optant per un sistema 
de 
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TERCERA.- Sobre la falta de conformitat a dret de la definició del subjecte 
passiu. 

S
 

passiu, atès que sota una aparença de legalitat en la seva definició comprèn la 

taxa objecte de regulació i això és una distorsió del sistema tributari. 

Aquestes al·legacions ES DESESTIMEN   

definició del subjecte passiu de la taxa.  

a deli

domicilis particulars i que aquestes persones siguin beneficiàries del servei municipal de 
recollida . De fet, la relació amb el servei en 

apartat segon preveu la possibilitat de què el contribuent no sigui titular del contracte de 
 

 

QUARTA.- Sobre la disconformitat a dret de la consideració de les companyies 

 

No es pot obligar ni 
jurídic, a col·laborar en la gestió i recaptació de la Taxa de Residus, tota vegada que 
aquesta es converteix en una entitat gestora i recaptadora, en base a un sistema 
artificiós i que genera disfuncions perquè aquesta companyia no disposa -ni ha de 
disposar- 

LGT, ni amb el RGR ni amb el TRLHL. 

Aquestes al·legacions ES DESESTIMEN   

L
nt del servei 

públics per compte de les entitats públiques, quan així ho estableixin les normes que els 
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orma que resulta clar i meridià que 
diferents dels previstos a 

- 
denança fiscal.    

 

CINQUENA.- 
positiva amb la generació de residus i la seva recollida selectiva en origen. 

R  com 
a paràmetre vàlid per a la determinació de la base imposable i quota tributària, confirmant-
se i evidenciant-

ubministrament i consum 

queda comprovada i contrastada per la falta de relació existent entre aquests elements 
configuradors de la taxa i el sistema de reduccions qu
participació habitual en la recollida selectiva de fracció orgànica en zones amb recollida 

ment relacionat amb aquells.  

que es recull per poder permetre complir amb els objectius establerts a la normativa vigent 
i, en concret, a les Directives comun
per tal que sigui possible complir els seus objectius i a no adoptar cap acte que pugui 
comprometre el seu compliment.13 I, en conseqüència, queda clar que cal modificar el 

incipalment el de la base imposable i la quota tributària de la 
taxa en el sentit de desvincular-lo de qualsevol concepte relacionat amb el 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA  

Aquesta al·legació torna a insistir en allò al·legat a la segona al·legació en relació a la 

que la taxa pretén estar alineada amb el comportament ambiental dels usuaris i és cert 

ambiental dels mateixos. Per tant, es reitera que en  realitzat per 
analitza la 

correlació de diferents variables amb la generació de residus municipals, arribant a la 
 variable amb major correlació. 
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SISENA.- Incompliment del principi de capacitat econòmica. 

 

Aquesta al·legació ES DESESTIMA  

Aquesta al·legació torna a reiterar el contingut ies, és a dir, la falta de 

 

f i anàlisi dels diferents informes i 
En aquest sentit el Consell 

Tributari esmenta la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal 
st element de la 

a 
ajustar-se a la capacitat econòmica dels subjectes passius són exactament les mateixes 

aquestes bonificacions no han estat recorregudes ni invalidades.  

També, a partir dels estudis i correlacions estadístiques realitzades pe

esmentat en les anteriors al·legacions i de les que 
a taxa es realitza amb 

de residus.  

 
SETENA.- 
Barcelona.  

perspectiva de la pròpia configuració del tribut i la normativa de residus en la que 

visualització i transparència dels costos associats a la gestió i tractament de residus. 

Aquestes al·legacions ES DESESTIMEN  






