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exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo 
satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se 
trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 
competente.  

 

1.3. Fonament de la contraprestació 

 per la 
prestació de serveis públics de competència local que es refereixin, afectin o 

concorrin qualsevol de les següents circumstàncies: i) no ésser de sol·licitud o 
recepció voluntària per als obligats tributaris, o ii) no ésser prestades o realitzades 
pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic 
conforme a la normativa vigent. 

emplificativa dels serveis i les activitats 
pels quals les entitats locals podran establir taxes. Entre aquestes inclou: 

s) Recollida de residus sòlids urbans, tractament i 
buidatge de pous negres i neteja en carrers particulars.  

Així mateix, la Ley 7/2022, de 22 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular las entidades locales 
establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, 
una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, 
específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por 

 És a dir  
, 

establint un període màxim de tres anys per a donar compliment a aquestes 
obligacions. 

Així mateix, la Ley 7/2022 introdueix per primer cop en una llei estatal la terminologia 

 i entre ells Sistemas de pago por generación 
de residuos («pay-as-you-throw») que impongan tasas a los productores de residuos 
según la cantidad real de residuos generados y proporcionen incentivos para la 
separación en origen de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos 
mezclados  

Seguidament, el propi article 11.3. de la llei prossegueix que les taxes o prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari hauran de reflectir: 
indirecto, de las operaciones de recogida, transporte, tratamiento de los residuos, 
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incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior 
al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así 
como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del 

 

En tot aquest context, els municipis 
tributs (si no els tenen), en assegurar la necessària recaptació i en fer- los cada com 

va anticipar-  
i retocada en exercicis posteriors. I en aquesta la línia vol seguir avançant mitjançant 

pel servei de recollida de residus municipals generats en els 
domicilis particulars per a 2023, recollint les noves disposicions de la Ley 7/2022. 

 
 
  

 

 

2.1. Definició del fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la recollida dels residus municipals generats 
en els domicilis particulars. 

inclosos dins dels serveis enumerats a 
20.4.s) del TRLHL, anteriorment mencionat. 

 

2.2. Òrgan responsable 

Els serveis subjectes a taxa els presta 
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans. 

 

 

 

 

3.1. Regla de quantificació aplicable 

de residus 
municipals generats en els domicilis particulars, per tal de donar compliment a 

 exposat anteriorment

II. CARACTERÍSTIQUES DE LA PRESTACIÓ 

III. COSTOS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  









 
 
 
 

 

7 
 

generació de residus municipals que aquesta no és homogènia en tot el territori i 
estaria associada variables socioeconòmiques com ara: nivell de renda, nivell de 

de consum), urbanístiques (densitat urbana) i de la governança del sistema de gestió 
de residus municipals, com la despesa municipal en benestar comunitari. 

Una 
(2017) i per Ribas et al.3 (2022), amb la que es relaciona de forma positiva la 
generació de residus a nivell municipal, és la mitjana dels ingressos de la població. 
En general les persones amb millor situació econòmica generen major quantitat de 
residus, i a la inversa, quan tenen pocs ingressos disposen de menys marge per a 
incrementar el seu consum material i la consegüent generació de residus.  

No obstant, en alguns casos podria observar-se un efecte contrari segons la Corba 

efectes sobre els impactes ambientals 
Corba ambiental de Kuznets4, 
per càpita, després del qual el nexe entre el desenvolupament econòmic i la 
generació de residus domiciliaris es torni negatiu (Sinha, 2022)5. Tanmateix, un 
conjunt d'avaluacions empíriques han qüestionat aquest punt de vista i emfatitzat 
que persisteix una correlació positiva lineal entre aquests indicadors6. 

àbits de 
consum de la població i que tenen correlació relativament forta amb la generació de 
residus municipals, com el consum domèstic d'aigua per habitant (positiva). Així 

                                                           
3 Forecasting and the influence of socioeconomic factors on municipal solid waste generation (2022), Ribas 
Alzamora, B., et al. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464522000367?via%3Dihub 
4 Grossman, G.M., Krueger, A.B., 1991. Environmental impacts of a North American free trade agreement. 
Working Paper 3914. National Bureau of Economic Research (NBER). 

5 Los determinantes de la generación de residuos sólidos en la OCDE: evidencia de cambios de elasticidad 
cruzada en un marco común de efectos correlacionados (2022), Sinha, A., et al. 
6 Cole, M.A., Rayner, A.J., Bates, J.M., 1997. The environmental Kuznets curve An empirical analysis. Environ. 
Dev. Econ. 2, 401 416. 
Johnstone, N., Labonne, J., 2004. Generation of household solid waste in OECD countries An empirical analysis 
using macroeconomic data. Land Econ. 80 (4), 529 538. 
Mazzanti, M., Zoboli, R., 2005. Delinking and environmental Kuznets curves for waste indicators in Europe. 
Environ. Sci. 2 (4), 409 425. 
Mazzanti, M., 2008. Is waste generation de-linking from economic growth? Empirical evidence for Europe. 
Appl. Econ. Lett. 15 (4), 287 291. 
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pel servei de recollida de residus 
municipals generats en els domicilis particulars. 
 
 

a) Tarifes bàsiques 
 
La tarifa bàsica de la taxa depèn del tipus de 

) i del seu consum .  
 

Reglament del servei metropolità del 

 
 
Segons el cabal nominal, es consideren els següents tipus : tipus A-0,25 
m3/h, tipus B-0,33 m3/h, tipus C-0,40 m3/h, tipus D-0,50 m3/h, tipus E-0,63 m3/h, 
tipus F-1,00 m3/h, tipus G-1,60 m3/h, tipus H-2,50 m3/h i tipus I-4,00 m3/h. 
 

del 

respectivament: menys de 13 mm, de 13 mm, de 15 mm, de 20 mm, de 25 mm, de 
30 mm i més de 30 mm. 
 
 
Així:  
 

 Els habitatges de tipus A i B-C o el seu equivalent segons diàmetre es 
corresponent amb el primer bloc de quotes, que comencen per D1. 
 

 Els habitatges de tipus D-E o el seu equivalent segons diàmetre es 
corresponent amb el segon bloc de quotes, que comencen per D2. 
 

 Els habitatges de tipus F-G-H-I o el seu equivalent segons diàmetre es 
corresponent amb el tercer bloc de quotes, que comencen per D3. 

 

 

V. DETERMINACIÓ DE LES QUOTES I ESTIMACIÓ DELS 
INGRESSOS DE LA TAXA 
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té a veure amb la capacitat econòmica de la llar i, per tant, 
de definir la taxa és una forma de fer efectiu el 

principi de capacitat econòmica Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

 

argumentat correlaciona amb la generació de residus (per la seva relació amb el 
. Concretament 

 

 

a) Habitatges de tipus A i B-C o el seu equivalent segons diàmetre: 
- fins a un consum (finestra consum) de 6 metres cúbics al mes: D11 
- per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12: D12 
- per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18: D13 
- per a un consum de més de 18 metres cúbics: D14 
 
b) Habitatges de tipus D-E o el seu equivalent segons diàmetre: 
- fins a un consum de 6 metres cúbics al mes: D21 
- per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12: D22 
- per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18: D23 
- per a un consum de més de 18 metres cúbics: D24 
 
c) Habitatges de tipus F-G-H-I o el seu equivalent segons diàmetre: 
- fins a un consum de 6 metres cúbics al mes: D31 
- per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12: D32 
- per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18: D33 
- per a un consum de més de 18 metres cúbics: D34 
 

 
, es deriva que D3 ha de ser major que D2 i aquest al 

seu torn major que D1. I també es deriva que per a cadascun dels tres blocs, la tarifa 
ha de ser major com major sigui el segon dígit (p.e. D14 > D13 > D12 > D11). 
Finalment, un criteri addicional és que les taxes augmentin de manera lineal sinó que 
ho facin de forma marginalment decreixent ja que la generació de residus no 
augmenta de forma proporcional al major ús 

nor malbaratament alimentari per càpita que tendeix a 
haver-hi en habitatges amb més residents. 
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5.1 ls subjectes passius que 
tinguin reconegut el benefici de la facturació especial del servei de subministrament 

pe
gaudeixin 
L ambé estableix 
persona de la llar amb un grau de disminució igual o superior al 75% de discapacitat 

 
 
 

TMTR i se suposa que significarà el mateix percentatge sobre la recaptació bruta. El 
21 es va estimar en un 1,39% 

igual per a 2023. 
 
 
Per la seva banda, l de Barcelona preveu una reducció 
del 50% de la quota de la taxa aquells contribuents que siguin titulars de contractes 

siguin beneficiaris del Cànon social .  
 

 
 
 
 

c) Reduccions mediambientals 
 

de la Taxa pel servei de recollida de residus 
municipals generats en els domicilis particulars (art. 7) preveu una reducció per ús 
de les deixalleries. 

Concretament, els subjectes passius que facin ús de les deixalleries, tant fixes com 
mòbils, tindran dret a una reducció de fins el 14%, aplicat en atenció al següent 
barem: 
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9. Voluminosos (t) 37.795 2019. Taula 41 de l'estudi Els residus municipals a 
Barcelona. Balanç 2001-2020. 

10. Residus domiciliaris + comercials barrejats 
(t) (2-7-9) 

602.348 
  

% de residus domiciliaris presents en els 
residus domiciliaris+comercials (1-8/10) 

57,20% 
  

 

 

 El concepte 6. Altres - Despeses Generals inclou els següents costos: 
o Personal indirecte: administratius, directius i comandaments intermedis 

afectes a la contracta. 
o Amortització dels vehicles del personal indirecte afecte al contracte. 
o Manteniment dels vehicles del personal indirecte afecte al contracte. 
o Despeses generals de la societat per al desenvolupament del 

contracte. 
o Finançament i despeses financeres: finançament del circulant, 

del contracte. 
o Amortització i manteniment dels sistemes de comunicació. 
o Assegurances: assegurances de responsabilitat civil empresarial per 

l contracte. 
 

els quatre lots en els quals està dividit el servei. 
 El concepte 8 és l pel 

cost total del servei, les despeses generals, el benefici industrial portació a 
les accions de comunicació. 

 E
el 25,01% dels quals correspon al 

servei de recollida de residus generats en els domicilis particulars. 
 




