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MEMÒRIA ECONÒMICA EN RELACIÓ AMB LA REDUCCIÓ DE LA TAXA DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS PER A LLARS USUÀRIES DE LA RECOLLIDA DE 
FRACCIÓ ORGÀNICA EN ZONES AMB RECOLLIDA INDIVIDUALITZADA 
 
 
Per tal de promoure la implantació de la recollida selectiva individualitzada, l’ordenança 
fiscal recull una reducció del 20% de la quota de la taxa als subjectes passius que 
tinguin recollida individualitzada i que facin 40 o més usos anuals del servei de recollida 
selectiva de la fracció orgànica. 
A partir de les dades empíriques de recollida de les quals disposa l’Ajuntament de 
Barcelona del barri de Sant Andreu (fase1) el qual ja disposa d’aquesta recollida, es 
coneix que el 60,14% dels domicilis d’aquestes zones assoliria aquest llindar i, per tant, 
tindria dret a la reducció. 
En el cas del barri de Sarrià, on la recollida porta a porta ja està implantada, la reducció 
de la taxa de recollida de residus per participació en la recollida de fracció orgànica 
precisarà d’un procediment d’identificació d’usuari, fet que ara no està implantat. Per 
això la participació en la recollida de la fracció orgànica s’ha calculat del 50 % enlloc del 
60,14 % com en el cas dels barris de nova implantació . 
Assumint la quota mitjana de Barcelona i considerant el nombre de subjectes passius 
domiciliaris a les zones previstes amb aquesta recollida, s’ha calculat el cost de la 
reducció: 

 
 
En qualsevol cas aquesta és la reducció estimada màxima. L’import final de la reducció 
estarà condicionat per la data d’implantació de la recollida porta a porta en els dels 
barris previstos (Sant Andreu fase 2 i Horta) fins al moment sense data exacta de 
posada en marxa i de la data d’inici de la identificació d’usuaris en el cas de Sarrià.  
Els 110.577 € corresponen a la reducció estimada anual en el cas que les 3 
implantacions estiguin completades. 
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Zona amb recollida individualitzada Cost de la reducció
Sant Andreu Palomar 34.619 €
Horta 57.082 €
Sarrià 18.876 €
Total 110.577 €
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