
 
COMUNICAT DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA SOBRE LA 

NOVA TAXA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

Davant les queixes ciutadanes que manifesten la seva disconformitat amb la nova taxa 

del servei de recollida de residus que està rebent la nostra institució, la síndica de 

greuges de Barcelona vol expressar: 

- La referida taxa va ser aprovada en el Consell Plenari de l’Ajuntament de 

Barcelona per part dels representants polítics de la ciutat el 28 de febrer del 

2020 (68% de vots a favor i 32% en contra). La síndica de greuges de Barcelona 

ha analitzat el procediment d’aprovació de la taxa i conclou que aquest va 

dur-se a terme en l’exercici de les competències municipals i respectant el 

procediment legal establert.  

 

- Després de l’estudi realitzat per la defensora, cal valorar que la nova taxa té 

per objecte imposable la recollida de residus municipals generats als domicilis 

particulars, no el seu tractament. Fins al moment de la seva implantació, 

l’Ajuntament de Barcelona no liquidava cap import per aquest concepte.  

 

- Aquesta nova taxa s’agrega en el rebut de l’aigua a la ja coneguda taxa 

metropolitana de tractament de residus municipals. Una taxa té per objecte la 

recollida domiciliària dels residus i una altra el seu tractament posterior. Per 

tant, no es tracta d’una doble imposició tributària ni d’una taxa que cobri 

dues vegades el mateix, si bé és cert que es cobra dins el rebut de l’aigua i 

l’import és calculat en funció del consum.  

 

- La síndica ha comprovat que aquesta nova taxa s’ajusta al marc normatiu 

local, regional i europeu. Concretament, s’adequa a la declaració Noves 

polítiques municipals i metropolitanes en la recollida de residus, aprovada per 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i actua en compliment de la Directiva 

2018/851 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa sobre residus, així com 

amb el Programa general de prevenció i gestió de residus de Catalunya 2020 

(PRECAT20). 

 

- La Síndica de Greuges de Barcelona recorda a l’Ajuntament de Barcelona que 

una bona Administració és aquella que comunica a la ciutadania d’una forma 

clara i precisa la informació municipal que esdevé una novetat per a la 

població, com és el cas d’aquesta taxa.  

 

- D’altra banda, durant la vigència de l’estat d’alarma en el territori espanyol, 

les companyies subministradores no s’han desplaçat als immobles a fer la 

corresponent lectura dels comptadors d’aigua. Consegüentment, aquestes 



 
companyies han executat una estimació del consum, que en la majoria dels 

casos no s’ha adaptat a la situació real i ha significat un increment del volum 

d’aigua consumit, i, per tant, de l’import a pagar.  

 

- En el cas de la nostra ciutat, l’increment en la factura s’ha vist doblement 

afectat per la coexistència d’aquests dos fets: cobraments del consum sobre la 

base d’estimacions i incorporació de la nova taxa de recollida de residus. La 

defensora de la ciutadania barcelonina comparteix la preocupació de les 

famílies barcelonines i els recorda que el consistori preveu reduccions en 

l’import de la taxa per a determinats col·lectius que compleixin amb els 

requisits establerts. 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris/taxa-residus
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris/taxa-residus

