
Període d'execució: Mesos

En execució

Descripció:

Indicadors GT1.1 Gestió integrada cap a la 
sostenibilitat

Estat d'execució/any:

  

Objectius del GT1  Gestió integrada cap a la 
sostenibilitat

Mitjà (< 5 anys)Termini d'implantació:

Indicadors de seguiment relacionats:

Objectius relacionats: 

Observacions:

Ajuntament de Granollers - Àrea de Serveis 
Municipals, Mobilitat i Seguretat

Mitjana

Organisme responsable:

Accions del GT1.3 Índex accions

Prioritat:

Valoració econòmica: 

Objectiu mesurable:

Baixa

Estudi d'introducció de criteris ecològics en la fiscalitat municipal, en 
matèria de residus9

De manera esquemàtica, les modalitats més habituals de pagament per generació 
són: 
Pay-per-bag: a partir del control de bosses estandarditzades d’ús obligat i 
proporcionades pels ajuntaments 
Pay-per-tag: a partir d’adhesius proporcionats per l’ajuntament 
Pay-per-can: a partir de contenidors particulars per a cada edifici 
(contenidors col·lectius amb targeta magnètica) 

La taxa d’escombraries és, sens dubte, l’instrument econòmic més important pel que fa al control de la 
generació i gestió dels residus en l’àmbit municipal. Per tant, cal que inclogui l’adopció d’incentius fiscals, 
perquè són una eina útil per potenciar la minimització i la selecció en origen de totes les fraccions dels residus. 
Per establir un nou sistema fiscal quant a aquesta matèria, caldrà tenir en compte: 

• Bonificacions per l’ús de la deixalleria. 
• Bonificacions per autocompostatge. 
• Les indústries situades als polígons industrials on no hi ha servei municipal de recollida (contenidors al 

carrer) quedaran exemptes del pagament del servei de recollida municipal. 
• A partir del 2009, les activitats comercials quedaran exemptes de pagament en concepte de recollida 

d'escombraries sempre que acreditin tenir gestors privats de residus que els recullin totes les fraccions. 
• Incorporar en l'actual ordenança fiscal reduccions o augments racionals de la taxa d'escombraries per 

objectius ambientals, analitzant els diferents tipus de gravàmens, els possibles mecanismes de control i la 
seva implantació. 

• Introducció d’una taxa per generació. Els comerços i indústries situats al nucli urbà pagaran una taxa pels 
residus produïts. 

D’altra banda, es recomana que l’Ajuntament estudiï la possibilitat d’establir un sistema de pagament per 
generació de residus municipals ja sigui en àmbits determinats (establiments comercials) o a tota la ciutat, ja 
que aquest és un dels sistemes més eficients a l’hora de potenciar la minimització i el reciclatge de residus. 

Finalment es proposa en aquesta acció: 

• Elaborar un estudi que avaluï els possibles incentius fiscals municipals i bonificacions ambientals en les 
diferents ordenances municipals que poden adoptar-se per promoure canvis de comportament. 


