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MOCIÓ DE PLE
La Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus regula els cànons que
graven l’abocament i la incineració de residus municipals. El primer d’ells ja estava en
vigor des de 2004, el segon entrà en vigor a inicis de 2009.
En el Preàmbul de la Llei es considera que “cal prioritzar la minimització i la valorització
dels residus i donar un impuls eficaç a les operacions de recollida selectiva, separació,
reciclatge i reutilització dels residus, de manera que permetin l’aprofitament de la utilitat
dels residus com a recurs” i s’articulen els cànons amb aquests objectius.
L’import dels cànons és de 10 € per tona de residus municipals destinats a dipòsit
controlat i de 5 €/tona per aquells portats a instal·lacions d’incineració de residus (amb
tipus impositius augmentats en alguns supòsits). Són subjectes passius del cànon els ens
locals titulars del servei de gestió de residus municipals i els productors de residus
municipals que no són objecte del servei municipal de recollida.
La Llei també regula el Fons de gestió de residus, la Junta de Govern del qual acorda
cada any els criteris que determinen la distribució de la recaptació de fons procedents
dels cànons (el que es coneix com a retorn del cànon). Els beneficiaris d’aquests recursos
procedents de la recaptació del cànon són els ens locals, tant municipals com
supramunicipals, dedicats a la gestió de residus municipals.
Des de fa anys hi ha una tendència progressiva a la menor recaptació del cànon i a
majors necessitats de repartiment de recursos entre potencials beneficiaris. Aquesta
tendència és lògica i desitjable, i es deu als creixents nivells de recollida selectiva, fet que
demostra l’efectivitat del cànon de residus i d’altres mesures. El que no es considera lògic
és que cada any es faci front al desequilibri entre ingressos i despeses de la mateixa
forma: reduint les despeses (el retorn) en lloc d’incrementant els ingressos (el cànon).
Els retorns no només han baixat globalment, sinó que a més, degut a l’aplicació de
criteris no del tot consistents amb els principis inspiradors de la Llei 8/2008, les darreres
modificacions han disminuït sensiblement els retorns en concepte de recollida selectiva
de fracció orgànica, recollida selectiva de paper i cartró, deixalleria i s’ha suavitzat la
discriminació que afavoria econòmicament una baixa presència d’impropis a la fracció
orgànica. Aquests eren aspectes fonamentals per afavorir un nivell alt de recollida
selectiva i que aquesta fos de qualitat.

Per tot això, l'Ajuntament de ******************, en sessió plenària
ACORDA:
1. Proposar l’increment dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que
graven l’abocament i la incineració de residus municipals, amb l’objectiu de
desincentivar la recollida no selectiva i els tractaments finalistes.
2. Incrementar els retorns del cànon amb l’objectiu d’afavorir un nivell alt de recollida
selectiva.
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3. Incrementar la discriminació afavoridora d’una recollida selectiva de qualitat. A tal
efecte es proposa mantenir els baixos coeficients pels retorns unitaris destinats a
fracció orgànica amb alt nivell d’impropis i seguir-los reduint, i recuperar la
discriminació positiva de la que gaudien els municipis amb menor presència d’impropis
a la fracció orgànica i que les recents modificacions han atenuat.
4. Afavorir la recollida selectiva de fracció orgànica front al seu tractament o front a
altres conceptes beneficiaris del retorn, ja que si es fa una bona recollida selectiva
d’aquesta fracció, el seu tractament i el de la resta de fraccions esdevé menys costós.
5. Notificar aquest Acord Plenari al Conseller de Medi Ambient i Habitatge i a la Gerent de
l'Agència de Residus de Catalunya, als membres de la Junta de Govern del Fons de
Gestió de Residus i al Parlament de Catalunya.
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