En defensa del manteniment del cànon sobre la disposició de residus a Catalunya (abocament i incineració).
Fa més d’un any que l’estat Espanyol hauria d’haver transposat la Directiva de residus
2018/851/CE que estableix per a totes les administracions europees l’obligació i la prioritat
d’actuar per evitar la generació de residus, recuperar-los i aprofitar-los. I deixa clar que aquestes actuacions són prioritàries davant dels models que s’han limitat a gestionar-los per mitjà de
tecnologies de tractament de final de canonada. Alhora la Directiva estableix que els productors
de residus se n’han de responsabilitzar i costejar el seu tractament (Responsabilitat Ampliada
del Productor).
El govern de la Generalitat va deixar escapar l’oportunitat de transposar la Directiva directament amb criteris més avançats per fer unes polítiques i destinar els recursos a la gestió preventiva dels residus.
Ara s’està tramitant a les Corts espanyoles la “Ley de residuos y suelos contaminados” que preveu establir un impost sobre el tractament dels residus aplicable a tot el territori de l’estat, de
manera que no té en compte algunes realitats preexistents com el fet que, a Catalunya, fa dues
dècades que s’aplica un impost ambiental, el cànon sobre la disposició de residus als residus
municipals, als residus de la construcció i als residus industrials.
El cànon que aplica la Generalitat per mitjà de l’ARC té algunes característiques positives com
ara que recau sobre els tractaments de final de canonada dels residus (abocadors i incineració) i
té un caràcter finalista, allò que es recapta s’integra en el Fons de gestió de residus i es retorna
d’acord amb els criteris per afavorir mesures de minimització i recuperació material dels residus, incentivar les recollides selectives dels municipis, … La planificació i la gestió de les polítiques de la Generalitat depenen en bona part d’aquest cànon que té previst un increment progressiu fins arribar als 71,3€/t l’any 2024 per als residus municipals.

Les entitats socials hem demanat al llarg dels darrers anys reiteradament a l’Agència de Residus

de Catalunya canvis en el cost i les destinacions econòmiques del cànon, especialment:
− Augmentar l’import del cànon dels residu municipals I establir-lo a la mitjana europea que
oscil·la entre els 90 i 160€/t
− Augmentar el cost del cànon als residus industrials i de la construcció.
− Per evitar afavorir la incineració de residus i segons les indicacions de la Directiva 2018/851/
CE, el cost del cànon a la incineració ha de ser el mateix que per l’abocament. I més amb la
previsió del Govern d’aprovar aquest any una moratòria a nous projectes i ampliacions d’incineració a Catalunya.
− El retorn del cànon als residus municipals ha d’esdevenir una eina incentivadora pels ens locals. S’ha de retornar més recursos directament als ens locals per incentivar la recollida i
recuperació de la FORM i dels residus perillosos, i han de disminuir els adreçats a les infraestructures de tractament de la fracció resta i el tractament finalista dels residus, com ha succeït fins ara.
− Fomentar el tractament de la FORM en plantes de compostatge descentralitzades, la certificació del compost i el seu ús en agricultura, com a esmena per la millora del sòl, …
Amb tot, alertem que la creació del nou impost igualitari per a tot l’estat Espanyol ignora l’existència del cànon establert a Catalunya i deixaria sota mínims la capacitat de fer polítiques de
gestió dels residus a Catalunya d’acord al que estableix la Directiva de residus, limitaria el poder
de decisió, i envaeix les competències de Catalunya.
Per aquestes raons, les entitats sotasignades demanem que la nova “Ley de residuos y suelos
contaminados” en curs de tramitació blindi l’existència del cànon català sobre disposició de
residus i no apliqui el nou impost previst al territori català i d’altres que ja tinguin establert
un model de fiscalitat sobre la disposició dels residus. Ho considerem totalment necessari per
evitar l’estroncament i la seva millora com a eina necessària de la nova Llei de Prevenció de Residus que el govern Català està elaborant per a la seva tramitació i aprovació.
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