
En defensa del manteniment del cànon sobre la disposició de resi-
dus 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 aques-
tes 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 directa-
ment amb criteris més avançats per fer unes polítiques i destinar els recursos a la gestió preven-
tiva dels residus. 

Ara s’està tramitant a les Corts espanyoles la “Ley de residuos y suelos contaminados” que pre-
veu 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 resi-
dus, incentivar les recollides selectives dels municipis, … La planificació i la gestió de les políti-
ques de la Generalitat depenen en bona part d’aquest cànon que té previst un increment pro-
gressiu 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’in-
cineració a Catalunya.  

− El retorn del cànon als residus municipals ha d’esdevenir una eina incentivadora pels ens lo-
cals. 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 infraes-
tructures de tractament de la fracció resta i el tractament finalista dels residus, com ha suc-
ceït fins ara.  

− Fomentar el tractament de la FORM en plantes de compostatge descentralitzades, la certifi-
cació 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’exis-
tència 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 Re-
sidus que el govern Català està elaborant per a la seva tramitació i aprovació. 

Hi donen suport: 



Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC) 

Plataforma Ciutadana Residu Zero: 
Agrupació de veïns de Can Sant Joan de Montcada i Reixac 
Associació Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC) 
Associació per a la Defensa I l’Estudi de la Natura –Ecologistes de Catalunya (ADENC-EdC) 
Associació Mediambiental- Vall del Ges.net-Ecologistes de Catalunya 
Associació Naturalistes de Girona- Ecologistes de Catalunya (ANG-EdC) 
Associació Naturalista Torrellenca (ANT) 
Associació de Persones afectades per productes químiques i radiacions ambientals (AP-
QUIRA)  
Associació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA-Vilanova i la Geltrú- EdC) 
Associació Salvem Solius  
Associació de Veïns Diagonal Mar 
Associació de Veïns  Maresme 
Associació de Veïns de Sant Andreu Palomar  
Ateneu l’Harmonia de Sant Andreu Palomar 
Bosc verd-Ecologistes de Catalunya 
Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris  (CAPS)  
Coordinadora Catalana Anti incineració 
Coordinadora veïnal metropolitana Aire Net.  
Col·lectiu Sant José de Sant Vicenç dels Horts  
Els Verds de Badalona 
Federació d’associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) 
Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) 
Federació d'entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu  
Grup d’Estudi I Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-
EdC) 
Institució Alt Empordanesa de Defensa de la Natura (IAEDEN-Salvem l’Empordà-EdC) 
Institució de Ponent per a l’estudi I conservació de l’entorn natural –Ecologistes de Cata-
lunya (IPCENA-EdC) 
Moviment contra la incineració a Uniland 
Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC) 
Plataforma Anti incineradora de Cercs (PAIC) 
Plataforma Antiincineració de Montcada i Reixac  
Plataforma Antiincineradora del Congost la Garriga  
Plataforma Aturem la incineradora a Juneda 
Plataforma Cerdanyola sense abocadors 
Plataforma de Defensa de la salut i el medi ambient (Penedès) 
Plataforma Rubí sense Abocadors  
Plataforma Tanquem Can Mata (Hostalets de Pierola) 
Plataforma Tanquem Fumanya 
Xarxa per la Sobirania Energètica  

Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) 

Fundació de Prevenció de Residus- Rezero 

Catalunya, 16 de desembre de 2021


