RECULL DE PREMSA
157. El cànon de residus
Front comú en defensa del cànon de residus que una llei
estatal posa en perill
Entitats i institucions signen un manifest a favor d’un model que incentiva el
reciclatge
Aragonès veu “un atac frontal” al model català, que és referent
XAVIER MIRÓ – BARCELONA - 5 març 2022

Representants d’entitats i institucions que ahir signaven el manifest al Palau de la Generalitat ACN.

Ajuntaments –Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona o Mataró, entre d’altres–, sindicats, entitats ecologistes, gestors de residus, cambres, associacions municipalistes i grups parlamentaris –ERC, Junts, CUP i En Comú Podem– signaven ahir amb el govern encapçalat
pel president Pere Aragonès un manifest en defensa del cànon de residus català que posa en perill un projecte de llei estatal sobre residus i sòls contaminats. La proposta estatal implanta un impost sobre la generació de residus, però sense el caràcter finalista que sí té el
cànon català –a Catalunya la major part dels diners recaptats financen infraestructures de reducció i reciclatge i permeten als ens locals
equilibrar els costos de gestió premiant per ordre de preferència la selectiva, el tractament de la resta i, en darrer terme, el seu dipòsit o
incineració.
El manifest deixa clar que els signants no s’oposen a la creació d’un impost estatal sobre els residus però sí a un articulat de la llei
que no blindi el cànon que Catalunya ja fa vint anys que aplica, amb un èxit progressiu, com un model, fins i tot, de referència. Una
mostra de la importància que el govern dona al manteniment de la fiscalitat catalana de residus és la signatura del manifest per part de
tots els exconsellers de Medi Ambient, de diferent signe polític i govern– Salvador Milà, Francesc Baltasar, Lluís Recoder, Santi Vila,
Josep Rull i Damià Calvet.
“El sistema funciona, funciona correctament. I és imprescindible mantenir-lo. Avui denunciem que el projecte de llei estatal és un atac
frontal al sistema d’èxit de gestió de residus de Catalunya”, afirmava Aragonès en l’acte de signatura ahir a Palau. El president va
demanar fer front comú “per blindar el cànon” i va advertir que la redacció actual de la llei estatal envaeix competències, deixarà els ens
locals sense els recursos per poder avançar en la reducció de residus i prendrà al Parlament capacitat legislativa en la matèria.
LA FRASE
No ens oposem [...] a un impost a l’Estat, [...] però sí que deixi fora comunitats que ja tenim una eina fiscal
MANIFEST EN DEFENSA DEL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A CATALUNYA
Retornats 620 de 647 milions

El cànon de residus municipals ha recaptat 647 milions del 2004 al 2021 augmentant progressivament la pressió impositiva. El 2002
se n’han recaptat 82 i s’estima que se n’hauran recaptat 90 el 2021. Del global, 170 milions s’han destinat a infraestructures de
tractament i valorització de les fraccions resta i orgànica. D’altra banda, se n’han destinat 450 a equilibrar els costos de gestió afavorint
la selectiva per damunt de la fracció resta i el tractament d’aquesta per damunt de la incineració i el dipòsit. Se n’han retornat als ens
locals 280 aconseguint recollir el 2020 més de 400.000 tones d’orgànica. Més de 38 han finançat 3.000 t/a de residus perillosos; 50, el
tractament previ; i més de 9, la caracterització d’orgànics i compost.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dissabte, 5 de març del 2022.

Cruïlles reclama a la Generalitat complir les sentències i
buidar l'abocador de Vacamorta
El Govern al·lega que la nova llei de residus posa en perill la retirada dels 2,7
milions de tones de deixalles
Maria Garcia – GIRONA - 04/03/2022
L’abocador de Vacamorta en una imatge d’arxiu. DAVID
BORRAT

Nova trava al buidatge del polèmic abocador de
Vacamorta. Fins a nou sentències judicials obliguen la
Generalitat a treure els 2,7 milions de tones de residus
que hi ha sota terra, però el Govern diu ara que el
desmantellament de les instal·lacions està "en perill". El
motiu que al·lega el departament d’Acció Climàtica és la
nova llei de residus i sòls contaminants que té previst
aprovar la setmana vinent el Senat i que, segons
l’executiu català, suposaria la "pèrdua de bona part dels
ingressos de l’Agència de Residus de Catalunya
(ARC) ". "En el cas de Vacamorta, queden
compromesos els possibles terminis per a les accions previstes que s’estan treballant i valorant per donar compliment a la sentència",
han exposat en una nota de premsa.
Fonts del departament assenyalen que el buidatge costarà uns 150 milions d’euros del seu pressupost, "que prové en bona part dels
cànons". Si la recaptació de l'ARC baixa, afegeixen, "es reduiran les inversions per millorar la gestió de les deixalles que es generen".
Per això, aquest divendres al matí l’executiu de Pere Aragonès i diverses entitats han impulsat un manifest per demanar que es deixi
fora de la nova llei les comunitats que ja disposen d’una eina fiscal com el cànon català, ja que consideren que la nova normativa és un
atac "frontal" i que envaeix les seves competències.
No obstant això, des del ministeri per a la Transició Ecològica assenyalen que la nova llei fixa "només un mínim i reconeix a les
comunitats autònomes la capacitat per incrementar aquests tipus impositius i decidir a què es destinen". L'executiu estatal, segons les
mateixes fonts, preveu que Hisenda pugui "habilitar mecanismes per pal·liar una eventual minva en la recaptació" i, per tant, segons el
ministeri, ni Catalunya ni cap altra comunitat veuria disminuïts els seus recursos.
El TSJC qualifica de "burla en tota regla" l'últim recurs del Govern per intentar endarrerir el buidatge de Vacamorta
Després de conèixer la notícia, l’alcalde de Cruïlles, Dani Encines, s’ha mostrat "sorprès". "Per primera vegada en 20 anys la
Generalitat estava fent els deures. No pot ser que ara l’Estat dilapidi aquesta feina traient el cànon. És una barbaritat", ha criticat
Encines, que demana que no s'ajorni més el desmantellament d'aquestes instal·lacions.
Més durs han estat des de la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC) i el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
(CEPA), que han liderat amb l’Ajuntament la lluita contra aquestes instal·lacions els últims vint anys. "Que es busquin els diners on
sigui, que obliguin l’empresa Recuperació de Pedreres i els seus responsables a pagar una part de la restauració amb les seves
pòlisses i assegurances. Els ciutadans no hem d’assumir aquesta despesa amb els nostres impostos. S'ha de complir la sentència",
han recalcat.
Sense una destinació clara
Fins a la passada legislatura, qui s'encarregava del buidatge de Vacamorta era el departament de Territori (JxCat). Amb el nou
Govern que es va constituir el maig del 2021, l'abocador va passar a mans de la conselleria d'Agricultura i Acció Climàtica (ERC), i els
nous representants van afirmar que complirien els mandats judicials. A finals de novembre del 2021 van assegurar que tenien enllestit
el projecte per treure les primeres 20.000 tones de residus en una prova pilot, que calculaven que començaria abans de finalitzar l’any.
Ara bé, aquest primer pas s’ha tornat a endarrerir i ara el departament diu que "està a punt d’adjudicar-se" i que "en els pròxims
mesos" es trauran aquestes primeres 20.000 tones. Així mateix, la conselleria de Teresa Jordà s’han compromès a presentar, d’aquí
tres mesos, el pla d’execució de la sentència i el projecte de restauració de les llacunes.

Pel que fa al nou destí de les deixalles, a hores d'ara no està gens clar. Quan el departament estava en mans de JxCat, es va
anunciar que s'estudiaven tres possibles ubicacions: en terrenys de Corçà, de Peralada o de Cruïlles . Ara la conselleria afirma que
aquests tres indrets "continuen en estudi", però a l'última comissió informativa va presentar una proposta d'una empresa per "gasificar"
les deixalles de Vacamorta.
Vint anys sense complir les sentències judicials
L’empresa que gestionava l’abocador era Recuperació de Pedreres SL, propietat de Gustavo Buesa, Josep Mayoral i Fomento de
Construcciones y Contratas. La companyia és una de les que s’investiguen en el cas Pujol, ja que, suposadament, hauria format part
d’un entramat d’empreses relacionades amb Jordi Pujol Ferrusola per desviar diners públics.
Gràcies a les denúncies de l’Ajuntament, el PAAC i el CEPA, el
2014 un jutge va obligar la Generalitat a clausurar definitivament
l’abocador, i va dictar que havia de treure totes les deixalles i
restaurar el paratge després d’una altra sentència contrària el 2003.
Al llarg d’aquest temps, l’executiu català ha presentat diversos
recursos per no haver de treure les deixalles, fins al punt d'acabar
amb la paciència del TSJC.
El 2015 el tribunal va qualificar "del tot inadmissible i insuportable"
que el Govern no hagués començat a buidar l’abocador i, quatre
anys més tard, el 2019, va arribar a titllar de "repugnants" els
intents de l’executiu de retardar el buidatge. Fins i tot va afirmar que
l’últim recurs que havia presentat era "una burla en tota regla" a la
sentència del 2015.
L’antic abocador de Vacamorta, al Baix Empordà. DAVID BORRAT

Informació publicada al diari Ara. Divendres, 4 de març del 2022.

Perillen els diners per pagar el buidatge de Vacamorta
La Generalitat alerta que una nova llei estatal centralitza el cànon que fins
ara percebia l’Agència de Residus de Catalunya, que rebria molts menys
recursos
Els opositors mantenen l’exigència
EMILI AGULLÓ – CRUÏLLES - 4 març 2022
La comissió de seguiment del buidatge, reunida ahir al Consell
Comarcal del Baix Empordà GENCAT.

La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, va
alertar ahir que “la pèrdua dels cànons de residus que
recapta actualment la Generalitat, arran de la nova llei
de residus i sòls contaminats per a una economia circular”, que està previst que aprovi la setmana vinent el
Senat i que preveu centralitzar els ingressos en un únic
cànon estatal, “posa en perill el full de ruta” en curs per
al buidatge de l’abocador de Vacamorta.
Barnadas va llançar l’avís en el marc de la tercera
reunió de la comissió de seguiment de la restauració del
dipòsit, sentenciat com a il·legal pel TSJC i amb la
Generalitat com a responsable subsidiària d’assumir la
tasca i costos ingents de recol·locar els més de 2 milions de tones de residus dipositats durant dècades a
l’antiga argilera de Cruïlles.
En el cas dels residus municipals, el cànon el paguen
els ajuntaments per cada tona de fracció resta –la que no es recull selectivament–, que es destina a dipòsit controlat o a valoració
energètica. La recaptació d’aquest impost ecològic forma l’anomenat fons del cànon, que retorna a la ciutadania a través del
finançament d’una gestió sostenible dels residus. Gràcies a aquests diners, per exemple, s’ha pogut desplegar la recollida selectiva de
la fracció orgànica o convocar ajuts per a ens locals per millorar infraestructures de gestió de residus, com les deixalleries o les plantes
de tractament.
La pèrdua de bona part dels ingressos de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) significarà, “inevitablement, la reducció de les
inversions” i, “en el cas de Vacamorta, queden compromesos els possibles terminis per a les accions previstes que s’estan treballant i
valorant per donar compliment a la sentència que determina el buidatge de la instal·lació”.

Intenció de buidar
Malgrat això, en la tercera reunió de la comissió informativa, el director de l’ARC, Isaac Peraire i Roura, va dir que, tot i els entrebancs, la voluntat és procedir al buidatge amb la màxima agilitat, i va anunciar que la primera retirada de residus és a punt d’adjudicarse i es farà en els pròxims mesos. A més, s’ha compromès a presentar abans de tres mesos, en una nova reunió de la comissió, un pla
d’execució de la sentència.
La PAAC diu que es pot pagar per altres vies
Des de l’oposició al dipòsit, tant la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC) com el CEPA creuen que l’argument de la
supressió del cànon no seria vàlid per eludir el compliment de la sentència, i van deixar clar ahir que els diners poden sortir d’altres
instàncies de la Generalitat o bé recórrer a les pòlisses d’assegurances de l’empresa que explotava la instal·lació. El govern també
estudia aprofundir en la valoració energètica dels residus, com ara extreure’n gas durant uns anys. Però les entitats creuen que
eternitza el problema i que contaminaria. Volen, en canvi, que s’accelerin els terminis plantejats fins ara, que els opositors diuen que
podrien allargar-se més d’un segle, i avançar en la recuperació de basses i zones humides, sobre un projecte del Consorci de les
Gavarres.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 4 de març del 2022.

Demanen a la CE suport al cànon català de residus
REDACCIÓ - 16 març 2022
El cànon premia la recollida orgànica per fer compost QUIM PUIG.

Els eurodiputats d’ERC i dels comuns busquen, a través d’una pregunta parlamentària, el suport de la Comissió Europea al cànon
català de residus com un instrument útil de fiscalitat ambiental.
Amenaçat per un nou impost espanyol que no té caràcter finalista –
el català promou a través de l’impost la reducció de residus–, els
eurodiputats volen que la CE reiteri el seu “reconeixement” al cànon.
D’altra banda, representants de totes les entitats municipalistes així
com d’ERC, Junts, la CUP i els comuns van reivindicar, ahir, el respecte al cànon en la futura llei en una concentració davant de la
delegació del govern espanyol.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimecres, 16 de març del 2022.

El govern català diu ara que el buidatge de Vacamorta
perilla
Ho atribueix a la pèrdua dels cànons de residus que preveu la llei espanyola
que s’està tramitant al Senat
DdG - Cruïlles | 04·03·22 |
Reunió de la Comissió de Seguiment del buidatge de
Vacamorta | EUROPA PRESS

L’any 2014 l’abocador de Vacmorta va ser
clausurat per una sentència que constatava la
il·legalitat d’un projecte avalat des de la Generalitat.
El 2015, una altra sentència condemnava el govern
català a presentar un projecte de buidat total del
paratge restablint la situació anterior a la construcció
de l’abocador i executar-lo en el termini màxim de
dos anys. Set anys més tard, l’abocador segueix
igual. La intenció del govern és tirar endavant una
prova pilot aquest any per fer un primer buidatge de
20.000 tones dels més de tres milons que hi ha
l’abocador. Ara, però, la Generalitat torna advertir
que el buidatge perilla, i en culpa una llei que es tramita a Madrid.
La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, va alertar ahir que «la pèrdua dels cànons de residus que recapta actualment la
Generalitat, a arrel de la nova Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular», que està previst que aprovi la setmana
vinent el Senat, i que contempla un sol cànon estatal, «posa en perill el full de ruta que estem treballant per al buidatge de l’abocador
de Vacamorta».

En el cas dels residus municipals, el paguen els ajuntaments per cada tona de fracció resta –la que no es recull selectivament- que es
destina a dipòsit controlat o a valorització energètica. La recaptació d’aquest impost ecològic conforma l’anomenat fons del cànon, que
retorna a la ciutadania a través del finançament d’una gestió sostenible dels residus. Gràcies a aquest fons, per exemple, la Generalitat
informa que s’ha pogut desplegar la recollida selectiva de la fracció orgànica o convocar ajuts per a ens locals per millorar
infraestructures de gestió de residus, com les deixalleries o les plantes de tractament.
La pèrdua de bona part dels ingressos de l’Agència de Residus de Catalunya significarà la reducció de les inversions per millorar la
gestió de les deixalles que es generen i una minva de la qualitat ambiental del país, alerta el Govern. En el cas de Vacamorta, la
Generalitat afirma que queden compromesos els possibles terminis per a les accions previstes que s’estan treballant i valorant per
donar compliment a la sentència que determina el buidatge de la instal·lació.
Primera retirada, en pocs mesos
Durant la tercera reunió de la Comissió informativa per avaluar les implicacions socials que es derivin del tancament i buidatge del
dipòsit controlat de Cruïlles, celebrada ahir, el director de l’ARC, Isaac Peraire i Roura, va explicar que, malgrat tots els entrebancs, la
voluntat de l’agència és procedir amb la màxima agilitat possible. Peraire va anunciar que la primera retirada de residus està a punt
d’adjudicar-se i es realitzarà en els propers mesos. A més, es va comprometre a presentar d’aquí a tres mesos un pla d’execució de la
sentència.
Informació publicada al Diari de Girona. Divendres, 4 de març del 2022.

Cafè per a tothom
El control des de Madrid del cànon de residus és molt preocupant
MARTA BALL-LLOSERA - 11 març 2022
Al Ministeri per a la Transició Ecològica de Madrid se li han acumulat dues infraccions europees que podrien comportar importants
sancions associades. Per una banda, el retard en la transposició de la directiva europea sobre residus i, per l’altra, l’incompliment dels
objectius de reciclatge i altres paràmetres que havia fixat la Unió Europea per als seus estats membres per a l’any 2020. Davant aquest
doble problema el ministeri està tramitant un projecte de llei que genera un nou impost de residus, que Catalunya ja aplica des de l’any
2004, i que molt possiblement es convertirà en cafè per a tothom. Aquesta nova recaptació derogarà la normativa vigent del cànon de
residus de Catalunya i seran repartits sota un criteri que segur que no igualarà la recaptació actual –l’any 2020 havia estat de 82 milions
d’euros–. Segons les darreres dades oficials fetes públiques pel ministeri, Catalunya és la segona comunitat autònoma que més recicla
a Espanya i, tot i així, encara li ha faltat una mica per assolir els objectius europeus. Per aquesta raó, és lícit que el govern de la Generalitat i altres institucions hagin reclamat que Catalunya segueixi cobrant el seu impost, el cànon de residus, i que aquesta recaptació
segueixi essent un impost finalista que es reinverteixi en la millora de la gestió dels residus municipals al nostre país. Aquesta notícia
que darrerament s’ha fet pública, sobre la centralització i el control des de Madrid del cànon de residus, és molt preocupant i endarrereix la feina realitzada durant molts anys a Catalunya. La insostenible generació de residus és un problema ambiental de gran envergadura. La necessitat de disposar de plantes de tractament finalista a cada comarca per poder “guardar” la gran quantitat de rebuig comporta un fort impacte territorial i ambiental. El reciclatge és l’indicador ambiental més clar per poder valorar el grau de residus que es
valoritzen –com el paper, el vidre, la matèria orgànica...–. Caldrien, a més, noves polítiques radicals de soca-rel per revertir la situació,
incentivant la reducció en origen –embalatges, residus especials...– i promovent el 100% del reciclatge de la matèria orgànica per obtenir adob de qualitat per regenerar el sòl. Seguim amb el cafè per a tothom de la Transició, seguim anant enrere amb les polítiques de
residus i seguim amb la cançó de l’enfadós.
Article d´opinió publicat al diari El Punt Avui. Divendres, 11 de març del 2022.

FÓRMULA CENTRALITZADORA

La llei de Residus, a la corda fluixa al Senat pel rebuig
d’ERC
Fonts socialistes en el Senat van dir que “és difícil l’acord”, a causa de la
resistència del Ministeri d’Hisenda
ANTONIO CERRILLO – BARCELONA - 12/03/2022
Tancament de l’abocador del Garraf. Xavi Jurio

La llei de Residus, en la seva recta final del tràmit parlamentari,
continua a la corda fluixa al Senat davant la negativa d’ERC a donar
suport a l’actual text. El risc per al Govern central és que el rebuig d’ERC
a la llei a la Cambra Alta tempti el PP a pronunciar-se de la mateixa
manera, pel qual l’ Executiu s’arrisca a aconseguir un fiasco
parlamentari. El grup socialista ha decidit posposar fins al dia 23 de març
la votació per intentar assolir acord en temps de pròrroga.

Mentrestant, Ecologistes en Acció ha estat l’última organització que s’ha adherit al manifest en què es reclama que la llei de Residus
mantingui les competències de la Generalitat sobre el cànon de residus, el tema clau que explica el bloqueig parlamentari. L’esmentat
cànon grava el tractament dels residus en abocadors i incineradores; i amb ell s’obtenen els ingressos per donar suport a les polítiques
per afavorir la recollida i el tractament selectiu.
Hisenda vol treure a la Generalitat el control sobre el cànon que permet finançar el suport en la recollida selectiva
Fonts socialistes en el Senat van dir que “és difícil l’acord”, a causa de la resistència del Ministeri d’Hisenda, partidari d’un únic cànon
estatal per a totes les autonomies. Tot i això, confien que hi hagi“una aproximació” amb ERC. El Govern i desenes d’entitats de
diversos àmbits socioeconòmics afirmen que el nou impost vulnera el marc competencial de la Generalitat i constitueix un precedent
que posa en perill el futur d’altres figures impositives de Catalunya i una fiscalitat en mans de les autonomies.
En convertir-se en un impost estatal homogeni (amb una tarifa per a tot Espanya i sense caràcter finalista) els ingressos a Catalunya
passaran a mans de l’ Estat, que al seu torn els transferiria després a la Generalitat en la llei de Pressupostos. El temor d’ERC és que
no es facin les transferències degudes. “Després sempre queden diners pel camí”, va dir el senador Xavier Castellana (ERC).
Amb aquesta fórmula centralitzadora es perdria rapidesa i agilitat, i, a més, la Generalitat perdria control i capacitat sobre la regulació
del cànon. Aquest instrument fiscal ha permès recaptar 647 milions d’euros entre el 2004 i el 2021, destinats a garantir la bona gestió
dels residus i afavorir les polítiques de recollida selectiva (que arriba a un 46% a Catalunya). Tot això ha estat possible en instaurar-se
un cànon progressiu i dissuasiu per a l’abocament o la incineració.
Informació publicada al diari La Vanguardia. Dissabte, 12 de març del 2022.

Xoc amb l’Estat per la llei que unifica el cànon de residus
La normativa estatal, ara en tramitació al Senat, podria eliminar els impostos
finalistes catalans implantats el 2004
ERC està impulsant un front institucional per exigir-ne el blindatge
JORDI ALEMANY – BARCELONA - 21 febrer 2022
Un camió fent el buidatge d’un contenidor de residus a
Ripoll l’agost passat RAMON ESTEBAN.

S’albira en breu un nou xoc entre el govern
català i l’espanyol que augmentarà la llista de
greuges per a futures negociacions, bilaterals o
no, entre els executius. En aquesta ocasió, relacionat amb la recollida de residus i, més concretament, amb la possibilitat que el govern català
perdi els cànons que aplica als ajuntaments per
la gestió de la fracció resta, que no es recull
selectivament, i també per la gestió dels residus
generats als sectors industrial i de la construcció,
que va començar a aplicar el 2004, si el Senat
dóna llum verd a la llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular i que inclou
aplicar un únic cànon estatal.
Aquesta nova llei i la figura impositiva neixen de la necessitat de complir les directives europees per reduir el residus fins a arribar a
un 65% recollits selectivament i s’inclou en el pla de recuperació, transformació i resiliència vinculats als fons europeus. Per no perdre’ls, l’Estat vol que s’apliqui a totes les comunitats. El problema d’aquesta nova centralització i del cafè per a tothom és que va en
detriment d’aquelles comunitats que han fet els deures amb anterioritat, en especial Catalunya, que va ser pionera en implantar-lo el
2004, ja que l’impost estatal no serà finalista a diferència del que aplica ara la Generalitat, que el que recapta es destina al fons de
gestió i es retorna en subvencions per la valoració de residus a les empreses i el finançament d’infraestructures de gestió dels residus
als ens locals, entre d’altres.
La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ja advertia el dia 8 passat al Parlament de l’amenaça de la
llei que es va aprovar al Congrés el 23 de desembre perquè “suposa retrocedir en un camí que ja fa anys que tracem, amb el perill que
això suposi un efecte desincentivador per al món local”. La seva implantació amb els anys ha permès millorar la recollida selectiva passant de percentatges d’un 30% als actuals d’un 46%. Només amb el cànon de residus municipals s’han recaptat 647 milions, que se
sumen els 36 milions de l’industrial i els 34 del de la construcció, que s’han revertit en instal·lacions com per exemple 250 plantes de
compostatge. Perdre el sistema impositiu propi podria condicionar molt la redacció de la llei de residus catalana que es vol aprovar
aquesta legislatura.
Esmenes
Els partits catalans (ERC, el PDeCAT i la CUP) van intentar negociar sense èxit amb el Ministeri d’Hisenda perquè respectés la particularitat dels tipus impositius de cada territori i no s’envaïssin competències. Ara, tant JxCat com ERC han presentat esmenes en la
seva tramitació al Senat, que ha de donar el vistiplau a la llei amb modificacions o no abans del 28 de març per tornar-la al Congrés.

ERC, com ja va demanar Jordà, vol que es blindin els cànons catalans i presentarà una moció al ple d’aquesta setmana al Parlament
en la qual demana fer un “front comú institucional” davant del govern espanyol, recordant que la figura impositiva va néixer amb un
“ampli consens polític i social” a Catalunya. El PDeCAT, després de l’aprovació al Congrés, va registrar una proposició de llei d’articulat
únic per permetre que l’impost se cedeixi a les comunitats, com ja es fa amb el de transmissions i el de successions, i puguin “modificar
les càrregues o les bonificacions”, explicava el diputat Sergi Miquel.
LA XIFRA
71,6 euros per tona de residus i any està previst que paguin els ajuntaments el 2024 per portar-les als abocadors.
LA FRASE
El cànon de residus per a nosaltres és importantíssim i cabdal i per això exigim que es blindi
Teresa Jordà CONSELLERA D’ACCIÓ CLIMÀTICA
LA DATA
23.12.21 El Congrés va aprovar amb els vots en contra d’ERC, el PDeCAT i la CUP la nova llei de residus que ara està al Senat.
Mocions als ajuntaments i manifest dels ecologistes
Fa mesos que hi ha mobilització política i social davant el que es considera una “amenaça” competencial, la que suposarà la llei
espanyola de residus. La diputada republicana Mònica Palacín explicava al Parlament fa unes setmanes que entitats ecologistes,
patronals, cambres de comerç, sindicats, gremis, consellers, conselleres, exconsellers, diputats i alcaldes ha signat un manifest en
defensa del cànon català, que s’ha traduït en mocions o acords de portaveus aprovats en molts ajuntaments perquè són conscients que
no tenir-lo “tensionarà molt més del que ja ho estan els pressupostos municipals”, explicava Palacín. La Federació Ecologistes de
Catalunya i la Plataforma Ciutadana Residu Zero, que agrupen diferents entitats, van ser les impulsores del manifest en defensa del
cànon, recordant que la Generalitat en depèn, i de l’augment progressiu del seu preu, per fer la planificació de les polítiques.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dilluns, 21 de febrer del 2022.

La normativa arriba al Senat amb la desaparició del cànon
català
La llei espanyola de residus preveu que els restaurants ofereixin aigua de
l'aixeta de manera gratuïta
Núria Rius Montaner – MADRID - 24/12/2021
Planta de reciclatge de plàstic del Centre de Tractament de Residus
Municipals de Gavà. PERE VIRGILI

Els bars i els restaurants d'Espanya hauran d'oferir aigua de
l'aixeta de manera gratuïta si així ho demanen els clients.
Aquest canvi normatiu es recull a la llei estatal de residus i sòls
contaminants, que arribarà al Senat la setmana que ve, després
que aquest dijous el dictamen l'hagi aprovat la majoria de la
cambra baixa, en particular gràcies a l'abstenció del PP. En
concret, aquesta mesura de caràcter ambiental obligarà els
establiments de l'hostaleria i la restauració a oferir als clients la
possibilitat de consumir aigua no envasada de manera gratuïta.
De fet, l'opció haurà de ser complementària a l'oferta d'aigua embotellada que pugui fer l'establiment.
Fins ara només algunes comunitats autònomes tenien regulada aquesta opció: les Balears, Navarra o Andalusia. De fet, això no és
una anomalia a la majoria de països europeus. Fins ara, però, Espanya no havia fet els deures en aquest sentit perquè no havia
transposat la normativa comunitària europea en matèria de residus i gestió dels plàstics d'un sol ús, i per això l'executiu s'ha afanyat ara
a tirar endavant aquesta legislació. A més, Espanya destaca per ser un dels països amb una de les taxes de reciclatge més baixes, un
36% de mitjana, mentre que l'objectiu a l'horitzó és situar-se al 55% el 2025.
Però el de l'aigua no és l'únic canvi que inclou la llei. S'hi afegeix una bateria de mesures ambientals, com ara l'impuls de la recollida
selectiva de les ampolles i dels residus orgànics, i altres canvis més conflictius, com aplicar un impost estatal a la fabricació i adquisició
de plàstics no reutilitzables: un punt on la norma espanyola col·lisiona directament amb el cànon de residus català.
Canvis fiscals
El fet és que la normativa estatal arribarà al Senat sense cap canvi en el seu redactat pel que fa als tributs ambientals que recull. Això
vol dir que, ara per ara, el que es coneix com a cànon de residus a Catalunya –que fixa que per cada tona de residus que un
ajuntament català porta directament a l’abocador o a la incineradora ha de pagar una taxa– quedaria sense efectes. “Hem tingut
contactes fins a l’últim moment i encara no tanquem la porta a poder-ho mantenir”, expliquen fonts d’Esquerra Republicana (ERC) al
Congrés. El dictamen de la normativa s’ha aprovat aquest dijous a la cambra baixa espanyola gràcies a l’abstenció del Partit Popular,
mentre que ERC, JuntsxCat, el PDECat i la CUP hi han votat en contra.
En concret, el que preveu la normativa estatal –inspirada precisament en la llei catalana– és la instauració homogeneïtzada a escala
estatal d’una taxa o cànon estatal mínim de residus per penalitzar el tractament a l’abocador o incineradora. Per als partits catalans que
hi van votar en contra això es tradueix en una “recentralització” del govern espanyol, perquè treu capacitat a la Generalitat de governar

de manera més efectiva en un àmbit com els residus, que són competència autonòmica. “És un precedent perillós. Ara és l’impost dels
residus, però demà pot ser el cànon de l’aigua, i són més de 400 milions”, explica la diputada de JxCat Pilar Calvo, que afegeix que el
que demanaran és una modificació de la llei que regula els tributs autonòmics perquè s’hi afegeixi aquest com a tribut propi de les
comunitats.
Informació publicada al diari Ara. Divendres, 24 de desembre del 2021.

Catalunya perd el cànon propi de residus
L'Estat crea un impost homogeni per a totes les comunitats
Núria Rius Montaner i Mireia Esteve – MADRID - 23/03/2022

Dues pales treballant a l'abocador de Manresa. ACN

Després de més d'un mes paralitzada al Senat, la llei de residus estatal ha fet el pas definitiu per ser aprovada aquest dimecres. La
normativa mediambiental estava encallada a la cambra alta espanyola perquè la creació d'una taxa o cànon estatal mínim de
residus deixava sense efectes l'impost propi que Catalunya té des de fa 17 anys en aquesta matèria ; una proposta a la qual la
Generalitat s'oposa frontalment. Després de setmanes de negociació per incorporar una disposició transitòria que modifiqués aquest
apartat de la normativa, ERC ha votat no a la llei, igual que Junts. "El PSOE ha prioritzat la seva voluntat recentralitzadora a les
necessitats i els objectius mediambientals", lamenten fonts republicanes al Senat. Ho ha confirmat el senador republicà Xavier
Castellana Gamisans al ple, en què ha admès que les negociacions s'han allargat fins aquest matí, ja amb el debat al ple en marxa. El
PP ha estat qui ha facilitat finalment que tiri endavant. "El govern més progressista de la història aprova una llei més amb la cooperació
del PP", ha retret Castellana.
Fonts coneixedores de la negociació expliquen que fins aquest dimarts al vespre encara s'estaven compartint documents (la
disposició es vota aquest dimecres). En un principi, l'Estat obria la via de "compensar" les comunitats com Catalunya, amb tribut propi,
ja que l'impost estatal sortirà a 40 euros la tona, per sota del que es paga ara a Catalunya (47 euros, amb la perspectiva d'encarir-lo fins
als 70 euros l'any 2024), com explicaven fonts del ministeri d'Hisenda a l'ARA.
Malgrat que la gestió de l'impost recaurà en mans de les comunitats autònomes, la Generalitat sostenia que es perdia la capacitat
finalista del tribut i es deixava les comunitats sense marge de maniobra per aprovar noves figures o fins i tot incrementar el cànon de
residus. El que més preocupava a la Generalitat era poder mantenir la "capacitat normativa", és a dir, que l'executiu català "no només
sigui una gestoria del tribut", expliquen fonts d'ERC a l'ARA.
Opció de renegociar
Finalment, el tribut el recaptarà l'Estat i transferirà els recursos a les comunitats autònomes. Es regularà a través de la llei de
finançament de les comunitats (LOFCA), que inclou els tributs de les comunitats autònomes, així com els cedits totalment o parcialment
per l'Estat. Precisament, el govern espanyol al·legava que s'havia de modificar la LOFCA per tal d'incorporar les demandes dels
republicans. Modificar la LOFCA depenia del ministeri d'Hisenda, que sempre s'hi ha mostrat reticent i aposta, en canvi, per la
compensació. "Defensarem el cànon de residus català [...]. Anirem fins on faci falta per defensar-lo. Buscarem totes les possibilitats per
millorar el nivell de polítiques en aquest àmbit", ha promès Castellana. Amb tot, en un futur la Generalitat pot renegociar recuperar la
recaptació de l’impost, després que aquest dimecres a la nit mateix s'aprovés una esmena de Junts en aquest sentit.

Durant aquestes últimes setmanes s'havia negociat una disposició transitòria que permetés que les comunitats autònomes que ja
tenen un sistema impositiu propi sobre els residus, com Catalunya, "en mantinguin la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció",
mentre es negocia un conveni amb l'Estat, segons es recollia en un dels textos negociats als quals ha tingut accés l'ARA. S'havia
arribat a plantejar que la normativa estatal homogeneïtzava i establia un impost mínim per a tot l'Estat, "sense prejudici que les
comunitats autònomes puguin incrementar el tipus impositiu o establir altres figures impositives no previstes a la llei [estatal] d'acord
amb les seves competències estatutàries". Però finalment no hi ha hagut acord en la negociació a quatre bandes, en què ha intervingut
el ministeri de Transició Ecològica, així com el d'Hisenda, a més d'Unides Podem –fonts liles asseguren que han intentat fer de "pont"–
per intentar arribar a un acord amb ERC. Per la seva banda, la senadora de Junts Maria Teresa Rivero també ha lamentat no haver
pogut arribar a un acord per mantenir el cànon català en la negociació de les seves esmenes.
Mesures ambientals
Però aquesta no és l'única figura fiscal ambiental que recull la normativa i que entrarà en vigor l'any 2023. El text aprovat inclou un
altre impost verd que gravarà els envasos plàstics no reutilitzables, una figura que ja hauria d'haver entrat en vigor aquest any i que
finalment no ho farà fins al 2023. Es tracta d'un tribut de 0,45 euros el kilogram d'envasos plàstics no reutilitzables. El ministeri
d'Hisenda estima que es puguin arribar a recaptar 491 milions d'euros.
A més a més, la llei estatal de residus inclourà una bateria de mesures més enllà de les impositives. Una d'aquestes mesures és
l'obligació dels bars i restaurants d'oferir aigua de l'aixeta gratuïta si els clients ho demanen, una iniciativa sobre la qual fins ara
Espanya estava a la cua europea. També s'afegeix l'impuls de la recollida selectiva de les ampolles i dels residus orgànics.
Informació publicada al diari Ara. Dimecres, 23 de març del 2022.

El Govern perd el cànon de residus, amb el qual ingressa
116 milions a l'any
ERC i Junts voten "no" a la llei de Residus per la seva discrepància sobre la
implantació del nou gravamen estatal, que generalitza aquest impost a totes
les comunitats
Una esmena del Senat permet cedir a la Generalitat la gestió i la recaptació
de l'impost estatal sobre dipòsit i incineració de residus
Una futura negociació, en el context del finançament autonòmic i la
modificació de la LOFCA, permetria retornar la plena titularitat del tribut a la
Generalitat
ANTONIO CERRILLO - BARCELONA - 24/03/2022
Clausura de l'abocador
de residus municipals de
la Vall de Joan (Gavà)
Xavi Jurio

El Senat ha aprovat la llei de Residus amb el suport del PSOE, Cs, PNB, EH-Bildu, PAR i l'abstenció del PP. ERC, igual que Junts per
Catalunya, van votar en contra. Totes dues formacions van jutjar inacceptable la pèrdua de control que suposa per a la Generalitat la
implantació de l'impost estatal d'abocaments i d'incineració de residus; aquesta mesura comporta que l'actual cànon de la Generalitat
passarà a les mans de l'Estat. Per al 2022, la Generalitat tenia previstos ingressos que sumaven 116 milions d'euros.

Fonts socialistes van indicar el dimarts que "no hi ha hagut manera d'acostar postures". El Ministeri per a la Transició Ecològica havia
mostrat voluntat d'arribar a un acord, però les mateixes fonts van assenyalar que el Ministeri d'Hisenda no ha donat el seu braç a torçar.
Al final hi ha hagut una important aproximació de posicions, encara que no tant com perquè ERC i Junts votessin a favor de la llei.
“És una llei recentralizadora i que penalitza a Catalunya”, va sentenciar el senador d'ERC Xavier Castellana.
Una ecotaxa dissuasiva per a penalitzar abocament i incineració
La implantació d'un impost estatal de residus per a penalitzar l'abocament i la incineració comportarà que és l'Estat qui seria el titular
de l'impost.
El problema és que la Generalitat ja venia implantant aquest gravamen des de fa gairebé 20 anys, i els seus recursos han servit per a
crear infraestructures per al bon maneig de les deixalles municipals i per a establir polítiques per a modular el suport a la recollida
selectiva.
Recaptats 647 milions
ERC i Junts han vingut considerant que aquesta és una fórmula centralitzadora, i que amb ella el tribut del Govern perdria rapidesa,
agilitat i capacitat de regulació per a modular el gravamen, que té una funció dissuasiva per a prevenir la generació de residus. Aquest
instrument fiscal ha permès recaptar 647 milions d'euros entre el 2004 i el 2021, destinats a la bona gestió de les deixalles i afavorir la
recollida selectiva (que aconsegueix el 46%, a Catalunya, quan l'any 2004 se situava en un 30%).
El problema s'ha centrat sobretot en el Ministeri d'Hisenda, des d'on s'ha esgrimit la Llei orgànica de Finançament de les Comunitats
Autònomes (LOFCA). Aquesta llei estableix que quan en un mateix àmbit impositiu concorren dos impostos de la mateixa índole (un
estatal i un altre autonòmic) decau l'autonòmic.
La LOFCA prohibeix que les comunitats autònomes i l'Estat tinguin el mateix fet imposable
Fernando Lastra Senador del PSOE portaveu en el debat sobre la llei de Residus
"La LOFCA prohibeix que les comunitats autònomes i l'Estat tinguin el mateix fet imposable", va recalcar en la seva intervenció el
senador socialista Fernando Lastra.
“Hem delimitat al màxim les possibilitats legals que es puguin donar en matèria d'un impost cedit”, va afegir Llastra a aquest diari.
“Ja que la LOFCA no permet la doble imposició, hem proposat una esmena per a reformar la LOFCA, perquè una llei canvia una altra
llei, però no ha estat acceptada aquesta idea. La LOFCA és com un tòtem intocable per als socialistes”, va replicar Xavier Castellana,
d'ERC.
Cedir la gestió completa
El PSOE es va avenir al final a introduir un règim transitori per a fer una nova atribució de competències. Així, en una esmena
transaccional aprovada s'indica que les comunitats autònomes que tinguin aquest tribut “podran assumir, per delegació de l'Estat, la
gestió completa” dels impostos sobre dipòsit en abocadors i incineració.
Una segona esmena introduïda –destaca Lastra– permetrà que aquestes comunitats (i per tant, la Generalitat) "podran mantenir la
gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció" (és a dir, pràcticament tota la gestió de l'impost), en tant no s'estableixin els acords
necessaris perquè la Generalitat tingui la plena titularitat de la Generalitat de l'impost cedit una vegada que es modifiqui la LOFCA.
Perquè la Generalitat recuperi aquest impost en sentit estricte es requerirà, doncs, que s'aconsegueixin “els acords en els marcs
institucionals de cooperació en matèria de finançament autonòmic i les modificacions normatives necessàries”, afegeix una esmena
addicional.
La Generalitat hauria d'adaptar aquest cànon a un impost cedit de manera que l'import podria ser superior a l'establert per l'Estat.
Podrà incrementar-ho, mai rebaixar-ho, destaca, per part seva, el senador Josep Lluís Cleries, de Junts per Catalunya. En canvi, haurà
de buscar-se un fórmula davant el fet que estant l'impost en mans de l'Estat els ingressos obtinguts no tindrien un caràcter finalista.
L'acord, malgrat tot, és insuficient per al Govern. Isaac Peraire, director de l'Agència Catalana de Residus, va indicar que la
“Generalitat no ha de ser una gestoria”, sinó que “volem mantenir la capacitat normativa” d'aquest impost així com una “major concreció
sobre quan es produiria l'acord (de cessió plena del tribut), perquè poden passar 20 anys...” ERC volia blindar la transferència d'aquest
impost però es delega a unes negociacions
"incertes".
"El cànon de Catalunya un exemple de bones
pràctiques, però tampoc compleix; no és
l'Arcàdia", va tirar una mica d'aigua al vi Lastra
referint-se al fet que ni tan sols Catalunya va
aconseguir l'objectiu comunitari (i de la llei
estatal de residus de 2011) de recuperar i
reciclar un 50% de les deixalles municipals en
2020 (encara que encapçala el rànquing, en
arribar
al
46%).
Hem proposat una esmena transaccional per
a reformar la LOFCA amb la llei de Residus,
però no ha estat acceptada aquesta idea. La
LOFCA és un tòtem intocable per al PSOE
Xavier Castellana Senador d'ERC
Incineradora de residus de Sant Adria de Besòs, a
l'esquerra. Xavier Cervera

Un manifest
El Govern (ERC i Junts), responsables del món local dels Comuns, així com desenes d'entitats de diversos àmbits socials i
econòmics catalans van llançar fa unes setmanes un manifest en el qual sosté que el nou impost estatal vulnera el marc competencial
de la Generalitat i constitueix un precedent que posa en perill el futur d'altres figures impositives de Catalunya (que "podrien ser també
absorbides i neutralitzades”) així com la fiscalitat ambiental en mans de les comunitats autònomes.
“No ens oposem en cap cas a la creació d'un impost en l'Estat espanyol a causa de les necessitats que existeixen, però sí (ens
oposem) al fet que deixi fos a les comunitats que ja tenim una eina fiscal per a aquest concepte”, van indicar totes aquestes entitats en
un recent manifest publicat. Aquest manifest ha estat subscrit fins i tot per alcaldes (com el de Mataró) i grups municipals socialistes.
Cànon de la Generalitat
Ingressos de 116 milions enguany
La Generalitat té previst ingressar en 2022 un total de 116,195 milions d'euros pel cànon de residus, un concepte que en realitat el
componen quatre gravàmens. La previsió és ingressar 83,094 milions d'euros pel cànon que penalitza el dipòsit dels residus municipals
en abocadors; 19,24 milions d'euros pel cànon d'incineració de residus municipals; 9,033 milions pel dipòsit de residus industrials; i
4,828 milions pel dipòsit dels residus de la construcció (enderrocs).
L'actual planificació de Catalunya té ja, doncs, en consideració la previsió d'aquests ingressos del cànon de residus per a executar les
diferents actuacions programes. “Per tant, la modificació de l'actual cànon produiria importants afectacions a la capacitat de polítiques
de gestió de residus a Catalunya”, diuen fonts del Govern.
Dels 647 milions d'euros que la Generalitat ja ha recaptat 170 milions han estat destinats al finançament d'infraestructures de gestió
de residus municipals (sobretot, per al maneig de la fracció resta i de la matèria orgànica). L'altra part serveix sobretot per a donar
suport a la gestió dels residus municipals afavorint la recollida selectiva. En aquesta línia s'ha retornat directament als ens locals que
duen a terme la recollida selectiva de la fracció orgànica 280 milions d'euros. "El cànon de residus va ser instaurat en el 2004, en l'últim
govern de Pujol", recorden fonts de Junts.
El PP es va abstenir amb una intervenció del senador Vicente Martínez Mus, molt crític amb el fet que la llei del Govern "vol colar-nos
dos impostos", una frase que va replicar el senador socialista, Fernando Lastra, en recordar que és la UE la que va llançar vàries
alertes primerenques advertint a Espanya de la seva mala gestió de residus, i de la necessitat de costejar els tractaments (alguna cosa
que implica posar impostos) per a aconseguir les metes comunitàries. "No ens agrada la llei; però hem aconseguit que sigui menys
dolenta; però no votarem a favor", diu el senador popular, contrari també al fet que s'imposés un impost a la generació de plàstic.
PNB i Bildu consideren que havien aconseguit introduir millores i també van jutjar que la llei és un avanç.
En canvi, Vicenç Vidal Matas (Més per Mallorca) va titllar la llei d'insuficient i poc ambiciosa per no fixar objectius de reducció de
deixalles més significatives. "El mercat està preparat per als canvis, tal vegada siguin vostès els que no estan preparats", va dir des de
la tribuna, abans de criticar la supressió del cànon de residus que havia de posar-se en marxa a Balears.
Informació publicada al diari La Vanguardia. Dijous, 24 de març del 2022.

El cànon de residus s'estén a tot Espanya
25/03/2022
El Senat va ratificar dimecres la nova llei espanyola de residus, una normativa polèmica que crea un cànon de residus estatal i
suprimeix de forma automàtica el que la Generalitat cobra des del 2004 per cada tona d’escombraries als abocadors. Tanmateix, dos
esmenes presentades el mateix dia i finalment aprovades preveuen que el Govern espanyol cedeixi a Catalunya la “gestió, liquidació,
recaptació i inspecció” del gravamen estatal. Així mateix, obre la porta a atorgar als governs autonòmics les “competències normatives”
sobre aquest en el futur.
Aquestes esmenes s’hauran de sotmetre a l’aprovació del Congrés. Suposen que la Generalitat podria seguir cobrant el cànon de
residus, però perdria la capacitat de decidir sobre aquest: s’haurà d’atenir a les condicions que dicti la normativa espanyola. La
promesa de cedir també la capacitat normativa sobre aquest impost està subjecta a canvis al marc legal que regula el finançament
autonòmic.
Tant ERC com el grup nacionalista (GPN, que inclou Junts) van votar en contra del projecte de llei estatal, que va poder aprovar-se
gràcies a l’abstenció del grup popular. En les últimes setmanes s’ha parlat molt i amb gran interès de les deslocalitzacions, per les
millores fiscals o facilitats que troben empreses en altres comunitats autònomes. És evident que la cura del medi ambient, el creixement
sostenible i els paràmetres de seguretat diversos i de diferent índole que ja porta anys imposant Catalunya són alguns dels motius pels
quals algunes firmes opten per anar-se’n.
Però no és menys cert que aquests criteris mediambientals per delmar qualsevol tipus de residus s’acabaran imposant, perquè són
directrius europees que tots els estats membres han de complir. Ser rígids en el compliment de les normes pot provocar inconvenients
immediats, però és una aposta de futur que tard o d’hora donarà fruits. I això no vol dir en absolut que no s’hagi d’evitar en tot el
possible la fuga d’empreses, al contrari, la Generalitat ha de donar les màximes facilitats als que crearan feina i inversió, però protegir i
cuidar l’entorn és una màxima a la qual tots hem de donar suport.
Editorial del diari Segre. Divendres, 25 de març del 2022.

El Senat aprova la Llei de Residus que elimina l’impost
propi de Catalunya, però manté la gestió del Govern
Dues esmenes de Junts pactades amb el PSOE obren la porta a la recaptació
i liquidació per part de les comunitats
AGÈNCIES | 25 de març de 2022
El Senat ha aprovat aquesta setmana la Llei de residus, una
norma que crea dos nous impostos sobre els envasos de plàstic
d’un sol ús i sobre els residus dels abocadors i que modifica la llei
d’aigües per poder recuperar el cànon hidroelèctric que hauran de
pagar les companyies elèctriques. La Llei –aprovada sense els
vots d’ERC i Junts- elimina l’impost propi de la Generalitat, però
incorpora dues esmenes acordades entre Junts, Més Mallorca i el
PSOE perquè mentre no se signin els acords per cedir els tributs a
les comunitats autònomes aquestes mantinguin la gestió,
liquidació, recaptació i inspecció de l’impost sobre el dipòsit de
residus en abocadors.
La Llei ha quedat aprovada amb els vots del PSOE, Cs, PNB,
Bildu, i PAR, l’abstenció de PP, UPN i CC, i el ‘no’ de Junts, ERC i Més Madrid, entre altres. L’articulat ha incorporat 13 esmenes
transaccionals signades entre diversos grups i el PSOE, de manera que tornarà al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació
definitiva.
ERC i Junts hi han votat en contra perquè la llei elimina la titularitat dels governs autonòmics sobre els impostos. La Generalitat
disposava d’aquest tribut des de fa 17 anys. Amb tot, l’Estat es compromet a compensar les comunitats al través del finançament
autonòmic per la pèrdua d’aquests ingressos. I malgrat el seu vot en contra, Junts i Més Mallorca han incorporat a la norma dues
esmenes que al seu entendre obren la porta a una millora de la normativa.
Les esmenes estipulen que en la mesura que aquest impost s’ha configurat amb la finalitat que sigui un tribut cedit a les comunitats
autònomes, mentre no s’assoleixi els acords de cooperació i l’aplicació plena com a tribut cedit, “les comunitats autònomes podran
assumir, per delegació de l’Estat, la gestió completa de l’impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la
coincineració de residus respecte dels fets imposables al seu territori”.
D’aquesta manera, segons els signants, malgrat que la llei retira la titularitat de les comunitats, a la pràctica aquestes mantenen les
competències que han exercit fins ara. Es tracta, segons el portaveu de Junts, Josep Lluís Cleries, de deixar oberta la porta perquè
quan s’estableixin els acords entre el govern espanyol i les comunitats la Generalitat pugui tenir capacitat normativa. De moment la
Generalitat podrà seguir gestionant, liquidant, recaptant i inspeccionant l’impost sobre els residus, i si s’assoleixen els acords podrà
també disposar de competències normatives sobre l’impost.
ERC es va abstenir a les esmenes. Els republicans entenen que els textos milloren la llei, però mantenen la proposta de màxims que
passa perquè el Govern tingui plenes competències com fins ara sobre el cànon.
Informació publicada al digital Més Economia. Divendres, 25 de març del 2022.
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