
 

Les noves ordenances fiscals de residus municipals 
 

Conclusions de la sessió informativa organitzada per l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona, en col·laboració amb el CILMA, el dia 2 d’octubre de 2003 

 

1. Introducció 

La legislació catalana de residus municipals va néixer amb la Llei 6/1993 de 
residus, que adaptà els criteris de la política comunitària de manera que 
l’enfocament higienista tradicional (recollir i tractar els residus) quedà supeditat al 
criteri ambiental més general. 

Així, es va incorporar la jerarquia comunitària de gestió de residus: minimització, 
recollida selectiva, valorització material i energètica i disposició del rebuig. La 
Generalitat intervenia en matèria de residus urbans, fins al moment reservada als 
Ajuntaments, i els sistemes de recollida i tractament han incorporat elements de 
gestió que han encarit notablement el servei. 

Al final del 2000, s’ha constatat que, malgrat l’augment de cost, els resultats han 
estat escassos: la producció de residus per habitant ha augmentat un 20% i el 
reciclatge de les fraccions orgànica i d’envasos no ha assolit els objectius desitjats. 
D’altra banda, es produeix la paradoxa que l’encariment és més palès en els 
municipis més respectuosos amb els objectius. Per tant, cal que la política de 
residus es doti d’instruments econòmics i de gestió que la facin equitativa i eficient. 

 

2. La reforma legislativa 

Per això, quan el 2001 es va aprovar el Programa de Gestió de Residus 
Municipals 2001-2006, paral·lelament es va produir un acord institucional per 
dotar-lo d’instruments de gestió: en especial, de caràcter econòmic i d’assignació 
de responsabilitats. En aquest acord ja s’anunciaven les dues lleis que el 
Parlament de Catalunya ha aprovat el passat mes de juny: 
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• La llei 15/2003, de modificació de la llei 6/1993, reguladora dels residus. 

• La llei 16/2003 de finançament de les infrastructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

Els objectius més significatius que es persegueixen són els següents: 

1. Incrementar els nivells de reciclatge per la motivació directa dels 
agents econòmics que en les ciutats produeixen un 30% dels residus 
municipals amb un elevat potencial de reciclabilitat. 

2. Assignar els costos de forma més equitativa entre els sectors. 

3. Establir un mecanisme pel que la Generalitat es responsabilitza del 
finançament de les infrastructures de tractament necessàries. 

4. Establir un mecanisme fiscal de compensació entre els ens locals en 
funció de la seva contribució a objectius. 

5. Retirar residus de la via publica i millorar-ne la funcionalitat. 

Amb independència d’altres modificacions, ambdues lleis contenen preceptes que, 
a partir de l’1 de gener del 2004, modificaran el règim de responsabilitats i 
financero-fiscal de la gestió dels residus municipals. Les més significatives per a 
l’organització del servei municipal són les relatives als residus comercials i el 
cànon de deposició de residus. 

 

3. Els residus comercials 

La llei 15 classifica els residus municipals en domèstics i comercials. Els residus 
comercials són “els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç, al 
detall i a l’engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són 
equiparables a aquesta categoria, als efectes de gestió, els residus originats a la 
indústria que tenen la consideració d’assimilables, d’acord amb el que estableix 
aquesta Llei” (art 1.3g). Per aquest residus, estableix el principi de responsabilitat 
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dels productors, de forma que s’allibera l’Ajuntament de l’obligació de recollir-los i 
tractar-los. El servei deixa de ser de prestació obligatòria i de recepció obligatòria. 

El propòsit del legislador és incrementar sensiblement el nivell de reciclatge en 
aquest tipus de residus. En efecte, segons les activitats es generen quantitats molt 
importants de paper, cartró, vidre o fracció orgànica que en molts casos no es 
gestionen correctament. No obstant, s’ha de subratllar que el concepte residu 
comercial inclou tots els residus que genera el comerç, siguin o no valoritzables.  

En principi, les alternatives que s’obren per a la gestió dels residus comercials són 
diverses: 

• Cada empresa comercial es pot gestionar els seus residus mitjançant 
gestors autoritzats 

• Les empreses es poden agrupar per a fer-ho (Sistema Integrat) 

• Les empreses es poden acollir al sistema públic que l’ens local els pugui 
oferir 

En tant que el servei de recollida no és de prestació obligatòria, la seva prestació 
per part de l’ens local està sotmesa al règim de preu públic. En el preu públic cal 
considerar el cost directe de recollida i el de gestió de l’ens local. 

La imminència del 2004 obliga a prendre decisions pràctiques en un context 
d’incertesa sobre les reaccions que es produiran i les repercussions econòmiques 
que s’observaran. Algunes experiències conegudes indiquen que les grans 
superfícies comercials tendiran a desvincular-se del servei municipal, però que el 
conjunt de petites activitats que formen la trama econòmica municipal voldran 
seguir vinculades al servei municipal. Caldrà, doncs, establir un sistema de preus 
públics i adequar-lo al grau de col·laboració que el comerç  tingui amb el servei: 
forma de lliurament dels materials, horari de recollida, etc. Això també significa que 
el servei s’ha de dotar d’instruments d’informació per conèixer el comportament 
dels actors. 

En tot cas, hi ha un fet que cal tenir molt present: les responsabilitats del comerç 
ho són sens perjudici que la via pública és un recurs limitat del que ha de tenir 
cura l’Ajuntament. Per això, s’ha d’exigir que els operadors privats prestin el servei 
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almenys en les mateixes condicions que els concessionaris públics. Això evitarà 
competència a la baixa dels preus a costa de la qualitat, limitarà les necessitats 
d’inspecció per part dels serveis municipals i evitarà la presència al carrer de 
residus que són de responsabilitat privada. 

Un mecanisme útil per aconseguir això és que l’Ajuntament homologui els gestors 
de residus que operen en el seu terme i els responsabilitzi de les condicions en 
què han de treballar.  

El 2004 començarà amb molts contractes vius que els ajuntaments han de satisfer. 
Sembla lògic que el contractista sigui el primer gestor homologat i que com a 
compensació de la pèrdua d’ingressos de procedència municipal se li autoritzi un 
servei addicional que haurà de prestar en règim de transparència econòmica i 
informativa per tal de donar compliment a les exigències de la llei 15/2003. 

 

4. El cànon de deposició 

És un impost de la Generalitat que grava els residus municipals destinats a 
abocador.  Per al 2004, s’ha fixat en 10 €/tona. El seu rendiment s’ha de destinar a 
finançar els tractaments de valorització de materials.  

El Fons de Gestió de Residus és el destinatari del rendiment del cànon. És un 
òrgan de la Junta de Residus participat pels ens locals que anualment ha de 
decidir els criteris d’aplicació dins dels marges que indica la llei. Com s’ha indicat, 
el cànon i els criteris d’aplicació suposen un mecanisme de redistribució de fons 
que tendeix a afavorir els objectius de la política de residus. 

 

5. Les ordenances fiscals 

Les ordenances fiscals del 2004 han de ser coherents amb el nou marc legislatiu, 
tot i que es començarà amb importants incerteses, fruit de la manca de 
desenvolupament reglamentari i de les poques experiències de referència. En tot 
cas, es poden donar les següents pautes generals: 
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1. Respecte al cànon, els antecedents de les tones dutes a dipòsit en cada 
municipi li han de permetre el càlcul aproximat de la provisió que s’ha de fer 
per aquest concepte, a més del cost ordinari del servei. 

2. Respecte a la recollida de residus comercials, es pot fer una estimació de la 
contribució d’aquests residus al flux general dels residus municipals. El 
Programa de Gestió dels Residus Municipals de Catalunya estima que són 
entre un 10 i un 30% dels residus municipals segons els casos. Si s’afegeix 
el residu industrial assimilable el percentatge pot ser superior. Cada 
municipi ha d’establir el cost de gestió d’aquest residus i segons la tipologia 
d’establiment o la forma de lliurament del residu fixar el preu públic. Aquest 
preu ha de considerar també el cost de gestió que la nova fòrmula suposarà 
per a l’Ajuntament en concepte d’autoritzacions, processament d’informació, 
consultes, inspeccions etc. 

3. Com s’ha dit, el rendiment del cànon ha de retornar als ens locals. Els 
criteris de distribució, expressats en % sobre el rendiment del tribut, el Fons 
de Gestió de Residus els fixarà cada any a l’avançada. Ara bé, la distribució 
concreta no es podrà concretar fins a final d’any, amb els fluxos de 
materials tancats. Serà llavors quan se sabrà el total de tones produïdes per 
a cada flux de material susceptible de rebre’n el rendiment, i també les 
quantitats que corresponguin a cada ens local. Així doncs, els ingressos no 
seran reals sinó a exercici vençut. 

El criteri bàsic és garantir la suficiència financera del servei i una correcta 
assignació de costos en funció del volum de residus i la idoneïtat amb que es 
gestionen en concordància amb l’ordenament legislatiu vigent a Catalunya. 

El model d’ordenança es concep com un sistema de prestació pública del servei 
en el que: 

• L’anàlisi de costos de recollida, tractament i gestió dels diferents residus 
permet establir un preu unitari per a cada cas. El cànon de residus permet 
visualitzar, per a cada residu, un cost diferent segons la gestió sigui 
correcta o incorrecta. 
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• Es pot assignar un percentatge de producció per a cada fracció de residus  
a cada tipus d’activitat. Dins de cada tipus es poden definir categories en 
funció dels màxims de pes i volum produït. 

• El preu unitari es calcula multiplicant la producció segons la categoria, pel 
preu unitari dels residus segons la tipologia d’activitat. 

• En tot cas, el finançament del sistema ha de quedar garantit amb l’aplicació 
de les taxes de gestió correcta. 

 

6. Com afrontar el 2004? 

Les incerteses del 2004 aconsellen prudència: 

• Respecte al cànon, provisionar la despesa en l’ordenança fiscal. 

• Respecte al comerç, acordar l’oferta del servei per part de l’Ajuntament i 
ajustar els costos aplicables a les situacions reals del municipi de forma que 
resulti incentivat el reciclatge. Llevat del gran comerç, la majoria 
d’establiments agrairan o demanaran que l’Ajuntament els segueixi prestant 
el servei. 

• Respecte als residus domèstics, s’obre un període d’observació en el que, a 
mig termini, caldrà reavaluar-ne els fluxos i redimensionar les taxes i els 
contractes de recollida. 

L’economia és un poderós condicionant de les conductes i aquí hi ha terreny per 
córrer. En gestió de residus, la mesura del servei es fa a la bàscula de la planta de 
tractament. Però els residus comercials es poden mesurar –quantitat, forma de 
presentació- segons indiqui l’ordenança municipal. 

Respecte als residus comercials, la responsabilitat de la gestió passa a ser 
privada. Però la via pública segueix essent cosa de l’Ajuntament. Com s’ha dit 
abans, la forma de garantir-ne un bon ús és mitjançant l’homologació dels gestors 
que hi poden operar. 
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La contribució responsable a la recuperació de valor dels residus municipals 
passarà per una progressiva desvinculació entre costos públics i privats i portarà a 
un increment previsible del cost global de gestió, tot i que també, a un increment 
dels ingressos per valorització de materials per la contribució compensatòria del 
cànon de deposició. 

L’esquema fiscal del servei altera la seva estructura tradicional exclusivament 
orientada a finançar-ne els costos i s’inicia un camí en el que s’incideix en els 
objectius polítics per la via fiscal. 

El model anuncia més complexitat de gestió i control dels operadors públics i 
privats. En especial, cal subratllar la necessitat de mantenir actualitzat el padró de 
l’IAE com a cens de productors de residus. Afinar-lo, no només dependrà de 
desenvolupaments legislatius sinó de que cada ens local afini els seus instruments 
de gestió: bon coneixement de cada flux de residus i de la seva repercussió en 
costos. 

Els avantatges que es pot esperar del nou sistema no amaguen l’existència de 
problemes sense resoldre: els problemes d’interpretació i aplicació del sistema de 
preus públics, els residus fruit d’activitats sense domicili social de difícil control, 
especialment en municipis turístics, la incidència que s’observarà en les modalitats 
de recollida de residus a la via pública, la conciliació entre els habitatges petits i 
l’espai per a la selecció de residus, etc. 

Sens dubte, serà necessari que en els propers mesos es vagin avaluant les noves 
situacions i en funció dels desenvolupaments legals o les experiències que es 
produiran, ajustar les decisions a prendre per al 2005. 
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