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SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE 
LES NOVES ORDENANCES FISCALS EN RESIDUS MUNICIPALS 

 
Ahir, dijous 2 d’octubre de 2003 a Girona, es va celebrar a la Fontana d’Or de la Fundació 
Caixa de Girona una sessió informativa sobre les noves ordenances fiscals en residus 
municipals, a la que hi van assistir gairebé un centenar de persones entre polítics i tècnics 
de les administracions locals de les comarques de Girona.  
Aquesta sessió informativa va ser organitzada per la Diputació de Girona, en col·laboració 
amb el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA). L’obertura va anar a càrrec de Pere Bosch, Diputat Delegat de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona, i de Josep Turbau, membre de la Junta Executiva del 
CILMA. Va comptar amb la participació com a ponents de Joan Gaya, assessor de Medi 
Ambient de la Federació de Municipis de Catalunya; i de Francesc Canalias, responsable de 
Medi Ambient del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
Després de 10 anys de l’aprovació de la Llei 6/93 de residus, el Parlament de Catalunya 
n’ha aprovat la seva reforma amb les Lleis 15/2003 i 16/2003 de finançament de les 
infrastructures de tractament de residus i del cànon sobre la seva deposició. Les ordenances 
fiscals del 2004 hauran d’interioritzar el cànon de deposició de residus i també considerar el 
tractament que donaran als productors de residus comercials, que en la nova llei poden 
afrontar les seves responsabilitats de diferents maneres, segons l’organització que acordi 
cada ajuntament. 
Alhora, es preveu que el rendiment del cànon estigui destinat a finançar operacions de 
valorització de materials, en especial la fracció orgànica, de manera que els ens locals que 
recullin quantitats importants de matèria orgànica separada es veuran beneficiats per retorns 
procedents de la recaptació del cànon. Financerament, doncs, apareix un nou mecanisme 
que reforça les conductes desitjades per la política catalana de residus, però que 
inevitablement produirà incerteses. 
La necessitat de tractar els residus de forma respectuosa amb la salut i el medi han encarit 
la prestació del servei i previsiblement ho farà encara més. En pocs anys la bossa de 
residus ha crescut enormement i s’ha complicat de forma que el pes per habitant s’ha 
duplicat i el volum corresponent s’ha arribat a triplicar. 
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En Joan Gaya, va explicar, durant la seva ponència, que els objectius de les noves lleis en 
política de residus (Llei 6/93, art 2) són millorar la qualitat de vida dels ciutadans de 
Catalunya; obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar els ens públics 
competents dels mecanismes d’intervenció i control necessaris per a garantir que la gestió 
dels residus es duu a terme sense posar en perill la salut de les persones i sense perjudicar 
el medi.  
Joan Gaya, també va manifestar que la producció de residus per habitant ha augmentat un 
20%, entre els anys 1.995 i 2.000 i, per tant, malgrat que durant els anys 2001 i 2002 els 
resultats són millors, encara que calen instruments concrets per assolir els objectius 
desitjats.  
Respecte al cànon de deposició, Joan Gaya, va dir que aquest cànon s’ha fixat en 10 €/tona 
per al 2004 i que té per objectiu gravar els residus municipals destinats a abocador. 
Per la seva part, Francesc Canalias, es va centrar en les implicacions en les ordenances 
fiscals de la modificació de la Llei de Residus i en el model pel finançament de la gestió 
d’aquests residus. També, Canalias va comentar que el nou model de gestió es declara com 
un servei de recepció obligatòria per part dels productors privats i, per tant, d’obligada 
participació. Conseqüentment, el model de taxa cal repercutir-la als autèntics productors, en 
funció de la producció i la tipologia dels seus residus, alhora que cal garantir el finançament 
dels serveis de gestió de residus, sense augmentar la repercussió en la taxa domèstica. 
  
Per ampliar informació: 
- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol , reguladora 

dels residus. 
DOGC núm. 3915 – 01/07/2003 (pàg. 13.153). 

http://www.gencat.net/diari/3915/03164084.htm

- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residus. 
DOGC núm. 3915 – 01/07/2003 (pàg. 13.157). 

http://www.gencat.net/diari/3915/03164086.htm

 
Per a més informació: 
 
-Àrea de Medi Ambient - Diputació de Girona, Tel. 972 185 000. 
 
-CILMA, Tel. 972 426 105 
Carles B. Gorbs, Responsable de premsa i comunicació Tel. 629 151 930. 
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