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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
LLEI
8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, promulgo la següent

LLEI
Preàmbul
La Llei 16/2003, del 13 de juny, de inançament de les infraestructures de tractament
de residus i del cànon sobre la deposició de residus regula el règim de cooperació
econòmica entre els ens locals i la Generalitat per a la implantació d’infraestructures
de gestió de residus municipals, d’acord amb el que estableix el Programa de gestió
de residus municipals de Catalunya.
Així mateix, la Llei 16/2003 va crear el cànon que grava la destinació dels residus municipals a instal·lacions de dipòsit controlat, tant de titularitat pública com
privada, situades a Catalunya.
Aquest gravamen, que es conigura com un impost ecològic, s’ajusta a les darreres tendències polítiques de iscalitat ambiental en l’àmbit europeu, les quals s’han
mostrat com un instrument eicaç per al foment de la minimització i la valorització
dels residus.
Cal prioritzar la minimització i la valorització dels residus i donar un impuls
eicaç a les operacions de recollida selectiva, separació, reciclatge i reutilització
dels residus, de manera que permetin l’aproitament de la utilitat dels residus com
a recurs.
Així, es considera convenient ampliar l’objecte de regulació del cànon i fer-lo
extensiu a les operacions d’incineració dels residus municipals i a la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Es creen, també, dos nous tipus de cànons especíics sobre la deposició controlada
i la incineració de residus municipals procedents dels ens locals que, al cap d’un any
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, no hagin iniciat el desplegament de la recollida
selectiva de la fracció orgànica, d’acord amb el projecte de desplegament aprovat
per l’Agència de Residus de Catalunya, sempre que l’àmbit territorial al qual es trobi
adscrit el subjecte passiu disposi de les instal·lacions corresponents de tractament
de la fracció orgànica recollida selectivament establertes pel Programa de gestió
de residus municipals de Catalunya.
Aquests nous tipus de cànon contribueixen a disminuir el desequilibri existent
entre els municipis que han desplegat la recollida selectiva de la fracció orgànica
i els municipis que no ho han fet, tenint en compte que el tractament de la fracció
resta d’aquests darrers causa un impacte més gran en el territori, tant des del punt de
vista ambiental com econòmic, i d’altra banda implica un major dimensionament o
un escurçament de la vida útil de les instal·lacions de disposició inal del rebuig.
Així mateix, aquests nous tipus contribuiran a un desplegament eicaç de la
recollida selectiva de la fracció orgànica i, per tant, al compliment dels objectius
establerts per la política de la Unió Europea en matèria de gestió de residus municipals, que obliguen a una reducció progressiva de l’entrada de residus municipals
biodegradables en dipòsit controlat.
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Els cànons creats per aquesta llei s’ajusten als programes de gestió de residus,
que estableixen la necessitat d’utilitzar determinades igures tributàries com a via
per a la consecució dels objectius de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus, tot incentivant un comportament més respectuós amb el medi ambient i
impulsant mesures de minimització i de valorització material dels residus.
Els recursos obtinguts de la recaptació dels cànons s’integraran en el Fons de
gestió de residus, però amb juntes de govern diferenciades –una per als residus
municipals i una altra per als residus de la construcció–, les quals duran a terme
les funcions de planiicació, decisió i gestió de la destinació d’aquests recursos, en
el marc dels programes de gestió de residus de Catalunya corresponents.
D’altra banda, s’ha considerat que calia revisar el règim de cooperació econòmica
entre la Generalitat i els ens locals, establert per la Llei 16/2003, per tal d’ajustar
aquesta cooperació no solament al que estableix el Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya sinó també al Pla territorial sectorial d’infraestructures
de gestió de residus municipals.
Aquest pla es desenvolupa, d’una banda, per donar compliment al que estableix
la Directiva 2006/12/CE, de residus, que determina que s’ha de planiicar la gestió
dels residus en el sentit d’incloure uns criteris de localització precisos per a les
instal·lacions de gestió i, d’altra banda, per dotar de coherència la planiicació de
les instal·lacions de gestió dels residus i l’encaix d’aquesta planiicació en la planiicació urbanística.
El inançament de les instal·lacions establertes pel Pla territorial sectorial s’ha
de concretar en el pla inancer que s’estableixi en el marc d’un contracte programa
entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Govern.
Finalment, per garantir l’harmonització de les disposicions normatives relatives
a la reglamentació del inançament de les infraestructures de gestió dels residus
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus s’ha considerat oportú
refondre en un sol text les disposicions de la Llei 16/2003 i la nova regulació dels
cànons sobre la incineració de residus municipals i sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció. En aquest sentit, aquesta llei inclou una disposició
derogatòria de la Llei 16/2003.
Aquesta llei es dicta en el marc de les competències relatives a la gestió dels residus
establertes per l’article 144 de l’Estatut d’autonomia, d’acord amb els antecedents
exposats i en exercici del poder tributari, segons els articles 133.2 i 157.1.b de la
Constitució i l’article 203 de l’Estatut d’autonomia.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte regular el inançament de les infraestructures de gestió
de residus municipals, establir el règim jurídic del Fons de gestió de residus creat
per la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, i regular els cànons que
graven la disposició del rebuig dels residus municipals i la deposició dels residus
de la construcció.
Article 2
Finançament de les infraestructures
1. Correspon a la Generalitat, d’acord amb el principi de cooperació amb els ens
locals, garantir el inançament de les infraestructures de gestió de residus munici-
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pals –com plantes de transferència, plantes de triatge i tractament i instal·lacions
de disposició del rebuig dels residus municipals–, que inclou tant la implantació
de noves infraestructures com la millora de les instal·lacions existents motivada
per les adaptacions a la normativa, d’acord amb les disposicions del Programa de
gestió de residus municipals de Catalunya i d’acord amb el Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals.
2. Correspon a la Generalitat portar a terme accions per a incentivar la prevenció i la reducció de la producció dels residus i llur perillositat i per a fomentar la
valorització material i la reciclabilitat de les diferents fraccions de residus, d’acord
amb els programes especíics de gestió de residus aprovats per l’Agència de Residus
de Catalunya.
3. El inançament de les instal·lacions establertes pel Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals es concreta en el marc del contracte
programa entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Govern.
4. Les despeses d’explotació de les instal·lacions del Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals han d’ésser assumides pels ens
locals titulars d’aquestes instal·lacions.
Article 3
Creació dels cànons
1. Es creen els cànons que graven la destinació dels residus municipals a la disposició del rebuig per mitjà de dipòsit controlat i incineració, en instal·lacions tant
de titularitat pública com privada situades a Catalunya.
2. Es crea el cànon que grava la destinació dels residus de la construcció a la
disposició del rebuig mitjançant dipòsit controlat, en instal·lacions tant de titularitat
pública com privada situades a Catalunya.
CAPÍTOL II
Fons de gestió de residus
Article 4
Règim jurídic aplicable
1. El Fons de gestió de residus, creat per la Llei 6/1993, es regeix per la present
llei i per les disposicions que la despleguen.
2. El Fons de gestió de residus s’adscriu a l’Agència de Residus de Catalunya.
Article 5
Finalitat i recursos econòmics del Fons de gestió de residus
1. El Fons de gestió de residus es destina a inançar les operacions de gestió dels
residus, en el marc dels programes especíics de gestió de residus i d’acord amb el
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, i també
les operacions de gestió de residus d’envasos que duguin a terme els ens locals,
d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 11/1997, del 24 d’abril, d’envasos i
residus d’envasos, i el Programa general de residus de Catalunya.
2. El Fons de gestió de residus s’integra de manera diferenciada en el pressupost
de l’Agència de Residus de Catalunya.
3. El Fons de gestió de residus es proveeix dels recursos següents:
a) Les aportacions del pressupost de la Generalitat.
b) Les assignacions que corresponguin a la Generalitat procedents de la imposició
per les administracions públiques de gravàmens sobre residus.
c) Els ingressos derivats dels cànons sobre la disposició del rebuig de residus.
d) Les subvencions i els ajuts atorgats per altres ens.
e) L’import recaptat de les sancions imposades per l’Administració de la Generalitat com a conseqüència d’infraccions de la normativa sobre residus, un cop
deduïdes les despeses de gestió.
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f) Les donacions, les herències, les aportacions i els ajuts que els particulars, les
empreses o les institucions destinin especíicament al Fons.
g) Els romanents procedents d’economies en la contractació, de revocacions o
de renúncies en els procediments d’atorgament d’ajuts o subvencions als ens locals
inançades amb el Fons, o altres ròssecs, inclosos els provinents dels sistemes que
s’estableixin per a la gestió de residus municipals, ja siguin del mateix exercici o
d’exercicis anteriors.
h) Les aportacions provinents dels sistemes que s’estableixen per a la gestió dels
residus d’envasos o d’altres sistemes de gestió de residus que es desenvolupin.
i) Les aportacions especíiques de l’Estat.
j) Qualsevol altra aportació destinada a inançar operacions de gestió de residus
municipals.
4. Les actuacions referides a la gestió de residus municipals que es portin
a terme amb càrrec al Fons s’han d’ajustar al Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya. Aquestes actuacions, que s’han de destinar a satisfer
les necessitats dels ens locals en matèria de residus municipals, s’han de dur a
terme en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb el
que estableix l’article 2.
5. Les actuacions referides a la gestió de residus de la construcció que es portin
a terme amb càrrec al Fons s’han d’ajustar al Programa de gestió de residus de la
construcció a Catalunya, d’acord amb la legislació vigent.
Article 6
Administració del Fons de gestió de residus i creació de les juntes de govern
1. El Fons de gestió de residus és administrat per les juntes de govern creades
per aquesta llei.
2. Es crea la Junta de Govern per als Residus Municipals, que ha d’administrar
els recursos procedents dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i les actuacions derivades del Fons de gestió de residus, amb la composició
següent:
a) El president o presidenta, que és designat pel president o presidenta de l’Agència
de Residus de Catalunya.
b) Dos vocals designats per l’Agència de Residus de Catalunya.
c) Tres vocals en representació dels ens locals, designats de la manera següent:
un per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, un
altre per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un altre per la Federació
de Municipis de Catalunya.
d) El secretari o secretària, designat per l’Agència de Residus de Catalunya,
amb veu i sense vot.
3. Es crea la Junta de Govern per als Residus de la Construcció, que ha d’administrar els recursos procedents del cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció i les actuacions derivades del Fons de gestió de residus, amb la
composició següent:
a) El president o presidenta, que és designat pel president o presidenta de l’Agència
de Residus de Catalunya.
b) Tres vocals designats per l’Agència de Residus de Catalunya.
c) Quatre vocals designats per la Confederació Catalana de la Construcció.
d) El secretari o secretària, designat per l’Agència de Residus de Catalunya,
amb veu i sense vot.
4. Les juntes de govern del Fons de gestió de residus es regeixen per les disposicions d’aquesta llei i, amb caràcter supletori, per la Llei 13/1989, del 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
5. Correspon a cada junta de govern planiicar, decidir i gestionar la destinació
dels recursos disponibles en el marc dels programes de gestió de residus de Catalunya
corresponents i d’acord amb les disposicions especíiques aplicables.
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6. El quòrum de constitució de cada junta de govern és el de la majoria absoluta
dels seus membres.
7. Els acords de les juntes de govern s’adopten per majoria dels assistents.
En cas d’empat, el vot de qualitat de la presidència dirimeix el resultat de les
votacions.
8. Els vocals poden delegar llur representació en el cas de no poder assistir a les
reunions de les juntes de govern.
9. Les juntes de govern han d’acordar, abans del 30 de setembre de cada any, els
criteris que determinen la distribució dels recursos procedents dels cànons, amb la
presentació prèvia al Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya. Per
a la determinació d’aquests criteris s’han de tenir en compte els models de gestió de
residus establerts pels programes de gestió de residus i pel Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals.
10. La distribució dels fons procedents dels cànons sobre la disposició del rebuig
dels residus municipals s’ha d’ajustar als criteris següents:
a) S’han de tenir en compte els luxos de residus municipals que no es destinin
a deposició controlada ni a valorització energètica, que s’han de ponderar d’acord
amb els criteris que estableixi la Junta de Govern per als residus municipals.
b) El cinquanta per cent dels fons, com a mínim, s’ha de destinar al tractament de
la fracció orgànica recollida selectivament, inclosos els tractaments que redueixen
la quantitat o milloren la qualitat del rebuig dels residus destinats a la disposició
del rebuig, en especial pel que fa a la reducció de la fracció orgànica continguda
en la fracció resta. La resta dels recursos s’ha de destinar a la recollida selectiva en
origen de la matèria orgànica, a la recollida selectiva i el reciclatge d’altres fraccions
de residus, a altres formes de valorització material i a la promoció de campanyes
de sensibilització, divulgació i educació ambiental.
11. La distribució dels fons procedents del cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció s’ha de destinar a les actuacions de prevenció i les
operacions de valorització i optimització de la gestió dels residus de la construcció,
i també a la promoció i a la recerca d’aplicacions dels materials recuperats, d’acord
amb les directrius aprovades per la Junta de Govern dels Residus de la Construcció.
Les accions per a afavorir la prevenció i la valorització tenen, per aquest ordre,
caràcter prioritari.
12. La distribució dels fons procedents dels recursos a què fa referència
l’article 5.3 que no consisteixen en els recursos obtinguts de la recaptació dels
cànons ha d’ésser decidida pel Consell de Direcció de l’Agència de Residus de
Catalunya.
Article 7
Beneiciaris del Fons de gestió de residus
1. En l’àmbit dels residus municipals, són beneiciaris del Fons de gestió de
residus els ens locals municipals i supramunicipals, les altres entitats competents i
els consorcis constituïts per a la prestació de serveis i per a dur a terme inversions
destinades a la gestió de residus municipals.
2. Pel que fa a altres categories de residus, són beneiciaris del Fons de gestió de
residus les persones físiques o jurídiques que porten a terme les accions de prevenció
i les operacions de valorització material dels residus en el marc dels programes de
gestió de residus corresponents.

CAPÍTOL III
Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
SECCIÓ I

Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals
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Article 8
Àmbit d’aplicació i inalitat
1. Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals s’apliquen
als residus que tenen la consideració de municipals d’acord amb la legislació vigent
i que es destinen a deposició controlada o a incineració.
2. Els cànons sobre la deposició controlada i la incineració dels residus municipals
són instruments econòmics que contribueixen al inançament del cost que comporta
la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals.
Article 9
Naturalesa i afectació
Els cànons sobre la deposició controlada i la incineració dels residus municipals
són impostos ecològics que resten afectats al Fons de gestió de residus.
Article 10
Destinació
L’import dels cànons sobre la deposició controlada i la incineració dels residus
municipals s’ha de destinar a optimitzar la gestió dels residus municipals, d’acord
amb els criteris que estableix l’article 6.10.
Article 11
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable del cànon sobre la deposició controlada dels
residus municipals la destinació d’aquests residus a les instal·lacions de deposició
controlada dels residus, tant de titularitat pública com privada.
2. Constitueix el fet imposable del cànon sobre la incineració dels residus
municipals la incineració d’aquests residus en instal·lacions d’incineració, tant de
titularitat pública com privada.
Article 12
Subjectes passius
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents els ens locals titulars del
servei de gestió de residus municipals i, si s’escau, els que en tenen la competència
delegada, d’acord amb la legislació de règim local, amb independència de la modalitat de gestió del servei.
2. Són subjectes passius en concepte de contribuents els productors de residus
municipals que no són objecte del servei municipal de recollida.
3. Són subjectes passius substituts dels contribuents a què fan referència els apartats 1 i 2, i estan obligats a complir les obligacions materials i formals establertes
per aquesta llei, les persones titulars de les instal·lacions de disposició del rebuig
dels residus municipals.
Article 13
Meritació
1. El cànon sobre la deposició controlada dels residus municipals es merita en el
moment en què el posseïdor o posseïdora dels residus els lliura al dipòsit controlat
i qui té la titularitat de la instal·lació els accepta.
2. El cànon sobre la incineració dels residus municipals es merita en el moment
en què qui té la titularitat de la instal·lació accepta els residus del posseïdor o posseïdora i els destina a la incineració.
Article 14
Base imposable
1. La base imposable és constituïda per la quantitat de residus expressada en
tones que es destinen a deposició controlada o a incineració.

Disposicions

55904

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5175 – 17.7.2008

2. La base imposable es determina pel règim d’estimació directa, amb caràcter preferent, mitjançant l’aplicació de sistemes de pes homologats, i subsidiàriament, només
en el cas que no es pugui aplicar aquest sistema, per la via d’estimació indirecta.
3. Per a determinar la base imposable per la via d’estimació indirecta, l’Administració pot tenir en compte qualsevol dada, circumstància o antecedent del
subjecte passiu indicatiu del tonatge de residus destinats a la deposició controlada
o a la incineració.
Article 15
Tipus de gravamen
1. Es ixa el tipus de gravamen de deu euros per tona de rebuig de residus municipals destinats a dipòsit controlat.
2. Es ixa el tipus de gravamen de vint euros per tona de rebuig de residus municipals destinats a dipòsit controlat per als residus municipals procedents dels ens
locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció
orgànica, d’acord amb el projecte de desplegament aprovat per l’Agència de Residus
de Catalunya, sempre que l’àmbit territorial al qual es trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les corresponents instal·lacions de tractament de la fracció orgànica
recollida selectivament integrades en el Programa de gestió de residus municipals
de Catalunya.
3. Es ixa el tipus de gravamen de cinc euros per tona de rebuig de residus municipals que s’incinera.
4. Es ixa el tipus de gravamen de quinze euros per tona de rebuig de residus
municipals que s’incinera procedents dels ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica, d’acord amb el projecte de
desplegament aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya, sempre que l’àmbit
territorial al qual es trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les corresponents
instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament integrades
en el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya.
5. Als efectes del que disposen els apartats 2 i 4, la Generalitat ha d’identiicar el
tipus aplicable i comunicar-lo als subjectes passius i als subjectes passius substituts.
Article 16
Quota íntegra
La quota tributària és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen
aplicable en cada cas, d’acord amb l’article 15.
SECCIÓ II

Cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
Article 17
Àmbit d’aplicació i inalitat
1. El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció s’aplica als
residus que, d’acord amb la legislació especíica vigent, tenen aquesta consideració
i són destinats a dipòsits controlats.
2. El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció és un
instrument econòmic que contribueix al inançament de les actuacions establertes
per l’article 6.11.
3. No es consideren residus destinats a la deposició controlada les terres o els
materials procedents de l’excavació que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment
per a una altra obra autoritzada.
4. No es consideren residus destinats a la deposició controlada els residus de la
construcció gestionats d’acord amb el que disposa l’article 7.2 del Decret 21/2006,
del 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeiciència
en els ediicis, sempre que es compleixin els objectius mínims de recuperació que
s’estableixin reglamentàriament.
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Article 18
Naturalesa i afectació
El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció és un impost
ecològic que resta afectat al Fons de gestió de residus.
Article 19
Destinació
L’import del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
s’ha de destinar a optimitzar la gestió d’aquests residus, d’acord amb les actuacions
que estableix l’article 6.11.
Article 20
Fet imposable
Constitueix el fet imposable del cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció la destinació d’aquests residus a la deposició controlada, en installacions tant de titularitat pública com privada.
Article 21
Subjectes passius
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, que són considerades, d’acord amb la normativa
sectorial vigent, productores dels residus de la construcció.
2. Són subjectes passius substituts dels contribuents a què fa referència l’apartat 1, i estan obligats a complir les obligacions materials i formals establertes per
aquesta llei les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions de dipòsit
controlat, tant públiques com privades.
Article 22
Meritació
El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció es merita en
el moment en què el posseïdor o posseïdora dels residus de la construcció els lliura
al dipòsit controlat i qui té la titularitat del dipòsit els accepta.
Article 23
Base imposable
1. La base imposable és constituïda per la quantitat de residus de la construcció
expressada en tones que es destinen a la deposició.
2. La base imposable es determina pel règim d’estimació directa, amb caràcter
preferent, mitjançant l’aplicació de sistemes de pes o volum homologats, i subsidiàriament, només en el cas que no es pugui aplicar aquest sistema, per la via
d’estimació indirecta.
3. Per a determinar la base imposable per la via d’estimació indirecta, l’Administració pot tenir en compte qualsevol dada, circumstància o antecedent del subjecte
passiu indicatiu del tonatge de residus de la construcció destinats a la deposició.
Article 24
Tipus de gravamen
Es ixa el tipus de gravamen general en la quantitat de tres euros per tona de
residus de la construcció destinats a la deposició controlada.
Article 25
Quota íntegra
La quota tributària és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen
aplicable, d’acord amb l’article 24.
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SECCIÓ III

Gestió dels cànons
Article 26
Gestió
1. El període de liquidació dels cànons ha de coincidir amb el trimestre natural.
2. Els subjectes passius han de presentar una autoliquidació durant els vint primers
dies naturals del mes següent al període de liquidació trimestral corresponent, en
el lloc i de la manera que aprovi l’Agència de Residus de Catalunya.
3. El deute tributari s’ha de determinar a partir de les dades contingudes en el
llibre registre d’entrades de residus o a partir del tonatge facturat trimestralment.
4. La manca de presentació de l’autoliquidació determina que l’Administració
d’oici giri la liquidació provisional que pertoqui, d’acord amb el que estableix la
Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària.
5. La gestió, la comprovació, la inspecció i la revisió dels actes derivats de l’aplicació dels cànons, llevat de la reclamació economicoadministrativa, corresponen
a l’Agència de Residus de Catalunya.
Article 27
Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions aplicable a la gestió dels cànons sobre la deposició
controlada i la incineració de residus municipals i sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció és el vigent per a la resta de tributs de la Generalitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Normativa general aplicable
En tot allò que no regula aquesta llei és aplicable la normativa general relativa
als tributs de la Generalitat.
Segona
Increment dels tipus de gravamen
Els tipus de gravamen regulats per aquesta llei poden ésser incrementats anualment per mitjà de Llei de pressupostos. El tipus de gravamen establert per l’article
15.3, sobre la incineració de residus municipals, s’ha d’incrementar de manera
progressiva.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Exigibilitat dels gravàmens establerts pels articles 15.3 i 24
Els tipus de gravamen establerts pels articles 15.3 i 24 són exigibles el primer
trimestre natural de l’any de l’exercici pressupostari posterior a la data d’entrada
en vigor d’aquesta llei.
Segona
Exigibilitat dels gravàmens establerts pels articles 15.2 i 15.4
Els tipus de gravamen establerts pels articles 15.2 i 15.4 són exigibles el primer
trimestre natural de l’any de l’exercici pressupostari posterior al de l’any en què es
compleixin les condicions d’aplicació establertes pels dits articles.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resta derogada la Llei 16/2003, del 13 de juny, de inançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.
DISPOSICIÓ FINAL
S’autoritza el Govern i el conseller del departament competent en matèria de medi
ambient per a desplegar i executar les disposicions d’aquesta llei.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.
Palau de la Generalitat, 10 de juliol de 2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
(08.191.013)
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LLEI
9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus.
EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
El Parlament va aprovar el 2003 la Llei 15/2003, del 13 de juny, de modiicació
de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. Des de llavors s’han produït canvis que recomanen una nova modiicació de la Llei 6/1993, amb l’objectiu
d’optimitzar l’acció del Govern pel que fa a la gestió dels residus.
Amb aquesta llei es reorganitza, en primer lloc, l’Agència de Residus de Catalunya,
en la mateixa línia dels canvis soferts per altres entitats de dret públic en l’àmbit
del medi ambient, els quals s’han revelat com una experiència positiva que es considera oportú de reproduir. En aquest sentit, es modiica la denominació del càrrec
de gerent, que passa a anomenar-se director. A més, es modiica la composició del
Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya per ajustar la presència
de representants dels departaments de la Generalitat i per afavorir una major participació social.
En el mateix sentit, aquesta llei regula el Consell per a la Prevenció i la Gestió
dels Residus com a òrgan d’assessorament del Consell de Direcció, que fa possible
la participació de la societat en el debat públic ambiental en matèria de residus. Amb
la mateixa inalitat, es preveu la participació social en el seguiment del bon funcionament de les instal·lacions de gestió de residus d’interès general i estratègic.
D’altra banda, es modiiquen diversos preceptes amb l’objectiu d’harmonitzar
la llei catalana amb la normativa estatal i europea aplicable, i s’inclouen nous
mecanismes per a optimitzar tant la planiicació que el Govern duu a terme per a
la gestió dels residus com les accions de reducció, recollida selectiva i formació i
conscienciació establertes per aquesta llei. Així, s’introdueix una nova deinició
de valorització material, que es conigura com una acció prioritària en la política
de gestió dels residus a Catalunya.
Amb l’objectiu d’optimitzar la planiicació de la gestió dels residus a Catalunya,
aquesta llei crea la igura del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió
de residus municipals, que permet de ixar criteris de localització precisos per a les
instal·lacions de gestió de residus, d’acord amb el que disposa la Directiva 2006/12/
CE, de residus, i que contribueix a dotar de coherència la planiicació territorial de
la gestió dels residus i la planiicació urbanística. En el mateix sentit, es determina
que en la planiicació urbanística s’inclogui la gestió dels residus que s’originen en
l’àmbit territorial respectiu i s’estableixin les prescripcions pertinents.
Aquesta llei modiica el procediment per a l’elaboració dels plans i programes, per
tal d’incloure-hi una avaluació ambiental i, d’acord amb el que disposa el Conveni
d’Aarhus, fa possible l’accés a la informació sobre les mesures establertes, i també la
consulta i la participació del públic, per garantir la seva contribució en la planiicació
de la gestió dels residus a Catalunya. Pel que fa als plans i programes que elabora
l’Agència de Residus de Catalunya, i amb l’objectiu de garantir-ne l’eicàcia dels preceptes, s’estableix que aquests siguin aprovats per mitjà d’un decret del Govern.
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