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Guia d'orientació als ens /ocals sobre l'aplicació del retorn dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels resrdus municipals per a I'any 2017

1 PRESENTACIO

L'actual marc normat¡u aprovat amb la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de

finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus, estableix el desplegament d'una fiscalitat

sobre lâ gestió dels residus, destinada a consolidar el model de gestió de residus

que es proposa en el Programa de Gestió de Residus Municipals vigent.

El cànon i el retorn del cànon de residus municipals ha estät un instrument

econòmic que s'ha mostrat molt eficient en la millora de la gestió dels residus

municipals, ja que la seva adequació a la jerarquia de gestió de residus,

afavoreix la prevenció i la valorització material dels residus i desincentiva les

opcions ambientalment menys adequades; alhora que s'utilitza per a finançar

infraestructures de gestió de residus municipals.

Per poder fer front a aquest repte, la millora substancial de la gestió dels residus

de Catalunya, I'Agència de Residus de Catalunya està treballant perquè el cànon

s'incrementi de forma progressiva, com a mesura dissuasiva a la disposició final

dels residus, tal icom efectuen els països europeus més avançats.

Tal i com sol efectuar-se anualment, s'ha procedit a revisar els conceptes i

criteris objecte de retorn, presentant-los en aquesta nova Guia. Transcorreguts
més de deu anys des de I'aplicació del cànon sobre la deposició dels residus,

reconeixent I'important estímul que aquest instrument econòmic ha suposat per a

la millora de la gestió dels residus a Catalunya, I'Agència de Residus de

Catalunya continua apostant per revitalitzar aquest potent instrument de fiscalitat

ambiental al servei de la millora de la gestió dels residus a Catalunya.

2 LA LLEI 8/2008 I LA SEVA AFECTACIO ALS ENS LOCALS

La Llei del finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus té per objecte I'establiment

d'un marc favorable de finançament d'infraestructures de gestió de residus

municipals i la regulació dels cànons que graven la disposició del rebuig dels

residus municipals. Els punts principals d'aquesta Llei són:

1. Es regula el finançament de les infraestructures de gestió de residus

municipals, estableix el règim jurídic del Fons de Gestió de Residus i regula

els cànons que graven la disposició del rebuig dels residus municipals.
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2 El paper de la Generalitat també queda regulat en el sentit que, d'acord amb
el principi de cooperació amb els ens locals, ha de garantir el finançament de
les infraestructures de gestió de residus municipals, d'acord amb les
disposicions del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya,
aprovat pel Decret 8712010 de 29 de juny i d'acord amb el Pla territorial
sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, aprovat pel Decret
1612010 de 16 de febrer. Aquest finançament es concreta en el marc del
contracte programa signat entre l'Agència de Residus de Catalunya i el
Govern.

3. La'Llei regula la naturalesa del Fons de Gestió de Residus, els recursos
econòmics que I'integraran, la composició i funcionament que tindrà. A partir
d'ara aquest Fons assumeix el finançament de les operacions de gestió dels
residus d'acord amb el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de

. residus municipals, aprovat pel Decret 1612010 de 16 de febrer, així com
també les operacions de gestió de residus d'envasos que duguin a terme els
ens locals, d'acord amb la Llei 1 111997, de 24 d'abril d'envasos i residus
d'envasos, i el Programa general de residus de Catalunya.

Es crea la Junta de Govern del Fons de Gestió dels Residus Municipals amb
una composició formada per representats de I'Agència de Residus de
Catalunya, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya.

4. Els cànons sobre la disposició controlada de residus municipals es creen per
la Llei 1612003, de 13 de juny i per Ia Llei 812008 de 10 de juliol. Els
gravàmens per aquests cànons han anat variant al llarg dels diferents anys, i

per I'any 2017 aquests queden fixats en 30,00 euros/tona per a deposició1 i
14,50 euros/tona per a incineracio2.

1 i 2 El nous imports dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals per l'any
2017 seran d'aplicació quan s'aprovin per Llei. Mentre no s'aprovi la nova Llei, seran d'aþlicació
els imports definits en la LLEI 312015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i

administratives de 19,1 i 9,0 €/tn per dipòsit i incineració respectivament.
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rebuig dels resrdus municipals per a I'any 2017

3 SUBJECTES PASSIUS DELS CÀTIO¡¡S

Són subjectes passius dels cànons en concepte de contribuents els ens locals

titulars del servei de gestió de residus municipals i els productors de residus

municipals que no són objecte del servei municipal de recollida.

Són subjectes passius substituts dels contribuents i estan obligats a complir les

obligacions materials i formals establertes en la Llei 812008, els titulars de les

instal'lacions de disposició de rebuig de residus municipals.

En la pràctica, per tant, seran els substituts dels subjectes passius, és a dir, els
titulars de les instal'lacions de disposició de rebuig de residus municipals, els que

hauran de liquidar I'import del cànon.

4 AUTOLIQUIDACIO DELS CANONS

L'autoliquidació dels cànons es durà a terme d'acord amb el que s'indica a

l'article 26 de la Llei 8t2008. És a dir, els titulars de les instal'lacions de
disposició de rebuig de.residus municipals han de presentar-la durant els 20
primers dies naturals del més següent al corresponent període de liquidació

trimestral.

El model d'autoliquidació conté.un full de liquidació i quatre annexos en els quals

cal declarar: per una banda el desglossament de les tones i els imports de cànon
procedents de subjectes passius que són entitats locals (ANNEX 1.4), ¡ també el

desglossament de les tones provinents de subjectes passigs que són entitats
locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida de la fracció orgànica

d'acord amb el projecte de desplegament aprovat per I'Agència de Residus de

Catalunya (ANNEX 1.8) i, per I'altra, els procedents de subjectes passius que

són ens privats (productors privats de residus municipals comercials i originats a
la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals) (ANNEX 2).

Finalment, en el darrer annex (ANNEX 3) cal detallar el total de tones subjectes

classificades per codi de residus.
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rebuig dels resrdus municipals çter a l'any 2017

5 DESTINACIÓ DELS CÀNONS

La destinació de la recaptació dels cànons es determina per la Junta de Govern
del Fons de Gestió de Residus. Aquests recursos s'han d'aplicar, com a mínim,
en un 50o/o 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, i la resta dels recursos s'ha de
destinar a la recollida selectiva en origen de la fracció orgànica, a la recollida
selectiva i valorització d'altres fraccions de residus, i també a promoure

campanyes de sensibilització, d'educació ambiental i divulgació.

6 BENEFICIAR¡S DELS CÀruOruS

Els beneficiaris del Fons de gestió de residus són els ens locals tant municipals
com supramunicipals, altres entitats competents, mancomunitats i consorcis
constituits per a la prestació de serveis i per inversions destinades a la gestió de
residus municipals

7 DISTRIBUCIÓ DEL RETORN DELS CÀT.¡OT.¡S

La distribució del retorn dels cànons, mitjançant el Fons de Gestió, es realitzarà
directament als ens locals (responsables fiscals) que justifiquin la recollida i

lliurament a les plantes de tractament de les fraccions residuals citades, i als ens
locals titulars de les deixalleries en concepte de gestió dels Residus Especials en

Petites Quantitats (REPO) d'orígen domèstic que gestionin aquests residus
mitjançant un gestor autoritzat per aquesta fracció.

En cas que el servei el faci un ens mancomunat que agrupa diferents municipis,
el retorn es farà directament a aquest ens. En aquest cas s'ha d'acreditar
mitjançant certificació del secretari que hi ha delegada la competència dels
serveis que realitza a cadascun dels municipis pels quals sol'licita retorn. En

aquesta certificació també s'ha d'incloure aquells'municipis que només hagin
delegat a l'ens supramunicipal la competència de gestionar la sol'licitud de
retorn, encara que no hi hagi la delegació del servei.
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En el cas de l'àmbit territorial metropolità de Barcelona, el retorn es farà

directament a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Per I'any 2017 , els conceptes de retorn són els següentsr

1. Tractament de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)

recollida selectivament.

2. Tractaments de reducció de la quantitat o millora de la qualitat del rebuig

destinat a dipòsit controlat .

3. Tractaments de reducció de la quantitat o millora de la qualitat del rebuig

destinat a valorització energètica.

4. lmpuls icomercialització del compost.

5. Recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus munic¡pals (FORM)

recollida selectivament.

6. Gestió dels Residus Especials en Petites Quantitats a les deixalleries.

7. Autocompostatge.

8 JUSTIFICACIÓ PER AL RETORN DELS CÀNONS

8.1 Tractament de la FORM

Qui pot sol'licitar retorn?: els ens locals que justifiquin la recollida i

lliurament a les plantes de tractament biològic (compostatge i/o digestió

anaeròbia) de la FORM recollida selectivament.

Objecte: quantitat de tones de FORM neta3 recolllda selectivament, sense

incloure la fracció vegetal (poda)4, entrades a les plantes de tractament.

lmport unitari: 34 €/tn.

Documentació justificativa: no és necessària la presentació de cap

documentació justificativa per aquest concepte atès que I'ARC disposarà

de les dades de quantitat de FORM, per a cada circuit de recollida i any de

3 S'entén per FORM neta la fracció orgànica dels residus municipals a la que se li han
descomptat els impropis determinats mitjançant caracteritzacions de la FORM.

o A la quantitat de FORM, neta es descomptarà la quantitat de fracció vegetal (poda) present,
d'acord amb les caracteritzacions de la FORM.

a

o

a

a
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Guia d'orientació als ens locals sobre l'aplicació del retorn dels cànons sobre Ia disposició del
rebuig dels residus municipals per a I'any 2017

referència, que prèviament hauran estat facilitades per les plantes de
tractament.
En el cas de circuits de FORM de recollida individuat, l'assignació de la
quantitat de FORM al municipi serà directa.
En el cas de circuits de FORM de recollida conjunta, l'assignació de la
quantitat de FORM per a cadascun dels municipis del circuit s'efectuarà
automàticament, un cop els titulars de recollida d'aquests circuits validin
els percentatges de distribució per a cadascun dels municipis que I'integrin
al Registre de beneficiaris.

8,2 Tractament de reducció de la quant¡tat o millora de la
qualitat del rebuig (dipòsit controlat)

o Qui oot sol'licitar retorn?: els ens locals titulars de plantes de tractament
biològic de la FORM o de plantes de tractament mecànic-biològic de la
RESTA.

Obiecte: quantitat de tones de rebuig tractades amb un contingut de
matèria orgànica inferior al 15% i destinades a dipòsit controlat,
procedents de processcis de tractament biològic de la FORM o de plantes

de tractament mecànic-biològic de la RESTA.

rt unitari: 7,0 €/tns
Documentació iustificativa: no és necessària la presentació de cap
documentació justificativa per aquest concepte atès que I'ARC disposarà
de les dades de rebuig, que prèviament hauran estat facilitades per les
plantes de tractament. L'ARC durà a terme caracteritzacions per tal de
determinar.el contingut de matèria orgànica. En aquelles instal'lacions que

no es disposi d'informació, serà I'Ens Local titular de la planta qui certifiqui
aquest percentatge en el mateix entorn informàtic

8.3 Tractament de reducció de la quant¡tat o millora de la
qualitat del rebuig (valoritzac¡ó energètica)

o Qui pot sol'licitar retorn?: els ens locals titulars de plantes de tractament
biològic de la FORM o de plantes de tractament mecànic-biològic de la
RESTA.

5 i 6 Aquests nous imports de retorn del cànon seran d'aplicació quan s'aprovi per Llei els nous
cànons de residus municipals. Mentre no s'aprovi la nova Llei, seran d'aplicació els retorns fixats
en els criteris de retorn per l'any 2015 de 7,0 i 4,8 €/tn per dipÒsit i valorització energètica
respectivament.

o

a

a
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o Objecte: quantitat de tones de rebuig tractades amb un contingut de
matèria orgànica inferior al 15o/o i destinades a valor¡tzació energètica
procedents de processos de tractament biològic de la FORM o de plantes

de tractament mecànic-biològic de la RESTA.
o lmport unitari: 7,5 €/tn6.
o Documentació justificativa: no és necessària la presentació de cap

documentació justificativa per aquest concepte atès que I'ARC disposarà
de les dades de rebuig, que prèviament hauran estat facilitades per les
plantes de tractament, L'ARC durà a terme caracteritzacions per tal de
determinar el contingut de matèria orgànica. En aquelles instal'lacions que

no es disposi d'informació, serà I'Ens Local titular de la planta qui certifiqui
aquest percentatge en el mateix entorn informàtic.

8.4 lmpuls i comercialització det compost de qualitat

o Qui oot sol'l icitar retorn?: els ens locals titulars de plantes de tractament
biològic de la FORM.

Obiecte: quantitat de tones de compost madur comercialitzat per les
plantes amb una qualitat tipus A i tipus B, segons el previst al Real Decret
82412005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants i que hagi estat
registrat.

lmport unitari: l0 €/tn.
Documentaci iustificativa: no és necessària la presentació de cap
documentació justificativa addicional per aquest concepte atès que I'ARC
durà a terme analítiques per determinar la qualitat del compost.

8.5 Recollida selectiva de la FORM

o Qui pot sol'licitar retorn?: els ens locals titulars del servei de recollida
selectiva de la FORM.

Obiecte: quantitat de tones de FORM bruta recollida selectivament, sense
incloure la fracció vegetal (poda), destinades a plantes de tractament
biològic de la FORM (compostatge i/o digestió anaeròbia).

a

a

o

a

o

a

lmoort unitari: l0 .€/tn

Coeficients d'aplicació sobre l'import unitari:
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Guia d'orÍentació ats ens /ocals sobre t'apticació del retorn dels cànons sobre la disposició det
rebuig dels residus municipals per a I'any 2017

Segons eltipus de municipi

Urbana Semiurbana Rural

1 1,29 1,5

o Urbà: municipis amb una població de dret superior a 50,000 habitants.
. Semiurbà: municipis amb una població de dret entre 5.000 í 50.OOO habitants, no inclosos en la

tipologia urbana.
. Rurai municipi amb una població de dret inferior als 5.000 habitants.

Segons el percentatge d'improp¡s:

El perÒentatge d'impropis per a cadascun dels circuits s'obtindrà a partir
de les caracter¡tzac¡ons realitzades-per I'Agència de Residus de Catalunya
i es calcularà'de forma ponderada. A partir d'aquests valors es calcula el

coeficient de correcció de la qualitat segons la recta: Y = -0,17857 X + 3
on X<= 14o/o, tal i com es pot visualitzar al següent gràfic:

Per a recollides amb un' contingut d'impropis superior al 14o/o el retorn
d'aquest concepte serà zero.

A títol informatiu caldrà tenir en compte que, per a poster¡ors exercicis s'anirà
reduint anualment el percentatge màxim del contingut ð'impropis a la FORM.

Funció de càlcul del factor de qualitat recollida de la FORM
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o Documentació j ustificativa :

No és necessària la presentació de cap documentació justificativa per

aquest concepte atès que I'ARC disposarà de les dades de quantitat de
FORM, per a cada circuit de recollida i any de referència, que prèviament
hauran estat facilitades per les plantes de tractament.
En el cas de circuits de FORM de recollida individual, l'assignació de la
quantitat de FORM al municipi serà directa.
En el cas de circuits de FORM de recollida conjunta, I'assignació de la

quantitat de FORM per a cadascun dels municipis del circuit s'efectuarà
automàticament, un cop els titulars de recollida d'aquests circuits validin
eils percentatges de distribució per a cadascun dels municipis que I'integrin
al Registre de beneficiaris.
A més I'ARC disposarà de totes les dades de qualitat de la FORM, per a
cada circuit de recollida, obtingudes mitjançant el servei de caracterització
de la FORM.

8.6 Gestió dels Residus Especials en Petites Quantitats en
deixalleries

o Qui pot sol'licitar retorn?: els Ens Locals titulars de les deixalleries que

tinguin despesa econòmica per la gestió dels REPQ
o Quantitat: tones d'aquesta fracció lliurades i facturades mitjançant un

gestor autoritzat del Registre de Gestors de Catalunya.
o lrnport unitari: 500 €/tn
o Documentació justificativa: No caldrà presentar documentació justificativa

atès que els gestors autoritzats objecte de contractació hauran d'introduir
la informació al sistema informàtic de I'ARC. El Ens Locals hauran de
vetllar per a que aquesta informació estigui al sistema el 3111212017 com
a molt tard.

8.7 Autocompostatge

. Qui pot sol'licitar retorn: els ens locals en els àmbits dels quals prestin el

servei de la gestió de la fracció orgànica, de manera exclusiva ilo
complementària m itjançant I'autocompostatge.

Obiecte: Quantitat estimada de residus orgànics gestionats mitjançant
autocompostatge. El càlcul s'efectuarà sobre el nombre de compostadors
individuals i comunitaris posats en servei i dels quals I'ens local en fa el

o
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o

O

seguiment necessari per garantir que aquests estiguin funcionant
adequadament.

lmport: L'import s'establirà en base als següents imports unitar¡s:

Documentació justificativa: No és necessària la presentació de cap
documentació justificativa per aquest concepte atès que I'ARC disposa
d'aquestes dades que prèviament han estat facilitades pels ens locals,

mitjançant les actualitzacions de la DEA (Declaració de I'Estat Actual i

Planificació d'lmplantació de la Recollida Selectiva de la FORM). L'ARC

utilitzarà les dades de la DEA a 31 de desembre de 2017. L'ARC podrà

efectuar aleatòriament controls i comprovacions sobre la informació
declarada.

9 PROCEDIMENT DEL RETORN DELS CÀT.¡OT.IS

L'article 19 del Decret 8712010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa
de Gestió de residus municipals de Catalunya i es regula el procediment de
distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus municipals regula la sol'licitud de distribució de la recaptació dels
cànons sobre la disposició dels residus municipals.

Així doncs, per tal de sol'licitar el retorn dels cànons els Ens locals

beneficiaris hauran de seguir el procediment que s'indica a continuació, el
qual consta de dues etapes: una primera, d'atta i/o actualització al registre
de beneficiaris, i posteriorment la segona, que serà la bol.licitud anual del
retorn pròpiament.

lmports unitaris aplicables a
I'autocompostatge com a

via exclusiva de gestió de
la FORM

lmports unitaris
, aplicables a

l'autocompostatge com a
via complementària a la
recollida selectiva de la

FORM

Compostadors
lndividuals

20 €/compostador 5 €/compostador

Compostadors
comunitaris

60 €/compostador l5 €/compostador
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Reqistre de beneficiaris:

L'alta al Registre de beneficiaris és única i es fa la primera vegada que

I'Ens beneficiari ha de tramitar el retorn del cànon. En els anys posteriors,

es suprimeix I'alta pròpiament dita per actualitzacions anuals de la

mateixa.

L'alta i les actualitzacions posteriorsT es fan amb els models ¡

procediments establerts per I'Agència de Residus de Catalunya i hauran
d'estar signats pel responsabte econòmic. La presentació es farà per via
telemàtica en la plataforma SDR que es troba al web de I'ARC i al

responsable se li facilitaran prèviament els codis d'usuari i contrasenya
pel mateix canal.

En obrir-se el termini per sol'licitar el retorn I'Ens disposarà
automàticament del registre actualitzat per tal de verificar-lo i acceptar-lo.
No obstant, en el supòsit que les dades no siguin correctes, I'Ens Local
haurà de procedir a la seva actualitzaciô. Aquesta aitualització haurà de
ser validada per I'ARC8. Quan estigui acceptada la validació se l¡

comunicarà per correu electrònice.

Sol.licitud de retorn (R801):

El retorn s'inicia automàticament després de l'acceptació del Registre de
beneficiaris pei part de I'Ens Local i en el cas de les modificacions quan

I'ARC ho hagi revisat.

L'Ens disposa automàticament d'un únic model anual de sol'licitud R801

en I'entorn informàtic SDR on apareix tota la informació relativa al seu

retorn.

L'Ens beneficiari serà el responsable de validar que les dades que hi

surten són correctes. En el cas de detectar alguna incidència caldrà que

es posi en contacte amb I'ARC.

7 La població s'actualitzarà automàticament amb referència al padró actualitzat a data 1 de gener
d'acord amb les dades publicades per I'lnstitut d'Estadística de Catalunya.t De la informació mosirada al Registre se'n deriva el càlcul posterior del retorn pel que si I'Ens
Qetecta algun error cal que s'adreci a I'ARC abans de la seva presentació.
" És important que les dades de correu electrònic estiguin actualitzades ja que moltes de les
comunicacions informatives sobre el cànon es realitzen mitjançant aquest sistema.
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Un cop validada la sol'licitud aquest document electrònic R801 (PDF) es
trametrà a I'ARC a través de I'entorn de I'EACAT amb les taules de
càlculs i el Registre de Beneficiaris.

El document anirà signat electrònicament per part de l'òrgan competent
de I'Ens Local autoritzat per la plataforma EACAT.

A efectes de presentació del retorn del cànon es considerarà el registre
electrònic subministrat per I'EACAT el qual es troba integrat al Registre
de I'ARC.

Bestreta:

L'ARC calcularà i farà efectiva una bestreta per a cadascun dels
trimestres, I'import de la qual es mantindrà fix durant tot I'exercici i que

s'abonarà el 31 de gener, el 30 d'abril, el 31 de juliol i 31 d'octubre.

La bestreta es calcula en base a les sol'licituds de retorn tramitades amb
anterioritatde cada ens local ipel 2017 serà un75o/o de I'import retornat

en el darrer exercici tancat (2015).

La suma dels imports pagats a tots els ens locals en concepte de bestreta
d'un trimestre 4o podrà ser superior a la recaptació dels cànons. En cas
contrari, es reduirien proporcionalment els imports de les bestretes.

El pagament de la bestreta quedarà supeditat a que I'Ens beneficiari hagi
presentat dins de termini les sol'licituds de retorn que li pertoquin. En

casos excepcionals i per al càlcul de la primera bestreta quan I'ens no ha

demanat retorn anteriorment I'ARC podrà calcular d'oficí la bestreta

segons les millors dades disponibles i altres criteris tècnics.

La liquidació final del cànon, una vegada la sol'licitud de retorn hagi estat
valorada i hagi finalitzat el procediment administratiu habitual, es farà

descomptant les bestretes ja pagades.

A petició de I'Ens local I'import de les bestretes es podrà revisar ja sigui
I'alça, a la baixa o fins i tot suprimir-la prèvia valoració tècnica de I'ARC

de la justificació que presenti I'Ens Local.
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L'ARC es reserva el dret de no fer efectives les bestretes als ens locals
que tinguin pendents liquidacions f¡nals negatives o aque¡les que, segons

la informació disponible en el moment, puguin ser susceptibles de

superar el rétorn final.

IOTERMINI DE SOL.LICITUD DEL RETORN DELS CÀT.IOT,IS

El document R801 de Retorn de cànon juntament amb les dades del Registre de

Beneficiaris es presentaran simultàniament i el termini pei a presentar-ho serà

de I'l al 3l de març de I'eny 2018.

L'ARC es reserva el dret de poder desplaçar aquest termini en casos

excepcionals i per tal de poder garantir la disponibilitat de totes les dades
procedents de tercers que són necessàries per generar la sol'licitud de retorn. Si

es dóna el cas, el nou termini es comunicaria als Ens Locals per diferents
mitjans.

Un cop finalitzat el termini de presentació no s'acceptaran noves sol'licituds
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