
CÀNON DE 
RESIDUS 
INDUSTRIAL

ACORD VOLUNTARI AMB LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER IMPULSAR LA VALORITZACIÓ 
DE RESIDUS I PER OBTENIR LA EXEMPCIÓ DEL 

CÀNON DE RESIDUS INDUSTRIALS



Visió de la Gestió de Residus



Marc Legal

• 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.

• LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
– Article 2. Modificació de l’article 3 de la Llei 8/2008

«Article 3. Creació dels cànons»
2. Es crea el cànon que grava la destinació dels residus
industrials a dipòsit controlat, en instal·lacions tant de
titularitat pública com privada situades a Catalunya.



Cànon de Residus Industrials

Es defineix com un impost ecològic, i és una figura
tributària que pretén, entre d’altres, incentivar la
valorització enfront la disposició del rebuig.

Afecta als residus industrials diferents dels assimilables a
municipals que es gestionen a dipòsit controlat de classe II i
que estan identificats en una taula en la pàgina web de
l’Agencia de Residus de Catalunya:

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Aux/Comunes/docs/CODIS%20LER%20INDUSTRIALS.pdf



Import del cànon

Llei 2/2014  Article 8. Addició d’una disposició addicional tercera a la Llei 8/2008. 

«Tercera. Cànon sobre la deposició controlada de residus industrials»

El tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada de residus industrials 
regulat per l’article 16 novies s’assoleix gradualment, en el termini de quatre anys, d’acord 
amb la taula següent:

Any d’aplicació Tipus de gravamen

2014 3,95 euros

2015 7,90 euros

2016 11,85 euros

2017 15,80 euros



A qué es destinarà ?

%

màx. 10

màx. 40

min. 50
TOTAL 100

Distribució dels fons procedents dels cànons sobre la deposició 
del rebuig dels residus industrials

Actuacions
Estudis de prevenció i tecnologies noves per al tractament 
de residus 
Actuacions d’execució subsidiària de gestió de residus 
abandonats, fetes per l’Agència de Residus de Catalunya i 
per altres activitats relacionades amb els residus industrials
Actuacions de prevenció (subvencions)



Acord Voluntari per l’exempció

Llei 2/2014  Article 8. Addició d’una disposició addicional tercera a la Llei 8/2008. 

«Tercera. Cànon sobre la deposició controlada de residus industrials»
El tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada de residus industrials regulat per l’article 16 novies s’assoleix gradualment, 
en el termini de quatre anys, d’acord amb la taula següent:

»No obstant això, les indústries o els sectors industrials que presentin
un acord voluntari amb la Generalitat per a impulsar la valorització de
llurs residus durant l’exercici del 2014 resten exempts del cànon des de
la data de signatura fins a la data de finiment de l’acord.»

Any d’aplicació Tipus de gravamen

2014 3,95 euros

2015 7,90 euros

2016 11,85 euros

2017 15,80 euros



Qui pot acollir-se?

Gestors
Industrials

Projecte per 
assolir una 
reducció

significativa

VALORITZACIÓ 
DE RESIDUS



Documentació
Fins al 31/12/2014

• Avantprojecte i/o projecte prou detallat que permeti determinar clarament :
– els residus a que es refereix, indicant els codis LER
– quantitats que es generen (DARI 2012 o 2013)
– diagrama de fluxos de residus.

• Percentatge de valorització que s’espera aconseguir i identificació de l’operació 
de valorització (R segons l’Annex II de la Llei 22/2011).

• Terminis d’execució del projecte indicant la data de: 
– presentació del projecte per l’obtenció del permís ambiental
– inici d’obres
– inici de muntatge dels equips principals
– certificat final d’obra
– inici de funcionament en proves 
– final del projecte.

• Informe de compatibilitat urbanística de l’indret on es vol implantar aquest 
projecte.

• Pressupost aproximat del projecte.
• Dipòsit/s on portaran els residus inclosos a l’Acord.



On ho puc trobar ?



On ho puc trobar?



Procediment

Avantprojecte
+ 

Documentació

ARC

Acord
Exempció del 

cànon de 
residus 

industrial

?

Inf. Fav.



Cronograma

Data acord ------- Data finalització de l’acord

Zero Euros de Cànon de Residus Industrial per a tots 
els codis LER de residus que es signa l’acord.

ARC

Pagament Cànon de 
Residus Industrial per als 

que es generin



GRÀCIES PER LA SEVA
ATENCIÓ


