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econ�mica entre els ens locals i la Generalitat per a la implantaci� d'infraestructures

de gesti� de residus municipals, d'acord amb el que estableix el Programa de gesti�

de residus municipals de Catalunya.

Aix� mateix, la Llei 16/2003 va crear el c�non que grava la destinaci� dels residus

municipals a instalálacions de dip�sit controlat, tant de titularitat p�blica com privada,

situades a Catalunya.

Aquest gravamen, que es configura com un impost ecol�gic, s'ajusta a les darreres

tend�ncies pol�tiques de fiscalitat ambiental en l'�mbit europeu, les quals s'han

mostrat com un instrument efica� per al foment de la minimitzaci� i la valoritzaci�

dels residus.

Cal prioritzar la minimitzaci� i la valoritzaci� dels residus i donar un impuls efica� a les

operacions de recollida selectiva, separaci�, reciclatge i reutilitzaci� dels residus, de

manera que permetin l'aprofitament de la utilitat dels residus com a recurs.

Aix�, es considera convenient ampliar l'objecte de regulaci� del c�non i fer-lo extensiu

a les operacions d'incineraci� dels residus municipals i a la deposici� controlada dels

residus de la construcci�.

Es creen, tamb�, dos nous tipus de c�nons espec�fics sobre la deposici� controlada i la

incineraci� 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 fracci� org�nica, d'acord amb el projecte de desplegament aprovat per

l'Ag�ncia de Residus de Catalunya, sempre que l'�mbit territorial al qual es trobi

adscrit el subjecte passiu disposi de les instalálacions corresponents de tractament de

la fracci� org�nica recollida selectivament establertes pel Programa de gesti� de

residus municipals de Catalunya.

Aquests nous tipus de c�non contribueixen a disminuir el desequilibri existent entre

els municipis que han desplegat la recollida selectiva de la fracci� org�nica i els

municipis que no ho han fet, tenint en compte que el tractament de la fracci� resta

d'aquests darrers causa un impacte m�s gran en el territori, tant des del punt de vista

ambiental com econ�mic, i d'altra banda implica un major dimensionament o un

escur�ament de la vida �til de les instalálacions de disposici� final del rebuig.

Aix� mateix, aquests nous tipus contribuiran a un desplegament efica� de la recollida

selectiva de la fracci� org�nica i, per tant, al compliment dels objectius establerts per

la pol�tica de la Uni� Europea en mat�ria de gesti� de residus municipals, que

obliguen a una reducci� progressiva de l'entrada de residus municipals

biodegradables en dip�sit controlat.

Els c�nons creats per aquesta llei s'ajusten als programes de gesti� de residus, que

estableixen la necessitat d'utilitzar determinades figures tribut�ries com a via per a la

consecuci� dels objectius de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus,

tot incentivant un comportament m�s respectu�s amb el medi ambient i impulsant

mesures de minimitzaci� i de valoritzaci� material dels residus.

Els recursos obtinguts de la recaptaci� dels c�nons s'integraran en el Fons de gesti�

de residus, per� amb juntes de govern diferenciades - una per als residus municipals i

una altra per als residus de la construcci� - , les quals duran a terme les funcions de

planificaci�, decisi� i gesti� de la destinaci� d'aquests recursos, en el marc dels

programes de gesti� de residus de Catalunya corresponents.

D'altra banda, s'ha considerat que calia revisar el r�gim de cooperaci� econ�mica

entre la Generalitat i els ens locals, establert per la Llei 16/2003, per tal d'ajustar
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aquesta cooperaci� no solament al que estableix el Programa de gesti� de residus

municipals de Catalunya sin� tamb� al Pla territorial sectorial d'infraestructures de

gesti� 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 planificar la gesti� dels

residus en el sentit d'incloure uns criteris de localitzaci� precisos per a les

instalálacions de gesti� i, d'altra banda, per dotar de coher�ncia la planificaci� de les

instalálacions de gesti� dels residus i l'encaix d'aquesta planificaci� en la planificaci�

urban�stica.

El finan�ament de les instalálacions establertes pel Pla territorial sectorial s'ha de

concretar en el pla financer que s'estableixi en el marc d'un contracte programa entre

l'Ag�ncia de Residus de Catalunya i el Govern.

Finalment, per garantir l'harmonitzaci� de les disposicions normatives relatives a la

reglamentaci� del finan�ament de les infraestructures de gesti� dels residus i dels

c�nons sobre la disposici� del rebuig dels residus s'ha considerat oport� refondre en

un sol text les disposicions de la Llei 16/2003 i la nova regulaci� dels c�nons sobre la

incineraci� de residus municipals i sobre la deposici� controlada dels residus de la

construcci�. En aquest sentit, aquesta llei inclou una disposici� derogat�ria de la Llei

16/2003.

Aquesta llei es dicta en el marc de les compet�ncies relatives a la gesti� 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

Constituci� i l'article 203 de l'Estatut d'autonomia.

CAPêTOL I Disposicions generals

ARTICLE 1 Objecte

Aquesta llei t� per objecte regular el finan�ament de les infraestructures de gesti� de

residus municipals, establir el r�gim jur�dic del Fons de gesti� de residus creat per la

Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, i regular els c�nons que graven la

disposici� del rebuig dels residus municipals i la deposici� dels residus de la

construcci�.

Ver Citas: una disposici�n normativa

ARTICLE 2 Finan�ament de les infraestructures

1. Correspon a la Generalitat, d'acord amb el principi de cooperaci� amb els ens

locals, garantir el finan�ament de les infraestructures de gesti� de residus municipals

- com plantes de transfer�ncia, plantes de triatge i tractament i instalálacions de

disposici� del rebuig dels residus municipals -, que inclou tant la implantaci� de noves

infraestructures com la millora de les instalálacions existents motivada per les

adaptacions a la normativa, d'acord amb les disposicions del Programa de gesti� de

residus municipals de Catalunya i d'acord amb el Pla territorial sectorial

d'infraestructures de gesti� de residus municipals.

2. Correspon a la Generalitat portar a terme accions per a incentivar la prevenci� i la

reducci� de la producci� dels residus i llur perillositat i per a fomentar la valoritzaci�

material i la reciclabilitat de les diferents fraccions de residus, d'acord amb els
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programes espec�fics de gesti� de residus aprovats per l'Ag�ncia de Residus de

Catalunya.

3. El finan�ament de les instalálacions establertes pel Pla territorial sectorial

d'infraestructures de gesti� de residus municipals es concreta en el marc del

contracte programa entre l'Ag�ncia de Residus de Catalunya i el Govern.

4. Les despeses d'explotaci� de les instalálacions del Pla territorial sectorial

d'infraestructures de gesti� de residus municipals han d'�sser assumides pels ens

locals titulars d'aquestes instalálacions.

Ver Citas: 2 disposiciones normativas

ARTICLE 3 Creaci� dels c�nons

1. Es creen els c�nons que graven la destinaci� dels residus municipals a la disposici�

del rebuig per mitj� de dip�sit controlat i incineraci�, en instalálacions tant de

titularitat p�blica com privada situades a Catalunya.

2. Es crea el c�non que grava la destinaci� dels residus de la construcci� a la

disposici� del rebuig mitjan�ant dip�sit controlat, en instalálacions tant de titularitat

p�blica com privada situades a Catalunya.

CAPêTOL II Fons de gesti� de residus

ARTICLE 4 R�gim jur�dic aplicable

1. El Fons de gesti� 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 gesti� de residus s'adscriu a l'Ag�ncia de Residus de Catalunya.

ARTICLE 5 Finalitat i recursos econ�mics del Fons de gesti� de residus

1. El Fons de gesti� de residus es destina a finan�ar les operacions de gesti� dels

residus, en el marc dels programes espec�fics de gesti� de residus i d'acord amb el Pla

territorial sectorial d'infraestructures de gesti� de residus municipals, i tamb� les

operacions de gesti� 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 gesti� de residus s'integra de manera diferenciada en el pressupost de

l'Ag�ncia de Residus de Catalunya.

3. El Fons de gesti� de residus es proveeix dels recursos seg�ents:

a) Les aportacions del pressupost de la Generalitat.

b) Les assignacions que corresponguin a la Generalitat procedents de la imposici� per

les administracions p�bliques de grav�mens sobre residus.

c) Els ingressos derivats dels c�nons sobre la disposici� del rebuig de residus.

d) Les subvencions i els ajuts atorgats per altres ens.

e) L'import recaptat de les sancions imposades per l'Administraci� de la Generalitat

com a conseq��ncia d'infraccions de la normativa sobre residus, un cop dedu�des les

despeses de gesti�.

f) Les donacions, les her�ncies, les aportacions i els ajuts que els particulars, les
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empreses o les institucions destinin espec�ficament al Fons.

g) Els romanents procedents d'economies en la contractaci�, de revocacions o de

ren�ncies en els procediments d'atorgament d'ajuts o subvencions als ens locals

finan�ades amb el Fons, o altres r�ssecs, inclosos els provinents dels sistemes que

s'estableixin per a la gesti� de residus municipals, ja siguin del mateix exercici o

d'exercicis anteriors.

h) Les aportacions provinents dels sistemes que s'estableixen per a la gesti� dels

residus d'envasos o d'altres sistemes de gesti� de residus que es desenvolupin.

i) Les aportacions espec�fiques de l'Estat.

j) Qualsevol altra aportaci� destinada a finan�ar operacions de gesti� de residus

municipals.

4. Les actuacions referides a la gesti� de residus municipals que es portin a terme

amb c�rrec al Fons s'han d'ajustar al Programa de gesti� de residus municipals de

Catalunya. Aquestes actuacions, que s'han de destinar a satisfer les necessitats dels

ens locals en mat�ria de residus municipals, s'han de dur a terme en funci� de les

disponibilitats pressupost�ries i de conformitat amb el que estableix l'article 2.

5. Les actuacions referides a la gesti� de residus de la construcci� que es portin a

terme amb c�rrec al Fons s'han d'ajustar al Programa de gesti� de residus de la

construcci� a Catalunya, d'acord amb la legislaci� vigent.

ARTICLE 6 Administraci� del Fons de gesti� de residus i creaci� de les juntes de

govern

1. El Fons de gesti� de residus �s 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 c�nons sobre la disposici� del rebuig dels residus municipals

i les actuacions derivades del Fons de gesti� de residus, amb la composici� seg�ent:

a) El president o presidenta, que �s designat pel president o presidenta de l'Ag�ncia

de Residus de Catalunya.

b) Dos vocals designats per l'Ag�ncia de Residus de Catalunya.

c) Tres vocals en representaci� dels ens locals, designats de la manera seg�ent: un

per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidr�ulics i del Tractament de Residus, un altre

per l'Associaci� Catalana de Municipis i Comarques i un altre per la Federaci� de

Municipis de Catalunya.

d) El secretari o secret�ria, designat per l'Ag�ncia de Residus de Catalunya, amb veu i

sense vot.

3. Es crea la Junta de Govern per als Residus de la Construcci�, que ha d'administrar

els recursos procedents del c�non sobre la deposici� controlada dels residus de la

construcci� i les actuacions derivades del Fons de gesti� de residus, amb la

composici� seg�ent:

a) El president o presidenta, que �s designat pel president o presidenta de l'Ag�ncia

de Residus de Catalunya.

b) Tres vocals designats per l'Ag�ncia de Residus de Catalunya.

c) Quatre vocals designats per la Confederaci� Catalana de la Construcci�.

d) El secretari o secret�ria, designat per l'Ag�ncia de Residus de Catalunya, amb veu i

sense vot.
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4. Les juntes de govern del Fons de gesti� de residus es regeixen per les disposicions

d'aquesta llei i, amb car�cter supletori, per la Llei 13/1989, del 14 de desembre,

d'organitzaci�, procediment i r�gim jur�dic de l'Administraci� de la Generalitat de

Catalunya.

5. Correspon a cada junta de govern planificar, decidir i gestionar la destinaci� dels

recursos disponibles en el marc dels programes de gesti� de residus de Catalunya

corresponents i d'acord amb les disposicions espec�fiques aplicables.

6. El qu�rum de constituci� de cada junta de govern �s 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 presid�ncia dirimeix el resultat de les votacions.

8. Els vocals poden delegar llur representaci� 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 distribuci� dels recursos procedents dels c�nons, amb la

presentaci� pr�via al Consell de Direcci� de l'Ag�ncia de Residus de Catalunya. Per a

la determinaci� d'aquests criteris s'han de tenir en compte els models de gesti� de

residus establerts pels programes de gesti� de residus i pel Pla territorial sectorial

d'infraestructures de gesti� de residus municipals.

10. La distribuci� dels fons procedents dels c�nons sobre la disposici� del rebuig dels

residus municipals s'ha d'ajustar als criteris seg�ents:

a) S'han de tenir en compte els fluxos de residus municipals que no es destinin a

deposici� controlada ni a valoritzaci� energ�tica, 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 m�nim, s'ha de destinar al tractament de la

fracci� org�nica recollida selectivament, inclosos els tractaments que redueixen la

quantitat o milloren la qualitat del rebuig dels residus destinats a la disposici� del

rebuig, en especial pel que fa a la reducci� de la fracci� org�nica continguda en la

fracci� resta. La resta dels recursos s'ha de destinar a la recollida selectiva en origen

de la mat�ria org�nica, a la recollida selectiva i el reciclatge d'altres fraccions de

residus, a altres formes de valoritzaci� material i a la promoci� de campanyes de

sensibilitzaci�, divulgaci� i educaci� ambiental.

11. La distribuci� dels fons procedents del c�non sobre la deposici� controlada dels

residus de la construcci� s'ha de destinar a les actuacions de prevenci� i les

operacions de valoritzaci� i optimitzaci� de la gesti� dels residus de la construcci�, i

tamb� a la promoci� i a la recerca d'aplicacions dels materials recuperats, d'acord

amb les directrius aprovades per la Junta de Govern dels Residus de la Construcci�.

Les accions per a afavorir la prevenci� i la valoritzaci� tenen, per aquest ordre,

car�cter prioritari.

12. La distribuci� dels fons procedents dels recursos a qu� fa refer�ncia l'article 5.3

que no consisteixen en els recursos obtinguts de la recaptaci� dels c�nons ha d'�sser

decidida pel Consell de Direcci� de l'Ag�ncia de Residus de Catalunya.

Ver Citas: una disposici�n normativa

ARTICLE 7 Beneficiaris del Fons de gesti� de residus

1. En l'�mbit dels residus municipals, s�n beneficiaris del Fons de gesti� de residus els
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ens locals municipals i supramunicipals, les altres entitats competents i els consorcis

constitu�ts per a la prestaci� de serveis i per a dur a terme inversions destinades a la

gesti� de residus municipals.

2. Pel que fa a altres categories de residus, s�n beneficiaris del Fons de gesti� de

residus les persones f�siques o jur�diques que porten a terme les accions de prevenci�

i les operacions de valoritzaci� material dels residus en el marc dels programes de

gesti� de residus corresponents.

CAPêTOL III C�nons sobre la disposici� del rebuig dels residus

SECCIî I C�nons sobre la disposici� del rebuig dels residus municipals

ARTICLE 8 Ëmbit d'aplicaci� i finalitat

1. Els c�nons sobre la disposici� del rebuig dels residus municipals s'apliquen als

residus que tenen la consideraci� de municipals d'acord amb la legislaci� vigent i que

es destinen a deposici� controlada o a incineraci�.

2. Els c�nons sobre la deposici� controlada i la incineraci� dels residus municipals s�n

instruments econ�mics que contribueixen al finan�ament del cost que comporta la

implantaci� de la gesti� sostenible dels residus municipals.

ARTICLE 9 Naturalesa i afectaci�

Els c�nons sobre la deposici� controlada i la incineraci� dels residus municipals s�n

impostos ecol�gics que resten afectats al Fons de gesti� de residus.

ARTICLE 10 Destinaci�

L'import dels c�nons sobre la deposici� controlada i la incineraci� dels residus

municipals s'ha de destinar a optimitzar la gesti� dels residus municipals, d'acord amb

els criteris que estableix l'article 6.10.

ARTICLE 11 Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable del c�non sobre la deposici� controlada dels residus

municipals la destinaci� d'aquests residus a les instalálacions de deposici� controlada

dels residus, tant de titularitat p�blica com privada.

2. Constitueix el fet imposable del c�non sobre la incineraci� dels residus municipals

la incineraci� d'aquests residus en instalálacions d'incineraci�, tant de titularitat

p�blica com privada.

ARTICLE 12 Subjectes passius

1. S�n subjectes passius en concepte de contribuents els ens locals titulars del servei

de gesti� de residus municipals i, si s'escau, els que en tenen la compet�ncia

delegada, d'acord amb la legislaci� de r�gim local, amb independ�ncia de la modalitat

de gesti� del servei.

2. S�n subjectes passius en concepte de contribuents els productors de residus
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municipals que no s�n objecte del servei municipal de recollida.

3. S�n subjectes passius substituts dels contribuents a qu� fan refer�ncia els apartats

1 i 2, i estan obligats a complir les obligacions materials i formals establertes per

aquesta llei, les persones titulars de les instalálacions de disposici� del rebuig dels

residus municipals.

ARTICLE 13 Meritaci�

1. El c�non sobre la deposici� controlada dels residus municipals es merita en el

moment en qu� el posse�dor o posse�dora dels residus els lliura al dip�sit controlat i

qui t� la titularitat de la instalálaci� els accepta.

2. El c�non sobre la incineraci� dels residus municipals es merita en el moment en

qu� qui t� la titularitat de la instalálaci� accepta els residus del posse�dor o posse�dora

i els destina a la incineraci�.

ARTICLE 14 Base imposable

1. La base imposable �s constitu�da per la quantitat de residus expressada en tones

que es destinen a deposici� controlada o a incineraci�.

2. La base imposable es determina pel r�gim d'estimaci� directa, amb car�cter

preferent, mitjan�ant l'aplicaci� de sistemes de pes homologats, i subsidi�riament,

nom�s en el cas que no es pugui aplicar aquest sistema, per la via d'estimaci�

indirecta.

3. Per a determinar la base imposable per la via d'estimaci� indirecta, l'Administraci�

pot tenir en compte qualsevol dada, circumst�ncia o antecedent del subjecte passiu

indicatiu del tonatge de residus destinats a la deposici� controlada o a la incineraci�.

ARTICLE 15 Tipus de gravamen

1. Es fixa el tipus de gravamen de 12,4 euros per tona de rebuig de residus municipals

destinats a dip�sit controlat.

2. Es fixa el tipus de gravamen de 21,6 euros per tona de rebuig de residus municipals

destinats a dip�sit controlat per als residus municipals procedents dels ens locals que

no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracci� org�nica,

dÕacord amb el projecte de desplegament aprovat per lÕAg�ncia de Residus de

Catalunya, sempre que lÕ�mbit territorial al qual es trobi adscrit el subjecte passiu

disposi de les corresponents instalálacions de tractament de la fracci� org�nica

recollida selectivament integrades en el Programa de gesti� de residus municipals de

Catalunya.

3. Es fixa el tipus de gravamen de 5,7 euros per tona de rebuig de residus municipals

que sÕincinera.

4. Es fixa el tipus de gravamen de 16,5 euros per tona de rebuig de residus municipals

que sÕincinera procedents dels ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la

recollida selectiva de la fracci� org�nica, dÕacord amb el projecte de desplegament

aprovat per lÕAg�ncia de Residus de Catalunya, sempre que lÕ�mbit territorial al qual

es trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les corresponents instalálacions de

tractament de la fracci� org�nica recollida selectivament integrades en el Programa
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de gesti� de residus municipals de Catalunya.

5. A lÕefecte del que disposen els apartats 2 i 4, la Generalitat ha dÕidentificar el tipus

aplicable i comunicar-lo als subjectes passius i als subjectes passius substituts.

Article 15, modificat per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financera,

publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 29 de juliol de 2011.

Article 15, modificat per la Llei 5/2012, de 20 de mar�, de mesures fiscals, financeres i

administratives i de creaci� de l'impost sobre les estades a establiments tur�stics,

publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 23 de mar� de 2012.

Ver Citas: 2 disposiciones normativas
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ARTICLE 16 Quota �ntegra

La quota tribut�ria �s el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen

aplicable en cada cas, d'acord amb l'article 15.

SECCIî II C�non sobre la deposici� controlada dels residus de la

construcci�

ARTICLE 17 Ëmbit d'aplicaci� i finalitat

1. El c�non sobre la deposici� controlada dels residus de la construcci� s'aplica als

residus que, d'acord amb la legislaci� espec�fica vigent, tenen aquesta consideraci� i

s�n destinats a dip�sits controlats.

2. El c�non sobre la deposici� controlada dels residus de la construcci� �s un

instrument econ�mic que contribueix al finan�ament de les actuacions establertes per

l'article 6.11.

3. No es consideren residus destinats a la deposici� controlada les terres o els

materials procedents de l'excavaci� que hagin d'�sser reutilitzats com a rebliment per

a una altra obra autoritzada.

4. No es consideren residus destinats a la deposici� controlada els residus de la

construcci� gestionats d'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 del Reial decret

105/2008, de l'1 de febrer, pel qual es regula la producci� i gesti� dels residus de la

construcci� i demolici�, sempre que es compleixin els objectius m�nims de recuperaci�

que s'estableixin reglament�riament.

Apartat 4 modificat per art. 55 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures

fiscals, financeres i administratives. (Correcci� d'errades en el DOGC n�m. 5553, p�g.

4269, de 26.1.2010, en el DOGC n�m. 5567, p�g. 10390, de 15.2.2010 i en el DOGC

n�m. 5718, p�g. 69078, de 20.9.2010).

Ver Citas: 4 disposiciones normativas
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ARTICLE 18 Naturalesa i afectaci�

El c�non sobre la deposici� controlada dels residus de la construcci� �s un impost

ecol�gic que resta afectat al Fons de gesti� de residus.

ARTICLE 19 Destinaci�

L'import del c�non sobre la deposici� controlada dels residus de la construcci� s'ha de

destinar a optimitzar la gesti� d'aquests residus, d'acord amb les actuacions que

estableix l'article 6.11.

ARTICLE 20 Fet imposable

Constitueix el fet imposable del c�non sobre la deposici� controlada dels residus de la

construcci� la destinaci� d'aquests residus a la deposici� controlada, en instalálacions

tant de titularitat p�blica com privada.

ARTICLE 21 Subjectes passius

1. S�n subjectes passius en concepte de contribuents les persones f�siques o

jur�diques, p�bliques o privades, que s�n considerades, d'acord amb la normativa

sectorial vigent, productores dels residus de la construcci�.

2. S�n subjectes passius substituts dels contribuents a qu� fa refer�ncia l'apartat 1, i

estan obligats a complir les obligacions materials i formals establertes per aquesta llei

les persones f�siques o jur�diques titulars de les instalálacions de dip�sit controlat, tant

p�bliques com privades.

ARTICLE 22 Meritaci�

El c�non sobre la deposici� controlada dels residus de la construcci� es merita en el

moment en qu� el posse�dor o posse�dora dels residus de la construcci� els lliura al

dip�sit controlat i qui t� la titularitat del dip�sit els accepta.

ARTICLE 23 Base imposable

1. La base imposable �s constitu�da per la quantitat de residus de la construcci�

expressada en tones que es destinen a la deposici�.

2. La base imposable es determina pel r�gim d'estimaci� directa, amb car�cter

preferent, mitjan�ant l'aplicaci� de sistemes de pes o volum homologats, i

subsidi�riament, nom�s en el cas que no es pugui aplicar aquest sistema, per la via

d'estimaci� indirecta.

3. Per a determinar la base imposable per la via d'estimaci� indirecta, l'Administraci�

pot tenir en compte qualsevol dada, circumst�ncia o antecedent del subjecte passiu

indicatiu del tonatge de residus de la construcci� destinats a la deposici�.
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ARTICLE 24 Tipus de gravamen

Es fixa el tipus de gravamen general en la quantitat de tres euros per tona de residus

de la construcci� destinats a la deposici� controlada.

ARTICLE 25 Quota �ntegra

La quota tribut�ria �s el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen

aplicable, d'acord amb l'article 24.

SECCIî III Gesti� dels c�nons

ARTICLE 26 Gesti�

1. El per�ode de liquidaci� dels c�nons ha de coincidir amb el trimestre natural.

2. Els subjectes passius han de presentar una autoliquidaci� durant els vint primers

dies naturals del mes seg�ent al per�ode de liquidaci� trimestral corresponent, en el

lloc i de la manera que aprovi l'Ag�ncia 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 presentaci� de l'autoliquidaci� determina que l'Administraci� d'ofici

giri la liquidaci� provisional que pertoqui, d'acord amb el que estableix la Llei de

l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tribut�ria.

5. La gesti�, la comprovaci�, la inspecci� i la revisi� dels actes derivats de l'aplicaci�

dels c�nons, llevat de la reclamaci� economicoadministrativa, corresponen a l'Ag�ncia

de Residus de Catalunya.

ARTICLE 27 Infraccions i sancions

El r�gim d'infraccions i sancions aplicable a la gesti� dels c�nons sobre la deposici�

controlada i la incineraci� de residus municipals i sobre la deposici� controlada dels

residus de la construcci� �s el vigent per a la resta de tributs de la Generalitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIî ADDICIONAL PRIMERA Normativa general aplicable

En tot all� que no regula aquesta llei �s aplicable la normativa general relativa als

tributs de la Generalitat.

DISPOSICIî ADDICIONAL SEGONA Increment dels tipus de gravamen

Els tipus de gravamen regulats per aquesta llei poden �sser incrementats anualment

per mitj� de Llei de pressupostos. El tipus de gravamen establert per l'article 15.3,

sobre la incineraci� de residus municipals, s'ha d'incrementar de manera progressiva.

DISPOSICIONS TRANSITñRIES

DISPOSICIî TRANSITñRIA PRIMERA Exigibilitat dels grav�mens establerts

pels articles 15

Els tipus de gravamen establerts pels articles 15.3 i 24 s�n exigibles el primer

trimestre natural de l'any de l'exercici pressupostari posterior a la data d'entrada en

vigor d'aquesta llei.
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DISPOSICIî TRANSITñRIA SEGONA Exigibilitat dels grav�mens establerts

pels articles 15

Els tipus de gravamen establerts pels articles 15.2 i 15.4 s�n exigibles el primer

trimestre natural de l'any de l'exercici pressupostari posterior al de l'any en qu� es

compleixin les condicions d'aplicaci� establertes pels dits articles.

DISPOSICIî DEROGATñRIA

Resta derogada la Llei 16/2003, del 13 de juny, de finan�ament de les infraestructures

de tractament de residus i del c�non sobre la deposici� de residus.

DISPOSICIî FINAL

S'autoritza el Govern i el conseller del departament competent en mat�ria de medi

ambient per a desplegar i executar les disposicions d'aquesta llei.
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