
   

31. Bonificacions ens els cànons de residus 

industrials i de la construcció, en les taxes per 

tramitació telemàtica i, supressió de les fiances de 

residus. Generalitat de Catalunya (Agència de 

Residus de Catalunya). 

1. Tipus d’ajut:    

 Bonificació del 50% dels cànons de residus industrials i de residus de 

la construcció durant el període comprès entre l'1 d’abril i el 31 de 

maig de 2020. 

 Bonificació del 100% en la tramitació telemàtica dels documents de 

gestió de residus (fins al moment la bonificació és del 60%), i del servei 

de tramitació d’expedients d’inscripció i d’anotació de modificacions en el 

Registre general de persones productores de residus de Catalunya. 

 Supressió de les fiances de gestors de residus no perillosos, tant pel 

que fa als actuals gestors en servei, com per a noves peticions. Es preveu 

aplicar aquesta mesura a petició del gestor i serà valorada per l’Agència 

cas a cas.  

2. Beneficiaris:  

Empreses  industrials i contrucció. 

 

3. Quan i  com es podrà demanar?: 

 

 Bonificació del 50% dels cànons de residus industrials i de residus 

de la construcció: 

Amb caràcter general, la reducció del cànon s'aplica automàticament a la 

factura en la liquidació que emeti directament l'agència corresponent al 

mateix període de consum. Per tant, no cal fer cap tràmit.  

 

 

 

 



   
 

 

En els casos de contribuents als quals l'entitat subministradora factura 

mensualment o bimestralment el servei, la reducció s'aplica per un període 

de dos mesos en les factures emeses a partir de l'1 d'abril de 2020. 

 

 Bonificacions per tramitacions telemàtiques:  

 

Es tracta d’una mesura  continua i progressiva  degut a la implantació dels 

mitjans electrònics en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya  que,  

s’acabarà implantant de manera immediata i permanent per les empreses 

que realitzin la tramitació telemàtica dels documents de gestió de residus. 

 

 Supressió de les fiances de gestors de residus no perillosos :  

S’ha de sol·licitar a l’Agencia de Residus de Catalunya, per part dels 

gestors de residus, fins el 31 de desembre de 2020,  

 

4. Normativa aplicable: 

 

Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, 

de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i 

gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 

tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries (art. 8). 

Real Decreto-Ley 13/2020 21 d’abril 2020 : per el qual s’adopten mesures 

urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les 

entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat. 

 

 
5. Altres dades d’interès :  

 

Telèfon Agencia de Residus de Catalunya : 935 673 300 

http://residus.gencat.cat/es/inici/ 

 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383914/govern-impulsa-paquet-

mesures-economiques-flexibilitzar-activitat-empresarial-ambit-gestio-residus 

 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/03/24/8
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_13_2020_es.pdf
http://residus.gencat.cat/es/inici/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383914/govern-impulsa-paquet-mesures-economiques-flexibilitzar-activitat-empresarial-ambit-gestio-residus
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383914/govern-impulsa-paquet-mesures-economiques-flexibilitzar-activitat-empresarial-ambit-gestio-residus


   
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/m

esures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-

residus/bonificacions-en-les-taxes-de-lagencia-de-residus-de-catalunya/ 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/m

esures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-

residus/reduccions-en-els-tipus-de-gravamen-dels-canons-sobre-la-deposicio-

controlada-de-residus-industrials-i-sobre-la-deposicio-controlada-dels-residus-de-la-

construccio/ 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/m

esures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-

residus/devolucio-de-fiances-en-lambit-de-la-gestio-de-residus/ 

 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/bonificacions-en-les-taxes-de-lagencia-de-residus-de-catalunya/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/bonificacions-en-les-taxes-de-lagencia-de-residus-de-catalunya/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/bonificacions-en-les-taxes-de-lagencia-de-residus-de-catalunya/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/reduccions-en-els-tipus-de-gravamen-dels-canons-sobre-la-deposicio-controlada-de-residus-industrials-i-sobre-la-deposicio-controlada-dels-residus-de-la-construccio/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/reduccions-en-els-tipus-de-gravamen-dels-canons-sobre-la-deposicio-controlada-de-residus-industrials-i-sobre-la-deposicio-controlada-dels-residus-de-la-construccio/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/reduccions-en-els-tipus-de-gravamen-dels-canons-sobre-la-deposicio-controlada-de-residus-industrials-i-sobre-la-deposicio-controlada-dels-residus-de-la-construccio/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/reduccions-en-els-tipus-de-gravamen-dels-canons-sobre-la-deposicio-controlada-de-residus-industrials-i-sobre-la-deposicio-controlada-dels-residus-de-la-construccio/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/reduccions-en-els-tipus-de-gravamen-dels-canons-sobre-la-deposicio-controlada-de-residus-industrials-i-sobre-la-deposicio-controlada-dels-residus-de-la-construccio/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/devolucio-de-fiances-en-lambit-de-la-gestio-de-residus/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/devolucio-de-fiances-en-lambit-de-la-gestio-de-residus/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/devolucio-de-fiances-en-lambit-de-la-gestio-de-residus/

