MOCIÓ SOBRE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CÀNON SOBRE L’ABOCAMENT I
INCINERACIÓ DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS I DEL NOU IMPOST ESTATAL SOBRE
EL DIPÒSIT DE RESIDUS A ABOCADORS, INCINERACIÓ I COINCINERACIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de fa mesos, els ciutadans de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya, observen amb molta
preocupació com els preus de molts de productes de primera necessitat s’han incrementat de
manera exponencial.
A més, aquesta enorme escalada de preus s’ha vist encara molt més agreujada per la invasió
d’Ucraïna, que ha disparat els preus de l’electricitat i els carburants.
A conseqüència d’aquests fets, les famílies de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya han sofert
enormes pèrdues de poder adquisitiu i un empobriment que afecta molt especialment als
ciutadans amb rendes mitjanes i baixes i als més vulnerables.
Per això, ara que tot puja es fa absolutament necessari que les Administracions Públiques no
afegeixin més imposts, com el cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes
Balears i el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració.
Tal com indica, la llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, es crea el cànon que grava la deposició a un
abocador i el tractament mitjançant incineració, amb o sense recuperació energètica, del rebuig
dels residus domèstics o municipals de qualsevol procedència tractats a les instal·lacions
autoritzades en l’àmbit territorial de les Illes Balears i té previst entrar en vigor el pròxim 1 de juliol
de 2022.
Un cànon que gravarà per tona de residu que produeixen els ciutadans, que ara hauran d’assumir
els ajuntaments, però que a partir de l’any que ve, aquest nou impost repercutirà en les butxaques
dels ciutadans.
Per altra banda, la llei 7/2022, de 8 d’abril de 2022, de residus i sols contaminants introdueix un
nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració que té
previst que entri en vigor l’1 de gener de 2023.
Per tot això, el grup municipal Popular proposa l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament d'Algaida insta el Govern de les Illes Balears a suspendre de manera
temporal el cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears, que ha d’entrar
en vigor el pròxim 1 de juliol de 2022, a causa de la difícil situació econòmica que vivim arran de
la inflació.
SEGON.- L’Ajuntament d'Algaida insta el Govern d’Espanya a suspendre de manera temporal el
nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració, que ha
d’entrar en vigor el pròxim 1 de gener de 2023, a causa de la difícil situació econòmica que vivim.
TERCER.- L’Ajuntament d'Algaida insta el Consell de Mallorca a assumir les despeses dels
ajuntaments derivades del sobre cost de l’impost perquè no repercuteixi a les arques municipals ni
als ciutadans, en cas que no se suspengui de manera temporal el cànon sobre l’abocament i
incineració de residus de les Illes Balears.
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