Defensa de l’aplicació d’un impost ambiental a les bosses de nanses de
plàstic:
Les entitats socials representades a la Comissió amb el suport de diferents experts
i estudis “Garrigues Medi Ambient” “Estat de la limitació de els bosses de plàstic
–ICR+”,...que s’ha debatut a la Comissió, hem argumentat per activa i passiva
que l’impost ambiental a les bosses de plàstic és, desprès de la prohibició (que la
generalitat no te competències), la mesura més eficaç per reduir la seva
generació, però amb l’avantatge que es prou flexible com per adaptar-se a
diverses circumstàncies i a les que es poden presentar en un futur. Ara era una
bona oportunitat.

Remarquem i argumentem que l’impost ambiental és viable i necessari
per 7 grans raons:
1. Catalunya te les competències per aplicar impostos o tributs ambientals, i en

aquest cas es factible la creació d’un tribut ambiental propi de la Generalitat
aplicat a les bosses de nanses de plàstic, reconegut en l’Informe de la
Presidència de la Comissió (apartat 2 creació d’un tribut) i que ressalta que

“es tracta d’una mesura altament dissuasòria”.
2. Nombroses experiències recolzen la seva viabilitat: experiències importants

com Irlanda (95%) o Austràlia ens demostren la seva eficàcia i que a més cost
més eficàcia. Que l’acord voluntari te un sostre i que cal anar cap la via de la
prohibició o l’mpost com a Austràlia (acord voluntari 40% de reducció i
proves pilot diferents ciutats i cadenes donen resultats de més del 80% de
reducció ai ara actualment l’estat Federal s’està plantejant l’impost a tota
Austràlia.
3. que Te tres objectius i a l’hora aconsegueixen :
-

La reducció de la quantitat de bosses consumides de forma abusiva,
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-

Un canvi de comportament i d’hàbits de consum més racional i
responsable que les fa innecessàries,

-

Cercar solucions al transport de les mercaderies que adquirim per sistemes
sense bosses o per d’altres reutilitzables i de llarga durada,

4. Opera com;
-

Un sistema que fa aflorar els costos ambientals que provoquen,

-

Un sistema transparent, ja que el seu objectiu no és recaptatori, ja que com
impost finalista la recaptació es destina a finalitats mediambientals ,

-

No opera coma sistema de pressió fiscal ja que no s’aplica a tothom de forma
indiscriminada (com està comprovat una minoria l’adquireixen), ja que
solament el paguen els consumidors que l’adquireixen,

-

Opera doncs, com un sistema altament dissuasori,

5. El tràmit administratiu pot ser viable a curt termini:
L’informe argumenta que “Cal destacar que en virtut del principi de reserva de

llei que regeix en matèria tributària, l’establiment d’un tribut requereix la
tramitació pròpia d’una norma amb rang de Llei”.i “que per raons d’oportunitat
legislativa i política porten a concloure, en aquests moments, que l'opció
d’aquesta via legislativa per implantar un tribut com a mesura de prevenció ens
abocaria a diferir molt en el temps l’efectivitat de la mesura. Cal tenir en
compte, que el procediment de promulgació d’una llei requereix d’un tràmit de
Govern i d’un tràmit parlamentari, la qual cosa implica, al menys un període
estimat de dos any”.
-

L'opció d’aquesta via legislativa per implantar un tribut com a mesura de
prevenció requereix una sèrie de previsions com fer un estudi de com
implantar l’impost i els seus efectes econòmics i de gestió.

-

El procediment de promulgació d’una llei requereix d’un tràmit a Govern i
d’un tràmit parlamentari, doncs es pot incorporar en una primera fase a la
Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i si es
creu oportú posteriorment iniciar el procés parlamentari. Que proposem de 3
cèntims d’euro per bossa.

6. La conjuntura econòmica és oportuna per aplicar l’impost:
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L’Informe argumenta que “enguany cal tenir present la conjuntura econòmica en

la que ens trobem per valorar la repercussió que pot tenir l’aplicació d’una
mesura tributaria que per se ja crea rebuig social”.
-

Les crisis molt sovint obren noves oportunitats i nous paradigmes més
favorables a la protecció del medi ambient. Cal aprofitar-ho.

-

És una mesura d’estalvi ecològic i econòmic, ja que evitarà l’adquisició de més
de 2.300 milions de bosses de plàstic a l’any a Catalunya, amb tots els costos
econòmics i ambientals associats a l’extracció, fabricació, distribució, gestió i
tractament d’aquest residus,

-

Al tractar-se d’un impost ambiental, és previsible que aquest rebuig es
manifesti socialment de manera limitada si es fa entendre que respon
clarament a la consecució d’un bé comú àmpliament acceptat com és la
protecció del medi ambient.

-

Fer que l’impost tingui caràcter finalista ajuda a la comprensió de la finalitat
del mateix, reduir la quantitat de bosses i els impactes ambientals que
ocasionen

-

I un canvi en el comportament i els hàbits de consum, alhora que fa entendre
també que un canvi en la política de residus que encari l’objectiu de reducció
dels envasos i embalatges acaba alhora sent arreu una política d’activació
econòmica i de creació de llocs de treball.

-

Visualitza els costos dels impactes ambientals que causen,

7. La percepció social ens dona suport
-

Enquestes d’opinió realitzades referent a la necessitat de prohibir o no
utilitzar les bosses de plàstic confirmen la gran acceptació de la gent, ja que
l’enquesta del GESOP del febrer del 2009 confirmen que el 72% dels
enquestats estaria per a la prohibició de la distribució de les bosses de plàstic.
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Per tots aquests motius considerem:

-

D'interès general adoptar les mesures més adients per aconseguir desincentivar l'ús de les bosses comercials de plàstic de nanses.

-

Alhora, fer visible el seu cost ambiental a fi que els consumidors puguin prendre les seves decisions tenint en compte els impactes socials i ambientals associats.

-

Entre les diferents possibilitats d'actuació pública de la Generalitat de Catalunya, la més adequada per assolir l'objectiu que es persegueix de reducció efectiva de la quantitat de bosses distribuïdes, és establir una mesura de mercat
com és un impost ambiental sobre les bosses de plàstic de nanses de distribució comercial.

-

Continuarem argumentant i demostrant a la societat i al Govern i a l’opinió
pública l’eficàcia d’aquesta mesura i continuarem treballant per que s’accepti
aquest instrument de prevenció de residus en un futur no gaire llunyà. Ara era
l’oportunitat història de Catalunya, que per ara s’ha desaprofitat, però que
esperem aconseguir algun dia .

Molins de Rei, 30 de juny de 2009
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