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- Catalunya sempre ha estat un país compromès amb el medi ambient i en el camp dels residus i dels 
recursos en tenim diversos exemples pioners. Seguint amb aquesta voluntat de portar a terme iniciatives 
pioneres estretament lligades amb la transició cap a l’economia circular i baixa en carboni, el Govern de 
la Generalitat ha subscrit recentment diversos compromisos internacionals.

- Resulta necessari renovar la norma bàsica catalana en matèria de residus, i impulsar una nova Llei per a 
la prevenció i gestió dels residus i de l’ús eficient dels recursos, que doni cobertura al conjunt de 
polítiques que caldrà implantar a Catalunya per tal de:

- Garantir l’accés als recursos materials que la població, la indústria i les activitats de serveis del 
país necessiten, avançant cap a una Catalunya autosuficient pel que fa als recursos.

- Assolir els importants objectius que ha plantejat Europa en les darreres directives (de 
prevenció, de foment del reciclatge i de reducció de la disposició final)

- Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

- Estimular l’economia i la creació de llocs de treball.



Esquema general de tramitació
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El passat 25 de juny de 2019 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la memòria 

preliminar de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de 

Catalunya. Aquesta iniciativa parteix de diversos fets normatius:

- La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que s’ha anat adaptant a l’evolució de la situació i als 

canvis en el context normatiu europeu i estatal, ha de renovar-se per respondre als reptes en matèria de recursos.

- La legislació europea planteja objectius molt ambiciosos que és urgent abordar de forma estratègica.

- La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, especifica l’obligació de presentar al Parlament de Catalunya un 

projecte de llei de prevenció dels residus i d’ús eficient dels recursos.

- La Moció 119/XI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels residus, insta el Govern a iniciar l’elaboració 

d’un nou projecte de llei de prevenció dels residus i per l’ús eficient dels recursos, com una llei marc que empari 

els canvis legislatius necessaris per a avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en la 

sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i el residu zero.

Acord de govern



Els principals temes tractats són, entre d’altres:
- La millora de la recollida selectiva i la implantació de models de recollida eficients.
- L’impuls dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor.
- La simplificació i l’agilitació de tràmits de gestió i de legalització.
- La millora dels instruments econòmics.
- La regulació dels productes d’un sol ús.
- El control de la gestió.

Totes les aportacions han estat valuoses i més del 65% de les aportacions seran tingudes en compte, 
juntament amb altres referències i fonts d’informació, en la redacció de la llei. 

Consulta pública prèvia

Usuaris Núm. participants Núm. aportacions 

Administració GENCAT 1 2 

Ciutadania 7 10 

Ens locals 1 1 

Entitats ambientalistes 2 2 

Gestors de sistemes integrats de gestió (SIG) 5 5 

Empreses o associacions empresarials 16 21 

TOTAL 32 41 

 



Procés participatiu



Després del procés participatiu
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Resultats consulta pública prèvia

Resultats procés participatiu

Estudis de context

Altres referències

Proposta de disposició

Memòria general

Memòria d’avaluació d’impacte

Informe d’impacte de gènere

Esquema general de la fase d’inici

Aprovació pel 
Consell de Direcció 
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