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DICTAMEN 5/2007 sobre l’Avantprojecte de llei de modifi ca-
ció de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels resi-
dus.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per la Llei 7/2005, 
de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordi-
nària del dia 7 de maig del 2007, aprova el següent 

DICTAMEN

I. ANTECEDENTS

En data 18 d’abril del 2007 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Medi Ambient i Habitatge en el qual 
sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, 
de l’Avantprojecte de llei de modifi cació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus.

La Comissió de Treball de desenvolupament territorial i medi ambient es va reunir el 
dia 3 de maig i va elaborar la proposta de dictamen. 

II. CONTINGUT

L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, vuit articles, una disposició transitòria, 
una disposició derogatòria i dues disposicions fi nals.   

El preàmbul exposa els canvis principals que representa l’Avantprojecte de llei en la 
regulació dels residus.

L’article 1 introdueix modifi cacions en determinats articles de la Llei 6/1993 i afegeix 
dos nous articles, el 6 ter i 6 quater, amb els objectius següents:  d’harmonització 
amb la normativa estatal i europea; de garantir o incorporar nous mecanismes per 
optimitzar la planifi cació del Govern vers la gestió de residus i per optimitzar les ac-
cions de reducció de la producció de residus i llur perillositat, de recollida selectiva i 
de formació i conscienciació previstes a la Llei.

L’article 2 modifi ca determinats articles de la Llei 6/1993 amb l’objectiu d’incorporar 
els principis de sufi ciència i proximitat i el criteri de la seva aplicació en funció de 
la planifi cació territorial i urbanística a la qual s’ha de sotmetre la gestió de residus, 
sense perjudici de reconèixer el caràcter prioritari de la valorització.

L’article 3 modifi ca determinats articles de la Llei 6/1993 amb la fi nalitat d’adequar 
els preceptes relatius a la disposició del rebuig a la nova realitat i a la normativa eu-
ropea i estatal.



4 - Dictamen

L’article 4 modifi ca l’article 15 de la Llei 6/1993 per tal d’adaptar-la a la normativa 
estatal en matèria de protecció del sòl davant la contaminació. 

L’article 5 modifi ca determinats articles de la Llei 6/1993 per garantir el compromís 
de col·laboració de la Generalitat amb els ens locals en la gestió de residus.

L’article 6 modifi ca determinats articles de la Llei 6/1993 per adaptar-la a la nor-
mativa estatal i per precisar el deure de valoritzar i l’obligació d’establir la recollida 
selectiva de tots els residus municipals.

L’article 7 modifi ca determinats articles de la Llei 6/1993 per garantir la concordança 
amb la nova normativa sobre fi nançament de les infraestructures de gestió de resi-
dus.

L’article 8 modifi ca determinats articles de la Llei 6/1993 i n’afegeix un de nou per 
establir un nou model d’organització de l’Agència de Residus de Catalunya i per 
potenciar la participació ciutadana en la política de prevenció i gestió de residus de 
la Generalitat.

La disposició transitòria estableix quan s’han d’aprovar les accions de foment i 
suport als ens locals. 

La disposició derogatòria deroga l’article 113 de la Llei 6/1993.

La disposició fi nal primera faculta el Govern per la refosa de la Llei 6/1993, la Llei 
15/2003, la Llei 11/2000 i l’Avantprojecte de llei present. 

La disposició fi nal segona regula l’entrada en vigor de l’Avantprojecte de llei.

III. OBSERVACIONS GENERALS

Primera. El CTESC valora positivament les modifi cacions que l’Avantprojecte de llei 
introdueix en relació amb el plantejament de la recollida selectiva dels residus muni-
cipals a totes les poblacions de Catalunya com a reforçament del model de gestió. 

Les mesures recollides a l’Avantprojecte permeten l’aprofi tament dels recursos con-
tinguts en els residus. Prioritzen la reducció, reutilització, recollida selectiva, el reci-
clatge i altres formes de valorització material dels residus.

Quant a la valorització energètica, preveu augmentar el seu nivell d’efi ciència energèti-
ca, amb les millors tècniques disponibles i la reducció d’humitat del material aportat. 

Segona. El CTESC considera que les administracions competents han d’assegurar 
el compliment estricte de la legislació mediambiental en matèria de residus aplicant 
les mesures adients, entre les quals, la millora i ampliació dels cossos d’inspecció i 
control, amb la dotació sufi cient de medis materials i humans per garantir l’exercici 
efi caç de les seves funcions. 
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Tercera. El CTESC considera que els consumidors tenen el dret de rebre informació 
completa sobre l’impacte ambiental del servei o producte que adquireixen. El CTESC 
demana a les administracions competents que estableixin un sistema entenedor i 
pràctic per tal de facilitar la informació sufi cient entorn dels materials utilitzats i les 
seves possibilitats de reciclabilitat. 

Quarta. El CTESC considera que cal posar un límit a la responsabilitat del titular 
d’una instal·lació pel que fa a l’obligació de restaurar el sòl quan es tracta de conta-
minació derivada d’episodis anteriors. 

L’aplicació amb efectes retroactius genera situacions de vulnerabilitat de la seguretat 
jurídica, ja que en molts casos no serà possible identifi car el causant de la contami-
nació, i no és just que tota la responsabilitat recaigui en el titular actual de l’activitat. 
En aquests casos, s’haurien de valorar altres criteris per al repartiment de la respon-
sabilitat i estudiar mecanismes de suport econòmic per a la regeneració del sòl.

Tanmateix, el CTESC entén i comparteix que s’exigeixin responsabilitats a partir de 
l’entrada en vigor del Reial decret 9/2005. 

Cinquena. El CTESC considera negatiu el fet que la declaració d’un sòl com a 
contaminat porti implícita la declaració d’utilitat pública als efectes de l’expropia-
ció forçosa dels terrenys, tal com es planteja en la redacció de l’article 15.3, que 
proposa l’article 4 de l’Avantprojecte de llei objecte de dictamen. En aquest sentit, 
posa de manifest la necessitat de detallar molt més aquest punt en l’Avantprojecte 
de llei que es dictamina, identifi cant clarament els casos en què podria donar-se 
aquesta situació. 

Sisena. El CTESC considera que cal facilitar encara més l’ús de les deixalleries 
municipals per a residus industrials en petites quantitats, que, malgrat que siguin 
especials, es puguin equiparar a residus generats en un comerç o fi ns i tot en un 
domicili particular. Actualment l’empresa està sotmesa al criteri que aplica cada 
deixalleria i, en cas que s’accepti el residu, no es lliura cap document que eviden-
ciï que s’ha fet una bona gestió ambiental. Per contra, les petites quantitats a què 
s’ha fet referència fan que la gestió amb gestors autoritzats resulti en un cost molt 
elevat o fi ns i tot en la difi cultat de trobar un operador que ofereixi el servei per tan 
poques quantitats.

En el mateix sentit, el CTESC manifesta la necessitat que els municipis que no donen 
servei de recollida de residus banals als polígons, obligant les empreses a fer-ho amb 
gestors autoritzats, en correspondència no cobrin la taxa del servei de recollida, un 
servei que no estan oferint. 

Setena. En referència a les accions de formació i conscienciació, el CTESC con-
sidera que caldria regular la transparència informativa per part de la direcció de 
les empreses, vers el públic i els representants sindicals dels comitès pel que fa al 
funcionament de les plantes de tractament. Caldria també posar a disposició de tots 
els ciutadans informació clara, concreta i precisa sobre la generació de residus, les 
seves formes d’emmagatzematge, transport i destí fi nal. 
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Vuitena. Tot recollint les disposicions relatives a la cooperació econòmica de la Ge-
neralitat en la gestió de residus, el CTESC vol traslladar que l’obligació del compli-
ment de la normativa mediambiental pot condicionar la continuïtat d’algunes indústries, 
sobretot en el cas de les pimes, que moltes vegades no compten amb els mitjans 
econòmics sufi cients per a l’adaptació dels seus processos productius. Per això seria 
necessària la creació d’un fons per al desenvolupament sostenible a les pimes, amb 
una dotació pressupostària sufi cient i pròpia dins els pressupostos generals, coges-
tionat pel Govern de la Generalitat, els sindicats i els empresaris i que tingui com a 
objectiu central la generació de nous ajuts, la qual cosa constituiria una oportunitat 
decisiva per impulsar el desenvolupament tecnològic d’aquest sector majoritari a 
Catalunya, i que ha de ser aprofi tat per consolidar un teixit industrial més respectuós 
amb el medi ambient, adaptat a les exigències socials en el marc d’un desenvolupa-
ment sostenible i generador de llocs de treball més estables. 

Novena. El CTESC considera que és necessari recordar l’obligatorietat de la formació 
en prevenció de riscos laborals i fer-la extensiva als temes ambientals dels empleats 
en les plantes de tractament i gestió dels residus, atès el risc potencial que suposa 
operar-hi per l’heterogeneïtat i la toxicitat de les matèries que es manipulen. Aquesta 
mesura, juntament amb unes condicions adequades de seguretat i higiene suposarà 
una reducció notable dels riscos per a la salut laboral dels treballadors. 

Desena. En relació amb la declaració de la deposició controlada i la incineració de 
residus especials com a serveis públics titularitat de la Generalitat de Catalunya, el 
CTESC considera important assegurar que aquesta titularitat pública no suposi en la 
pràctica distorsions en les condicions econòmiques en les quals es presten aquests 
serveis. 

El CTESC proposa la creació d’un Observatori de preus per tal de millorar la transpa-
rència de pràctiques que poden limitar la competència. 

Onzena. El CTESC valora positivament la creació del Consell per a la prevenció i la 
gestió de residus a Catalunya com a òrgan assessor i de participació del Consell 
de direcció de l’Agència de Residus de Catalunya. No obstant això, recomana al 
Govern que vetlli per la col·laboració d’aquest nou Consell amb el Consell Social per 
al desenvolupament sostenible que el Decret 361/2004 confi gura com a òrgan de 
participació dels agents socials, en relació amb les propostes de desenvolupament 
sostenible que formuli el Govern i que està pendent de constituir.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT

1. El CTESC considera que al preàmbul s’ha d’afegir, atès que un dels objectius de 
l’Avantprojecte és l’harmonització amb la normativa estatal i comunitària, la refe-
rència a les directives comunitàries 2003/4/CE i 2003/35/CE i a la Llei 27/2006, 
de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de parti-
cipació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, que transposa 
les directives esmentades i que té caràcter de legislació bàsica. 
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2. El CTESC considera que l’exposició de motius de l’Avantprojecte de llei hauria 
de fer esment al present dictamen, atès que aquest és preceptiu d’acord amb 
l’article 2.1 a) primer de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya. 

3. El CTESC considera que a l’article 1 de l’Avantprojecte de llei, en la modifi cació 
que afecta l’article 6.5 de la Llei 6/1993, s’hauria de substituir “pla general” per 
“programa general”. 

4. El CTESC recomana unifi car la denominació del Pla d’infraestructures de gestió 
de residus, atès que l’article 1 de l’Avantprojecte de llei que, entre d’altres, mo-
difi ca l’article 6 de la Llei 6/1993 i afegeix l’article 6.ter també s’hi  refereix com a 
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals. 

5. El CTESC considera necessari incorporar el principi d’efi ciència en la gestió dels 
residus en la nova redacció de l’article 13 sobre els Principis d’actuació que 
proposa l’article 2 de l’Avantprojecte de llei. 

6. El CTESC considera que la modifi cació de l’article 13 de la Llei 6/1993 que es fa 
a l’article 2 de l’Avantprojecte de llei hauria de tenir una redacció més entenedo-
ra. 

7. El CTESC considera que al text de l’article 3 de l’Avantprojecte de llei s’hauria 
d’afegir la referència a l’article 29 de la Llei 6/1993, atès que també es modifi -
ca.

8. El CTESC proposa afegir una lletra f) a l’article 15.1 de la Llei 6/1993 que l’article 
4 de l’Avantprojecte de llei modifi ca, amb el text següent: “f) Que el causant de la 
contaminació d’un emplaçament restarà obligat al seu sanejament en funció de 
l’ús urbanístic que tenia quan el va transmetre. No se li podran requerir mesures 
de sanejament complementàries, vinculades als nous usos urbanístics del sòl, 
tret que hagin estat promoguts per ell mateix.”

9. L’article 5 de l’Avantprojecte de llei modifi ca l’article 5 de la Llei 6/1993. A la 
modifi cació que es fa, en concret a l’apartat 3, es preveu que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya insti el Govern central per tal que en la regulació de 
la producció d’energia s’atorgui un tractament econòmicament més competitiu 
a l’energia produïda a partir del biogàs en alguns supòsits entre els quals el 
CTESC considera que s’hauria d’afegir el biogàs generat en les plantes de trac-
tament de dejeccions ramaderes.

 La inclusió d’aquest tipus d’instal·lacions de producció de biogàs és necessària 
per fer-les viables i fer possible assolir els objectius del Pla d’energies renova-
bles del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 que preveu “que s’impulsaran 
les instal·lacions de digestió anaeròbia en el sector ramader i agroalimentari du-
ent a terme la codigestió de diferents residus (purins de porc, fems de vaquí, re-
sidus d’escorxador...) que incrementa de forma notable la producció de biogàs i, 
per tant, suposa una millora en la rendibilitat econòmica. Aquestes instal·lacions 
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totalitzarien l’any 2015 una potència elèctrica de 66,9 MW. Algunes d’aquestes 
es trobaran integrades en plantes centralitzades de tractament tèrmic efi cient de 
purins amb cogeneració i d’altres seran instal·lacions individualitzades a nivell 
d’explotació ramadera o d’indústria agroalimentària.”

10. El CTESC considera que a l’article 5 de l’Avantprojecte de llei s’ha de substituir 
la referència a l’article 22.4 per l’article 22, atès que no s’afecta només l’apartat 
4 de l’article esmentat.

11. El CTESC considera que al títol de l’article 6 de l’Avantprojecte de llei s’hauria 
d’eliminar la referència a la derogació de la disposició fi nal cinquena de la Llei 
6/1993, atès que el contingut de l’article no l’afecta. 

12. El CTESC considera que a l’article 8 de l’Avantprojecte de llei s’ha d’eliminar de 
la introducció la referència a l’article 88 de la Llei 6/1993, atès que no es modifi -
ca. 

13. El CTESC considera que a la disposició transitòria de l’Avantprojecte de llei  
s’hauria d’aclarir que l’article al qual es refereix és la nova redacció de l’article 5 
de la Llei 6/1993, que s’incorpora a l’article 5 de l’Avantprojecte de llei. 

V. CONCLUSIONS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat l’Avantprojecte de llei 
de modifi cació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i sol·licita al 
Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present dictamen. 

Barcelona, 7 de maig del 2007

La presidenta La secretària executiva
Mercè Sala Schnorkowski Teresita Itoiz i Cruells
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AVANTPROJECTE DE LLEI de modifi cació de la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus.

PREÀMBUL

Darrerament s’han produït importants canvis fàctics i polítics que recomanen una nova 
modifi cació de la Llei 6/1993 per tal d’optimitzar l’acció del Govern de la Generalitat 
de Catalunya vers la gestió dels residus.
 
Així, mitjançant la present Llei, en primer lloc, es reorganitza l’Agència de Residus de 
Catalunya en la mateixa línia dels canvis soferts per altres entitats de dret públic en 
l’àmbit del medi ambient, els quals s’han revelat com una experiència positiva que es 
considera oportú reproduir. 

Aquesta modifi cació comporta, essencialment, la creació del càrrec de director o 
directora com òrgan executiu i superior jeràrquic del gerent o la gerent, que passa 
a assumir les funcions de gestió i administració ordinàries, amb la corresponent 
redistribució de funcions entre director i gerent, i la modifi cació del règim de recursos 
administratius i de competències en matèria sancionadora. 

A més a més, es modifi ca la composició del Consell de Direcció de l’Agència de 
Residus, no només per incorporar-hi la nova fi gura del director o directora i per ajustar 
la presència de representants dels departaments de la Generalitat sinó, també, per 
afavorir una major participació social. 

En el mateix sentit, es crea el Consell per a la prevenció i la gestió dels residus com 
a òrgan d’assessorament del Consell de Direcció, que possibilita la participació de la 
societat en el debat públic ambiental en matèria de residus. 

Amb la mateixa fi nalitat, es preveu la participació social en el seguiment del bon 
funcionament de les instal·lacions de gestió de residus d’interès general i estratègic. 

D’altra banda, es modifi quen diferents preceptes amb l’objectiu d’harmonitzar la 
Llei amb la normativa estatal i europea d’aplicació, i s’inclouen nous mecanismes 
per tal d’optimitzar tant la planifi cació que el Govern de la Generalitat realitza vers 
la gestió dels residus com les accions de reducció, recollida selectiva i formació i 
conscienciació previstes a la Llei. 

Així, s’introdueix una nova defi nició de valorització material, atès que aquesta es 
confi gura com una acció prioritària en la política de gestió dels residus a Catalunya.

Amb l’objectiu d’optimitzar la planifi cació de la gestió dels residus a Catalunya es crea 
la fi gura del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, 
que possibilita que es fi xin uns criteris de localització precisos per a les instal·lacions 
de gestió de residus, d’acord amb allò disposat a la Directiva 75/442/CEE, de residus 
i que contribueix a dotar de coherència la planifi cació territorial de la gestió dels 
residus i la planifi cació urbanística. 
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En el mateix sentit, es preveu que a la planifi cació urbanística es contempli la gestió 
dels residus que s’originen en l’àmbit territorial respectiu i s’estableixin les prescrip-
cions pertinents al respecte. 

Es modifi ca el procediment per a l’elaboració dels plans i programes, per tal d’inclou-
re-hi una avaluació ambiental i, d’acord amb allò disposat al Conveni d’Aarhus, es 
possibilita l’accés a la informació sobre les mesures previstes, així com la consulta i 
la participació del públic, per tal de garantir la seva contribució en la planifi cació de 
la gestió dels residus a Catalunya.

D’altra banda, ateses les disposicions estatals de protecció del sòl front la contami-
nació i sense perjudici d’una futura regulació dels sòls contaminats a Catalunya, s’ha 
considerat necessari contemplar a la Llei 6/1993 dues eines que han de permetre al 
Govern de Catalunya el compliment dels objectius de la política de protecció del sòl. 

Així, es preveu la possibilitat de suspendre els drets d’edifi cació i altres aprofi taments 
del sòl que siguin incompatibles amb les mesures de recuperació i neteja d’un sòl 
declarat contaminat, per tal de dotar de coherència la política urbanística i ambiental 
a Catalunya. A més, es reconeix la utilitat pública de la declaració d’un sòl com a 
contaminat i de les mesures de recuperació i neteja que s’hi contemplen a efectes de 
l’aplicació de la Llei d’expropiació forçosa.
 
En un altre ordre, i tenint en compte que la col·laboració amb els ens locals per tal 
d’assolir una optima gestió dels residus a Catalunya és una prioritat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, es modifi ca la regulació dels Fons Econòmic que amplia el 
seu àmbit d’actuació. 

Amb el mateix objectiu de reforçar el compromís del Govern vers els ens locals, la 
Llei preveu ara la promoció d’accions de foment i suport, amb caràcter anual, per 
tal d’ajudar als ens locals en la implantació i la consolidació del model de gestió de 
residus municipals que es vol per a Catalunya.

Pel que fa a la gestió dels residus municipals es preveu la recollida selectiva dels 
residus municipals a tota la població de Catalunya, d’acord amb allò previst al Pro-
grama de Gestió de Residus Municipals de Catalunya. Es reforça d’aquesta manera 
el model de gestió dels residus municipals que té com un dels seus pilars fonamen-
tals la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, per tal de fer efi caç i 
efi cient la valorització material dels residus municipals. 

Es disposa, també, que els ens locals consignaran els crèdits necessaris en els seus 
pressupostos per tal de garantir el fi nançament de la recollida selectiva dels residus 
municipals. 

D’una altra banda, s’amplia l’àmbit d’actuació del Fons de Gestió de Residus, que 
ara pot instrumentar la cooperació econòmica de la Generalitat en el foment de les 
operacions de prevenció, valorització i optimització d’altres categories de residus, 
una vegada s’hagi garantit el fi nançament de les infraestructures de gestió de residus 
municipals.
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Finalment, s’adequa la redacció de la Llei 6/1993 a la realitat actual que ha demostrat 
que la necessitat del servei públic de disposició del rebuig dels residus especials es 
limita a les operacions de dipòsit controlat i incineració. 

Per tal garantir l’harmonització de les disposicions normatives reguladores de la 
producció i gestió dels residus a Catalunya es faculta el Govern perquè, en el termini 
d’un any refongui en un text únic la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus, la Llei 15/2003, de 13 de juny, la present modifi cació de la Llei 6/1993 i la 
Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus, incloent-hi 
l’aclariment, la regularització i l’harmonització dels textos legals a refondre. 

Article 1. Modifi cació dels articles 2, 3, 4, 6,  7, 8 i 9 de la Llei 6/1993 i addició dels 
articles 6 ter i 6 quater

Amb l’objectiu d’harmonitzar els objectius de la Llei amb la normativa estatal i 
europea, com també per garantir l’efectiva aplicació de l’ordre de prelació en la 
gestió dels residus i incorporar nous mecanismes per a optimitzar tant la planifi cació 
que el Govern de la Generalitat realitza vers la gestió dels residus com les accions 
de reducció de la producció dels residus i llur perillositat, de recollida selectiva i de 
formació i conscienciació previstes a la Llei, es modifi quen els articles 2, 3, 4, 6, 7, 
8 i 9 i s’afegeixen els articles 6 ter i 6 quater que queden redactats de la següent 
manera:

Article 2. Objectius

L’objectiu general d’aquesta regulació és millorar la qualitat de vida de la ciutadania 
de Catalunya, obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar els ens 
públics competents per raó de la matèria dels mecanismes d’intervenció i control 
necessaris per a garantir que la gestió dels residus es duu a terme sense posar en 
perill la salut de les persones i sense perjudicar el medi i, en particular:
a) Prevenint els riscs per a l’aigua, l’aire, el sòl, la fl ora i la fauna.
b) Eliminant les molèsties per sorolls i olors.
c) Respectant el paisatge i els espais naturals i especialment els espais protegits.
d) Impedint l’abandonament, l’abocament i, en general, tota disposició incontrolada 

dels residus.
e) Fomentant per aquest ordre, la reducció de la producció dels residus i llur 

perillositat, la seva reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització 
material.

Article 3.  Defi nicions
[...]
3.- Als efectes de la gestió, s’entén per:
[...]
j) Valorització material: Tot procediment que permeti l’aprofi tament dels recursos 
continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus com a font d’energia. 

Article 4. Àmbit d’aplicació
[...]
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e) Les aigües residuals, amb excepció dels residus en estat líquid.
[...]

Article 6. Programa general i planifi cació de la gestió dels residus

1. El Govern ha d’elaborar un programa general de coordinació del conjunt d’accions 
necessàries per a promoure:

 a) La reducció de la producció dels residus i de llur perillositat, en les successives 
fases de disseny, producció, distribució i comercialització de béns, i de 
prestació de serveis.   

 b) La reutilització dels residus.
 c) La recollida selectiva dels residus. 
 d) El reciclatge i altres formes de valorització material dels residus inclosa la 

seva utilització per a la restauració paisatgística i topogràfi ca, fomentant 
l’aprofi tament dels recursos que contenen.  

 e) La valorització energètica dels residus la recuperació dels quals es realitzi 
amb un alt nivell d’efi ciència energètica, d’acord amb les millors tècniques 
disponibles.

 f) La disposició del rebuig. 

2. L’acció ambiental de la Generalitat s’ha d’adreçar també a promoure la regeneració 
dels sòls i dels espais degradats així com a impedir la contaminació del sòl.

3. Les accions especifi cades a l’apartat 1, en l’ordre jeràrquic establert, tenen 
caràcter de prioritàries en la política ambiental de la Generalitat i de les entitats 
locals en aquesta matèria, i han de concretar-se en els corresponents plans i 
programes. 

 Els plans i programes poden ponderar, motivadament, la prioritat de les diverses 
accions, sempre i quan es garanteixin els objectius de l’article 2 d’aquesta Llei.

4. Juntament amb el programa general i els programes de gestió de residus que el 
despleguin, el Govern de la Generalitat ha d’aprovar el Pla d’infraestructures de 
gestió de residus municipals.  

5. El pla general, els programes de gestió de residus que el despleguen i el Pla 
d’infraestructures de gestió dels residus municipals s’han d’aprovar mitjançant 
Decret del Govern de Catalunya i s’han de revisar periòdicament en el termini que 
s’hi especifi qui, que no pot excedir de sis anys.  En la seva elaboració i revisió 
s’ha d’incloure una avaluació ambiental d’acord amb la normativa aplicable sobre 
avaluació de les repercussions de plans i programes sobre el medi ambient i, 
s’ha de garantir l’accés a la informació sobre les mesures previstes, com també 
la consulta i la participació del públic. 

6. El Pla d’infraestructures de gestió de residus municipals té naturalesa jurídica de 
pla territorial sectorial de conformitat amb el previst per la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial i té el contingut que s’estableix a l’article 6 ter de 
la present llei 7.
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7. El programa de gestió de residus municipals de Catalunya té naturalesa jurídica 
de pla sectorial de coordinació, d’acord amb el previst a l’article 148 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya i té el contingut establert a l’article 6 quater de la 
present llei. 

Article 6 ter Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals

1. El Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus municipals ha de preveure 
els tipus d’instal·lacions de gestió de residus municipals -com plantes de 
transferència, plantes de triatge i tractament i instal·lacions de disposició del 
rebuig dels residus municipals- que han de donar servei als diferents àmbits 
territorials, i, si s’escau, la seva localització, per tal de garantir el compliment 
de les mesures de prevenció i reciclatge del programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya. 

 També ha de determinar les dades tècniques i de capacitat de cadascuna de les 
instal·lacions previstes, amb l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats de la població 
i de les activitats de l’àmbit territorial en qüestió.

2. Les instal·lacions previstes en el Pla territorial sectorial han de ser fi nançades per 
l’Agència de Residus de Catalunya d’acord amb el Pla fi nancer que s’estableixi 
en el corresponent “Contracte/Programa” subscrit entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i el Departament d’Economia i Finances.

3. El planejament general urbanístic s’ha d’adaptar a les determinacions establertes 
en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals. 
Quan el planejament no s’hagi adaptat, per a dur a terme la implantació de les 
instal·lacions previstes en el Pla és sufi cient la prèvia formulació i aprovació d’un 
Pla especial urbanístic d’acord amb allò establert a l’article 67.1 e) de la Llei 
d’urbanisme.  

4. Les instal·lacions previstes en el Pla s’executaran directament per Pla especial 
urbanístic, prèvia celebració d’un tràmit d’audiència, i la seva construcció no 
estarà sotmesa a llicència municipal. 

6 quater Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 

1. El Programa de gestió de residus municipals de Catalunya ha de preveure:
 a) Els objectius que s’han d’assolir en la gestió dels residus municipals a 

Catalunya en consonància amb allò establert als articles 2 i 6 de la present 
llei.

 b) Les prioritats de les actuacions necessàries per a la gestió dels residus 
municipals de Catalunya, en coherència amb les establertes a l’article 6 bis i 
amb la fi nalitat de garantir els objectius d’aquesta llei. 

 c) Els mètodes i procediments de tractament i gestió dels residus municipals 
aplicables a cada zona, d’acord amb les instal·lacions previstes pel Pla 
territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.
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 d) Les bases generals d’actuació per programar, fi nançar i executar les activitats 
de gestió de residus municipals. 

 e) Una regulació dels òrgans que amb participació dels ens locals han de tenir 
cura de coordinar les actuacions de gestió de residus municipals, tant a nivell 
general de Catalunya, com en relació amb cadascuna de les instal·lacions 
previstes el Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus municipals. 

2. Els ajuntaments han d’exercir les seves competències de programació, planifi cació, 
ordenació i execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals 
d’acord amb les previsions del Programa de Gestió de Residus municipals de 
Catalunya, que en tot cas garantirà l’autonomia local per prestar els serveis de 
gestió de residus municipals sota la seva responsabilitat. 

3. L’Agència de Residus de Catalunya ha de realitzar el seguiment de l’execució 
del Programa de Gestió de Residus municipals. En aquells casos en què un 
Ajuntament incompleix les previsions establertes en el programa l’Agència 
de Residus ha de recordar el deure de complir-les i advertirà l’ens local de la 
possibilitat d’aplicar les mesures previstes en els dos paràgrafs següents:

 a) Si al cap d’un mes l’ens local persisteix en l’incompliment, l’Agència de Residus 
pot denegar-li la possibilitat d’obtenir ajuts amb càrrec al Fons Econòmic 
regulat per l’article 27 bis de la present llei.

 b) Si l’incompliment pot afectar l’assoliment dels objectius per a la gestió dels 
residus municipals establerts al programa, l’Agència de Residus de Catalunya 
pot subrogar-se en l’exercici de la competència municipal de gestió de residus, 
de conformitat amb el règim i els procediments establerts a l’article 151 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  

4. L’Agència de Residus de Catalunya ha de presentar amb periodicitat biennal un 
informe al Parlament de Catalunya sobre el grau de compliment de les previsions 
del Programa de gestió de residus municipals i sobre les mesures que ha adoptat 
per garantir l’adequació efectiva de l’exercici de les competències municipals a 
les previsions d’aquest programa.  

Article 7. Acció de reducció

1. Per a la reducció de la producció dels residus i llur perillositat s’ha de fomentar:
 a) L’aplicació de les millors tecnologies disponibles que afavoreixin la reducció 

dels residus, la concentració, l’estalvi de recursos naturals i energia, i que 
redueixin els riscos al medi i la salut de les persones.

 b) La fabricació, la comercialització i l’ús de productes el cicle de vida dels 
quals permeti recuperar-los o reutilitzar-los com a subproductes o primeres 
matèries.

 c) L’aplicació de les millors tecnologies disponibles per al tractament de les 
matèries o substàncies perilloses contingudes en els residus.

2. S’han d’establir mesures econòmiques i fi scals orientades a promoure la  reducció 
de la producció de residus, el tractament per reduir llur perillositat, la seva 
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valorització material i la seva reciclabilitat. Les mesures orientades a la reducció 
de residus d’envasos i embalatges tenen caràcter prioritari.

Article 8. Recollida selectiva

1. Per a la recollida selectiva de residus s’han d’atendre les seves possibilitats de valorit-
zació i, en tot cas, els condicionants que imposen les estructures i els sistemes actuals 
de gestió de les diferents categories de residus, incloent les dejeccions ramaderes.

2. Sempre que resulti aconsellable, d’acord amb els requisits i els condicionants as-
senyalats en l’apartat anterior, el Govern de la Generalitat pot acordar la implanta-
ció de sistemes de recollida selectiva per a determinades matèries o substàncies 
i fomentar-ne per a d’altres. 

3. La implantació del sistema de recollida selectiva per a residus no municipals no 
ha de generar obligacions econòmiques als ens locals. 

4. Els municipis gaudeixen també de la potestat de reglamentar la recollida selecti-
va dels residus municipals atenent les determinacions específi ques que resultin 
de la legislació de la Generalitat.  

Article 9. Accions de formació i conscienciació

En el marc del programa general defi nit per l’article 6, s’ha d’elaborar i desenvolupar 
unes línees d’actuació especifi ques  per fer possible una àmplia campanya de for-
mació i conscienciació ciutadana dirigida a:  
a) Informar de les conseqüències negatives pel medi derivades de l’ús incorrecte 

de productes que generen residus especials, de l’augment de la producció de 
residus, i dels benefi cis derivats d’un consum sostenible. 

b) Promoure la participació activa en la implantació de la recollida selectiva. 
c) Fomentar la disminució de l’ús d’envasos i embalatges, d’un sol ús, de productes, 

principalment, dels de difícil reutilització o reciclabilitat. 
d) Evitar la degradació d’espais naturals, garantint la conservació dels sòls i pro-

moure’n la seva regeneració.
e) Fomentar l’ús de les dejeccions ramaderes com a fertilitzant orgànic.

Article 2. Modifi cació dels articles 13 i 14 de la Llei 6/1993

Amb l’objectiu d’incorporar els principis de sufi ciència i proximitat i el criteri de la 
seva aplicació en funció de la planifi cació sectorial i urbanística a la que es preveu 
que es sotmeti la gestió de residus, sens perjudici que la valorització sigui, en tot cas, 
prioritària, es modifi quen els articles els articles 13 i 14 de la Llei 6/1993, que queden 
redactats de la forma següent: 

Article 13. Principis d’actuació

1. El programa general, els programes de gestió i el Pla territorial sectorial d’infraes-
tructures de gestió de residus municipals s’han d’orientar envers:
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 a) La sufi ciència de les instal·lacions de valorització material i de disposició 
del rebuig dels residus per a la gestió de tots els residus que es generen a 
Catalunya i, en el seu cas, en un àmbit territorial determinat.

 b) La gestió dels residus originats en el territori de Catalunya de conformitat amb 
el principi de proximitat.

 c) La valorització dels residus com a via prioritària de gestió de residus.

2. La valorització material dels residus tindrà caràcter prioritari enfront l’aplicació 
dels principis de sufi ciència i proximitat. 

Article 14. Tècniques i instruments d’actuació

1. Per fer efectius els principis establerts per l’article 13, es poden aplicar les tècni-
ques següents:

 a) Delimitar zones del territori a efectes d’adscripció de determinats residus a instal-
lacions concretes en el marc del programa general, els programes de gestió i el 
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.

 b) Sotmetre a control previ les actuacions d’expedició de residus fora de 
Catalunya i també sotmetre a autorització la importació de residus procedents 
d’altres territoris, d’acord amb el règim aplicable a cada tipologia de residus. 
Per a l’atorgament de l’autorització cal atenir-se a les determinacions que re-
sultin del programa general previst a l’article 6 d’aquesta Llei.

2. Els instruments d’ordenació del territori i de planejament urbanístic han de con-
templar la gestió dels residus que s’originen en l’àmbit territorial respectiu i es-
tablir les prescripcions pertinents al respecte, d’acord amb les determinacions 
d’aquesta Llei. A aquests efectes el planejament general ha de contenir les cor-
responents determinacions dins del sistema d’equipaments que estableixin les 
reserves de sòl necessàries per a l’execució de les instal·lacions de gestió de 
residus previstes. 

3. Es declara d’utilitat pública i interès social, als efectes de la legislació d’expropia-
ció forçosa, l’establiment o ampliació d’instal·lacions d’emmagatzematge, valorit-
zació i eliminació de residus. 

4. S’han de constituir comissions de seguiment, amb participació social, que vetllin 
pel correcte funcionament de les instal·lacions de gestió de residus d’interès ge-
neral i estratègic. La forma de constitució i les normes de funcionament d’aques-
tes comissions han de ser objecte de desenvolupament reglamentari.

Article 3. Modifi cació dels articles 12, 26,  28  i 29 de la Llei 6/1993

Amb la fi nalitat d’adequar els preceptes relatius a la disposició del rebuig a la norma-
tiva europea i estatal i a la nova realitat a Catalunya es modifi quen els articles 12, 26 
i 28 de la Llei 6/1993 que resten redactats de la forma següent:

Article 12. Disposició del rebuig dels residus

1. La disposició del rebuig dels residus se subjecta al principi general de limitació 
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a les fraccions residuals no susceptibles de valorització segons les tècniques 
actuals existents.

2. Només poden ésser objecte de disposició del rebuig les fraccions residuals 
tractades prèviament. Nogensmenys, aquesta disposició no és d’aplicació als 
residus el tractament dels quals sigui tècnicament inviable o no contribueixi al 
compliment dels objectius de protecció de la salut i del medi ambient.

Article 26. Operacions de disposició del rebuig dels residus

1. Les operacions de disposició del rebuig dels residus poden ésser efectuades en 
l’origen o bé en plantes externes, i resten sotmeses a la intervenció administrativa 
ambiental corresponent.

 
2. Es declaren servei públic titularitat de la Generalitat la deposició controlada i la 

incineració dels residus especials en plantes externes.

3. Es faculta al Govern de la Generalitat per declarar servei públic titularitat de la 
Generalitat la disposició del rebuig d’altres residus no municipals, quan aquestes 
operacions no siguin garantides per la gestió privada. 

 
Article 28. Sistemes de disposició del rebuig dels residus

Els sistemes de disposició del rebuig dels residus són els inclosos en l’annex 
II.A de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE, publicats a l’annex 1.A de l’Ordre 
MAM/304/2002.

Article 29 - Classifi cació dels residus 

1.  A efectes de la disposició del rebuig i atenent llurs característiques, els residus es 
classifi quen en: 

 a)  Residus especials.
 b) Residus no especials.
 c) Residus inerts. 

2. Són residus especials els residus qualifi cats com a perillosos per la normativa 
bàsica de l’Estat i per la normativa comunitària.

3. Són residus no especials els residus qualifi cats com a no perillosos per la norma-
tiva bàsica de l’Estat i per la normativa comunitària.

4. Són residus inerts els residus no especials que no experimenten transforma-cions 
físiques, químiques o biològiques signifi catives. Els residus inerts no són residus 
solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament de cap altra 
manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament les altres matèries amb 
les quals entren en contacte de manera que contaminin el medi o perjudiquin la 
salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants dels residus i 
l’ecotoxicitat del lixiviat han d’ésser insignifi cants i no han de comportar cap risc 
per a la qualitat de les aigües superfi cials o subterrànies.
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Article 4. Modifi cació de l’article 15 de la Llei 6/1993

Amb l’objectiu d’adaptar la Llei 6/1993 a la normativa estatal en matèria de protecció 
del sòl front la contaminació, establerta a la Llei 10/1998, de residus i al Reial Decret 
9/2005, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl 
i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, es modifi ca l’article 
15 que resta redactat de la següent manera: 

Article 15. Espais degradats i sòls contaminats

1. Per regenerar els espais degradats per descàrregues incontrolades i recuperar 
els sòls contaminats, els programes corresponents han d’atendre:

 
 a) Que el responsable directe de la regeneració, neteja i recuperació és la 

persona que ha efectuat la descàrrega o ha provocat la contaminació i, 
solidàriament, el productor o el posseïdor del residu.

 b) Que n’és responsable subsidiari el propietari de l’emplaçament on s’han de 
dur a terme les mesures de regeneració, neteja i recuperació o, si s’escau, el 
titular del domini públic afectat.

 c) Que les mesures de neteja i recuperació d’un sòl contaminat s’han de dur a 
terme en la forma i els terminis establerts a la declaració de sòl contaminat.

 d) Que les actuacions de regeneració han d’ésser ordenades per l’ajuntament o, 
si s’escau, pel consell comarcal, on hi ha emplaçat l’espai degradat.

 e) Que l’acció de govern de la Generalitat encaminada a la regeneració dels 
espais degradats de Catalunya s’ha de dur a terme assistint els ens locals 
i cooperant-hi i, si això no és sufi cient, aplicant la subrogació o l’execució 
subsidiària que estableix l’article 151 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

2. La declaració d’un sòl com a contaminat pot comportar la suspensió de l’executivitat 
dels drets d’edifi cació i altres aprofi taments del sòl que siguin incompatibles amb 
les mesures de neteja i recuperació del terreny que s’hi contemplin, fi ns que 
aquestes es duguin a terme ó es declari el sòl com a no contaminat.

3. La declaració d’un sòl com a contaminat porta implícita la declaració d’utilitat 
pública als efectes de l’expropiació forçosa dels terrenys. 

Article 5. Modifi cació dels articles 5, 22.4, 27 bis de la Llei 6/1993

Per tal de garantir el compromís de col·laboració de la Generalitat de Catalunya amb 
els ens locals vers la gestió dels residus es modifi quen els articles 5, 22.4 i 27 bis de 
la Llei 6/1993, que resten redactats de la següent manera:

Article 5. Disposicions específi ques

1. Mitjançant disposició reglamentaria s’ha de regular la producció i la gestió 
de determinades categories de residus quan ho exigeixi la seva naturalesa, 
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característiques o especials requisits de gestió, així com la necessària adaptació 
al progrés científi c i tècnic.

 
2. Amb caràcter anual s’han de promoure accions de foment i suport adreçades als 

ens locals de Catalunya per a la optimització de la gestió dels residus municipals, 
incloent mesures destinades a:

 a) Establir i consolidar el servei de recollida selectiva, inclosa la fracció orgànica, 
en aquells municipis de menys de cinc mil habitants en els que, la distància, 
la dispersió demogràfi ca i la quantitat de residus produïts condicionin 
econòmicament la prestació d’aquest servei, així com també en aquells 
municipis en què l’afl uència de població estacional condicioni econòmica i 
logísticament la prestació d’aquest servei. 

 b) Impulsar i consolidar l’ús d’aquells productes reciclats, i reciclables, pels 
quals no existeix un mercat consolidat i els hi és difícil competir en igualtat de 
condicions econòmiques de mercat, amb d’altres productes similars produïts 
amb matèries primeres naturals de primera generació.

 c) El foment i l’establiment de línies d’ajut econòmic als ens locals en funció 
de l’esforç a contribuir a la recuperació i valorització material del conjunt de 
fraccions que composen els residus, que sigui objecte del servei de recollida 
municipal.

3. El Govern de la Generalitat de Catalunya instarà al Govern Central per tal que 
en la regulació de la producció d’energia, s’atorgui un tractament econòmica-
ment més competitiu a l’energia produïda a partir del biogàs generat en les 
plantes de tractament dels residus municipals així com també a la produïda en 
el procés de desgasifi cació dels dipòsits controlats, que a la generació d’ener-
gia elèctrica produïda en els processos d’incineració del rebuig del residus 
municipals. 

Article 22. Operacions de reciclatge i tractament de residus

1. Els ens locals competents han de garantir el reciclatge i el tractament dels residus 
municipals que s’originen en l’àmbit de llur jurisdicció. 

2. Els serveis públics de reciclatge i de tractament de residus municipals, de 
titularitat dels ens locals, han de comprendre, com a mínim, els residus procedents 
d’operacions de recollida selectiva i d’operacions de destriament, amb excepció 
dels residus especials. A aquests efectes, el servei de deixalleria és considerat 
com un sistema de recollida selectiva.

 
3. L’Administració de la Generalitat es pot subrogar en les competències dels ens 

locals quan aquests no presten el servei o el presten d’una manera notòriament 
inadequada, aplicant allò que estableix l’article 151 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya.
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4. L’administració de la Generalitat pot cooperar amb els ens locals, especialment, 
prestant ajuda tècnica i econòmica per a la redacció d’estudis, incloent els auxilis 
informatius i administratius que siguin necessaris.

Article 27 bis. Fons econòmic
 
1. L’objecte del Fons Econòmic és possibilitar la implantació de les instal·lacions 

previstes a l’apartat 2 d’aquest article i, amb els seus recursos, fomentar les 
accions socials, ambientals i econòmiques directament orientades a la realització 
d’infraestructures, equipaments i serveis per a la ciutadania dels ens locals en els 
quals s’estableixin aquestes instal·lacions.

2. Són benefi ciaris del Fons Econòmic els ens locals en el territori dels quals 
s’ubiquin:

 a) instal·lacions que realitzin operacions de gestió de residus especials 
declarades servei públic de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i

 b) instal·lacions de tractament i disposició del rebuig de residus municipals 
previstes en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals.

3. Aquests ens locals poden ser benefi ciaris de les següents aportacions:

 a) Un fons consistent en un percentatge del pressupost total de l’obra a realitzar 
per a la implantació de la nova instal·lació de gestió de residus. 

 b) Un fons consistent en una aportació econòmica anual de caràcter variable, 
determinada en funció del sistema de la instal·lació, de la tipologia dels 
residus i del nombre de tones que tracta anualment.

4. La dotació i els criteris de distribució d’aquests fons s’han de regular i fi xar pel 
Govern, mitjançant el corresponent procés reglamentari.

5. Els ens locals benefi ciaris del Fons econòmic participen en les funcions de control 
i vigilància de la instal·lació corresponent. 

6. Les entitats locals benefi ciàries del Fons econòmic podran tenir una valoració 
prioritària respecte dels ajuts concedits en el marc dels plans i programes de 
cooperació en obres, activitats i serveis d’interès municipal, sempre que aquesta 
valoració prioritària sigui compatible amb els criteris que estableixin les bases de 
la convocatòria. 

Article 6. Modifi cació dels articles 38, 47, derogació de la disposició fi nal 
cinquena de la Llei 6/1993 

Es modifi quen els articles 38 i 47 en relació a les competències municipals en matèria 
de gestió de residus, tant per adaptar la seva redacció a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 
de residus, com per precisar el deure de valoritzar i l’obligació d’establir la recollida 
selectiva de tots els residus municipals. Per tant, aquests articles resten redactats de 
la següent manera:
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Article 38. Competències i funcions dels municipis

1. La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del  municipi.

2. El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim, 
el servei de recollida, de transport, de valorització i de disposició del rebuig 
d’aquests residus.

 
3. El municipi ha de gestionar aquest servei segons les determinacions bàsiques 

següents:
 a) L’ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la 

recollida en les condicions que estableixi la normativa municipal d’aplicació.
 b) L’ajuntament ha de promoure la valorització dels residus en el marc del programa 

general i el programa de gestió de residus municipals que formuli la Generalitat.
 c) L’ajuntament ha de prendre les mesures necessàries per garantir que en les 

operacions de gestió del servei es compleixen els objectius especifi cats per 
l’article 2.

4. Sens perjudici del que disposen els apartats 1, 2 i 3, els ens locals competents 
poden obligar als posseïdors de residus que, per llurs característiques, esdevinguin 
perillosos, o difícils de recollir, transportar, valoritzar o tractar, a gestionar-los per 
si mateixos o a adoptar les mesures necessàries per a facilitar-ne la gestió. Els 
ens locals han de fomentar les obligacions que derivin d’aquest apartat en raons 
justifi cades i basades en les característiques dels residus en la incidència que 
tenen sobre els serveis municipals, la via pública o el medi ambient.

Article 47. Recollida selectiva de residus municipals

1. Per tal d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals 
tots els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diferents 
fraccions de residus.

 
 En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin 

prestar el servei de recollida selectiva per sí mateixos o en col·laboració amb 
d’altres municipis, la recollida selectiva pot ser assumida pel consell comarcal o 
ens consorciat corresponent, d’acord amb la legislació de règim local aplicable a 
Catalunya.

 Així mateix, a tots els municipis de menys de cinc mil habitants els hi serà d’aplicació 
el previst en l’apartat 2 a) de l’article 5, sobre disposicions específi ques, sempre 
que hi concorrin les condicions referides en aquest apartat. 

 No obstant per aquells residus pels quals s’ha disposat un règim específi c regeix 
la normativa aplicable.

2. Als efectes del que estableix l’apartat anterior els ajuntaments o, en el seu cas, 
els ens locals supramunicipals, han de consignar els crèdits necessaris en llurs 
pressupostos.
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3. El lliurament separat de residus orgànics s’ha de dur a terme d’acord amb el 
Pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica de l’àmbit 
territorial corresponent.

 Aquest Pla s’ha de presentar davant de l’Agència de Residus de Catalunya en el 
termini d’un any, com a màxim, des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, per a la 
seva verifi cació i aprovació, si s’escau, en relació a les previsions i objectius del 
Programa de Gestió de Residus Municipals, vigent. 

Article 7. Modifi cació del títol del Capítol V i de l’article 48 de la Llei 6/1993

Amb l’objectiu d’establir la deguda concordança entre la Llei 6/1993 i la nova 
normativa sobre fi nançament de les infraestructures que deroga la Llei 16/2003, de 
13 de juny, es modifi quen el títol del capítol V i l’article 48, que resten redactats de la 
següent manera:
 
“Capítol V

De la cooperació econòmica de la Generalitat en la gestió dels residus” 

Article 48. Fons de Gestió de Residus

1. Es crea el Fons de Gestió de Residus, en el marc de la legislació reguladora de 
la cooperació econòmica de la Generalitat en inversions en obres i serveis de 
competència dels ens locals de Catalunya que contenen les lleis d’organització 
territorial de Catalunya.

2. El Fons de Gestió de Residus pot instrumentar la cooperació econòmica de la 
Generalitat en el foment de les operacions de prevenció, valorització i optimització 
d’altres categories de residus, un cop quedi garantit el fi nançament de les 
infraestructures de gestió de residus municipals.

Article 8. Modifi cació dels articles 55, 56, 60, 62 i 75 de la Llei 6/1993 i s’hi afegeix 
un nou article 60 bis 

Amb l’objectiu de establir un nou model d’organització en el si de l’Agència de Residus 
de Catalunya, d’acord amb els canvis realitzats en altres entitats de dret públic i per tal 
de potenciar la participació ciutadana en la política de prevenció i gestió de residus de 
la Generalitat, s’afegeix un nou article 60 bis i es modifi quen els articles 55, 56, 60, 62 
75 i 88 de la Llei 6/1993 que queden redactats de la forma següent:

Article 55. Organització

1. Els òrgans de govern de l’Agència de Residus de Catalunya són:
 a) El Consell de Direcció.
 b) El president o presidenta.
 c) El director o directora.
 d) El gerent o la gerent.
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2. L’òrgan d’assessorament i de participació del Consell de Direcció de l’Agència 
de Residus de Catalunya és el Consell per a la prevenció i la gestió dels residus 
a Catalunya regulat a l’article 60 bis de la Llei.

3. L’Agència de Residus de Catalunya està dotada d’Assessoria Jurídica pròpia. 

Article 56. Composició del Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció és integrat per:

 a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en 
matèria de medi ambient.

 b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el secretari o secretaria general 
competent en matèria de medi ambient.

 c) Les vocalies integrades per les persones següents: nou representants dels 
departaments de la Generalitat, nomenats pel Govern; set representants dels 
ens locals de Catalunya, una d’aquestes persones designada per l’Entitat 
Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i les altres 
sis designades per les dues associacions d’ens locals més representatives 
de Catalunya; el director o directora general de Qualitat Ambiental; el 
director o directora i el gerent o la gerent de l’Agència de Residus de 
Catalunya; el gerent o la gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua; dos 
representants sindicals, designats pels sindicats més representatius; dos 
representants empresarials, designats per les associacions empresarials 
més representatives; un representant de l’Associació Catalana d’Indústries 
de Tractadors de Residus Especials; un representant del Consell de Cambres 
de Catalunya; un expert en matèria de residus, nomenat pel conseller o 
consellera competent en matèria de medi ambient; dos representants de 
les entitats ecologistes de Catalunya, nomenats pel conseller o consellera 
competent en matèria de medi ambient; dos representants de les 
organitzacions més representatives de consumidors i usuaris de Catalunya, 
nomenats pel conseller o consellera competent en matèria de medi ambient, 
un representant de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, 
i un representant de cadascuna de les dues organitzacions professionals 
agràries més representatives.

 d) El secretari o secretaria, amb veu i sense vot, que és un treballador o 
treballadora de l’Agència de Residus de Catalunya, designat pel conseller o 
consellera competent en matèria de medi ambient.

 
2. Quan l’ordre del dia de la reunió del Consell de Direcció inclou la consideració 

específi ca d’assumptes que afecten un o diversos municipis, hi han d’ésser 
convocats l’alcalde o alcaldessa o els alcaldes corresponents, els quals poden 
assistir, acompanyats de la persona que designin, a la deliberació de l’assumpte 
per al qual han estat convocats i prendre-hi part amb veu però sense vot.
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Article 60. El director o directora i el gerent o la gerent 

1. El director o directora de l’Agència de Residus de Catalunya és nomenat pel 
Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera competent en 
matèria de medi ambient.

2. El director o directora és l’òrgan executiu que dirigeix i representa l’Agència de 
Residus de Catalunya, i li corresponen les funcions següents:

 a) Exercir la direcció superior dels serveis i del personal de l’Agència.
 b) Elaborar la proposta d’ordre del dia de les sessions del Consell de Direcció i 

elevar-la al president o presidenta per a la seva formulació.
 c) Aprovar defi nitivament els projectes constructius realitzats per l’Agència de 

Residus de Catalunya i decidir sobre la prestació de serveis.
 d) Signar convenis amb altres Administracions i ens públics.
 e) Presentar al Consell de Direcció, per a la seva aprovació, les propostes de 

programes d’actuació, d’inversió i de fi nançament, el balanç i la memòria 
corresponent.

 f) Exercir d’òrgan de contractació de l’Agència quan per la seva quantia i durada 
aquesta funció no estigui atribuïda al gerent o la gerent.

 g) Autoritzar les despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris de l’Agència.
 h) Autoritzar els actes d’afectació i desafectació dels béns de domini públic 

adscrits a l’Agència, i els actes de disposició, alienació o transacció de la 
resta de béns i drets de l’Agència, amb subjecció al que estableix l’Estatut de 
l’empresa pública catalana.

 i) Determinar, a proposta del gerent o de la gerent, la plantilla de personal de 
l’Agència.

 j) Les funcions que el Consell de Direcció li delegui.
 k) Qualsevol altre funció que li sigui atorgada reglamentàriament.
 l) Qualsevol altre funció de l’Agència no atribuïda a un altre òrgan.

3. El gerent o la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya és nomenat pel conseller 
o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient.

4. El gerent o la gerent és l’òrgan de gestió i administració ordinàries de l’Agència 
de Residus de Catalunya, i li corresponen les funcions següents:

 a) Executar els acords del Consell de Direcció.
 b) Exercir la direcció ordinària de tots els serveis, instal·lacions i dependències 

de l’Agència.
 c) Exercir la direcció ordinària del personal de l’Agència, signant els contractes 

de treball, autoritzant els pagaments de nòmines i assentaments i realitzant els 
altres actes necessaris per a la gestió del personal.

 d) Exercir d’òrgan de contractació quan l’import no superi els 5.000.000 d’euros, 
inclosos els contractes de caràcter plurianual de no més de quatre anys, 
sempre i quan l’import acumulat de totes les seves anualitats no ultrapassi la 
quantia indicada.

 e) Ordenar els pagaments i emetre els corresponents certifi cats, autoritzar 
ajornaments, acordar la devolució d’ingressos, i realitzar els altres actes 
ordinaris de gestió econòmica de l’Agència.
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 f) Incoar expedients sancionadors.
 g) Iniciar i resoldre expedients de declaració de sòls contaminats. 
 h) Qualsevol altra funció que el Consell de Direcció o el director o directora li 

delegui.
 i) Qualsevol altre funció que li sigui atorgada reglamentàriament.

Article 60 bis. El Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya

1. El Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya és l’òrgan 
d’assessorament i de participació del Consell de Direcció en relació a les accions 
de l’Agència de Residus de Catalunya en matèria de prevenció i gestió dels 
residus.

2. Integren el Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya entre 
d’altres, les entitats locals, les entitats ecologistes, les organitzacions sindicals, 
les organitzacions empresarials, les organitzacions professionals agràries, les 
organitzacions d’entitats d’economia social vinculades a la gestió dels residus, les 
associacions de veïns, les organitzacions de consumidors i usuaris, les universitats, 
experts en la matèria i representants de l’Administració de la Generalitat.

3. Són funcions del Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya les 
que li siguin atorgades reglamentàriament i, en particular, les següents:

 a) L’assessorament i la formulació de propostes d’actuació en matèria de 
prevenció i de gestió de residus.

 b) Emetre informe sobre plans i programes de gestió de residus, i les seves 
revisions.

 c) Emetre informe sobre disposicions de caràcter general que tinguin per objecte 
els residus.

 d) La promoció de processos participatius en matèria de prevenció i gestió de 
residus.

4. La integració, les funcions específi ques i l’organització i el funcionament del 
Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya s’han d’establir per 
reglament. 

Article 62. Règim de recursos

1. Les resolucions del president o presidenta, les del director o directora, i els acords 
del Consell de Direcció posen fi  a la via administrativa i poden ésser objecte de 
recurs potestatiu de reposició.

2. Els actes administratius dictats pel gerent o la gerent poden ésser objecte de 
recurs d’alçada davant el director o directora.

 
3. Els recursos extraordinaris de revisió s’han d’interposar d’acord amb el que 

estableix l’article 86 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat.
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4. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per allò que es prescriu a la normativa 
vigent.

5. Els actes dictats en aplicació del règim econòmico-fi nancer determinat per 
aquesta Llei, per la Llei de mesures fi nançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus i per altres 
normes tributàries i fi nanceres, poden ésser objecte de reclamació econòmico-
administrativa en la forma i els terminis establerts per la legislació que li és 
aplicable.

Article 75. Competència

1. El límit de la potestat sancionadora, per a infraccions molt greus, és el següent:

 a) Els alcaldes de municipis de menys de 50.000 habitants, 6.010,12 euros.
 b) Els alcaldes de municipis de més de 50.000 habitants, el president de l’Entitat 

Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i el director 
de l’Agència de Residus de Catalunya, 60.101,21 euros.

 c) El president de l’Agència de Residus de Catalunya, 300.506,05 euros.
 d) El Govern de la Generalitat, 1.202.024,21 euros.
 
2. Els límits de la potestat sancionadora d’aquests òrgans per a infraccions greus i 

lleus són, respectivament, el cinquanta per cent i el cinc per cent de les quanties 
anteriors.

 
3. La determinació dels òrgans competents per a la imposició de sancions per 

infracció de les normes de gestió intracentres dels residus sanitaris és la que 
consta en la normativa específi ca reguladora d’aquests residus.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

L’aprovació de les accions de foment i suport de caràcter anual previstes a l’article 5, 
apartat segon, subapartat c) es realitzarà durant l’exercici pressupostari consegüent 
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera

Es deroga l’article 113 de la Llei 6/1993.
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DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta el Govern perquè, en el termini d’un any, refongui en un text únic la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei 15/2003, de 13 de juny, la 
present modifi cació de la Llei 6/1993 i la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora 
de la incineració de residus, incloent-hi l’aclariment, la regularització i l’harmonització 
dels textos legals a refondre.

Segona  

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’ésser publicada en el Diari Ofi cial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 30 de maig de 2006

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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