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DICTAMEN 11/2009 sobre el Projecte de decret legislatiu
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels
residus.
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 la Llei
7/2005, de 8 de juny, per delegació del Ple, la Comissió Executiva del
Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 5
de juny del 2009, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 22 de maig del 2009 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava
l’emissió, pel procediment d’urgència, del dictamen de caràcter preceptiu,
previ a la seva tramitació, del Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora dels residus.
El Projecte de decret legislatiu es va acompanyar d’una memòria
econòmica.
La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient es
va reunir el dia 28 de maig i va elaborar la proposta de dictamen.
II. CONTINGUT
El Projecte de decret legislatiu consta d’un preàmbul, un article únic, una
disposició addicional, una disposició derogatòria, una disposició final i un
annex.
El preàmbul indica que, a l’empara de la Llei 9/2008, es refon en un text únic
la Llei 6/1993 reguladora dels residus; les modificacions que la Llei 9/2008
esmentada i la Llei 15/2003 hi van incorporar i la Llei 11/2000 reguladora de
la incineració de residus. Així mateix, indica que també s’ha procedit a
l’harmonització de les disposicions de la Llei per tal d’unificar-ne el
llenguatge emprat i fer possible una lectura sistemàtica, tenint en compte la
normativa estatal i comunitària.
L’article únic indica que s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels
residus.
La disposició addicional estableix que totes les referències fetes en altres
disposicions a les quals es refonen s’han d’entendre fetes al text refós.
La disposició derogatòria preveu la derogació de les disposicions que
s’oposin al text que s’aprova i, en particular, de la Llei 6/1993; la Llei
11/2000; la Llei 15/2003 i la Llei 9/2008.
La disposició final regula l’entrada en vigor del decret legislatiu i del text
refós.
L’annex conté el Text refós, que consta de 129 articles agrupats en tres
títols, dues disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, cinc
disposicions finals i un annex.
2-Dictamen

El títol primer agrupa de l’article 1 al 55, dividits en sis capítols, i es titula
Gestió dels residus. El capítol I conté les disposicions generals i estableix
l’objecte i els objectius de la Llei. Conté també definicions de conceptes als
efectes de la Llei; l’àmbit d’aplicació i disposicions específiques relatives a la
regulació de determinades matèries per reglament i a la promoció anual
d’accions de foment i suport de l’optimització de la gestió dels residus
municipals.
El capítol II estableix l’ordre de les prioritats i objectius de l’acció ambiental
de la Generalitat de Catalunya i defineix les mesures que s’han d’adoptar
per cadascuna d’aquestes prioritats. Així mateix, es regulen els instruments
per a la planificació de la gestió de residus, distingint el programa general,
els programes de gestió de residus que el despleguen i el Pla territorial
sectorial d’infraestructures de gestió de residus.
El capítol III regula els mecanismes per a la regeneració d’espais degradats
per descàrregues incontrolades i per la recuperació de sòls contaminats.
Els articles que integren el capítol IV s’agrupen en quatre seccions en les
quals es regulen diferents aspectes de la gestió de residus. La secció
primera estableix les obligacions de les persones productores, posseïdores i
gestores de residus i regula el Registre General de Gestors de Residus. La
secció segona regula la valorització de residus i la tercera la disposició del
rebuig dels residus. La secció quarta regula les taxes, altres tributs i preus
públics vinculats a la gestió de residus.
El capítol V conté una regulació concreta de la gestió dels residus
municipals. Finalment, el capítol VI regula el fons de gestió de residus com a
instrument de cooperació econòmica de la Generalitat en la gestió dels
residus.
El títol segon, que inclou els articles del 56 al 71 agrupats en dos capítols,
regula l’Agència de Residus de Catalunya. El capítol I regula la naturalesa i
el caràcter de l’Agència, les funcions i els òrgans de govern en els quals
s’estructura. En concret, regula el Consell de Direcció; el president o
presidenta; el director o directora i el Consell per la Prevenció i la Gestió
dels Residus a Catalunya. El capítol II regula el règim jurídic i econòmic de
l’Agència. En aquest capítol es regula també la composició i funcions del
Consell Assessor de la Gestió de Residus Industrials de Catalunya.
El títol tercer, que inclou els articles del 72 al 129 estructurats en nou
capítols, s’anomena Infraccions i sancions i regula el règim sancionador. El
capítol I defineix les conductes que es poden sancionar i les classifica en
molt greus, greus i lleus. El capítol II estableix les sancions que es poden
imposar i el capítol III estableix els criteris de graduació de les sancions. El
capítol IV regula les persones responsables de les infraccions establertes
per la Llei. El capítol V i VI regulen, respectivament, les mesures cautelars i
les multes coercitives que es poden acordar. El capítol VII regula el
procediment sancionador. El capítol VIII regula els criteris de prescripció de
les infraccions i sancions i el capítol IX regula la funció inspectora en
matèria ambiental.
La disposició addicional primera indica que el Govern ha de fomentar la
col·laboració i cooperació amb altres administracions i la societat civil per
promoure campanyes de sensibilització, difusió i educació ambiental.
La disposició addicional segona indica els supòsits en els quals el Govern
ha de promoure els sistemes de retorn i de dipòsit d’envasos.
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La disposició transitòria primera especifica quan entra en vigor la supressió
de la declaració de servei públic del tractament d’aparells que contenen
clorofluorocarburs, piles, fluorescents, llums de vapor de mercuri i olis.
La disposició transitòria segona manté el caràcter de beneficiaris del fons
econòmic regulat per la Llei pels ens locals que ho eren en el moment
d’entrada en vigor de la Llei 9/2008.
La disposició final primera autoritza el Govern per actualitzar i revisar
l’annex quan s’hagi d’adaptar a la normativa bàsica estatal i comunitària.
La disposició final segona faculta el Govern per desenvolupar la Llei.
La disposició final tercera autoritza el Govern per adaptar determinats
articles a la normativa europea.
La disposició final quarta faculta el Govern per adaptar la quantia de les
multes atenent la variació de l’índex de preus al consum.
La disposició final cinquena preveu que s’haurà de modificar la Llei si les
adaptacions de la quantia de les multes impliquen un increment superior al
15% de l’import fixat per aquella.
L’annex explicita els residus que es poden admetre en el servei de
deixalleria i estableix que el reglament del servei ha d’establir les condicions
en què els residus hi han de ser lliurats i també estableix que si disposa d’un
altre sistema de recollida selectiva, pot limitar la relació de residus admesos.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la
llei reguladora dels residus, tramès pel conseller de Medi Ambient i
Habitatge perquè aquest Consell el dictamini, compleix la disposició final de
la Llei 9/2008 que autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any des de
la seva entrada en vigor, refongui en un text únic la Llei esmentada, la Llei
6/1993, la Llei 15/2003 i la Llei 11/2000 i perquè regularitzi, aclareixi i
harmonitzi els textos de les dites lleis.
En aquest sentit, el CTESC valora la diligència del Govern a donar resposta
a aquesta disposició final per tal de contribuir a l’aclariment dels preceptes i
salvaguardar la seguretat jurídica necessària.
Segona. L’autorització conferida per la disposició final de la Llei 9/2008 té
un ampli abast, atès que no es limita a habilitar el Govern perquè unifiqui en
un sol text les lleis objecte de refosa, sinó que comprèn, així mateix, les
facultats de regularització, aclariment i harmonització d’aquestes
disposicions. Això ha permès introduir algunes alteracions en el text literal
dels preceptes objecte de refosa, en la mesura en què ha estat necessari
per obtenir una redacció unitària del text legal unificat, però que no ha de
tenir cap abast innovador i que només es justifica per raó de la mateixa
coherència del text normatiu.
Atès el que s’ha exposat, el CTESC considera que el Projecte de decret
legislatiu sotmès a dictamen s’ajusta als termes de l’autorització feta per la
Llei 9/2008 i que la refosa, regularització, aclariment i l’harmonització s’han
realitzat amb correcció, sense que, amb caràcter general, les modificacions
realitzades en el text suposin canvis de transcendència. Així, el CTESC
considera que el Projecte de decret legislatiu analitzat segueix fidelment en
la seva major part la literalitat de les disposicions legals que es refonen, en
respecta el sentit i abast i introdueix les modulacions necessàries per
4-Dictamen

conformar un text complet, coherent i sistemàticament ordenat.
Tercera. Atès el caràcter preceptiu d’aquest dictamen i atès el fet que el
preàmbul del Projecte de decret legislatiu fa esment del dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, el CTESC considera que seria convenient
incloure-hi també la referència al present dictamen.

IV. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya valora positivament el
Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora dels residus i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les
recomanacions formulades en el present dictamen.

Barcelona, 5 de juny del 2009

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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La normativa catalana en matèria de residus ha estat modificada tenint en compte aquesta
activitat legislativa produïda a l’àmbit comunitari, estatal, i català. Nogensmenys, les
modificacions en la Llei 6/1993 han estat parcials, fet que ha provocat que el llenguatge
utilitzat en la llei no sigui únic, atès que en els articles que han estat modificats el
llenguatge s’ha adaptat a les noves disposicions estatals i comunitàries i en els que no ho
han estat s’ha conservat el llenguatge utilitzat l’any 1993. S’observa, per aquesta raó, que
s’utilitzen diversos termes per referir-se al mateix concepte o que un mateix terme té
diferents accepcions al llarg de la Llei.
Per tot això, s’ha acomplert el mandat d’harmonització de les disposicions de la Llei
procedint a una revisió de la redacció d’alguns articles de la Llei per tal d’unificar el
llenguatge emprat i fer possible una lectura sistemàtica de la Llei que no comporti
interpretacions incoherents amb el seu esperit.
Aquesta harmonització del llenguatge de la Llei s’ha realitzat tenint en compte allò disposat
també a la normativa bàsica estatal i la comunitària que, com s’ha dit, ha estat incorporada
en la Llei 6/1993 a través de les diferents modificacions aprovades pel parlament i a
l’ordenament jurídic a través de la Llei 11/2000 que, malgrat el seu títol que la circumscriu
a la incineració de residus, regula també l’acció de Govern de la Generalitat vers la gestió
dels residus.
Així, cal tenir en compte que d’acord amb la normativa bàsica estatal i la comunitària tot
residu ha de ser sotmès a una gestió controlada. Les vies de gestió dels residus es
classifiquen en operacions de valorització i operacions de disposició del rebuig. Tot i que
aquests conceptes van ser introduïts en l’article 3 de definicions mitjançant la Llei 15/2003,
aquests termes no es troben de forma uniforme al llarg de l’articulat, que continua utilitzant
el llenguatge de l’any 1993, fet que dificulta la comprensió del text.
Per això, en parlar de gestió s’ha unificat el vocabulari en torn d’aquests dos conceptes,
valorització i disposició del rebuig, d’acord amb les modificacions introduïdes amb la Llei
15/2003 i la normativa estatal i comunitària. En aquest sentit, s’evita l’ús de la paraula
“tractament”, utilitzada en alguns casos per referir-se a les operacions de valorització i en
altres, més concretament, a les de valorització material.
Aquest ús generalitzat en la Llei de la paraula “tractament” conduïa a confusió tenint en
compte que el tractament, tal i com es troba definit en la mateixa Llei es pot referir tant a
operacions de valorització com a operacions de disposició del rebuig.
En el mateix sentit, s’ha realitzat també la substitució de certs termes que a la llum de les
noves normatives han quedat obsolets.
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- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus
- Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus
Disposició final
Aquest Decret legislatiu i el text refós que s’aprova entren en vigor al dia següent de la
seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona,............................
......................................................
President de la Generalitat de Catalunya
.....................................................
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
Annex
Text refós de la Llei reguladora dels residus

TÍTOL PRIMER
Gestió dels residus
CAPÍTOL I
Disposicions Generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Llei és la regulació de la gestió dels residus en l’àmbit territorial de
Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en matèria d’ordenació del
territori, de protecció del medi ambient i de preservació de la natura.

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
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Article 3. Definicion
ns
1. S’entén per:
a) Residu:: qualsevoll substància o objectte de què el
e seu possseïdor o la
a seva poss
seïdora ess
desprengu
ui o tingui la intenció o l’obligacció de desp
prendre-se’n.
ora: qualse
evol persona, física o jurídica, l’activitat de la quall produeixii
b) Persona producto
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ats per l’a
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exos II.A i II.B de la
a
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Directiva 75/442/CEE, relativa als residus, i publicats en l’annex 1.B de l’Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus.
g) Disposició del rebuig: qualsevol del processos enumerats per l’annex II.A de la Decisió
de la Comissió 96/350/CEE i publicats en l’annex 1.A de l’Ordre MAM/304/2002.
2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén també per:
a) Recollida: l’operació consistent en recollir, classificar o agrupar residus per transportarlos.
b) Transport: l’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes de
reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
c) Emmagatzematge: l’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions
de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
d) Comercialització: l’operació de venda o transferència de subproductes i matèries o
substàncies recuperades per reincorporar-les al procés productiu.
3. Als efectes de la gestió, s’entén per:
a) Residus municipals: residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les
oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que
per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs
o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de
la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals
domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els
enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.
b) Subproductes: els residus que es poden utilitzar directament com a primeres matèries
d’altres produccions o com a substitut de productes comercials i que són recuperables
sense necessitat de sotmetre’ls a operacions de tractament.
c) Reciclatge: les operacions de recuperació dels productes o substàncies contingudes en
els residus.
d) Tractament: l’operació o conjunt d’operacions de canvi de característiques físiques,
químiques o biològiques d’un residu per tal de reduir o neutralitzar les substàncies
perilloses que conté, recuperar-ne matèries o substàncies valoritzables, facilitar-ne l’ús
com a font d’energia o afavorir-ne la disposició del rebuig.
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Article 5. Disposicions específiques
1. S’han de regular per reglament la producció i la gestió de determinades categories de
residus si ho exigeix llur naturalesa, llurs característiques o llurs requisits especials de
gestió, i també l’adaptació necessària al progrés científic i tècnic.
2. S’han de promoure anualment accions de foment i suport adreçades als ens locals de
Catalunya per a l’optimització de la gestió dels residus municipals. La promoció d’aquestes
accions ha d’incloure mesures destinades a:
a)Establir i consolidar el servei de recollida selectiva, inclosa la fracció orgànica, en els
municipis de menys de cinc mil habitants en què la distància, la dispersió demogràfica i la
quantitat de residus produïts condicionen econòmicament la prestació d’aquest servei, i
també en els municipis en què l’afluència de la població estacional condiciona
econòmicament i logísticament la prestació d’aquest servei.
b)Impulsar i consolidar l’ús dels productes reciclats i reciclables per als quals no hi ha un
mercat consolidat i tenen dificultats per competir, en igualtat de condicions econòmiques
de mercat, amb altres productes similars produïts amb matèries primeres naturals de
primera generació.
c)Fomentar i establir línies d’ajut econòmic per als ens locals, en funció de l’esforç amb
què contribueixen a la recuperació i la valorització material del conjunt de fraccions que
componen els residus i que sigui objecte del servei de recollida municipal.

CAPÍTOL II
Acció de la Generalitat
Article 6. Planificació de la gestió dels residus
1. El Govern ha d’elaborar un programa general de coordinació del conjunt d’accions
necessàries per promoure el següent:
a)La reducció de la producció dels residus i de llur perillositat, en les fases successives 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 utilització
d’aquests per a la restauració paisatgística i topogràfica, fomentant l’aprofitament dels
recursos que contenen.
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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 per l’article 9.

Article 7. Mesures d’actuació
Les mesures que l’Administració de la Generalitat adopti en el marc d’aquesta Llei han de
tenir els objectius següents:
a)Informar i assessorar sobre la utilització de tecnologia adequada per aconseguir la
reducció progressiva de la producció dels residus i de llur perillositat i fomentar-ne el
tractament en origen.
b)Fomentar la valorització de residus per obtenir-ne primeres matèries o energia, o bé per
a qualsevol altra utilització.
c)Evitar l’abandonament incontrolat dels residus i restaurar les àrees degradades per
descàrregues incontrolades.
d)Prevenir les dificultats de la disposició del rebuig de determinats residus.
e)Promoure el desenvolupament de les infraestructures físiques i de gestió necessàries,
sia directament sia mitjançant la cooperació amb altres organismes públics o privats.
f)Fomentar i impulsar sistemes organitzats de gestió de residus.
g)Qualsevol altre que derivi de l’aplicació de la normativa bàsica de l’Estat i la normativa
de la Unió Europea.

Article 8. Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals
1. El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals ha de
determinar els tipus d’instal·lacions de gestió de residus municipals, com plantes de
transferència, plantes de triatge, plantes de qualsevol tipus de tractament i instal·lacions de
disposició del rebuig dels residus municipals, que han de donar servei als diferents àmbits
territorials, i, si escau, establir-ne la localització, amb l’objectiu de garantir el compliment
de les mesures de prevenció i reciclatge del programa de gestió de residus municipals de
Catalunya. El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals
també ha de determinar les dades tècniques i de capacitat de cadascuna de les
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2. Els ajuntaments han d’exercir les competències de programació, planificació, ordenació
i execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals d’acord amb el
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, que, en tot cas, ha de garantir
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 fer el seguiment de l’execució del Programa
de gestió de residus municipals, i avaluar-lo. Si un ajuntament incompleix les
determinacions d’aquest programa, l’Agència de Residus de Catalunya li ha de recordar el
deure de complir-les i l’ha d’advertir de la possibilitat que s’apliquin les mesures següents:
a)Si al cap de tres mesos de l’advertiment l’ajuntament persisteix en l’incompliment,
l’Agència de Residus de Catalunya pot denegar-li la possibilitat d’obtenir ajuts amb càrrec
al fons econòmic regulat per l’article 32.
b)Si l’incompliment pot afectar l’assoliment dels objectius per a la gestió dels residus
municipals establerts en el Programa, l’Agència de Residus de Catalunya es pot subrogar
en l’exercici de la competència municipal de gestió de residus, de conformitat amb el règim
i el procediment establerts per 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 sobre el grau de compliment de les determinacions del Programa de gestió
de residus municipals, sobre l’avaluació dels resultats obtinguts i sobre les mesures que
ha adoptat per garantir l’adequació efectiva de l’exercici de les competències municipals a
les determinacions d’aquest programa. Així mateix, ha de presentar al Parlament les
dades econòmiques que es deriven de l’execució del contracte programa establert entre
l’Agència de Residus de Catalunya i el Govern.

Article 10. Acció de reducció de la producció dels residus i llur perillositat
1. Per reduir la producció dels residus i llur perillositat s’ha de fomentar el següent:
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 per 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.
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Article 12. Accions de formació i conscienciació
En el marc del programa general definit per l’article 6, s’han d’elaborar i desenvolupar
línies d’actuació especifiques de formació i conscienciació ciutadana dirigides a:
a)Informar de les conseqüències negatives per al medi derivades de l’ús incorrecte de
productes que generen residus especials i de l’augment de la producció de residus, i
informar dels beneficis derivats d’un consum sostenible.
b)Promoure la participació activa en les accions de reducció de la producció de residus i
llur perillositat i en la implantació de la recollida selectiva.
c)Fomentar la disminució de l’ús d’envasos i embalatges d’un sol ús, especialment dels de
difícil reutilització, reciclatge o valorització material.
d)Evitar la degradació d’espais naturals, garantint la conservació dels sòls, i promoure’n la
regeneració.
e)Fomentar l’ús de les dejeccions ramaderes com a fertilitzant orgànic.

Article 13. Foment de la valorització dels residus
Les administracions públiques han de fomentar la investigació en el camp de la
valorització i el desenvolupament del sector econòmic de valorització de residus,
especialment el dels col·lectius d’economia social.

Article 14. Reciclatge i valorització material
1. Per al reciclatge i la valorització material dels residus, s’ha de promoure el següent:
a)Plantes de reciclatge i valorització material per a determinades matèries o substàncies.
b)Mètodes, sistemes i tècniques de recuperació dels productes o substàncies que
contenen els residus.
c)Canals i mecanismes de comercialització dels productes i substàncies recuperades i els
subproductes.
d)Instruments que afavoreixin la valorització material dels envasos recollits selectivament.
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5. Valoritza
ació energ
gètica
Per a la utilització dels resid
dus com a font d’en
nergia, ess poden adoptar les
s mesuress
següents:
a)La prep
paració de
els residuss per tal de facilita
ar-ne l’ús i la com
mercialitzac
ció com a
combustib
ble.
b)La prom
moció de less tècniques i els siste
emes d’aprofitament energètic dels residu
us.
c)Altres acccions dirig
gides a utilitzar els re
esidus com
m a font d’e
energia.

Article 16
6. Disposic
ció del reb
buig dels residus
r
1. La disp
posició del rebuig de
els residuss se subjec
cta al principi generral de limittació a less
fraccions residuals
r
n susceptibles de va
no
alorització, segons le
es tècnique
es existents
s.
2. Només poden éssser objectte de dispo
osició del rebuig less fraccionss residuals
s tractadess
prèviamen
nt. Aquesta
a disposicció no és aplicable
a
als
a residuss el tracta
ament dels
s quals éss
tècnicame
ent inviable
e o no conttribueix al complimen
c
nt dels obje
ectius de p
protecció de la salut i
del medi ambient.
a

Article 17. Principis
s d’actuac
ció
1. El pro
ograma general,
g
e
els
progra
ames de gestió i el Pla territorial sectoriall
d’infraestru
uctures de
e gestió de residus municipals
m
s’han
s
d’orie
entar a:
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a)La suficiència 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, si escau, 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 ha d’ésser prioritària sobre l’aplicació dels principis
de suficiència i de proximitat.

Article 18. Tècniques i instruments d’actuació
1. Per fer efectius els principis establerts per l’article 17, es poden aplicar les tècniques
següents:
a)Delimitar zones del territori a l’efecte d’adscriure 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
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 resultin del programa general a què fa referència
l’article 6.
2. Els instruments d’ordenació del territori i de planejament urbanístic han d’incloure la
gestió dels residus que s’originen en l’àmbit territorial respectiu i establir-ne les
prescripcions pertinents, d’acord amb la naturalesa de l’instrument de planejament de què
es tracti i les determinacions d’aquesta Llei. A aquests efectes, el planejament general ha
de contenir les determinacions corresponents dins el sistema d’equipaments o de serveis
tècnics que estableixin les reserves de sòl necessàries per a l’execució de les
instal·lacions de gestió de residus previstes, d’acord amb la legislació vigent.
3. Es declara d’utilitat pública o d’interès social, als efectes de la legislació d’expropiació
forçosa, l’establiment o l’ampliació d’instal·lacions d’emmagatzematge, valorització i
eliminació de residus.

16

4. S’han de
d constitu
uir comissions de se
eguiment, amb participació so
ocial, que vetllin pell
funcionam
ment correcte de les instal·la
acions de gestió de
e residus d’interès general i
estratègic i de les insstal·lacionss de disposició del re
ebuig dels residus mitjançant in
ncineració.
La forma de
d constitu
ució i les normes
n
de funcionam
ment d’aqu
uestes com
missions ha
an d’ésserr
objecte de
e desplegament regla
amentari.

Capítol III
Restaurac
ció d’espa
ais degrad
dats i recu
uperació de
d sòls con
ntaminats
s
d
i sòls con
ntaminats
Article 19. Espais degradats
Per regen
nerar els espais
e
deg
gradats perr descàrre
egues inco
ontrolades i recupera
ar els sòlss
contamina
ats, els programes co
orresponen
nts han de tenir en co
ompte:
a)Que esttan obligad
des a assu
umir el cost de les operacions
o
s de neteja i recupe
eració delss
sòls conta
aminats i els
e espais degradatss i, si esca
au, a elab
borar a càrrec seu els
e estudiss
d’investiga
ació i anà
àlisi de rissc necessaris per a determin
nar aquesstes opera
acions, less
persones següents:
s
es causantts de la contaminació
ó, que han de respon
ndre de ma
anera solid
dària en ell
Primer: Le
cas que ess tracti de més d’una
a persona.
ubsidiàriam
ment a les anteriors, i per aque
est ordre, les persones posseïd
dores delss
Segon: Su
terrenys i les perso
ones propie
etàries no posseïdo
ores, que han
h
de respondre de
d manera
a
e el cas qu
ue es tractti de més d’una
d
perso
ona.
solidària en
b)Que les mesures de
d neteja i recuperacció d’un sò
òl contamin
nat s’han d
de dur a te
erme de la
a
manera i en
e els term
minis que esstableix la declaració
ó de sòl co
ontaminat.
c)Que les actuacions de regen
neració han d’ésser ordenadess per l’ajun
ntament, o, si escau,
pel consell comarcall, on hi ha emplaçat l’espai
l
deg
gradat.
d)Que l’accció de govern de la Generralitat enca
aminada a la regen
neració de
els espaiss
degradats de Catalu
unya s’ha de
d dur a te
erme assisttint els enss locals i cooperant-h
hi i, si això
ò
no és suficcient, apliccant la subrogació o l’execució
l
subsidiària
a que estableix l’artic
cle 151 dell
Decret leg
gislatiu 2/2003, de 28
8 d’abril, pel
p qual s’a
aprova el text refós d
de la Llei municipal
m
i
de règim lo
ocal de Ca
atalunya.
e)Que less personess causantss de la con
ntaminació
ó d’un emplaçamentt resten ob
bligades a
sanejar-lo en funció
ó de l’ús urbanístic
u
que tenia quan el van
v
transm
metre. No es poden
n
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requerir mesures de sanejament complementàries vinculades als nous usos urbanístics
del sòl, llevat que hagin estat promoguts per elles mateixes.

Article 20. Limitació de drets incompatibles amb les mesures de neteja i recuperació
La declaració d’un sòl com a contaminat pot comportar la suspensió de l’executivitat dels
drets d’edificació i altres aprofitaments del sòl que siguin incompatibles amb les mesures
de neteja i recuperació del terreny que s’hi estableixin, fins que aquestes es duguin a
terme o es declari el sòl com a no contaminat.

Article 21. Acords voluntaris i convenis de col·laboració per a la neteja i recuperació
de sòls contaminats
Les actuacions per procedir a la neteja i a la recuperació dels sòls declarats com a
contaminats es poden portar a terme per mitjà d’acords voluntaris entre les persones que
estan obligades a fer aquestes operacions, o per mitjà de convenis de col·laboració amb
participació de les administracions públiques. En tot cas, els costos de neteja i recuperació
dels sòls contaminats són a càrrec de la persona que està obligada a fer dites operacions.
Els convenis de col·laboració signats amb les administracions públiques poden establir
incentius econòmics que puguin servir d’ajut per a finançar els costos de neteja i
recuperació dels sòls contaminats.

CAPÍTOL IV
Gestió
SECCIÓ PRIMERA
Normes generals
Article 22. Sobre les persones productores i posseïdores de residus
1. Les persones productores i posseïdores de residus que no estiguin adscrits a un servei
públic de recepció obligatòria poden gestionar directament els residus que generin o
posseeixin o bé lliurar-los a una persona gestora autoritzada per a la valorització o la
disposició del rebuig dels residus, en les condicions que estableixen aquesta Llei i les
disposicions específiques o complementàries que regulin determinades categories de
residus.
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2. La gestiió dels residus per llu
ur producto
or o produc
ctora o possseïdor o p
posseïdora
a s’efectua
a
en l’origen
n o bé en in
nstal·lacion
ns externess.
3. La gestió de residus
r
en
n l’origen s’ha d’in
ncloure en
n l’autoritzzació o la
a llicència
a
ativa ambie
ental necesssària per a l’exercic
ci de l’activitat que ge
enera els re
esidus. En
n
administra
el control que es fa en el mom
ment de po
osar en funcionamen
nt l’activita
at s’ha de verificar
v
ell
complimen
nt de les condicions establertes en l’auto
orització o la llicència
a ambienta
al referidess
a la gestió
ó dels resid
dus.
4. Per a la
a gestió de
els residus en instal·lacions extternes pròp
pies, les pe
ersones prroductoress
i posseïdo
ores tenen, als efecttes d’aquesta Llei, la
a considera
ació de pe
ersones ge
estores de
e
residus.
5. El municipi no es considera productorr ni posseïd
dor pel que
e fa als ressidus que adquireix i
posseeix com
c
a consseqüència dels serve
eis municip
pals de gesstió de residus.

Article 23. Obligacions de les
s persone
es producttores i pos
sseïdores
s de residu
us
1. Són obligacions de les perso
ones produ
uctores i posseïdoress de residu
us les segü
üents:
a)Garantirr que els residus
r
qu
ue generin
n o possee
eixin siguin gestiona
ats d’acord
d amb less
prescripcio
ons d’aque
ests Llei.
b)Fer-se càrrec
c
dells costos de les op
peracions de gestió
ó dels residus que generin o
posseeixin
n.
c)Les altrres impossades per aquesta
a Llei i per les disposicio
ons espec
cífiques o
compleme
entàries que regulin determinad
d
des catego
ories de ressidus.
2. Les persones pro
oductores de residuss, prenentt en consid
deració elss condicionants que
e
imposen els
e processsos de prod
ducció actu
uals i la tec
cnologia disponible, han de:
a)Aplicar tecnologies
t
s que perm
metin la red
ducció de la producciió de residus.
b)Aplicar les tècniqu
ues més ad
dequades per
p elimina
ar les subsstàncies pe
erilloses co
ontingudess
en els resiidus.
oductores i posseïdo
ores de res
sidus han de facilitarr a l’Admin
nistració la
a
3. Les perrsones pro
informació
ó, la inspecció, la presa de
e mostres
s i la sup
pervisió q
que aques
sta creguii
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convenients per assegurar el compliment de les mesures adoptades en aplicació
d’aquesta Llei.

Article 24. Obligacions de les persones gestores de residus
1. Són obligacions de les persones gestores de residus les següents:
a)Obtenir prèviament les llicències i les autoritzacions preceptives per a la construcció de
les instal·lacions i l’exercici de les activitats.
b)Constituir i dipositar una fiança suficient per complir les obligacions adquirides amb
relació al desenvolupament de l’activitat i per pagar les sancions imposades d’acord amb
el que disposa aquesta Llei i, si escau, subscriure la pòlissa d’assegurança corresponent,
per respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els
espais degradats.
c)Circumscriure l’activitat, si escau, a les àrees o les zones territorials prefixades.
d)Les altres imposades específicament per aquesta Llei i per les disposicions particulars o
complementàries que regulin determinades categories de residus.
2. Les persones gestores han de garantir que les operacions de gestió es duen a terme
sense posar en perill la salut de les persones; sense emprar procediments ni mètodes que
perjudiquin el medi ambient, que originin riscos per a l’aire, l’aigua o el sòl, la flora i la
fauna, o que provoquin molèsties per sorolls i olors, que tinguin un impacte mínim o
assumible quant a sorolls i olors i que això sigui quantificable, i sense atemptar contra el
paisatge ni contra els espais i els elements especialment protegits.
3. Les persones gestores de residus han de facilitar a l’Administració la informació, la
inspecció, la presa de mostres i la supervisió que aquesta cregui convenients per
assegurar el compliment de les mesures adoptades en aplicació d’aquesta Llei.
4. Les persones físiques o jurídiques que duen a terme operacions de recollida i transport
de residus industrials dins de Catalunya i de residus especials de qualsevol origen inclosos
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han de tenir l’autorització, prèviament a l’inici de
l’activitat respectiva, de l’Agència de Residus de Catalunya i han d’estar inscrites en el
Registre de transportistes.
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Article 25
5. Registre
e General de
d Gestorrs de Residus
1. En el Registre
R
G
General
de Gestors de
d Residus de Cata
alunya, adsscrit al De
epartamentt
competentt en matèria de medii ambient, han de con
nstar, com
m a mínim, les següen
nts dades:
a)La identificació de la persona
a gestora.
b)La data de l’auto
orització o llicència de l’Administració competent
c
per a l’e
exercici de
e
l’activitat de
d gestió, quan
q
aquesta sigui preceptiva.
p
alitat i la quantia de
e la fiança
a dipositad
da i, si esscau, el nú
úmero de la pòlissa
a
c)La moda
d’assegura
ança de re
esponsabiliitat civil.
en matèria
2. El Depa
artament competent
c
a de medi ambient ha
h de comu
unicar als ens localss
afectats le
es inclusion
ns de perssones gesto
ores de residus en el
e Registre General de
d Gestorss
de Residus de Catalunya.

SECCIÓ SEGONA
S
Valoritzac
ció dels re
esidus
Article 26
6. Valoritza
ació dels residus
r
en
n l’origen i en plante
es externe
es
orització dels
d
residu
us pot ser efectuad
da en l’origen per la mateixa
a persona
a
1. La valo
productora
a o bé en
n plantes externes i resta sotmesa a la interve
enció adm
ministrativa
a
ambiental correspon
nent.
2. La com
mercialitzacció dels subproducte
es es pot dur a terrme per m
mitjà de la borsa de
e
subproducctes. Les trransaccion
ns de subp
productes han
h d’ésse
er comuniccades a l’A
Agència de
e
Residus de
d Catalun
nya per le
es person
nes venedores i compradoress als efec
ctes de la
a
declaració
ó prèvia de
e subprod
ducte. L’Ag
gència de Residus de Catalu
unya i les personess
usuàries de
d la borsa
a han de ga
arantir la co
onfidencialitat de les dades obttingudes.
3. Els resiidus que tiinguin gara
antit el reto
orn a l’orig
gen mitjanççant dipòssit o un altrre sistema
a
no s’incorp
poren als serveis
s
mu
unicipals ni als de l’Ad
dministraciió de la Ge
eneralitat.
4. Les ope
eracions de
e valoritzacció en plan
ntes extern
nes estan sotmeses
s
a les deterrminacionss
dels articles 27, 28
8, 29, 44 i 45, i a les que resultin
r
de
el despleg
gament reg
glamentarii
d’aquesta Llei.

21

Article 27. Principis de l’acció de valorització
El programa de promoció de valorització dels residus que ha de formular l’Administració de
la Generalitat s’ha d’orientar a garantir:
a)Que existeixin les plantes necessàries per a acollir tots els residus que s’originen a
Catalunya i que són susceptibles d’ésser valoritzats.
b)Que les operacions de valorització atenen els principis d’una òptima valorització dels
productes i substàncies recuperades i un alt nivell de protecció ambiental.

Article 28. Operacions de valorització dels residus no municipals
1. L’Administració de la Generalitat ha de fomentar les operacions de valorització de
residus efectuades per persones particulars i pot assumir aquestes operacions en règim
de lliure concurrència amb la iniciativa privada quan aquesta és insuficient o notòriament
inadequada.
2. Les persones productores i posseïdores de residus valoritzables que no els valoritzin en
origen estan obligades a lliurar-los a una persona gestora inscrita en el Registre General
de Gestors de Residus de Catalunya, en les condicions fixades, si escau, per la legislació
específica sobre determinades categories de residus. La persona gestora adquireix la
condició de posseïdor o posseïdora d’aquests residus en el moment que li són lliurats.

Article 29. Servei públic de valorització
1. Es faculta el Govern per declarar servei públic de la seva titularitat la valorització de
qualsevol categoria de residus, si hi ha exigències legals o tècniques o si la valorització no
resta garantida per la gestió privada.
2. L’Administració de la Generalitat ha de fomentar les operacions de valorització de les
altres categories de residus efectuades per persones particulars i pot assumir aquest
servei en règim de lliure concurrència amb la iniciativa privada quan aquesta és insuficient
o notòriament inadequada.
3. Les persones productores i posseïdores de residus que hagin d’ésser sotmesos a
operacions de valorització en plantes externes, ja sigui per valoritzar-los materialment, ja
sigui per afavorir-ne l’aprofitament com a font d’energia o la disposició del rebuig, estan
obligades a lliurar-los a una persona gestora legalment autoritzada, en les condicions
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fixades, si escau, pe
er la legisla
ació especcífica sobre
e determinades categ
gories de residus.
r
Ell
a gestora adquireix
a
la
a condició de posseïd
dor o possseïdora d’a
aquests res
sidus en ell
gestor o la
moment que li són lliurats.

SECCIÓ TERCERA
T
Disposició del rebu
uig dels re
esidus
Article 30. Operacio
ons de dis
sposició del
d rebuig dels resid
dus
1. Les ope
eracions de
e disposició del rebu
uig dels res
sidus pode
en ésser effectuades en
e l’origen
n
o bé en plantes exxternes i resten
r
sottmeses a la interve
enció administrativa ambientall
corresponent.
2. Es decclaren serrvei públicc titularitatt de la Generalitat
G
la deposició contro
olada i la
a
incineració
ó dels re
esidus esspecials en
e plantes
s externes, que ss’han de gestionarr
preferentm
ment de ma
anera indirrecta.
3. Es facu
ulta el Govvern per de
eclarar serrvei públic titularitat de la Gen
neralitat la disposició
ó
del rebuig
g d’altres residus no
o municipa
als, sempre que aq
questes op
peracions no siguin
n
garantidess per la gesstió privada.

Article 31. Garantia
a de les ac
ctuacions
ern de la Generalitat
G
t pot acord
dar efectua
ar les opera
acions de disposició de rebuig
g
1. El Gove
dels altress residus no municipa
als, en règ
gim de lliurre concurrè
ència amb la iniciativ
va privada,
i interven
nir, excepccionalmentt, les em
mpreses privades
p
q
que
efectu
uen opera
acions de
e
disposició del rebuig
g dels resid
dus, quan ho
h exigeixi la satisfaccció de l’interès gene
eral.
2. L’acord d’interven
nció de l’empresa s’ha de fona
amentar en la necesssitat de mantenir
m
ell
funcionam
ment de less instal·laccions i en la concurrrència d’a
algun delss supòsits següents::
a)Cessam
ment de l’activitat de disposició
ó del rebuig dels residus per lliure volu
untat de la
a
persona tittular de less instal·laccions i desa
atenció dell requerime
ent.
b)Cessam
ment de l’acctivitat per sanció.
a de determ
minar:
3. El mateix acord ha
a)La durad
da de la inttervenció, en congruència, si escau,
e
amb
b la de la sanció impo
osada.
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b)L’aplicació del règim indemnitzatori, si escau, segons la legislació d’expropiació forçosa.

Article 32. Fons econòmic
1. L’objecte del fons econòmic és fomentar amb els seus recursos les accions socials,
ambientals i econòmiques directament orientades a la creació d’infraestructures,
equipaments i serveis per a la ciutadania dels ens locals en els quals s’estableixin les
instal·lacions a què fa referència l’apartat 2.
2. Són beneficiaris del fons econòmic els ens locals en el territori dels quals se situïn les
instal·lacions següents:
a)Instal·lacions que duen a terme operacions de gestió de residus especials declarades
servei públic de titularitat de la Generalitat.
b)Instal·lacions de tractament i disposició del rebuig de residus municipals incloses en el
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.
3. Els ens locals a què fan referència els apartats 1 i 2 poden ésser beneficiaris de les
aportacions següents:
a)Un fons consistent en un percentatge del pressupost total de l’obra que calgui fer 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 la instal·lació tracta anualment.
4. El Govern ha d'establir per decret la regulació de la dotació i els criteris de distribució
dels fons.
5. Els ens locals beneficiaris del fons econòmic participen en les funcions de control i
vigilància de la instal·lació corresponent.
6. Les entitats locals beneficiàries del fons econòmic poden tenir una valoració prioritària
respecte als 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.
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Article 33. Sistemes
s de dispo
osició del rebuig de
els residus
s
Els sistem
mes de disposició de
el rebuig dels
d
residus són els inclosos e
en l’annex II.A de la
a
Decisió de
e la Comisssió 96/350/CE, publiccats en l’an
nnex 1.A de
d l’Ordre M
MAM/304/2
2002.

Article 34
4. Classific
cació dels residus
1. A efecttes de la disposició
ó del rebuiig i atenent llurs ca
aracterístiq
ques, els residus
r
ess
classifique
en en:
a)Residus especials.
b)Residus no especiials.
c)Residus inerts.
2. Són ressidus especcials els re
esidus qua
alificats com
m a perillossos per la normativa bàsica de
e
l’Estat i pe
er la norma
ativa de la Unió Europea.
3. Són ressidus no especials
e
e residuss qualificatts com a no
els
n perillossos per la normativa
a
bàsica de l’Estat i pe
er la norma
ativa de la Unió Europea.
4. Són re
esidus inerts els ressidus no especials que no experiment
e
ten transfo
ormacionss
físiques, químiques
q
o biològiques significatives. Ells residus inerts no ssón residus solubless
ni combusstibles, ni reaccione
en físicame
ent ni quím
micament de cap a
altra manera, ni són
n
biodegradables, ni afecten negativame
ent les altrres matèriies amb les quals entren en
n
d manera que conta
aminin el medi
m
o perrjudiquin la
a salut hum
mana. La lixiviabilitatt
contacte de
total, el contingut
c
d contam
de
minants dels residus
s i l’ecotoxxicitat del lixiviat ha
an d’ésserr
insignifican
nts i no ha
an de com
mportar cap
p risc per a la qualita
at de les a
aigües sup
perficials o
subterrànies.

Article 35
5. Classific
cació dels dipòsits controlats
c
s
1. Els dipò
òsits contro
olats es cla
assifiquen segons la classe de residus qu
ue s’hi dipo
ositen.
2. Un matteix dipòsitt controlat pot rebre una class
sificació mú
últiple sem
mpre que es
e gestionii
en zones separades
s
s i cada zon
na compleixi els requ
uisits específics de la
a seva clas
sse.
d fixar per disposició reglame
entària les condicionss amb què
è es pot au
utoritzar ell
3. S’han de
sistema de
e codeposició.
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Article 36. Requisits dels dipòsits controlats
1. Els dipòsits controlats han de complir els requisits especificats per reglament.
2. Els dipòsits controlats de residus especials s’han de sotmetre als requisits especificats
per llur regulació particular.

Article 37. Residus no admissibles en dipòsit controlat
1. En cap cas no es poden dipositar en un dipòsit controlat els residus següents:
a)Els residus en estat líquid, llevat del cas que siguin compatibles amb el tipus de residus
acceptables en cada dipòsit controlat determinat, ateses les seves característiques.
b)Els residus que, en les condicions d’abocament, siguin explosius, corrosius, oxidants,
fàcilment inflamables o inflamables, tal i com són definits per la Directiva 91/689/CEE.
c)Els residus infecciosos, procedents de centres mèdics o veterinaris, tal i com són definits
per la Directiva 91/689/CEE, i els residus del grup 14 de l’annex I.A de l’esmentada
Directiva.
d)Els pneumàtics usats sencers i trossejats, en els termes que estableix la Directiva
99/31/CE.
e)Qualsevol altre residu, quan ho estableixi la normativa bàsica de l’Estat i la normativa de
la Unió Europea.
f)Es limita la deposició en abocador al rebuig provinent dels residus municipals.
2. No es permet cap dilució dels residus amb l’objecte de complir els criteris per a llur
acceptació, ni abans ni durant les operacions que es facin al dipòsit controlat.
3. No es permet cap dilució dels residus amb l’objecte de complir els criteris per a llur
acceptació, ni abans ni durant les operacions d’abocament.
Article 38. Disposició del rebuig dels residus mitjançant incineració
1. La disposició del rebuig dels residus mitjançant incineració s’ha d’ajustar al que
determina el Catàleg de Residus de Catalunya. Pel que fa als residus municipals l’actuació
s’ha de limitar al tractament del rebuig.
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2. El Govern, a pro
oposta del Departam
ment comp
petent en matèria
m
de
e medi am
mbient, pott
a disposicció del reb
buig dels residus mitjançant
m
incineraciió de dete
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bre les emissions de
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les instal·la
acions de disposició del rebuig
g mitjançan
nt incineracció.

cions de disposició
d
ó del rebuiig dels res
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ançant inc
cineració
Article 39. Instal·lac
1. Les insstal·lacionss de dispo
osició del rebuig
r
dels
s residus mitjançantt incinerac
ció han de
e
disposar dels
d
mitjan
ns necessa
aris per a l’aprofitam
ment energètic amb e
el rendime
ent que ess
fixi per reg
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2. Les insstal·lacionss de dispo
osició del rebuig
r
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s residus mitjançantt incinerac
ció han de
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d
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a
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a
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mpetent en
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e medi ambient. Les dades con
ntingudes en aquestt programa
a són d’acc
cés públic,
llevat que
e estiguin emparade
es pel règim de con
nfidencialittat estable
ert per la normativa
a
vigent.
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ar per regla
ament el se
egüent:
a) El límiit màxim d’emission
ns a l’atm
mosfera pe
er a aque
est tipus d
d’instal·lacions, moltt
especialment pel qu
ue fa als metalls
m
pessants, dioxines, furan
ns i altres compostos
s orgànicss
persistentss (COP). Aquests
A
líímits s’han
n de revisa
ar bianualment en ffunció dels
s avençoss
tecnològiccs que perm
metin filtrattges millorss.
b) La reg
gulació esspecífica per
p
al sisttema d’eliiminació de
d les cendres que
e generen
n
aquestes instal·lacio
i
ons.
ern, conjun
ntament am
mb els ens locals imp
plicats, ha de program
mar el tanc
cament de
e
4. El Gove
les instal··lacions de disposicció del re
ebuig dels
s residus mitjançan
nt incinera
ació, si la
a
disminució
ó del rebuig
g ho permet, sense que
q això pugui
p
impliccar, en cap
p cas, l’inc
crement de
e
l’ús de dipòsits contrrolats.
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SECCIÓ QUARTA
Taxes, altres tributs i preus públics
Article 40. Creació
1. La prestació dels serveis de reciclatge, de tractament i d’eliminació reservats al sector
públic que són objecte de sol·licitud o de recepció obligatòria per les persones
administrades merita les taxes corresponents, que n’han de garantir l’autofinançament.
2. La gestió dels residus es pot sotmetre també a l’aplicació d’altres tributs i de preus
públics. El rendiment d’aquests tributs i preus públics s’ha d’aplicar a la gestió del
programa general ordenat per l’article 6.
3. La determinació dels elements essencials o configuradors de les taxes o altres tributs
aplicables ha d’ésser efectuada per la legislació específica que tingui el rang formal de llei.
4. Les taxes i les tarifes dels serveis prestats pels ens locals han d’ésser fixades per les
ordenances fiscals corresponents.

Article 41. Tarifes
Les tarifes dels serveis de titularitat de l’Administració de la Generalitat que es gestionen
de forma indirecta s’han de fixar en el contracte de gestió.

CAPÍTOL V
Gestió dels residus municipals
Article 42. 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 selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus
municipals.
3. El municipi ha de gestionar el servei a què fa referència l’apartat 2 segons les
determinacions bàsiques següents:
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a)L’ajuntam
ment adqu
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s per a la
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recollida en
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ativa municcipal aplica
able.
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o
s
de gestió del
d servei es
e compleixen els ob
bjectius especificats per l’article
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a
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n
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ar les messures nece
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d
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m
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Article 43. Compos
sició dels residus
r
m
municipals
dus municcipals no ess poden incorporar matèries
m
o substàncie
es perillose
es, que en
n
1. Als resid
tot cas s’han de posa
ar en conte
enidors esspecífics o s’han de dipositar
d
a la deixalleria.
2. Les cattegories de
e residus d’origen
d
do
omèstic, de comerço
os, d’oficines o de se
erveis que
e
siguin obje
ecte d’orde
enació legal específica, d’acorrd amb el que estab
bleix l’article 5, s’han
n
de gestion
nar segons el que determina
d
l’esmenta
ada legisla
ació especcífica, la qual ha de
e
respectar, en tot cass, les comp
petències municipals
m
sobre els dits residu
us.

Article 44
4. Serveis de
d valoritzzació de residus
r
mu
unicipals
1. Els servveis públiccs de valo
orització de
e residus municipals
m
, de titularritat dels ens
e locals,
han de comprendre
c
e, com a mínim, els
e residus
s proceden
nts d’operracions de
e recollida
a
selectiva i d’operacions de de
estriament,, amb exce
epció delss residus e
especials. A aquestss
efectes, ell servei de deixalleria
a és consid
derat com un sistema
a de recolliida selectiv
va.
2. L’Admin
nistració de la Gene
eralitat es pot
p subrog
gar en les competèn
ncies dels ens localss
quan aque
ests no prresten el servei
s
o el presten d’una man
nera notòrriament ina
adequada,
aplicant ell que estableix l’articcle 151 de
el Decret Legislatiu
L
2
2/2003,
de
e 28 d’abril, pel quall
s’aprova el
e text refóss de la Lleii municipall i de règim
m local de Catalunya.
C
.
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3. L’Administració de la Generalitat pot cooperar amb els ens locals, especialment prestant
ajuda tècnica i econòmica per a la redacció d’estudis, que pot incloure el suport informatiu i
administratiu que calgui.

Article 45. Gestió consorciada dels serveis valorització dels residus municipals
1. Les operacions de valorització dels residus municipals i assimilables també poden ésser
assumides per consorcis creats per l’Administració de la Generalitat i els ens locals i
poden ésser dutes a terme per qualsevol dels sistemes determinats per la normativa
vigent. En aquests consorcis hi poden participar entitats privades sense ànim de lucre i les
persones productores i posseïdores dels residus que són objecte de valorització.
2. En tot cas, l’Administració de la Generalitat ha de prendre en consideració els ens locals
que duen a terme la prestació adequada del servei pel que fa als residus generats en
l’àmbit territorial de llur jurisdicció i aquells que justifiquin la capacitat i els mitjans per a
aquesta prestació, d’acord amb la programació ordenada per l’article 6, sempre que les
activitats de gestió s’efectuïn dins el territori que delimita llur competència.

Article 46. Operacions de valorització i disposició del rebuig dels residus municipals
Les plantes de reciclatge, de tractament i de disposició del rebuig dels residus municipals
estan subjectes a les determinacions següents:
a)La instal·lació i l’exercici de l’activitat estan subjectes a la intervenció administrativa
ambiental corresponent i, si escau, a la declaració d’impacte ambiental, d’acord amb la
normativa vigent reguladora de l’avaluació d’impacte ambiental.
b)Per al control del compliment de les determinacions d’aquesta Llei, l’Administració
ambiental de la Generalitat pot nomenar un interventor tècnic o una interventora tècnica
mediambiental en cada una de les plantes a què es refereix el paràgraf primer d’aquest
article.

Article 47. Intervenció administrativa del municipi
1. Els ajuntaments participen en l’elaboració i la gestió del programa del Govern de la
Generalitat que estableix l’article 6, en els termes d’aquesta Llei i de les disposicions que
la despleguin i d’acord amb les determinacions del mateix programa.
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2. En el marc
m
de la intervenció administtrativa amb
biental de les activitats, els aju
untamentss
han de ve
etllar per a què tote
es les acttivitats pro
oductores de
d residuss emplaça
ades en ell
mateix terrme municcipal, i tam
mbé les acctivitats de gestió de
e residus q
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Article 48. Tràmit d’avaluació
d
ó de proje
ectes
En el tràm
mit d’avalua
ació del pro
ojecte que acompany
ya la sol·liccitud de lliccència municipal perr
a l’exercici d’activitatts producto
ores de ressidus, s’ha
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derar especcialment el següent:
a)Que s’empra la millor
m
tecnologia dispo
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ó
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d llur perillositat.
zació delss residus i la disposició de llurr
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rebuig.
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n
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Article 49. Previsions urbaníístiques i d’equipam
d
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p mitjà de llurs insttruments de planejam
ment urban
nístic, han de:
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a)Fixar, si els pertocca fer-ho, les reserve
es de sòl necessàrie
es per a l’e
emplaçament de less
instal·lacio
ons del serrvei de deixxalleria.
b)Afectar, quan no tingui prio
oritat un servei
s
o una
u
dotaciió de titula
aritat mun
nicipal, less
reserves de
d sòl perr a dotacio
ons de cesssió obliga
atòria i gra
atuïta delss plans parcials delss
sectors ind
dustrials a les necesssitats de va
alorització dels residus industriials.
A aquestss efectes, s’ha
s
de ma
antenir la titularitat pública
p
del sòl i les iinstal·lacions que ess
proposin, d’acord am
mb les pre
escripcionss del Depa
artament competent
c
en matèria
a de medii
ambient, han
h de corrrespondre
e, com a màxim,
m
a la
a categoria
a industrial que es pe
ermeti a la
a
resta del sector.
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Qu
uan la corp
poració municipal de
estini en el
e planejam
ment aque
ests sòls a
altres usos públics de caràcte
er local prrioritari, el Departam
ment compe
etent en matèria
m
de
e
amitació de
el pla, pot exigir l’afe
ectació d’un
n solar de superfície
e
medi ambient, al llarrg de la tra
no superio
or al 4% de
d la supe
erfície tota
al del políg
gon o secctor, per a aquell ús
s i aquella
a
destinació. Aquesta afectació comporta
c
q el Dep
que
partament competentt en matèria de medii
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ambient, en el termini d’un any a comptar de la recepció de les obres d’urbanització o, en
tot cas, de tres anys a comptar de l’aprovació definitiva del pla, pot exercir el dret
d’adquisició del solar pel seu valor urbanístic.
2. Els ajuntaments, per mitjà d’ordenances municipals específiques, han de:
a)Promoure la previsió en els edificis d’habitatges i d’oficines, i en els comerços, els tallers
i altres establiments emplaçats en medis urbans, d’espais i d’instal·lacions que facilitin la
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió descrites per
aquesta Llei.
b)Preveure, en la xarxa viària urbana i en els camins veïnals, els espais reservats
suficients per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a
optimitzar les operacions de recollida i transport dels residus.

Article 50. Competències i funcions de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics
i del Tractament de Residus
1. Correspon a l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus,
en l’àmbit territorial dels municipis que agrupa, programar i fer les obres i establir i prestar
el servei de valorització i disposició del rebuig dels residus municipals.
2. La gestió del servei ha d’atendre les mateixes determinacions de l’article 45.3 per als
serveis municipals.
3. Correspon també a l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de
Residus programar i fer les obres i establir els serveis de transport, de valorització i de
disposició del rebuig dels residus industrials, en els termes establerts per la legislació
sectorial corresponent.
4. L’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus participa en
l’elaboració i la gestió del programa del Govern de la Generalitat establert per l’article 6, en
els termes d’aquesta Llei.

Article 51. Competències i funcions de la comarca
1. Correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa
municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal
per altres títols, d’acord amb la legislació de règim local.
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dus han d’establir el servei de deixalleria
a mitjançan
nt la instal·lació de la
a
planta o les
l
plantess necessà
àries per a la recollida dels residus exxplicitats en
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ècniques que
q
siguin
n
establertess pel Gove
ern de la Generalitat.
G
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m habitants de dret els
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pecífiques, sempre que
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s
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4. 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.

Article 54. Gestió dels residus comercials
1. La persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per
si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les persones productores o
posseïdores de residus.
2. La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a una
persona gestora autoritzada per a què se’n faci la valorització, si aquesta operació és
possible, o disposició del rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens
local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.
3. En tot cas, la persona titular de l’activitat generadora de residus comercials ha de:
a)Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi.
b)Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
c)Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
d)Tenir a disposició de l’Administració el document que acrediti que ha gestionat
correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

CAPÍTOL VI
Cooperació econòmica de la Generalitat en la gestió dels residus
Article 55. Fons de gestió de residus
1. El Fons de gestió de residus s’insereix 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, una vegada garantit el finançament de les infraestructures de gestió de residus
municipals.
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c)Donar incentius a les inversions que tinguin per objecte reduir la generació de residus,
recuperar-ne i reutilitzar-ne.
e)Impulsar les empreses productores a consumir matèries i substàncies recuperades o
transformades com a primeres matèries, energia o combustible.
d)Elaborar programes específics per a reutilitzar i eliminar olis usats i per a eliminar
policlorobifenils i policloroterfenils.
3. L’Agència de Residus de Catalunya pot imposar el tractament en origen dels residus
especials que generen determinades indústries si el volum i les característiques d’aquests
ho permeten i ho fan aconsellable, sempre que no hi hagi altres empreses que puguin
tractar-los.

Article 58. Naturalesa
L’Agència de Residus de Catalunya, com a entitat de dret públic, gaudeix de personalitat
jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar per tal de complir els seus fins, d’acord amb
aquesta Llei i les seves disposicions de desenvolupament i amb l’estatut de l’empresa
pública catalana. En conseqüència, pot adquirir, fins i tot per expropiació forçosa, posseir,
reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar crèdits, emetre
deutes, establir contractes, proposar la constitució de societats i consorcis, promoure la
constitució de mancomunitats, executar, contractar i explotar obres i serveis, atorgar ajuts,
obligar-se, interposar recursos i exercir les accions determinades per les lleis, per
assegurar el control i la gestió dels residus.

Article 59. Organització
1. Els òrgans de govern de l’Agència de Residus de Catalunya són els següents:
a)El Consell de Direcció.
b)El president o la presidenta.
c)El director o la directora.
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 per l’article 65.
3. L’Agència de Residus de Catalunya està dotada d’assessoria jurídica pròpia.
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Article 60. Compos
sició del Consell
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de Direcció
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epartamentt
competentt en matè
èria de me
edi ambient; dues persones
p
representa
ants de le
es entitatss
ecologistes de Cattalunya, nomenades
n
s pel con
nseller o consellera
a del De
epartamentt
competentt en ma
atèria de medi am
mbient; dues perssones rep
presentants
s de less
organitzaccions més representatives de persones consumido
ores i usu
uàries de Catalunya,
C
nomenade
es pel consseller o la consellera
a del Depa
artament competent
c
en matèria de medii
ambient; un
u represe
entant o un
na representant de la
a Confederació d’Associacions
s de Veïnss
de Catalunya, i due
es persone
es designa
ades per le
es organitzzacions prrofessionals agràriess
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Article 61. Règim de funcionament del Consell de Direcció
El Consell de Direcció se subjecta, pel que fa al funcionament, a les normes sobre els
òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat, que estableix la Llei 13/1989, del 14
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat.

Article 62. Atribucions del Consell de Direcció
1. Pertoca al Consell de Direcció les següents atribucions:
a)Fixar les directrius generals d’actuació.
b)Aprovar l’avantprojecte del programa d’actuació i el programa d’inversió i de finançament
corresponents a l’exercici següent, i trametre’ls al conseller o la consellera del
Departament competent en matèria d’economia i finances, segons el que estableix l’article
29 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana.
c)Elaborar l’avantprojecte de pressupost d’actuació i de capital de l’Agència de Residus de
Catalunya, per elevar-lo també al Departament competent en matèria d’economia i
finances, amb l’informe previ del Departament competent en matèria de medi ambient.
d)Concertar crèdits, d’acord amb les autoritzacions contingudes en la Llei de pressupostos
o en les de suplement de crèdit o de crèdit extraordinari.
e)Aprovar el balanç anual i la memòria.
f)Aprovar els convenis de cooperació, la constitució de consorcis i els convenis de
col·laboració amb les universitats i altres institucions.
g)Proposar al Govern la constitució de societats filials o la participació en societats.
h)Proposar al Govern la planificació global.
i)Aprovar els programes d’actuació.
j)Atribuir recursos als projectes tècnicament aprovats.
2. El Consell de Direcció s’ha de reunir, almenys, una vegada al trimestre.
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Article 63. Atribucio
ons del prresident o la presidenta
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Article 64
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onsell de Direcció, per a qu
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Article 65. 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 pel que fa 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 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 veïnat, les
organitzacions de persones consumidores i usuàries, les universitats, persones expertes
en la matèria i representants de l’Administració de la Generalitat.
3. El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya té les funcions que li
són atorgades reglamentàriament i, concretament, les següents:
a)Assessorar i formular propostes d’actuació en matèria de prevenció i de gestió de
residus.
b)Emetre informes sobre plans i programes de gestió de residus, i sobre la revisió
d’aquests plans i programes.
c)Emetre informes previs 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. L’Agència de Residus de Catalunya ha de facilitar al Consell per a la Prevenció i la
Gestió dels Residus la informació necessària per a l’exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II
Règim jurídic i econòmic
Article 66. Règim jurídic
1. L’activitat de l’Agència de Residus de Catalunya se sotmet, en les relacions externes, al
dret privat, amb caràcter general. Això no obstant:
a) El règim d’acords i de funcionament del Consell de Direcció se subjecta a la normativa
general sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
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Article 68. Patrimoni i recursos econòmics
1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència de Residus de Catalunya els béns que li són
adscrits i els béns i els drets de qualsevol naturalesa que produeixi o adquireixi.
2. Els béns adscrits a l’Agència de Residus de Catalunya per exercir les seves funcions es
regeixen pel que estableix el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública
catalana.
3. L’Agència de Residus de Catalunya, per al compliment dels seus fins, disposa dels
mitjans econòmics següents:
a)Els productes i les rendes del seu patrimoni i altres ingressos de dret privat, i qualsevol
altre que li pugui correspondre.
b)Els rendiments de l’explotació dels serveis objecte de concessió.
c)Les assignacions que puguin establir cada any els pressupostos de l’Estat, els de la
Generalitat i els de les corporacions locals.
d)El producte de les sancions i de les taxes i els tributs que s’imposin i que no es refereixin
als residus municipals i assimilables gestionats pels ens locals.
e)Els recursos procedents de l’endeutament i de l’emissió de deute.

Article 69. Responsabilitat
La responsabilitat de l’Agència de Residus de Catalunya, pels actes a què fa referència
l’apartat 1 c) de l’article 66 i per les seves actuacions en relacions de dret privat, és
exigible d’acord amb el que estableix la legislació vigent sobre aquesta matèria.

Article 70. Control d’auditories
Amb periodicitat anual s’ha d’efectuar el control de caràcter financer, mitjançant el
procediment d’auditoria a què fa referència l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
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Article 71. Consell Assessorr de la Ges
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Article 73. Classificació
1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. En el supòsit que per
legislació sectorial es tipifiquin conductes no descrites en aquest capítol, la classificació
d’aquestes s’ha d’ajustar, en qualsevol cas, a la que aquí s’estableix, tot aplicant les
correccions necessàries en la forma més convenient per a l’efectivitat de la protecció dels
béns ambientals.
2. Els municipis també poden tipificar conductes il·lícites que afectin la neteja d’espais
públics, tot ajustant la classificació de les infraccions, les sancions, el procediment i altres
requisits a allò que estableix aquesta Llei.

Article 74. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus les següents:
a) L’exercici d’activitats sense obtenció de llicència, autorització, permís, concessió o
declaració d’impacte ambiental, o incomplint les condicions imposades, si fos determinant
de danys o perjudicis reals al medi ambient.
b) Les accions i les omissions següents, si per les circumstàncies que hi concorren
generen danys reals o potencials molt greus per a la salut humana o el medi ambient:
1. La producció i la gestió de residus industrials especials sense disposar de les
autoritzacions preceptives o vulnerant-ne les condicions.
2. L’abandonament o la gestió no autoritzada dels residus sanitaris següents: els
específics o de risc, els citostàtics, els olis minerals i sintètics, els residus amb metalls i els
residus de laboratoris.
3. L'abandonament o la gestió no autoritzada de residus agropecuaris especials, com són
els plaguicides i altres productes fitosanitaris i zoosanitaris.
c) L'incompliment de programes de prevenció o de restauració de les conseqüències que
l'activitat comporta per al medi ambient.
d) El tràfic o la comercialització de residus industrials especials fets per persones no
autoritzades.
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e) L'aband
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a) L'exercici d'activittats de pro
oducció i de
d gestió de
d residuss sense ob
btenció de llicències,
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exigides en cada cass.
c) L'incom
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l condiccions estab
blertes en les llicènccies i les a
autoritzacio
ons sense
e
l'aplicació de les mesures nece
essàries d''asèpsia, in
nnocuïtat i seguretat.
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g) La negativa o el retardament en la instal·lació de mesures correctores de control o de
seguretat establertes en cada cas.
h) La posada en funcionament d'aparells, instruments mecànics o vehicles precintats per
raó d'incompliment de les determinacions sobre gestió dels residus.
i) L'incompliment de les condicions imposades per les autoritzacions, les llicències o els
permisos per a l'exercici d'activitats a les explotacions ramaderes respecte a la gestió dels
animals morts i els excrements sòlids i líquids.
j) La reincidència en faltes lleus.

Article 76. Infraccions lleus
Són infraccions lleus les següents:
a) Qualsevol acció o omissió que infringeixi disposicions contingudes en les normes
sectorials de rang legal i no resultin tipificades d'infraccions molt greus o greus en aquesta
Llei o en les de caràcter sectorial.
b) L'abandonament fet per persones particulars d'objectes, residus o altres deixalles fora
dels llocs autoritzats.
c) La demora no justificada en l'aportació d'informes o documents, en general, sol·licitats
per l'Administració en la comesa de control d'activitats.

CAPÍTOL II
Sancions
Article 77. Classes de sancions
Les sancions a imposar són les següents:
a)Multa.
b)Suspensió temporal d'activitat, total o parcial, i de la llicència o títol que autoritza, si
escau, l'activitat, ja sigui de producció o de gestió de residus.
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c)Suspenssió definitivva d'activittat, total o parcial, i revocació,
r
en els ma
ateixos term
mes, de la
a
llicència o títol autorritzador, i in
nhabilitació
ó professio
onal tempo
oral com a gestor o gestora
g
de
e
residus.
d)Clausura
a temporall o definitivva, total o parcial,
p
del local, l'esstabliment o la indústtria en què
è
s'exerceix l'activitat de
d produccció o de ge
estió.
atge d'aparrells, vehiclles o altress mitjans mecànics,
m
t
temporal
o definitiu.
e)Precinta

Article 78. Multes
La multa, que s'ha d'imposarr en qualssevol cas, pot portar aparellad
da qualsev
vol de less
altres sancions que s'apliquen
n, en la mesura
m
en què condicionen l'e
exercici de l'activitat,
sempre qu
ue es tractii d'infraccio
ons molt greus.

Article 79. Quantia de les mu
ultes
La quantia
a de la mu
ulta és, co
om a mínim, de 120
0 euros, i, com a mà
àxim, de. 1.200.000
0
euros.

Article 80. Graus de
e la multa
t tres graus, que ess correspon
nen, respe
ectivament,, amb les infraccionss
La multa a imposar té
lleus, greu
us i molt grreus, segon
ns els límitts següents
s:
ons lleus, fins a 60.00
00 euros.
a)Infraccio
b)Infraccio
ons greus, fins a 600.000 euross.
ons molt grreus, fins a 1.200.000
0 euros.
c)Infraccio

Article 81. Competè
ència sanc
cionadora
a
1. El límit de
d la potesstat sancio
onadora pe
er a infracc
cions molt greus
g
és e
el següent:
Els alcalde
es o les alcaldesses
a
s de municipis de menys
m
de 50.000
5
habitants, fin
ns a 6.000
0
euros.
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Els alcaldes o les alcaldesses de municipis de més de 50.000 habitants, el president o la
presidenta de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i
el director o la directora de l’Agència de Residus de Catalunya, fins a 60.000 euros.
El president o la presidenta de l’Agència de Residus de Catalunya, fins a 300.500 euros.
El Govern de la Generalitat, fins a 1.200.000 euros.
2. Els límits de la potestat sancionadora dels òrgans a què es refereix l’apartat 1 per a
infraccions greus i lleus són, respectivament, el 50% i el 5% de les quanties establertes
per a les infraccions molt greus.
3. La determinació dels òrgans competents per imposar sancions per infracció de les
normes de gestió dels residus sanitaris dins els centres sanitaris és la que consta en la
normativa específica reguladora d’aquests residus.

Article 82. Altres sancions
1. La imposició de les restants sancions es determina segons la competència per raó de la
matèria, si bé les que siguin de suspensió o de clausura solament poden ésser acordades
pel Govern de la Generalitat, amb excepció de les atribuïdes als alcaldes o a les
alcaldesses, que les poden imposar en els procediments en què són competents per raó
de la matèria.
2. L'acord del Govern de la Generalitat de suspensió o clausura d'activitats de disposició
del rebuig dels residus ha de resoldre també sobre la intervenció de l'empresa establerta
per l'article 31.

Article 83. Execució
L'execució de les sancions referents a suspensió o cessament d'activitats correspon als
òrgans competents per a l'atorgament de les llicències, les autoritzacions, els permisos o
les concessions corresponents.

Article 84. Inhabilitació
La inhabilitació professional temporal per a l'exercici de les funcions de gestor o gestora de
residus no pot excedir els dos anys.
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CAPÍTOL III
Graduació
ó de les sa
ancions
Article 85
5. Criteris de
d gradua
ació
Les sancio
ons corressponents a cada classse d'infrac
cció es gra
aduen tenin
nt en comp
pte criteriss
objectius i subjectiuss, que pode
en ésser apreciats
a
se
eparadame
ent o conju
untament.

Article 86
6. Criteris objectius
o
Són criteris objectiuss els següe
ents:
a)L'afectacció de la sa
alut i la seg
guretat de les person
nes.
b)L'alteracció social a causa del fet infracttor.
etat del dan
ny causat al sector o l'àrea ambiental pro
otegida.
c)La grave
d)La superfície afecttada i el se
eu deteriora
ament.
e)La possiibilitat de reparació
r
o restabliment de la realitat
r
fàcttica.
d l'activita
at infractora
a.
f)El benefici derivat de

s
s
Article 87. Criteris subjectius
us els segü
üents:
Són criteris subjectiu
a)El grau de
d malícia de la perssona causa
ant de la in
nfracció.
d participació en el fet per títo
ol diferent de
d l'anterio
or.
b)El grau de
c)La capaccitat econò
òmica de la
a persona infractora.
d)La reincidència.
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Article 88. Causes d'agreujament
L'afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament constatada en
el procediment, comporta la imposició de la sanció màxima que hi ha assenyalada per a la
infracció.

Article 89. Equiparació al benefici
En tot cas, la sanció pecuniària pot arribar fins al total del benefici produït per l'activitat
infractora, sigui quin sigui el límit objectiu de la multa.

Article 90. Reincidència
1. S'entén que hi ha reincidència quan la persona infractora ha estat sancionada, per
resolució ferma, per raó d'haver comès més d'una infracció de la mateixa naturalesa, dins
el període de l'any immediatament anterior.
2. La reincidència no es pot prendre en consideració si la infracció anterior va comportar
qualificació de major gravetat del fet.

CAPÍTOL IV
Responsabilitat
Article 91. Persones responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta Llei totes aquelles persones
que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones
físiques o jurídiques.
2. Si la persona productora o posseïdora de residus en lliura a terceres persones que no
tenen l’autorització necessària o en lliura incomplint les condicions establertes per aquesta
Llei, ha de respondre solidàriament amb elles dels perjudicis que es produeixin per causa
dels residus i de les sancions que escaigui imposar d’acord amb el que estableix aquesta
Llei.
3. Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal
que pugui derivar de la comissió de la infracció.
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Article 92. Persone
es autores
Són respo
onsables en concepte d'auto
or o autorra aquelle
es persone
es que ha
an comèss
directamen
nt o imme
ediatamen
nt el fet in
nfractor, i també aquelles qu
ue han im
mpartit less
instruccion
ns o ordress necessàrries per a cometre'l.
c

ersones re
esponsab
bles
Article 93. Altres pe
La interven
nció en el fet infracto
or en forma
a diferent in
ncideix en la graduacció de la in
nfracció.

CAPÍTOL V
Mesures cautelars
c
4. Adopció
ó de les me
esures
Article 94
ats de producció o d
de gestió de
d residuss
1. Un cop ha estat detectada l'existènciia d'activita
contràries a les de
eterminacio
ons d'aquesta Llei i de la le
egislació q
que la de
esplegui o
compleme
enti, el pre
esident o la preside
enta de l’A
Agència de
d Residuss de Cata
alunya pott
acordar-ne
e la interru
upció i el cessament
c
t immediatt i adoptarr les mesures oportu
unes per a
fer-les efectives.
2. En cass de danyss flagrantss per al medi,
m
els òrgans
ò
de la inspeccció han d'a
acordar la
a
suspensió de les acctivitats, qu
ue ha d'ésser ratifica
ada pel pre
esident o p
per la pres
sidenta de
e
d Residuss de Catalu
unya dins un termini de vint-i-q
quatre hore
es.
l’Agència de
3. Les facultats ato
orgades al
a presiden
nt o la prresidenta de l’Agèn
ncia de Residus de
e
Catalunya en els ap
partats 1 i 2 poden ésser
é
delegades en el secreta
ari o en la secretària
a
general de
el Departam
ment comp
petent en matèria
m
de medi amb
bient.

5. Requerim
ment prev
vi
Article 95
Si l'activita
at desenvo
olupada esstà empara
ada per llic
cència, auttorització, permís, co
oncessió o
qualsevol títol anterrior que im
mposa cond
dicions d'e
execució, s'ha
s
de req
querir prèv
viament la
a
persona in
nteressada
a a fi que en un terrmini no superior a cinc dies al·legui to
ot allò que
e
convingui al seu drett per a l'aju
ustament de
d l'activita
at a les con
ndicions esspecificade
es en el ditt
quest termiini, l'Admin
nistració ha d'acorda
ar de forma motivada allò que
e
títol. Un cop finit aq
sigui proce
edent.
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Article 96. Vigència
Les mesures cautelars es poden acordar simultàniament a la incoació del procediment
sancionador o en qualsevol moment del seu curs, i mantenir-se mentre se'n continua la
tramitació, sense que en cap cas, llevat del supòsit que té en compte l'article 97, la mesura
cautelar es pugui perllongar més de sis mesos.

Article 97. Supòsit especial de vigència
1. Quan els fets danyosos detectats afecten directament o indirectament la salut de les
persones, les mesures cautelars s'han de mantenir mentre persisteix l'afecció.
2. L'acte d'aixecament de la suspensió ha d'ésser motivat.

Article 98. Classes
Són mesures cautelars, a adoptar separadament o conjuntament, les que segueixen:
a)Les de suspensió provisional de l'activitat, i també de les llicències, les autoritzacions,
els permisos, les concessions o qualsevol altre títol administratiu en el qual l'activitat tingui
la seva cobertura possible.
b)Les de clausura d'establiment o indústria o de tancament del local, el lloc o
l'assentament on hi hagi radicada l'activitat, que es poden acordar de forma total o parcial.
c)Les de seguretat, control o correcció, encaminades a impedir la continuïtat del dany o
perjudici.
d)Les de precintatge d'aparells, instruments o vehicles per raó dels quals es produeixi en
cada cas la incidència en el medi protegit.
e)Qualsevol altra que, segons l'estat actual de la tècnica, permeti la interrupció del dany o
perjudici.

Article 99. Facultats d'execució
1. L'òrgan competent per a l'adopció de les mesures cautelars i de les derivades de
l'execució de resolucions fermes sancionadores, administratives o jurisdiccionals, les ha de
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portar a te
erme fins i tot mitjançant l'acccés a trav
vés de les propietatss privades
s, amb ple
e
respecte dels
d
drets fonamenttals de less persone
es i en pa
articular de
e la inviola
abilitat dell
domicili, su
upòsit, aqu
uest darrerr, per al qu
ual cal l'auttorització ju
udicial corrresponent.
f
i en els mate
eixos terme
es es pot actuar en l'exercici d'activitats
d
s
2. Amb la mateixa facultat
inspectore
es o de fisccalització de
d les activvitats de prroducció i de
d gestió d
de residus.

CAPÍTOL VI
Multes co
oercitives
Article 100. Supòsits
Es poden imposar multes
m
coercitives per a l'execu
ució de less obligacion
ns derivades d'actess
infractors o en execcució de re
esolucions sancionad
dores, que són reiterrables si trranscorren
n
els terminis assenya
alats a aquest efecte
e en els requerimen
nts corresp
ponents, fins que ess
compleixi el que hi ha
h disposatt.

Article 101. Compa
atibilitat am
mb altres sancions
s
Les multess coercitive
es són ind
dependentss de les sa
ancions que s'imposin i compattibles amb
b
aquestes.

a
Article 102. Quantia
L'import de cada mu
ulta coercittiva no pott excedir el
e deu per cent de la
a que corre
espon a la
a
p
o declarad
da, ni en ell seu conju
unt el trenta
a per cent d'aquesta.
infracció presumpta

CAPÍTOL VII
Procedim
ment
Article 103. Necess
sitat d'exp
pedient
Les sancio
ons per inffraccions tiipificades en
e aquesta
a Llei no es poden im
mposar sin
nó en virtutt
d'un expe
edient insttruït a aq
quest efeccte, el qual s'ha d'ajustar a les norm
mes sobre
e
procedime
ent vigents a Catalun
nya, en tot allò que no
o sigui esta
ablert per a
aquesta Llei.
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Article 104. Incoació
1. Un cop coneguda l'existència d'una possible infracció, l'òrgan competent ha d'acordar
d'ofici la incoació de l'expedient sancionador.
2. L'òrgan competent ha de procedir igualment en virtut d'una denúncia o a conseqüència
d'una comunicació, una instrucció o una ordre d'òrgans superiors.

Article 105. Òrgans competents
1. Són òrgans competents per acordar la incoació del procediment sancionador els que en
cada cas tinguin la competència que la legislació sobre residus atorga.
2. En qualsevol moment del procediment en el qual s'apreciï que no és competent aquell
qui n'acordà la incoació, s'han de trametre les actuacions, sense alterar la situació
derivada del que hi ha investigat, a qui sigui competent per a tramitar-lo.

Article 106. Acció pública
1. És pública l'acció per a exigir davant els òrgans administratius i els tribunals de l'ordre
jurisdiccional corresponent l'observança de tot allò que disposa aquesta Llei.
2. S'ha de garantir la confidencialitat de la persona denunciant en els casos en què aquest
ho sol·liciti.

Article 107. Persona instructora
1. Amb l'acord d'incoació de l'expedient sancionador s'ha de designar un instructor o una
instructora i notificar-ho immediatament a les persones interessades, llevat que hi hagi un
òrgan específic designat, amb caràcter general, per a l'exercici de les esmentades
funcions.
2. L'instructor o la instructora, d'ofici o a petició de la persona interessada, ha d'acordar la
incorporació a l'expedient de tots els informes o documents de tota mena que condueixin a
l'aclariment del possible fet infractor.
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Article 108. Plec de
e càrrecs
1. Si de tot això en
n resulta la
a realitat del
d fet sup
posadamen
nt lesiu i la respons
sabilitat de
e
persones determinades o dete
erminabless, s'ha de formular un
u plec de
e càrrecs en
e el quall
s'han de descriure
d
d'una mane
era comple
eta els segü
üents puntts:
a)Els fets deduïbles dels eleme
ents aporta
ats, d'acord amb els articles precedents.
b)La norm
ma i el prece
epte que es
e considerren infringiits.
et.
c)La tipificcació del fe
d)Els danyys ocasionats o la prrevisió delss que se'n poden derrivar per all medi amb
bient o perr
a béns de qualsevol naturalesa
a.
e)La sanciió que hi pot
p correspondre.
onsabilitat de
d la perso
ona o les persones
p
a les quals s'adreça e
el plec de càrrecs.
c
f)La respo
2. En la no
otificació a la persona interessa
ada s'ha d'expressarr el termini per a la contestació
ó
al plec de
e càrrecs, que no pot
p excedirr els vuit dies, i tam
mbé el dre
et a l'aporrtació o la
a
proposició
ó de les pro
oves que estimi
e
pertinents.

Article 109. La prov
va
op rebudess les al·le
egacions de les pe
ersones in
nteressade
es, l'instru
uctor o la
a
1. Un co
instructora
a ha de prrocedir a practicar les proves proposad
des, si són
n pertinentts, amb la
a
intervenció
ó d'aquelle
es.
2. El rebu
uig de pro
oves, pel fet
f de no ésser estiimades pe
ertinents, h
ha d'ésserr motivat i
notificat a les person
nes interesssades perr l'instructor o la instru
uctora.
3. Amb independència de les proves prroposades, l'instructo
or o la insstructora po
ot acordarr
practicar-n
ne tantes com conssideri nece
essàries pe
er al millo
or aclarime
ent dels fe
ets i de la
a
responsab
bilitat de le
es persone
es, i pot sol·licitar
s
als organismes oficia
als els info
ormes que
e
estimi conduents al millor
m
cone
eixement dels
d
fets i de
d llur repe
ercussió i in
ncidència en
e el medii
ambient.
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Article 110. Intervenció de les persones interessades en la prova
1. Les proves acordades d'ofici s'han de practicar amb intervenció de les persones
interessades, per la qual cosa se les ha de notificar tant la prova a practicar com el lloc, el
dia i l'hora en què ha d'ésser practicada.
2. La incompareixença de les persones interessades, un cop acreditada la notificació, no
és obstacle per a la pràctica de la prova.

Article 111. Proposta de sanció
1. L'instructor o la instructora ha de formular una proposta de sanció o, si escau,
d'arxivament de les actuacions.
2. La proposta de sanció ha de contenir, necessàriament i per aquest ordre, els extrems
següents:
a)La descripció del fet infractor.
b)La determinació de la intervenció i la responsabilitat en aquest fet de les persones
sotmeses a expedient.
c)La indicació del precepte o els preceptes que tipifiquen la conducta.
d)La determinació de circumstàncies concurrents.
e)La indicació de l'òrgan competent per dictar la resolució.
3. La proposta de sanció s'ha de notificar a les persones interessades per a què hi formulin
al·legacions, dins un termini no superior a deu dies.

Article 112. Resolució
1. L'acord de resolució no pot establir fets diferents dels que van servir de base al plec de
càrrecs i a la proposta de resolució, ni pot considerar circumstàncies diferents que puguin
comportar un agreujament de la conducta o de la sanció a imposar, sens perjudici de la
diferent valoració jurídica.
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2. La resolució ha de
e determin
nar els term
minis per fe
er efectivess les sancions pecun
niàries que
e
ompliment de la resta
a de manam
ments que
e conté.
s'imposen i per al co

Article 113. Arxivam
ment de l'e
expedientt
S'ha de motivar
m
la resolució
r
d
d'arxivame
ent de l'exp
pedient pe
er inexistèn
ncia del fe
et, per què
è
aquest no és constittutiu d'infra
acció o per absència
a de responsabilitat d
de les pers
sones que
e
hi són incloses.

Article 114. Notifica
ació
La notifica
ació de la resolució ha
h de contenir l'exprressió delss recursos a interpos
sar, per la
a
via administrativa o la jurisdicccional, amb
b la determ
minació del termini i d
de l'òrgan competent
c
t
per conèixxer-los.

Article 115. Defecte
es de l'exp
pedient
gan sancio
onador estima que l'expedien
nt i la pro
oposta de resolució contenen
n
1. Si l'òrg
defectes o deficiènciies que n'o
obstaculitze
en una res
solució correcta, pot a
acordar el següent:
olució a l'instructor o la instru
uctora de les actuacions amb
b l'express
sió de less
a)La devo
diligènciess o les recttificacions a realitzar..
b)La pràcttica de less diligèncie
es que co
onsideri pe
ertinents, sense
s
nece
essitat de devolució
ó
d'actuacions.
otificar a le
es persone
es interess
sades, i, en
n el segon dels caso
os, se'ls ha
a
2. L'acord s'ha de no
de conced
dir la intervvenció esta
ablerta perr a la pràc
ctica de less proves o la realitza
ació de less
diligènciess acordade
es d'ofici.

Article 116. Execuc
ció
1. Un cop la resolucció és defin
nitiva, l'òrg
gan adminiistratiu com
mpetent ha
a de disposar el que
e
sigui pertin
nent per exxecutar-la, l’execució
ó de la qua
al no es po
ot suspendre per la in
nterposició
ó
d'un recurrs contenciiós adminisstratiu, sen
ns perjudic
ci de tot ell que pugu
ui ésser ac
cordat pelss
tribunals de
d l'esmenttat ordre ju
urisdicciona
al.
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2. També es pot procedir a la publicació del nom de la persona sancionada, si la infracció
ha originat danys determinats a la salut de les persones o irreversibles per als recursos
naturals.
3. En qualsevol cas, es poden mantenir les mesures cautelars si de llur interrupció
derivessin perjudicis irreparables per al medi ambient o per al bé jurídicament protegit per
la norma infringida.

Article 117. Apreciació de delicte o falta
1. En qualsevol moment de l'expedient sancionador en què s'apreciï la possible
qualificació dels fets perseguits com a constitutius de delicte o falta s'ha de passar el tant
de culpa al ministeri fiscal i el procediment administratiu s'ha de suspendre una vegada
l'autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui.
2. Si la resolució judicial no estima l'existència de delicte o falta, o de responsabilitat de la
persona subjecta a expedient, l'Administració ha de continuar el procediment sancionador,
llevat que aquella resolució no declari la inexistència del fet o la no-responsabilitat de la
persona inculpada, bé que en aquest segon cas es pot continuar l'expedient sancionador
respecte a altres persones no afectades per la declaració judicial.
3. La substanciació del procés penal no impedeix el manteniment de les mesures
cautelars, ni tampoc l'adopció d'aquelles altres que resultin imprescindibles per al
restabliment de la situació física alterada o que tendeixen a impedir nous riscs per a les
persones o danys en els béns o el medi protegits.

Article 118. Normes procedimentals
La interposició, la tramitació i la resolució dels recursos es regulen per les normes de
procediments vigents a Catalunya.

Article 119. Resolució dels ens locals
Les resolucions dels alcaldes o de les alcaldesses i dels presidents o de les presidentes
de corporacions locals poden ésser objecte de recurs d'acord amb el que disposa la
legislació vigent.
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CAPÍTOL VIII
Prescripc
ció d'infrac
ccions i sa
ancions
Article 120. Prescripcions d'infraccion
ns
Les infracccions molt greus prescriuen alss quatre an
nys, les greus als do
os anys i le
es lleus alss
sis mesos, a compta
ar sempre el
e termini des
d de l'ac
cabament real
r
de la cconducta in
nfractora.

Article 121. Prescripció de sa
ancions
Les sancio
ons prescrriuen en ells mateixos terminis assenyala
ats en l'article 120, segons
s
less
respective
es classess d'infracciió, compta
ats des que la ressolució san
ncionadora
a assoleixx
fermesa en totes less vies.

Article 122. Conseq
qüències de
d la pres
scripció
La prescripció d'infra
accions i de
d sancionss no afecta
a l'obligaciió de resta
aurar la rea
alitat física
a
alterada, ni
n la d'indemnitzar pe
els danys i perjudicis causats.

Article 123. Via de constreny
yiment
L'import de
d les multtes i de le
es despesses ocasionades perr l'execució
ó subsidià
ària de less
activitats de restau
uració delss béns da
anyats com a consseqüència de les infraccionss
d'aquesta Llei pot éssser exigit per via adm
ministrativa
a de consttrenyiment.

Article 124. Execuc
ció subsid
diària
Si la perssona infracctora ha estat reque
erida per l'òrgan san
ncionador a restaura
ar el medii
ambient i a recollir i tractar els
e residuss abandon
nats i inco
ompleix aq
questa obligació, ha
a
d'ésser ord
denada l'execució su
ubsidiària del
d requeriment.

Article 125. Drets dels
d
treballadors i trreballadorres
ó i els dre
ets dels trreballadorss i treballa
adores afe
ectades pe
er la suspe
ensió o la
a
La situació
clausura d'activitats
d
industrialss en virtutt d'aquesta
a Llei es regeixen p
pel que es
stableix la
a
legislació laboral en
n relació amb el pag
gament de
els salaris o de les indemnitza
acions que
e
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procedeixin i per les mesures que es puguin arbitrar per garantir-lo. La infracció comesa no
pot reportar en cap cas un benefici per a la persona infractora en perjudici dels treballadors
i treballadores afectats..

CAPÍTOL IX
Funció inspectora
Article 126. Estatut dels inspectors i de les inspectores ambientals
En l'exercici de llur funció, els inspectors i les inspectores tenen el caràcter d'autoritat i
poden sol·licitar el suport de qualsevol altra, bé sigui dels mossos d'esquadra, bé sigui dels
cossos de seguretat de l'Estat.

Article 127. Atribucions
1. Els inspectors i les inspectores de medi ambient quan exerceixen les funcions
d'inspecció, acreditant la seva identitat, tenen autorització per entrar lliurement i sense
prèvia notificació, en qualsevol moment, en tots els centres i establiments on es
desenvolupin activitats amb repercussió medioambiental, per:
a)Practicar les proves, les investigacions o els exàmens necessaris per comprovar el
compliment de la normativa ambiental.
b)Prendre o treure les mostres necessàries per a la comprovació.
c)Realitzar totes les actuacions que calgui per al compliment de la inspecció que efectuen.
2. Els inspectors i les inspectores tenen lliure accés al domicili social i als establiments, les
instal·lacions, els locals i les oficines en què es desenvolupen les activitats
inspeccionades, quan sigui necessari per a l'exercici de llur funció inspectora.
3. Els inspectors i les inspectores poden examinar la documentació relativa a les
operacions rellevants en l'activitat amb incidència ambiental.
4. L'entitat o persona inspeccionada està obligada a donar als inspectors i a les
inspectores la màxima facilitat per al desenvolupament de llur tasca.
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Article 128. Obligac
cions de le
es person
nes o entittats inspec
ccionades
s
Les person
nes o entittats inspecccionades, a requerim
ment dels inspectors i de les ins
spectores,
han de:
a)Subministrar tota classe
c
d'infformació sobre
s
instal·lacions, productes
p
o serveis.
p
l'o
oportuna presa
p
de mostres
m
dels producte
es o les me
ercaderiess
b)Permetre que es practiqui
que elaborren, distrib
bueixen, de
estrueixen,, aboquen o transform
men.
e als inspe
ectors i less inspectorres la com
mprovació directa
d
de qualsevol acció que
e
c)Permetre
es relacion
ni en aquest precepte
e.

Article 129. Valor probatori
p
d les acte
de
es d'inspe
ecció
En els pro
ocediments sanciona
adors que
e s'instrueix
xin per inffraccions e
en matèria
a de medii
ambient, le
es informa
acions aporrtades per la inspecc
ció donen fe
f sobre els fets, les situacionss
o les activitats per ad
doptar la re
esolució qu
ue procede
eixi, llevat de prova e
en contrari.

DISPOSIC
CIONS ADDICIONAL
LS
Primera
mentar la col·laborac
c
ció i la coo
operació am
mb les altrres administracions i
El Govern ha de fom
ocietat civvil per tal de promoure campanyes de
e sensibiliització, de
e difusió i
amb la so
d’educació
ó ambienta
al, i també de divulga
ació i de co
ol·laboració
ó ciutadana
a.
Segona
El Govern
n ha de pro
omoure en
n l’aplicació de la Lle
ei 11/1997
7, de 24 d’’abril d’env
vasos i de
e
residus d’e
envasos, els
e sisteme
es de retorrn i de dipò
òsit d’enva
asos, especialment per
p als que
e
tenen un volum igu
ual o supe
erior a do
os litres i per als en
nvasos de
e producte
es tòxics i
perillosos.

DISPOSIC
CIONS TRA
ANISTÒRIIES
Primera
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La supressió de la declaració de servei públic del tractament de frigorífics i altres aparells
que contenen clorofluorocarburs, les piles, els fluorescents, els llums de vapor de mercuri i
els olis, establerta per la Llei 9/2008, de 10 de juliol, entra en vigor per a cada tipologia de
residus una vegada s’extingeixin els contractes de concessió de la gestió de servei públic
vigents, que en cap cas poden ser prorrogats.
Segona
Els ens locals que en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 9/2008, de 10 de juliol,
eren beneficiaris del fons econòmic en els termes establerts per l’apartat 2 a) de l’article 32
continuen tenint aquesta condició.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
S’habilita el Govern per actualitzar i revisar l’annex quan s’hagi d’adaptar a la normativa
bàsica de l’Estat i a la normativa de la Unió Europea.
Segona
Es faculta el Govern de la Generalitat per desenvolupar i executar les disposicions
d'aquesta Llei i per dictar les reglamentacions específiques de residus de naturalesa o
característiques especials.
Tercera
Es faculta al Govern per adaptar els articles 6.4, 10.3, 10.4, 12 b), 12 c), 13, 14.1 d), 18.4,
38 i 39 a la normativa de la Unió Europea.
Quarta
Es faculta al Govern de la Generalitat per a què, mitjançant decret, pugui actualitzar les
multes fixades per aquesta Llei, atenent la variació que experimenti l'índex de preus.

Cinquena
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Si l'actualització faccultada per la dispossició final quarta, pe
er ella ma
ateixa o en
n virtut de
e
ns successsives, arriba a constittuir un incrrement sup
perior al qu
uinze per cent
c
de less
reiteracion
quanties fiixades perr aquesta Llei,
L
en serrà necessà
ària la modificació.
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Annex
Servei de deixalleria
1. Relació bàsica dels residus municipals domiciliaris i comercials que es poden admetre
en el servei de deixalleria:
1.1. Residus especials:
Fluorescents i llums de vapor de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures
Vernissos
Piles i acumuladors
Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses
1.2. Residus no especials i inerts:
Paper i cartró
Vidre
Plàstics
Ferralla i metalls
Fustes
Tèxtils
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
Pneumàtics
Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària
2. El reglament del servei, aprovat per l’entitat local que en sigui titular, ha d’establir les
condicions en què els residus hi han d’ésser lliurats per qui els produeixi o posseeixi i pot
limitar la relació de residus admesos quan disposi d’un altre sistema adequat per a fer-ne
la recollida selectiva.

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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