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La Direcció General de Polítiques Ambientals, a través de l'Oficina Cata lana de Canvi 

Climàtic i de la Subdirecció General d'Informació i Educació Ambiental, amb la 

col ' laboració del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica, va organitzar durant el 

mes de juliol de 2014 unes sessions de participació per a la redacció de la futura Llei 

de canvi climàtic, text essencial de l'ordenament jurídic català en referéncia al canvi 

cl imàtic. 

Les raons que impulsen la redacció d'aquesta Llei són bàsicament tres: la primera, per 

consolidar la feina feta contra el canvi climàtic tant per la societat com per 

l'administració en els darrers vint anys, peró especialment des de l'any 2005 ençà. La 

segona, per contribu ir en el paper decisiu que Europa ha jugat i vol jugar per afrontar 

amb garanties el principal repte que té plantejada la humanitat avui i ara, i tercera, per 

construir una societat menys vulnerable i més avançada. 

Per tal de recollir les aportacions i les esmenes de la ciutadania, i per tal d'aconseguir 

una adequada adaptació a la real itat sectorial i territorial catalana, es van establir una 

série d'espais de participació: 

• Sessions territorials informatives amb els ens locals. 

• Sessions territorials de debat obertes a la ciutadania. 

• Un formulari en /ínia per fer aportacions a través de la web de la Generalitat de 

Catalunya. 

Aquest document fa un ba lanç resumit dels resultats i del grau d'incorporació de les 

propostes en el text de l'Avantprojecte de llei de totes les observacions recoll ides en 

els tallers oberts a la ciutadania, a les sessions amb els ens locals i del formulari en 

lin ia. 
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Participació presencial 

Durant el mes de juliol de 2014, es van realitzar els següents tal lers amb la ciutadania: 

, Taller participatiu Lloc ' ' Data 
. . --' _. ,;. , , 

Casa de la Cultura de la 
Girona 1 de Juliol de 2014 

Diputació de Girona 

Barcelona - Grup 1 
Edifici del Vagó de la 

3 de Juliol de 2014 
Diputació de Barcelona 

Barcelona - Grup 2 
Edifici del Vagó de la 

3 de Juliol de 2014 
Diputació de Barcelona 

Sessió a Tarragona als 
Diputació de Tarragona 

Aules de formació 30 de Juny de 2014 
ens locals 

CI Carles Riba, 6 

Casa'de Cultura de la 
Sessió a Girona als ens 

locals 
Diputació de Girona 1 de Juliol de 2014 

Plaça de l'Hospital, 6 

Participació virtual 

A més d'aquests espais de participació presencial , des del 18 de juny i fins al 10 de 

juliol' es va obrir un termini perquè qualsevol persona pogués fer arribar les seves 

propostes a través d'un formulari en linia accessible a través del Web de l'Oficina 

Catalana del Canvi Cl imàtic de la Generalitat de Catalunya, 

1 En realitat el formulari va restar obert alguns dies més amb posterioritat a la data anunciada 
inicialment. 
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3. Partici ants 

Convocats 

La convocatòria era oberta a tothom que estigués interessat, a titol individual o com a 
entitat, empresa o món acadèmic. Per això es va posar a disposició un formulari 
d'inscripcions a traves de la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

A més, des del Departament de Territori i Sostenibilitat es van convocar a agents clau 
del territori. 

Participants 

A les sessions obertes a la ciutadania han participat un total de 39 persones; el 
nombre d'assistents a les sessions als ens locals va ser 18 persones i 8 entitats i 
ciutadans van fer arribar les seves aportacions a través del formulari en línia. 

Respecte a la tipologia dels participants, la distribució apareix al següent gràfic. 

Distribució dels participants en funció 

de la tipologia 
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• Administració 

• Universitat 
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~. Contin ut dels debats i del formulari en línia 

Els debats es van centrar en propostes concretes que poguessin incorporar-se com a 
continguts bàsics de l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic, en relació a tres grans 
temes estructurats de la següent manera: 

1. El canvi climàtic i les polítiques sectorials: 

a. Sistemes naturals i sector primari (boscos, agricultura, ramaderia, 
biodiversitat) 

b. Sectors socioeconòmics (transport i mobilitat, turisme, infraestructures, 
. salut, indústria, serveis i comerç, urbanisme i habitatge) 

c. Vectors transversals (energia, residus, aigua) 

. 2. La governança: 

a. Avaluació de polítiques i transparència 
b. Participació 
c. Coordinació Generalitat 
d. Coordinació Món local 

3. Els instruments necessaris per a poder assolir els objectius: 

a. Fiscals 
b. Econòmics i socials 
c. Programes voluntaris 
d. Difusió del coneixement 
e. Exemplificació de l'administració 
f. Participació pública i accès a la informació 

Pel que fa al formulari en linia, les aportacions a l'Avantprojecte de llei van abordar els 
següents continguts: 

1. Estructura del text normatiu 
2. Els objectius especifics proposats 
3. El canvi climàtic i les polítiques sectorials 
4. La governança 
5. Els instruments necessaris per a poder assol ir els objectius 
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15. Aportacions als tallers participatius i al 
formulari en línia 

Durant tot el procés de participació s'han fet un total de 155 aportacions, de les quals 
72 corresponen a les sessions territorials , 16 a les sessions als ens locals i 67 a través 
del formulari en linia. 
La distribució de les aportacions en funció del taller es pot veure al següent gràfic: 

Aportacions a l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic 

43% 47% 

10% 

o Sessions territorial s [] Ens loca ls . Formulari en línia 

Les propostes i observacions més destacades que es van fer als tallers oberts a la 
ciutadania i a les sessions als ens locals són les següents: 

1. Aportacions sobre el canvi climàtic i les politiques sectorials 

Es plantegen diverses propostes en els àmbits del sector energètic, transport i 
mobilitat, agricultura i de la gestió sostenible dels espais verds, ecosistemes i 
de l'ús dels recursos. 

2. Aportacions sobre la governança 

La majoria de les propostes s'emmarquen en l'àmbit de la participació 
ciutadana, de l'accés a la informació veraç i contrastada per part dels ciutadans 
i del seguiment de les polítiques públiques que s'impulsin des del Govern a 
través de l'establiment d'indicadors, informes i revisió d'objectius. 

3. Aportacions sobre els instruments necessaris per a poder assolir els 
objectius 

Les observacions més significatives han estat diverses propostes d'instruments per 
poder assolir els objectius de la Llei ( incentius fiscals, bones pràctiques, programes 
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voluntaris, línies d'ajut, transferència de coneixement, sistemes d'etiquetatge i 
bonificacions). 

Les principals propostes i observacions que es van fer a través del formulari en línia 
són les següents: 

1. Aportacions sobre l'estructura del text normatíu 

Es van proposar tres aspectes addicionals a l'estructura proposada relatius a la 
informació pública, la formació, conscienciació i educació; i el canvi climàtic i 
l'energia. 

2. Aportacions sobre els objectius específics proposats 

Es van proposar vuit objectius específics nous i es van aportar puntualitzacions 
als objectius específics proposats sobre la mitigació al canvi climàtic. 

3. Aportacions sobre les polítiques sectorials 

Es proposa incloure a l'Avantprojecte de llei els sectors de l'aqüicultura, la 
pesca i els ecosistemes marins i oceànics i el sector residencial. 
Es suggereixen tambè, principis que haurien de guiar les polítiques sectorials 
en els àmbits següents: a) agricultura i ramaderia; b) sector forestal; c) 
indústria; d) serveis i comerç; d) transport i mobilitat; e) urbanisme; f) residus; 
g) energia. 

4. Aportacions sobre la governança 

Es suggereixen diversos mecanismes per aconseguir que la ciutadania tingui 
coneixement de l'acompliment de la Llei. També es concreta la informació que 
l'Administració Pública i el sector privat haurien de facilítar als ciutadans. 

Dels 8 participants en el formulari en línia, 3 d'ells estan d'acord amb l'informe 
triennal que s'ha de remetre al Parlament com a mecanisme d'avaluació de les 
polítiques públiques en l'àmbit del canvi climàtic i 5 no hi estan d'acord. 

5. Aportacíons sobre els instruments 

Es suggereixen diversos instruments específics pel compliment de la Llei 
referits per una banda a la difusió del coneixement sobre el canvi climàtic i les 
polítiques públiques que s'impulsen, i per l'altre, a mecanismes de tipus 
sancionador i fiscals. 
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El nombre total d'aportacions ha estat de 155, de les quals 74 han estat 
acceptades (48%), 45 acceptades parcialment (29%) i 36 no han estat 
considerades (23%) a l'articulat de l'Avantprojecte de llei. 

Nota final i aclariments: 

S'acompanya aquest informe amb unes taules ·en format excel.xls- amb totes les 
aportacions classificades segons el seu contingut, el taller on han estat recollides, el 
grau d'incorporació al text de l'A vantprojecte de llei i la corresponent motivació. 
La numeració que segueixen les aportacions a cada taula correspon a la classificació i 
ordre en que es van fer a cada sessió territorial. 

mml 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori 

~ .~ i Sostenibilitat 

Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic 

Barcelona, 8 d'octubre de 2015 

m'ill¡ Generalitat de Catalunya 9 
Departament de Governació 

~ lli i Relacions Institucionals 

5,153 



..... ----_._-. .,. 

S'HA INCORPORAT 

APARTAT Tfrot APORTACIO 
A 

t'AVAHlPROJ~CTE 
MOTIVACIO 

DEl1m 
APORTAOOHS fETES AMB Et FORMUlARI EN NIA 

1. Preveon! ~ C8pÍklI d'informació pública 
Sl ParticipaciO pUblica i accés continuada dels resultats de la posada en marxa LI ptOpOSla queda recollida a rart. 26 Avaluació de poImques p(JbJ/ques 

11 la informaciO de la llei 

2. Afegir un apartat d'Informació pilblica dels 
sl Participació pública I lICC6s resultats de l'aplicaci6 de la llei com un element La proposlll queda recollida a rart. 26 Avaluació de pol/fiques públiques 

a la inlonnacl6 8slruclwal addicional 

3. Afegir a reslruc1ura de la llei raspecte Sl LI proposla queda recollide a rart. 26 Avaluació da politiqUflIl públiques ¡ a l'art .50 Difullió del coneíxement i 
Difusió del coneitemenl informatiu i formatiu respecte del canvi cl imàtic. stmsibililzació 

4 .Manca prioritzar dins de ràrea de ra 
sl Lli proposlll queda recollida en el marc de rart.50 Difusió del coneltflfltent i sensibilització comunicació: ecJllC!If, conscienciar I preparar 

DifLJSió del cooeiKl!rnftf1 t adequadament a IOts els col'le<:~us 

5. Afeg ir un nou bloc sobre canvi climàtic i 
eI1ergia a restructura e~istent, ¡a que sense 
faptofitament j ús de renergia els sistemes La relació entra al canVi clim¡jlic i renergia queda recoUid" a lnI~és del Pre.l\mbvi de l'Avantpro¡ecte de tlei. eI1 
socials 110 s«J viables. L'energia no pol ser PARCIALMENT et marc de rart.14 Energia, de les actuacions previstes a ral1.28 ExemplifIcació de l'adminstrac:iO pública, 
considemda com ~a política sectorial . sinó corn rart.29·Simplif"caci6 i raciona1itzaciO administrariva i 11 la 0isp0sici0 addicional cinquena, dcsen.a I onzena. 
una política vital, un a'"..pecte de Yite t importéncia 

Sectors soc:ioaccw.omlcs a la societat. 
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S HA INCORPORAT 

APAfI,TAT TfTOlAPORTACIO • 
l AVANTFROJECTE 

MOTlVA(!O 

DEUEI' 
APORTAOONS DE LA SESSIO TERRITORiAl GIRONA 

Aquesta és una mesaa mol! especifICa que ja queda recollida en un acció més esll'8lègica corn és rart.22.d 
1. Reconversió dels sol3fS buits e,oslenls a les Sistemes natural!> i sector NO Adlt(Jlscló d819s rogUl'8s uroanlstiques I del pJanejamenlleninl en ~c m8sures cili mitig8ció i adaptació sl 

Ipñmali d ulals en 'tiort& Urbans' cen'll c/im8lic 
2. Compra d'Bnergia verda per part de ... sl Aquesta me.sU1'8 queda recollida en ei marc de l'art28 Elfemplífie/Jc16 de l'Administració Pública 

VectOfllransvltl"l8l. administracions pojbliQUes 
3. ReducciO do " dependència energèbca: 

Aquesta mesura queda recollida a rart.14 Energia, a ran. 20 Turisme, a 1'art.32 Cooroinllció 8mb el món 
aposta p~ 

,,, energies renovables ¡ sl 
Vectors lransversals· l'autoconsum. 

/oca l l a !li Disposició final desf1ll8 

Tanl 1'311.45 Fomi clim8lic - recerca i innovació an l'àmbit d" canvi cl¡malic I artZl Univen/itals ; f8Cerce 
4. Fomef1taf te recerca ef1 l'émbit de les energies PARCIALMENT pr!!V8Uen que s'han d'implementar mesures em;aminades iii conlribulr a l'implllS en el cone)l«lmef11 sobre 

Vectors transversals renovables. canvi ctimàtic i la consotidació de les bones préctiQues en aquesl êmo;l 
Sislemas nalutals i seClOr 5_ Gestió forestal onerltada , l·adaptaci6 , 

sl Aquesta mesura queda recollida a l·art.13 Boscos i geli/ió foros/sI 
rimen mlli¡¡ació del canvi dimàtie. 

6. Impulsar ta mobilllal elèctrica i el !Taf1sport 
PARCIALMENT 

Aquesta mesU1"8 Queda recollida en les actuacions més eSlrat~ques previstas a l'art.19 Transports i 
Secl~ socioe<:c:n6mics I Dlblic::· compartit mobililBl 

El. Plans da mobilitat ~a sórl Ïf1stn.ments regulats a la Llei 912003, de 13 de juny, de mobilitat. ,. Elaborar Plans d. Mobi~laI • diferent! NO L'Ayantprojecte de llei de calM climàtic:: no té per objectiu reguiN una r¡gura que esta prcvtsta ef1 una allr 
SeclofS SOCioeconòmics escales. di$posiciO nonnalÍYIiI 

VectOf1llransvliI/Sall :~;:::~:::iCC:=~ de la òalarmio3ci( " 
:=~ h7::ra queda recollida en el mart; da l'art.ll AIgua encaminades a reduir la ~nerabilital Qe! 

9. Incloure en III preilmbul de la fulura Llei I 
El caràcter lraosYltfSaI i la corresponsabilita t dels diversos actors queda recollit tant al pret¡mòtJ de 

I1lIn.versalilat i la cam!sponsabilital enfront del sl 
AI .... canvi climi\lic. 

rAvanlprtljacta da Dai com en el seu text arucut8L 

l O. Fomeflta.r ta producx:ió i consum. ~ 
PARCIALMENT 

Aquestlil mesura queda racollida en part iii rart.l0 Agticultura i flIfTISderia promocionant productes dE 
proxin'lI tal vil"lClAat especialment a la reducció d ptOJIimitat i iii rart.19 Tr8l1SpO(t I mobilitat abordant especie!! de raciooalilUelO de la demanda I Instrument 

AUres la mobilitat. de gesliò 
APORTACIONS OE LA SESSI TERRITOR1Al8ARUlONA GRUP I ,- Gal1llltir •• ~, economies ¡ d 

Aquesta proposla queda recollida parcialment a rat1.48 Trans(9fjnc;ía de cooeixenwtnr 
coneixament a l'agricultura per l'adaptaoo del ¡ a rart.24 La 

Sistemes naturall ¡ 58C1Of sector ¡ per la posada Sf1 marxa da meSLXes de 
PARCIALMENT Comi.uió InlardfJpartam&nfa/ del Canvi Climatic on estableix que és aquest òrgan a qui li correspon decidir el 

lD!imari mitinaci6 froot el canvi climàtic 
destl dels recUfSOS del Fons clirpàUc. 

2. Propiciar un canvi en l"oriel'!taciO productiva de 
Sistemes naturals ¡ sector l'agricuttura, orientant·la a CtJltius més adaptats PARCIALMENT Aquesta proposta queda pardalmenl recollida a 1'81'1.10 Agricultura i flImaderi. 

rimeri al clima meditemmi 
Sis.lames naturals ¡ aector 3. Reducció de la petjada de cartJoni Sf1 relaci6 a 

PARCIALMENT Aquesta proposla queda parcialmel'!t recollida a l'art. 10 Agricultura I ramadaria 
rimeri l'alimentació del bastiar 

.- Garantir ., recursos econ6mics ¡ " Aquesta proposta queda recolll;ja parcialment a l'art.48 Transfer8ncilJ de coneixement I a l'art.24 La 
Sistemes naturals I sector coneixement li la silvicultura per l'adaptaci6 del PARCIALMENT Comissió Interd9pal1amental.dliJl Canvi ClimMic on estableix que !!ls aquesl órgan a qui ti correspon decidir el 

nman Qeclor al canvi dimàlic dastl dalli recursos del Fons climàtic. 
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I ~,,,,,",,,".,"",'I, i sector 

•• 

. Caldria fer més èmfasi en la rollabill\aci{) , 

qUil destriar un sistema de ,'oUre no 

NO 

NO 

PARCIALMENT 

. . La biodiversitat tant hi és tant en IXI PARCIALMENT 
t cemp de 

NO 
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Il"\W"~'",'O' ",""M;"b~.ct ••• ""'_ quan~rocats de reducció d'emissions de GEH. 

; habitatge proveu L~mpuls a les polítiques actives que fomentin I. 
parc d'habitatges existElflts aiid com la millor1i de l'estalvi i ,'oficiencia 

aqulllles actuaciorls adreçades a la red\Jcció de la demanda ellllrgélic8 I 00 

, 
il I I I 

de la Genemlitat de Catalunya, comptant amb al 
. assignar actuacions I mesures BspecirlQl.les "" ~,"'ru" do." , •• ;. 

inlerconectats a lèS qua ni els sistemes 1'\31ura15 i 
estancs, pef"O, la complexitat d'aquesles interaccions Call 

5.154 

és lJ08 llei. Per atira banda s'ha seguit una dassi(lC8Ci6 
treballs ja realitzals a Calalunya I ari d'31tre'S regions/parsos. AlJd mateix ltI 

r avan\projecte de llei només relaciona 13 sectoo;,lsislemes no vol dir que la resta 
fet rartide 9, fa VI'la remissió genlJrica a qua les po/itiques sectorials de le Generalitat 

hen d'integrar mesures per reduir le 5e\1a vulnerabilitat. 
Ultim sobra als "trading 5ehemes-, l'establiment d'Lin mecanisme de mercat pels ,~",,";f~,oo "re"~I''¡ 
enorme eomptaKi\at pal gran nombre d'empreses qLie en resultarien afectades amb Lina 

petites 
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S'HAINCQRI'ORAT 

APARTAT rlTOlAPORTACIO 
A 

MOTlVAc.tO 
t'AVANTPROJECTE 

OElLE" 

és la base de la vida en et nostre planeta i tola la Certament l'energia és un component també present en els sistemes naturals, però en el marc del context del 
vida gira a rentom de l'energia (sigui 

NO 
canvi dimatic ell que és rellevant és la pmducQO ¡ el consum d'energia de ¡'actual model socioeconòmic, del 

endosomi!Jlica o exosomética), per això proposo Que també en forma part. Psr lant entenem plénamenl jllS~ficada la sella presència com \Xl sector ecoocmi 
Sistemes naturals i sector treure r enet'gia del sectors socioeconòmics i que ha d'evolucionar cap a formes menys intensives en carooni i més eficients. 

Iprimari posar-Ie com ob"ectiu. 

L'avantprojecte si que fa una diferenciació entre el sector forestal (Boscos i gesti() fores IaI) i ragricultura i 
ramaderia . En aquest segon cas s'ha opta t per incloure'ls dins el mateix amcle si bé s'inclouen mandats 
diferenciats per a cada cas. 

16. lncloure l'aqliiculh.lra i els ecosis lemes 
En relació a ¡'aqliicultura i els ecosistemes marins, no se n'ha faI una mend6 expl1cita en tanl s'ha conisdera 

marins. També cal diferenciar entre agricultura, 
PARCIALMENT que gran part dels problemes que en aqueslS moments te11en, la component majoritària s6n aspectas_~ 

ramaderia i sectorforasta!. Cadascun d'ells 
climàtics (sobre explotació, contaminació dels mars) tot i que el canvi dimàtic en pot agreujar als efectes. Aixi 

tenen les seves caracteristiques i la seva 
mateix reCOTdar que et let que explícitament ravanlpll)jecle de tlei només re laciona 13 sectors/sistemes n 
vot dir que la resta quedin exctosos. De fet l 'articte 9. fa una remissió genèrica a que les po!itiques sectorlal 

Sistemes naturals i sector problemàtica. malgrat puguin compartir-ne 
de la Generalitat de Catalunya Mn d'integrar mesures per reduir la seva vulnerabilitat. 

pnmari al~s. 

17. Afegir el sedO' pesca, aqüit:Ultura, 
ecosistemes marins (per l'absorci6 de C02). Per 
les seves camclerlsllques (Impactes positius i 
negatius) caldria diferenciar agricultura, 

PARCIALMENT 
El foment de les energies renovables queda recollit a la Disposició final desena Desenvolupament 

ramaderia i sector forastal, aixi com aclivitats d'eslra/égies especir¡ques en materia d"enarg!(J. 
extensives i intensives. Cal no obl idar el fomeflt 
de les tetl1ologies associades a Ics energies 

Sistemes naturals i sector renovables. El món rtJfal en pot ser banc de 
rimeri Iproves i promolor de primer ordre. 

Sistemes naturals i sector IB. Afegir el sector da la pasca, el sector 
PARCIALMENT 

Aquesta observació queda recollida parcialment, pet que fa al sector residencial. a l'art.22 Urbanisme i 
rimen residencial i el sistema oceanic. Ilabilat 8. 

19. Agricultura: foment de ta producció ecd6gica 
i mtegrada, foment de l'adaptació a les noves sl Aquesta proposta queda recoUida erl el marc de les actuacions da l'al1.10 Agricultura i ramaderia 

Sistemes naturats i sector COI1dicions climàtiques, millOfa de r eficiència del 
rimarí Ireqadiu. investiQaci6 en nous cultius adaptats . 

/ 
/ 
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proposta queda recollH:la en el marc de les actllaelons dels 8rt.l0 Agtfcultura i f7JlTI8d&ria, art.11 
¡ art. 12 Biodiversitat 

proposta queda recollida en sj marc de les actuacions de l'art. 13 Boscos I gestió fores/III 

I~"'" ",>p,,,," queda recol~da en el marc de les actuacions de I"ert. 13 Bo.scos i ges/ió fonJs1a/ 

proposta queda recollida parcialment en el marc dels M.IO AgricuIturtl I ramaderia , 
PARCIAlMENT l '';;;';'ri., , ;'';';,, '''';~~ i iII1.19 TfflsnporlS i mobilitat 



APARTAT rfrOlAPORTACIO 

24. Selvais. en particular mercats i 
supennercals. Avui en dia ès habitual trobar-se 
en un supennercat ta lOIla de siKlons. S'hi 
troben gral\ qual\titats d'envasos de pUl stic. 
L'objectiu fi reduir al conswn d'envasos de 
plàstic. La Idea él que als supermercats 
disposin de "bñ:Ions" mon grans de mida 
estàlldard en qué les empreses hll'lagin fiCat al 
sabó. El consumidor pot verir des de casa amb 
el seu pot de vidre o plèstic i emplenar-lo fent 
servir una ai~eta connectada al bidó, Un cop el 
bidó es buidi la maleiJ:a empresa pol encarregar· 
se de I\8tejar40 IlOmar-lo a omplir , Aquella idea 
es pot aplicar a altres procb::tes da consum 
habitual: al'l'ÓS, C8fallis. llel. etc. Tambê cal 
reduir el consum de bosses de plasllc (o papar), 
en especial a La zooa de fruites d'1A'l 

Sectors socloec0n6mlcs 1 ~1I1ca1. 

25. Oficir.es incKlenl els bancs. Des de l'aparició 
de la inform¡\Uca que el consum de IllC\.lI'SOS 
com et paper ha augmentat moItissim , AixJ ralllll 
dia vaig all8f al banc "La Caixa" a fer una gestió 
i el dependent va fel' una COpia en paper del 
document que ~ vaig parlar, i de fel només havia 
da tallar el lun que ~ vaig OOruir per Ja meitat i 
entregar·me a mi la meitat segellada. Ai~ó 
prollOCll un conS\im ironecessari de paper, 
d'arores, i emissions C02. Hauria eslat suficienl 
amb escanejar el full i guardar·1o al disc da 
rorclinadOfI Es ~ ooncs que es COlllroli.~ 
llei el consum qua fan les ampre!l~ del paper i 

Sectors socioeconómics altre, recursos. 
26. Mercat. Callomenlar als mercats 
d'in tercanvi. Abo;i. Bt'I aquest mareal Ul\ Indmw hi 
pot anar amb IB idaa d'if1tercarlViar un producte 
que ja no li fa lall a i que pot intercanviar par un 

Sectors socKlacOllÒmics al tra qua hi haqi al mercat. 

S HA INCORPORAT 
A 

~ AVANTPROJECTf 
OE LLEI' 

PARCIALMENT 

NO 

NO 
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MOnVACIO 

I. 

Aquesta observaci6 quada recolHda en el marc da les actuadans estratègiques previstes a rart.17 Rosidus 

El control de paper I 00 l'Us de recursos de !es empresas s'enmarca en rémbil de la responsabilitat social 
empresarial , De Iotes rn8I'lBres, rAvantprojecle de llei de C31'M climalic estableix r¡mpuls necessari IIn IB 
polítiques públiques de fl!$idus, aigua i energia per tal que aqollstllS propostes siguirl assumides per les 
empreses, admini,tracioos i ciutadans. 

L'ar1ic1a relatiu a residus, ja inclou la prevenció corn el primer elemant a tenir presenL L"lIltercanvl lormaria 
par1 d'aquesla filosofia de la prevenció. 



APARTAT TfTOLAPORTAtlO 

27. Subministraments: prohibir el consum 
excessiu d'aigua llum i gas. No n'hi ha prou amb 
fer-ho pagar. perquè sempre n'hi ha que, com 
poden pagar, gasten sense pensar. A partir 
d'uns nivells, s'hauria da talla!" temporalment el 
servei (com en el cas dels Mb que es contracten 
per navegar per lnternet). Fins el mes segllenl a 
aquell en qué s'ha emauli! fabonament, no 
disposarien de serveis (camps de golf, mansions 

Secto~ socioeccmòrnics ades .. , 

28, Transport. Primer, és mall important 
fomentar molt més el transport pUblic, A 
ractualilat el sistema de transport a Catah.onya 

, esta C(lnlmli~t a BarcetQlla, De la mateil<a 
fOl1l'la que els catalans eos queixem que MadriO 
vol centraHtzar-ho tot, nosaltres (els que vivim 
fora de Barcelooa) eos quei~em que tot estil 
centralilZat a Barcelona, Aixi, cal posar més 
transport públic que no tingui origen o destlla 
cultat Ban::elona. Per exemple, a Ripoll hi ha 
molta gent Que podria treballar a Poigcerdà si hi 
hagués un tren que permetés arribar abans de 
Ics 9h a Puigcen:!à, Per aixó noméS cal posar un 
tren (d'un vagó) prou aviat Que surti de Ripoll {i 

SectOl'S socioeconOm;cs 00 Ban:elona). 
29. Urbarflsme: concentració urbanistica. reduir 
el 'consum" de sòl no urbanitzable, 

SeclOfS socioeconOmics racionalització en el pas d~nfraestructures. 

30. Nous malerials i paisalgisme: busca!" nous 
materials per a les carretl!fes que subs!i!ueixin 
l'asfalt. Les pleces, interiors d'illa i espais oberts 

Secto~ socioeconòmics haurien de tenir V8Q8taci6, no ciment. 

S'HA INCORPORAT 

• 
l'AVANtPROJECTE 

DEltEP 

NO 

PARCIALMENT 
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Un dels objectius que persegueix ¡'Ayantprojecte de llei és assolir una economia baiKa en carboni qua sigui 
més eficient en l'ús dels recursos i en l'estaM dels mateixos. Per fer-ho, planteja alguns instruments de"lipu 
ficat, econòmic, social i d'integració dels aspectes de canvi climAtic en les polítiques sectorials. No s'ha 
considerat oportiJ introduir instruments de caràcter sanciooador per assolir aquest objectiu. 

l es propostes de foment del transport publ ic estan recollides a l'art,19 Transport; mobilitat. 

Aquesta proposta queda recollida en el man:: de l'ert.22 Uroanisme i habitatge. 

Aquesta proposta queda recollida en el man:: de l'art.22 Urbanisme i habitil/ge. 

·' 



I:~~~~~~~~~~; una empresa t I: si els residus (~àstic, 

, 

,rebuig) han estat ben 
no sigui aixi s"lmposa 

'do 

; , 
I petroli en 

altres sectors on hi hagués 
. Posar a totes tas benzineres 
ol~lrics de cotxes (establir un 

ho facin, i sancions 

NO 

NO 

, .... ,----_ ..... -.....,.,....,.. . ....... 
. ! ' ,"' , 
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econòmic, social i ¡finteglBci6 dels aspecles de canvi climàtic en les t i 
. No s'ha consideret oportú introduir instruments de caràcter saneionador per assolir aquest 

proposla queda recolUda parcialment en el marc de l'art.lg Transports i mobilitat 

difícil poder entra en detall en detellllintas subsectors. Hauran 
traslladin ets principis generals de la llei als casos més concrats. 
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o¡ UEI? 

.sl 

I I 

,li 

l''''''''.''''''''' queda reçoIlida a l'art.26 Avalueció da poIitiques públiques 

i queda recollida a 1'3rt.49 Participació pública 

I queda recollida a "3rt.26 Ava/u9CÍÓ dit poIitiques pUbliques 

I I 

j i iil 

coordinaci6 amb el m6n local s'aborda des del Capitol 3 Integració dels objectius da la llei en 
soc/oriels, e trgyéS del Coosell Calal~ del Clima i de 1'00.27 L'administradó local 

. eficiència en l'ús de recUf"dClS s'aboroa des del Capltol J Integració dels objectius de la llei en 
sectorials, en els artitfes referits a Aigua i Energia 
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li 

i i 

en relaciò amb els plans 
I Hi hauré 

i i I 

DE LLEP 

sl 

NO 

" 

preveu quil suport per I 

en la planificació local tant la mitigació dels gasos amb '~~~:¡::~,:,::':I 
del canvi climétic, lot i tenin t en comple les singularitats O/ 

socioeconòmics dels territoris". Entenem que el Pacle 
¡;,,~m"','lid de planificaci6local en malèria de ;;,;;·~;;¡,,¡·;;~";.;;;d;·GÉ;:,¡ 

I L·"~'''P''j'' •• d''''''OO '00'''"'''' cop referència a la reforma de la Llei d'Hisendes Local. 

~~~~~ i ' 

¡¡mb els plans dimtltics dels 

reali tzar 

sectors. 

i difereflts 
per la se~a difusió onlifla i 

'" 

NO 

sl 

local .anl ta i ' dels gasos amb 'f~~~,::~::::':1 
del canvi climélic, lot i tenint en compte les singularitats 

V;jm¡~,;';;;¡,;.¡.;" i l'estructura socioeconòmics dels territoris". Entenem que el PAES 
local en malèria de reducció d'emissions de GEH que respon al 

observació queda recollida 11 ¡'art.50 Difusió del cone¡~ement r sensibHilzaci6 
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S HA INCORPORAr 

APARTAT T'lTOlAPORTAC1Q l 'AVANr:ROJECTf MOTIVACIÓ 

34. Participació: estaria bé fldoure, en les 
activitats de lleure de restiu és leu i altres, 
lIcIivitals de reforestació de :mnes cremades, 
voluntatiat 1mb animals. estades a granges 

Participació publica I acces ecolbgiQUeS, neteja de boscos, colóoies 
a la infomlllciO ec:oIo01ttues •.. 

Participació pÜbliça i ilCCés 37.0rganisme de certificació amb composició 
CI la informació trarlsversaJ. 

Participació pUblica I ilCCéa 
Bo la informeCi6 

38, S'halMia de realitzar un informe pefi6dic en 

:: ;:f:onr;.:I~~ s'ha aconseguit ai~1 com 

39. Un organisme o comitè de certifICació 
Participació pUblica i accés recolzat en processos de participació similars als 
a la informació de IM agendes 21. 

40. Més comunicaci6 a través de campanyes 
Difusió del coneil!emelll inJormaliYes i educatives enline i offIine. 

41 , Un Consell Català per a la transiciò 
Participac16 pUblica I accés energètica cap el 100% renovable, que inclogui 
a te infcxml!lci6 admirllslració, empreses i entitals. 

42. La pIIfticlpaci6 lemlorial és una VI3, malgrat 
participaci6 pUbrlCa I accn que la ciuladania no es proactiva a participer en 
a la il"lfcxmeci6 aque-sts esdeveniments. 

Parlicipaci6 p(àl11ca I accé5 
a la infcxmacò6 

Avaluació de potltiques i 
trans1)arència 

44. Caldria una inspecci6 fisa de tes milklfus, 
la creaci6 d'un inteNefltor mediamb0i8ntal i de 
SOS!eflibili!aL 
45, L'informe de seguimenf c!lda Ires 8flys 56n 
molt de lemps. Hauria de ser anual, o inferior. Hi 

Avaluaci6 da poIlliques i hauré siluaCiOfls en les que la reacció ha de ser 
transparènCia immediata. 

146. Un informa triennal em sembla massa 

¡It;emps. Hllulll! de ser un Informe anual a tot 
AvaluaciO de potlliQUOs i eSl lrar. No hi ha !ant de temps per evitar III carlvi 
tranaoar8nCia cllmètic. 

O[ UU' 

sl 

NO 

Sl 

NO 

sl 

NO 

La pllrticipació cioliKIana és un dels objec::lius que assumeil\ la lel en &I seu art.1 I especlflcamen! CI ral1.49 
Pal1icipació piJbliC8 en plans i programes, accas" la informl!lció ambients! . 

S'enl"n com la necessita d'establir mecenismes que avaluín el óesenvolupament de les diferents poliliqLJes 
amb Incidència en la miligaci~ i ¡'adaptació al canVi climatic. En aquest call cal indicar que l'avantprojecte 
preveu una avalauci6 periòdica de les po!itiQues per part d'un grup d'e¡tperts independents, I la creaci6 del 
Con~ell Calala del Clima, com a 6tgan de participació dals diferents grups dlnterés, 

La proposta queda recollida a l'art. 25 Ava/usr;ió de poIlllques publiques 

L'Avantproíecte do llei no preveu la creaci6 de comitès o organismetl da c8ftirlC8ció. Si que eslan previslos 
1015 als ml!Cani!lmes adcIienls per fomentar la participació ciut&dana 8fl relaboraciò I Impuls de Jas poliliques 
de canvi dimàtK:. 
AQuesta observació queda recollida als art.49 Participació pública lffI pllUI5 i programes i BC1:BS a la 
informació embienlsl i art.50 Difusió dfJ/ conei¡temoot i sensibilitlació 
Les actuacions en estalvi i eficiència en rús de renergia estan IltCOIlits a divl!fSOS articles de rAvanlp~~ 
de Mai: 1'art. 14 Energia, a l'art 20 Tunsme. a r!lll.32 Cooo!inaciO amb el m6n local i a te Disposició tina 

""~ 
PARCiAlMENT La p8I1icipació ciutadana és un dels oqectius que assumei~ la lei en el S8Y ert. 1 i e-speclflcament a rart.49 

Participació pública 811 plans i ¡:trogr"BII"I6S i accés a la informacIÓ smòien/sI . 

sl 

NO 

NO 

NO 

Aquesta obsetvaci6 queda recollida als art49 Participació pUblica en plans i programes i accés 8 18 
irJIonn8ció &mi6nIa/ i M.50 Oifl.lSió del cooei}{fHTIent i ssnsibilill3Ció 

L'Avantprojecta de llei no pn:!Vel.lla creaCió de la figura d'interventor ambiental , L'esperit de la Rei és posaria 
bases per astimular ela comportamllnts res.ponsabies, eficients i d'estalvi de reClJrIIOS i no desenvolupa 
instruments sancionadom 

ES considera que r informe de seguiment previsl a rarl.26 Avaluació de poIltiquss pUbliques ha d'elaborar-se 
cada Ires anys, ja que un peritx1e inferior pot ser no StJficienl per la Implanlació complela de molle 
actuacions de miligaciO o adaptació al canvi clirMtic:. 

Es considera que l'informe de seguiment previst a l'art.26 Avaluació de pollllques públiques ha d'elaborar·se 
c!lda tres anys, ja que un pertooe irlfariar pot sar no Sl.lficient per la implantació completa de moltes 
actuacions de miligaci6 1) adaplació al canvi climàtic . 
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47. L'informe hauria de S8r, com a mlnlm. anual. 
I, segons en quins casos, abans. Hi MIJm 

.Avaluació de pol1!iques i vegades qua certs mecanismes s'hauran 
transparència d'avaluar amb rapidesa. 

Avaluació de polítiques ¡ 48. L'informe pot ser un mecanisme adequat 
lransparéflCia er6crec UB no és suficient. 

Avaluació de pol ítiques i 49. L'informe triennal: Si i 00. Si per Parlaman!. 
transparèoda no per la gElf1t, que a la fi es el Parlament rea1 

S'HA INCORPORAT 

A 
l 'AVANTPROJECTE 

DE lLEI' 

NO 

NO 

NO 

• 
i , 
• l ' NUl) DE FUll 

MOTlVAOO 

5'1:66 • 

Es considera qua l'informe de seguiment prellist a l'art.26 Avaluadó da po/ifiques públiques ha d'elaborar-s 
cada tres anys, )a que un període ¡nfarior pol S8r no suficient per te implantació completa de molle 
actuacions de mifigaci6 o adaptació al canvi d imalic . 

Linforme sobre l'avenç de les mesures Bn matèrfa de mitigació i adaptaciÓ COI'1tingudes als plans d'acci 
seclOlÍals és nomès un dels instruments de seguiment de pol ítiques pUbliques que preveu l'Avantprojecte de 
llei. 
L'informe sobre l'avenç de les mesures en matèria de mitigació i adaptaci6 coolingudes als plans d'acc· 
seclorials és nomes un dels instruments de seguimenl de pdíliques pUbliques que preveu l'Avantprojecte de 
llei. Sobre q(Ieslions de participació pública i eccés 11 la inrormació ambiental es preveuen altres actuacions a 
1"1111.49. 
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Canviar ta mirada: , 

DfUEP 

Sl 
I marc de 1'311.32 Coordinació amb el trIÓIl local; 

bonificacfons ambientals queden condicionades als 
a la incolJloraci6 d'aspecles de mitigació i 

IA<,'''''''''""''.6 queda recollida parcialment a r art.15lndúslria, IU!rveis; comerç 

creen mitjançant Reglaments i no amb la figura nonnaliva de la Llei. Amb tol, la 
de la pol ítica de reducció del consum energètic 

proposta queda recollida com a principi i objectiu del c apítol S Fiscalitat clima/ica 

dels objecti\JS de la llei i aquesta proposta queda recollida a l'art.48 Transferéncia 

, 
lo",',,,",,",,, , ; '"~"o6, amb un ús més eficaç dels recursos Iol i fomenlantla 

Ui 

3.16 ::¡ 



La llei 110 ha de suposar un fre al 
I econòmic 
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d'altre!!, el$ avenços Ci01ltlfics en matèria do ~anvl 
en polítiques de mitigació I adaptació. i posar 11 ,'abast la ';;;;;';;;0;;;1 

aYenços i experiènces suposin per 11 ls ciutadania I 

parcialment de manera genence iliS art.21 Universitats; recerca i 

Hei no preveu finall"l'\&nl. ClIp f.guta impositiva sobre 



APARTAT TITOL APOFlTAtlO 

9. Respecle dels agmsistemes, lenk prnsent qu 
Objec6vs esper;;I(1CS ta producció integrada i la producció eooI6gica 

s6n mecanismes prou bons per a reduir efectes 
del canvi dima!ie (, per a adaotar-s'/;, 

10. En el cas dels agrosistemes. sí que es 
disposa d'instruments metodolOgies consensuals 
per a millorar la mitigació i l'adaptació al canvi 
climèlic. Le producció integrada i la producció 

Objec~us específics 
eoolOgies en són oons exemples on 
,"Incrementa la biodiversitat per obtenir més 
resiliéocia del sistema. Hom considera igualmenl 
nece~ri donar prioritat a les poHbques que en 
breu i mig termini facin ~Sible una reducciO de 
¡es emissions, d'acord amb el model de la 
Ilegislació britànica. 

1l.Quan es diu arreu 'baixes emissions ÓII 

ca1xJni'. croc que s"hauria de dir 'baixes 
Objectius especIlics emISSions de carboni fOSSi/", doncs en et planeta 

Terra no podem obviar el cicle del carboni. que 
és la base de la vida. 

V.ERSlO 
AVANTPRQJECTf 

"" 
PARCIALMENT 

PARCIA!..MENT 

NO 

r 
I 
I 

----- ... 
. .{ ¡, . , 
L~~G!. 

MOnVAClO 

1. t· ~'l ~ 
'wvJtJ' 

Le pllJposta qued!l recollida parcialment en el marc de ran. 1 o Agtfeuftutrl , ratrnldBris 

la proposla queda recollida parcialment en el marc dels art.tO Agrieu/lure I ramaderia i art. 12 Biodivemilet. 
El model de reducció d'emissions GEH previst a l'Avantprojecte no és 8K8clament igual que el model britànic. 
tot i que s'ha tlogul com a referència per la redacciO d'alguns ¡ll.Ints d.e l'articula t. 

Cal tenir present que el concepte d'economia baixa en Carboni. és un concepte creat com a oonseqOéncia del 
canvi climàtic i la necessitat de reduir les emissions antropogèniques d'aquel les substancies que accenlue 
l'electe natural del canvi cIimà~c. Per tant es sobreenten que en aquest oonteXlla mfereneia al carboni és 
l·antropOgènic. 

Per altra banda cal tenir presdent que a mês del COl, altres gasos contribueixen a relecte hivernacle ~.~ 
es podrien consider.Jf corn a 10SSiIs (entès com 8 prOOJcte de la combustiO de combustibles d'origen lòssils 
petO que al fIRal es comptabilitzen com a "equivalents cie C02 o C02 eq". Saria el cas del meta (que pot teni 

~~n a~ri~, els gasosa nUOfil!s o fins ~tlo el N20 que pot venir per un excés de fe.ffitzaci 
ni nada UB ser d'origen ilftirlcial o natural . 



:. i 

1 ~, ;" 
v.lh, ¡ li 

NUM DE FUll 

vnSlO 
APARTAT TITOl APCRTACIO AVANTPROJECTE MOTIVACIO 

Veclors transversals 

Difusió del conaixemefll 

DifusiO del coneixement 

Objec~U5 especlfics 

Objectius específics 

LLEI 

APORTACIONS OE lASESSr TERRITORIAL BARCElONA GRUP 11 

4. Vincular ta futura Uei amb el Pla Catal;! de PARCIAlMENT 
Miligació fixant objectius sectorials més enllà del 
2020. 

S. Incloore reducac;o, la comunicació i la 
participació com a eines daus en el 
desenvolunamenl de la Uei. 

sl 

L'avantprnjecle de llei i el pra de l'Energia i Canvi C!imàtic queden vÍIlculats a través de la Disposició 
addicional segona. Tot i això, l'Avantprojecte no defineix objectius sectorials quantificats de reducció 
d'emissions de GEH 

Aqueslll proposta queda recollida a l'art49 Participació pública en plans i programes i accês ale informació 
amblen/al i a l'art.50 Difusió del coneixement i sensibilitxació 

APORTAOONS FETES AMB EL FORMUlARI EN NIA 

6. Incorporar la oomUni~~:ó i ¡'educac:i6 pel 
canvi dimli.tic, amb cam n es 

7. Hi manca robjectiu principal: com una socielat 
compelitiva. innovadora i sostenible extreu 
energia del seu entom i l'aprofita i l'usa per 
pl"O'leir els serveis acordats SOCialment de forma 
democréUca, sense malmetre els sistemes 
naturals. 
B. Es proposen els segilenls objectius especlfics 
nous: 

• Les polítiques de COI1scieooaci6 i 
sensibil ització ambiental de la ciutadania per 
afavorir el canvi d'h¡jbil$ i promoure el canvi Ver9 
una societat més sostenible 
• Politiques de conscienciació i sensibilització 
ambiental. 
• FOI"maci6, informació. 

sl 

sl 

La proposta queda recollida en el marc de l'art.50 Difusió del coneixement i sensibilització 

La observació queda recoHicta a l·art.1 Objectiu "L'objectiu d'aquesta Llei és contribuir a ¡'assoliment d'una 
societat innovadora. sostenible i econ6micament competibva amb baixes emissions de gasos amb electe 
d'hivernacle i miltOl adaptada als impactes del canvi clim:'llic". Per fer-ho, rAvantprojecte incorpora en ei seu 
articulat diver.oes aetu.acions amb robjectiu d·aCOflSeguir un Us eficient i l'estalvi dels recursos naturals. 

• Famenl de la reutilització i del reciclatge PARCIALMENT Alguns d'aquests objectius han qeudal recollits a rart. 1.1 i 1.2 Ob~tiu de I·Avantprojecte de Llei. 
o Foment de la creació de productes que tinguin 
una vida úti l moll l targa. 
o Foment de canvi de valors dels individus 
(cooperacf6 en comptes de egoisme. altruisme 
en camptes de egoisme •.. . ) 
• La cooperació intemacional per assegurar la 
producció soslenible d'aliments. 
• T ransicló eflBfQé!ica pe1 100".(, renovable abans 
de 2050 per aprovisionar serveis que dóna 
l'en~;';;ia: témlic, elèctric i motriu. . 
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NÜV; DE FULL 

S'HA INCORPORAT 

APARTAT flTOlAPORTACU) l'AVANT:J'tOJECTE MOTIVACIÓ 

altres 

Programes voluntaris 

Difusió del COf"I8iX&m8nt 

64. Hi manca un instrument qua permeti la real 
aDlicadO de les peno!itzacions. 

65. Com a estratègia, fomentar els incel'llius i 
solament aplicaf penalitzacions QU8n sigui 
quelcom univenal a la res ta de l'Estat. Es podria 

I
¡reballar algun programa voluntari d'adequació 
d'amissions de ,ragricultura i ram¡¡deria, o de la 
indUslfra agroa~mentària. 

1 ~6. Campanyes informatives i educatives amb 
dil~6 orjine i offlina. la rapidesa i afectivitat de 
la nostra ~ataform91la realItzació de les nO!!Lres 
IIstralégies de comunicació dependran del 
recolUmenl econòmic amb el que podem 
oomptar. Sense le comunicació planifICada 
estratègicament, Iol el polencial de l'LC3 

=~~;n~=" persones, feot 

ParticipttCió pUblica i accés 67. En el de participaciò pUblica i accés a la 
a la irlformaciO informació 

DE llEI? 

NO 

Sl 

sl 

si 

. -- """ per estimular els comportameots responsables, efICients I d'estalvi de recursos ¡ no desenvolupat" inslnlmems 
sant:ionadors. 

L'Avantprojecte de llei no preveu la creaciO de r¡g1.lfeS sancionadores. L'esperit de la Rei és posar les bitSe5 
per estimular els ccmportament5 responsables, eficients i d'estaM de recursos"! no desenvolupar Ins\rument 
118rl1;:!onadors. Aid mateix. rart.47 Acoro, volun/aris preveu la promoció d'acords voluntaris amb empreses ' 
orgaoilzaciDlls. 

TOlS ilis aspectes referits a informació ciutadana i accés B la informació estarl regulals a/s art.49 Partk:ipació 
pública sn plens i programes i accés e la informació ambiental. art.50 Difusió del coneixement i 
sensibilit.lBCió i ratt28 EJt.emplificació de ¡'administració publica. 

Tots els aspectes referits a informació ciutadana I accés a la informació estan reglJiats als art.49 Participació 
pUblica et! plans i programes I B'CCê$ a la infcxmació ambiental. art.50 {);f!JSió 001 coneiJ¡amen/ i 
sensibilització i raTI.28 Ex IOIificació de l'BdminisJracid • . Il. 



S'HA INCORPORAT 

APARTAT TÍTOlAPORTAOO 
A 

l'AVANTPROJECTE 

OEUEr> 
59. - Prohibicions de despesa desmesurada de 
recursos. No tot són els diners ni recaptar. Hi ha NO 
actituds que IlO s'han de permetre. encara que 

Fiscals es puguin pagar. 

60. Cal analitzar els titols competencials deia 
Generalitat i no crear greuges comparatius amb ~I 
la resta da l'Estat 

Fiscals 

61 . O'acord amb els que hi ha, tot i que no estic 
totalment d"acord amb l'instrument fisca l. En 
particular, jo acloptaria programes de voluntariat 
com a forma de penalitzar. Així, si una empresa NO 
no adua COITactament es pot imposar (als 
direc5us de l'empresa) un programa de 
voluntariat mediambiental: netejar rius. un bosc. 

Programes voluntaris re lantació, etc. 

62. Essencialment d'acon::t amb els instruments, 
però cal valorar la capacitat compelencíal de la 
Generalitat per actuar en alguns èmbits (flsçal. 

~I 
per e~emplel i l'interès del moment ecooòmic 
per fer-ho. per no caure en greuges emb la resta 
de ciutadans de rEstat. ' 

Fiscals 

63. Fa falla un instl\lment molt important, 
assignallKa obligatòria pel ree i)(il assoliment ~ I 

Difusi6 001 canei.ement d'ob·ectius: la comunicació. 
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L'Avantprojecte de llei no preveu la creació de figures sancionadores. L'esperit de la llei és posar les base 
per. estimuler els comportaments responsab les. eficients ; d:este!vi de recursos i no desenvolupar instruments 
saooonadors. 

l'avantprojecte s'ha cooslt.líl en base a les compe!éncies que té la Generalitat en les diferents ambils 
sectorials. 
Per aliTa banda Catalunya ha volglll avençar--se, sovint, a la im~antaei6 dels textos normatius aprovats a I 
Uni6 ElKOpea: Aquest avenç no ha s~posat en cap c~s un in~ment de la pressi6 a la SQcietat catalana ver. 
l'espanyola Sln6, en tot cas, UM millora de ta qualitat de yida de tots els CIutadans. Autt succei amb \.¡ 

implantació de rlncrement de la Tarifa de Sanejement (ITS) als arlyS vuitanta del segle passat, ,necursor de 

I"actual cènon de l'a¡gua. inslr1Jment flscat que ha permés que avui Catalunya disposi de més de ~9( 
depuradores en funcionament amb una millora illQOestionabte en le qualitat dels nostres acosislemes hidrics. 
Aquesta mateixa situació pot ser exlrapolable a d"altres sectors com les actuacions en matèria d'estai · 
anargètic, d'energies renoyables. millQf gestió forestal. per citar-e flOmés uns quants, els quals estan 
com ortanlla creació de naus llocs de treball. una millora de la comoetitivíta!. r estalvi de recursos. la 

L'Avantprojacte de llei no pl"e'Jeu la creaci6 de figures sa~onadores. L'esparit de la llei és posar les base 
per estimular els comporlameots responsables, eficients i d'estalyi de recursos i no desenYOlupar instruments 
sancionadors. 

Catalunya ja fa temps que treballa per reduir les seves emissions. De fet, dcs de l'any 2005 va iniciar un cami 
de reducció de les SaVtiS emissions que l'han situat actuelment dins el marc de compliment dels 
compromisos de Kyoto. L'aplicació de pOlltiques en matèria de recollida salactiya de residus. la implantació 
de polit iques de pea tges segons ta categoria ambiental dels yerncles o els incentius a la millora en l'eficiència 
energètica. entre d'allres linies d'actuaci6. han contribuït a aquesta situació. Cap d·aquestes actuacions ha 
comportat una pèrdua de compelitMlat. ans sl conlrari. Avançar encara més significa lambé avançar yers 
f'establiment de meCIIRlSffieS que permetin accedi r 11 fOllts de fiMnçamenL Cal disposar, en coherència, d·un 
marc legal propi adaptat a la realitat poIitica, social, econòmica, ambiental i cultural de Catalunya que permeti 
clarificar i desenvolupar de forma plena tots aqueUs aspectes que en matèria de poll!ice ctima1ica han de 
gUiar les accions de les institucions i de ta societat catalanes per dotar de més solidesa llur actuaci6. 

Tots ets aspectes referi ts a infOfTTlaci6 ciutadana i eCCés a la informació estan reg~ats als all.49 Participació 
pública en plans i programes i accés a la informació ambienlal , art.50 Difusió del conel~ement i 
sensibilització i rart.26 Exemplificació de l'administració pública. 
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NUM DE FULL 

S'HA INCORPORAT 

APAR1Al nlOLAl'ORTACIO lAVANT:ROJECTE MOTIVACIÓ 

cllmatica a nivell 

., 

facilitar informació 
emeses I 

~ una petSOOa 

DE LlE" 

Sl 

sl 

PARCIALMENT 

NO 

Sl 

NO 

sl 

GeS/ió, recspllJCió i inspecció preveu "La gestiO, la recaptació i la inspecció da rimposl creat 
a rAgència Tributaria da catalunya, d'acord amb el qua di8pO$ólla Llei 112001, 

Trtbuttn1a de CataIUflY8, sen, peljudlci de la cot-laboraci6 amb els 

l ':'::;;~~:::~;;':::~"i;:,'~:,~'::~~:';;:';;,~::~ fart, 49 Participació publica en plens i programes I II j de l'art,2S EJCemplificació d9 radminlslmció publica 

en transmetre informació Dbservadó queda recollida en el marc de ran. 49 Pattic:ipació pUblica en plen. 1 programes I accés 
la protecció del medi ambient. PARCIALMENT I de f'art.28 Exen.,s;tic8ció de redministradó pUblica, L'Avanlprcjacte dt! llei 

pElfSona especialitzada Ip",~" lo, w.". do la r¡gura de 1'educador ambiental", 
al pObric d'uns valors i accions 

amb el medi ambient. Jo mateij~ 
00 



APARTAT TfrOLAPORTACIO 

52. L'Adminisb'aclO hauria d';ofotTt'\at' sobtll 
inveBions. indicadorS, tones emeses! 
estatviades. objectius. sancioos, amb el major 
delal possIble. Les empreses privades haurien 
de fer-ho d'acord amb les seves obIigaOons 

Difusió del coneilce(l'M!nt 
legal.;; compromisos voluntaris (com ara les 
EMAS 
53. En una web, s'hauria de pOSar quins eren els 
objll(:tius IniCials, ¡ en quin grau s'han assolit, I 
dOllar dades per lai que, qui IIl.llgui, pugui 

Difusió del conei~ement com-"rovar-ho. 
54.S·hauria de treballar amb prioritat i amb 
&mflSl en l'adaptació i la mitigació al canvi 

Difusió del coneiJtement climàllc. 

SS. L'Admirjs\Jaci(t hauria d'inlofmar sobre els 
assoliments i/o dificultats de tes polltiq..es oe 
reducçió d'emissions de GEH, a partir de 
COtnparar Ii resultats de la substitució d"eoergies 
fóss~s per ener¡¡ies renovables on tots el6 

Difusió del coneix.ement sectors'ïí~icital, elecbicttat i motricitat 

, 56.l 'Administració hauria d'informar sobre la 
reducció de consum pe~udicia¡ i el reciclalg&. l a 
sensibilització que un ciuladé pol tenir quan ha 
da ler!Sl ús no mestJllIble en despesa de 
transport (combushble, peatge. públic o privat, III 
mantenimant de les infraestructures, rordenança 

Difusió del coneixement 
en la carretera:i61. ' altres aspectes com el Il3plltr 
en la facturació , ralimen/ació ... 

57. L'AdministJaci6 hauria d'informar sobre la 
informaciQ real. la veritat per dura q..e s;gu; es 

Difusió del coneilcemenl mí~~ue la mentida o la falsa realital 

58. ' Per ex;emple un 'carnet d'emissions' 
pef$onal i intransfarible, que vagi acumulent les 
emissions de cadascit, i que a partir de 
determinats llindar. vagi pen.aliWint 

EtorIOmics ¡ socials redualment. 

S'HA INCORPORAT 
A 

l'AVANTPROJECTE 
OEll.Ert 

PARCIAlMENT 

sl 

sl 

PARCIAlMENT 

sl 

Sl 

NO 
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NÚ·v' DE FULL 

MorIVA.CID 

Aquesta observac;iO queda reooIIida en el marc de rlrt. 49 P~t1icipadó ptiblica en plans i ptogrlImeS; ~ a 
la infonnació IJITIbienllfl i de rart.28 Exampllficaeió de rlldministr1Jd6 púWce. Pel que fi I Iu . ~ 
privadH, rAvanlpn::;eda de llei preveu allres mecanismes pIIf tal que ;otrodUllUcIn aspectes relatius 11 la 
reducció d'emissions de GEH i mesures d'adaptació al CII1vi cimé~c a r art. 15 Ind¡'stria. S6tWi, i comery. 

Aquesta observac16 queda recollida en er marc de l'art. 49 Paflicip8ci6 publica en plens i programes i acces" 
la informació embiental i de 1'afI.28 Exemplificació de redminislf'8Ció pública. 

Aquesta observaciO esdeve un dels prillCÍpals objediU$ de rAvantprojecte de IIeI.El Capltol 1 Mitigació d8/ 
canvi c~'m'l/C III Capltol 2 Adaptació BI cenvi cJ;m&t/c plantegen actuacions per assolir aquests objeclius. 

Les difICUltats en la implantació de tes poIiIiques de redt.lCCiO d'errWssions de GEH quaderan recollidas lIfl ets 
mecanismes de aeguiment i avaluació d&poJitiques pUbliques previstos a ran.26. 

Tots li! aspectas referits a informació ciutadana IlltI:C:ês a Ii ;nlormació estan regulals alt art.4g Participació 
pUblica en plans I p(OgllltneS i aeces a Ili infOlffleció ambiental, art.50 Difusió dfll conei~emenl i 
sensibi/it:ftCló I rart.28 Exempli!icaaió de radminislraçió piJblica. 

Tols els aspectas referits a inloonaci6 ciutadana i ¡¡çoès a la inf0rmaci6 estan regulats als 8rt.49 PtJt1icipació 
pUblica en plans ; programes i acc6S a 18 informació ambientsl. arLSO Difusió del coneil!emenl i 
sensiòilit:tICió i rart.28 EJl.emplirJCació de radministrflCid pUblica. 

l 'Avantprojecte de lIai no preveu la creació de figurIS sancionadores. L'es¡¡erit di la llei 6$ posar les bases 
per estimular els comportaments responsab les, aficients I d'estalvi de recursos I no dasanvolupar instruments 
sancionadors. 
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VfRSIO 

APARTAT TlTOlAPORTACtO AVANTPROJEctE MOTIVACiÓ 

Objeçtius especiflcs 

, 

12. No es tl'3{:ta l'lOrnés de fer més eflCienlll els 
sistemes de lransporl perquè ,'emeti menys 
C02 I ta trnO$fem, sinó que es tracta de 
consumir menys que abans. No només cal 
fomen\ar el reciclatge sinó que callomeotar la 
reuti!itzaci6. les empreses han de dissenyar 
productes que mlllCimitzin la sella vida útil . Cal 
lomentar també SlJbstituir els valors globals, 
I rldividu8~sles i consumistes per valors locals, 
de coopemci6 i humanistes. El model de 
creil«lm9fl1 sos lenible ha demostrat 00 
funcionar. Per e~emple. no ha funcional amb el 
PfQtOCQI de KyolO ni amb els pai sos delIr m6n 
s'aptOfilen Ó8 Lleis més laxes al3r món per 
1lel'lÇ8f..tli lola la OO61rB brossa. Els objectil,l$ de 
mitigaci6 cie C02 estan plantejals a massa llarg 
lerm." . 

~" 

PARCIALMENT 

l"~~n~_ de. 1IfIi recuII ,en el seu prea~bIA .fM4)Mi! d'aquesta proposta i &$ planteja com 11 objectiu 
pn~ClpaI ~Inbt.llr a rassolimenl d'una soc.etallnnovacklra, sostenible i economicament compe~tiva amb 
baixl!'S erT1ISSIOfl8 de !llISOS amb electe d'hivernade I minar adaptada als impactes del canvi cli!Nitjç". Per fer 

~~~:O::~~==ra~s~ el seu articulat diverses actuacions amb robjectiu d'aconseguir un ~ eficient 

Ai~i mate i~ a rarticle relatiu als residus (artiCle, 17.a) s'inclou la Jerarquia de traclamenl dels residus que 
e~ptlcitament incorpora el coocepla de reutilitwciO. 
Por ul~m ravantprojecte de Uei planteja uns objectius de reducció d'emissions da GEl-! a curi (21)20) ¡ mig 
termini (2050) 




