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PREÀMBUL 

La jove activista mediambiental Greta Thumberg va participar en una sessió anomenada 

Preparant-nos per a  l'alteració climàtica en la reunió del Fòrum Econòmic Mundial que va 

tenir lloc a Suïssa l’any 2019, i va dir davant de tots els assistents:  

«Resoldre el canvi climàtic és el desafiament més gran i complex que ha enfrontat l’Homo 

sapiens. La solució, però, és tan simple que fins i tot un nen petit la podria entendre. Hem 

d’aturar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (...). O bé evitem que les 

temperatures augmentin sobre els 1,5°C, o no ho fem. O evitem la reacció en cadena dels 

ecosistemes que es desfan, o no ho fem. O triem continuar com a civilització, o no. Els adults 

diuen: “Hem de donar esperances a la pròxima generació”, però no vull que em donis 

esperança (...), vull que actuïs com si casa teva s’estigués cremant, perquè és això el que 

passa.» 

La lluita contra el canvi climàtic i els efectes perjudicials que té per al planeta ha de ser un 

objectiu fonamental dels governs. Les onades de calor, les pluges torrencials, el 

desplaçament de les geleres, les temperatures tan variables provoquen canvis en la natura 

que no només afecten la flora i la fauna, sinó també els humans. 

Cal adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic, ja que només afrontant 

fermament aquesta amenaça, que ja és un fet, es podran assolir els objectius de pau i justícia 

social que marca l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Cal aconseguir apagar 

les flames de casa nostra, com deia la Greta, una casa que és el planeta, i cal fer possibles 

els objectius que marca aquesta agenda a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. 

A Catalunya des de fa molt de temps hi ha hagut una preocupació pel canvi climàtic, tal com 

demostra el fet que s’hagin aprovat diverses lleis sobre aquesta qüestió. Aquesta llei, però, 

va més enllà i estableix noves mesures més decidides i eficients. 

 

Article 1. Finalitats de la llei 

Aquesta llei té com a finalitats: 

a) Contribuir a reduir la contaminació atmosfèrica, la de l’aigua i la del sòl.  

b) Lluitar contra la contaminació atmosfèrica.  

 

Article 2. Indústria 

1. Les indústries han de complir les normes per no contaminar l’aire, l’aigua i el sòl amb els 
seus residus.  

2. Si incompleixen aquestes normes, se’ls han d’imposar sancions econòmiques o d’altres 
tipus. 

 

Article 3. Vehicles 

1. S’han de suprimir els vehicles que contaminen. Només poden circular per les carreteres i 
les autopistes de Catalunya els vehicles híbrids i els elèctrics. 

2. Cada família només pot disposar d’un vehicle. 
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Article 4. Bosses i envasos reciclables 

1. S’han de fer campanyes perquè els consumidors utilitzin bosses i envasos reciclables que 
no siguin de plàstic.  

2. Les indústries que fabriquen envasos de plàstic s’han de transformar en indústries que 
fabriquin envasos de material reciclable. 

 

Article 5. Promoció de l’ús del vidre 

Els comerços han de donar prioritat als envasos de vidre i disposar d’un servei de recollida 
d’ampolles buides per reutilitzar-les. 

 

Article 6. Disminució del plàstic de l’interior del cos humà  

1. S’han de fer campanyes per disminuir la quantitat de plàstic que hi ha a dins del cos humà 
que prové de les begudes i els aliments que es mengen i que s’escalfen amb el microones.  

2. Els comerços han de prioritzar l’ús dels carmanyoles per als consumidors.  

3. Es prohibeix l’ús de biberons que no siguin de vidre. 

 

Article 7. Augment de zones verdes a pobles i ciutats 

Els municipis tenen l’obligació d’augmentar les seves zones verdes per afavorir la producció 
d’oxigen i l’establiment d’espècies autòctones i contribuir així a la repoblació d’ocells. 

 

Article 8. Protecció del mar 

1. Els municipis de la costa han de disposar d’equips de neteja, papereres i contenidors de 
reciclatge a les platges.  

2. S’ha de reduir un 50% la sortida des dels ports de vaixells recreatius que funcionen amb 
combustible. 

 

Article 9. Protecció dels boscos 

Els boscos i els espais verds són elements fonamentals per a la biodiversitat. Es prohibeix 
l’accés amb vehicles als espais protegits i als boscos per evitar la degradació dels camins i la 
contaminació del medi ambient. 

 

Article 10. Educació 

S’inclou una assignatura sobre medi ambient i lluita contra el canvi climàtic en els estudis de 
primària i secundària, perquè és un objectiu important per a la societat.  

 

Disposició final 

Aquesta llei serà efectiva a partir de l’1 de gener de 2022. 


