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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
DECRET 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.
L’article 144 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que corresponen a la Generalitat la competència
compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de
protecció.
El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya va ser creat mitjançant l’Ordre
MAH/394/2006, de 27 de juliol, com a òrgan d’assessorament i de participació del Consell de Direcció de
l’Agència de Residus de Catalunya en relació amb les accions d’aquesta en matèria de prevenció, reducció i
gestió dels residus.
Posteriorment es defineix a l’article 65 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, com a 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.
Pel que fa a la seva composició, l’article 65.2 del Text refós de la Llei reguladora dels residus estableix que es
determina per mitjà de reglament, tenint en compte que la meitat del Consell ha de ser format per
representants dels departaments de la Generalitat i l’altra meitat, per representants de les administracions
locals, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les
competències de l’Agència.
Aquesta redacció deriva de la modificació introduïda per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica, amb la finalitat d’introduir la simplificació administrativa en la composició d’aquest òrgan,
en la mateixa línia de la simplificació introduïda en la composició de les vocalies del Consell de Direcció de
l’Agència de Residus de Catalunya i en el marc de simplificació administrativa que regeix l’actuació de
l’Administració de la Generalitat.
Així, i per tal d’evitar la dispersió normativa en la regulació d’aquest òrgan, mitjançant el present Decret es
pretén recollir en un únic text el seu règim de funcionament, tot derogant l’Ordre MAH/394/2006, de 27 de
juliol, i en el marc del que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Vist l’informe de la Comissió de Govern Local;
A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és regular la composició i el funcionament del Consell per a la Prevenció i la Gestió
dels Residus a Catalunya, com a òrgan d’assessorament i de participació del Consell de Direcció de l’Agència de
Residus de Catalunya, en relació amb les accions d’aquesta en matèria de prevenció, reducció i gestió dels
residus.

Article 2
Composició del 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 s’integra pels membres següents:
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a) El director o directora de l’Agència de Residus de Catalunya.
b) Sis persones en representació de l’Agència de Residus de Catalunya, designades pel director o directora de
l’Agència de Residus de Catalunya. Una d’aquestes persones és el secretari o secretària del Consell de Direcció
de l’Agència.
c) Deu persones en representació de l’Administració de la Generalitat, de les quals una és designada pel
departament competent en matèria de política i planificació territorial, una pel departament competent en
matèria d’indústria, una pel departament competent en matèria de comerç, una pel departament competent en
matèria d’agricultura i ramaderia, una pel departament competent en matèria de medi natural, una pel
departament competent en matèria de polítiques ambientals, una pel departament competent en matèria
d’administració local, una pel departament competent en matèria d’economia, una pel departament competent
en matèria de polítiques de salut pública i una pel departament competent en matèria d’educació.
d) Dues persones en representació de les entitats locals, designades per la Federació de Municipis de Catalunya
i per l’Associació Catalana de Municipis.
e) Una persona en representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
f) Una persona en representació de les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya.
g) Una persona en representació de les organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya.
h) Una persona en representació de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya.
i) Una persona en representació del Consell General de Cambres de Catalunya.
j) Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives a
Catalunya.
k) Una persona en representació de les universitats, proposada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
l) Una persona en representació de l’Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de
Catalunya.
m) Una persona en representació de l’Associació Catalana d’Indústries de Tractadors de Residus Especials.
n) Una persona en representació del Gremi de Recuperació de Catalunya.
o) Dues persones en representació de les entitats ambientals més representatives a Catalunya, designades pel
conseller o consellera competent en matèria de medi ambient.
p) Dues persones expertes en gestió de residus provinents d’administracions locals, de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i d’entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l’Agència de Residus
de Catalunya, proposades pel conseller o consellera competent en matèria de medi ambient.
q) Una persona en representació de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta.
2. Els membres del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya són nomenats pel conseller
o consellera amb competència en matèria de medi ambient, a proposta de les respectives entitats i
organitzacions, per un període de tres anys. Les entitats i organitzacions han de designar una persona suplent
de cada persona que proposen com a membre del Consell, per tal que pugui substituir-la en cas de d’absència,
vacant o malaltia o una altra causa justificada. Les persones suplents són nomenades pel mateix sistema que
els membres del Consell.
3. Els membres del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya cessen de les seves funcions
per la finalització dels seu termini de nomenament, per l’extinció de la representació que exerceixen, per
renúncia al seu nomenament i per incompliment de les seves funcions quan així ho acordi la majoria simple del
Consell.
4. En el nomenament de les persones membres que no ho siguin per raó del seu càrrec s’ha de vetllar per tal
de garantir una presència equilibrada de dones i homes.

Article 3
Funcions del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya
Són funcions del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya, a més de les previstes a
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l’article 65.3 del Text refós de la Llei de residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, les
següents:
a) La deliberació intersectorial i la formulació de propostes d’actuació adreçades al Consell de Direcció de
l’Agència, relacionades amb la prevenció, la reducció i la gestió dels residus.
b) L’elaboració d’informes sobre assumptes que siguin encomanats expressament pel Consell de Direcció de
l’Agència de Residus de Catalunya en matèria de prevenció i gestió de residus.
c) La promoció de processos participatius en matèria de prevenció i gestió de residus.

Article 4
Presidència, Vicepresidència i Secretaria del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya
1. El director o directora de l’Agència de Residus de Catalunya presideix el Consell. El president o presidenta
exerceix les funcions pròpies d’aquest càrrec, d’acord amb el que preveu la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
2. El Consell ha de nomenar entre els seus membres un vicepresident o vicepresidenta, amb funcions de
substitució de la Presidència i d’aquelles altres que el president o presidenta li delegui.
3. Les funcions de Secretaria del Consell són assumides pel secretari o secretària del Consell de Direcció de
l’Agència de Residus de Catalunya.

Article 5
Funcionament del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya
1. El règim de funcionament del Consell és el que disposi el reglament de règim interior i funcionament que el
mateix Consell aprovi, i supletòriament el que està establert per l’ordenament d’aplicació als òrgans col·legiats
de l’Administració de la Generalitat.
2. L’Agència de Residus de Catalunya ha de donar al Consell el suport personal i material necessari per a
l’exercici de les seves funcions.

Article 6
Ple i comissions
1. El Consell pot actuar en ple i comissions.
2. El Ple del Consell, d’entre els seus membres, pot crear comissions per al seguiment de les propostes
d’actuació en relació amb els plans i programes en matèria de residus o per al seguiment de determinats
assumptes.
3. Les propostes o conclusions de les comissions han de ser sotmeses a la consideració del Ple del Consell, que
n’ha d’aprovar el text definitiu.

Article 7
Sessions plenàries
1. El Ple del Consell s’ha de reunir, com a mínim, un cop cada any en sessió ordinària i, en sessions
extraordinàries, quan ho decideixi la Presidència o ho sol·liciti una tercera part dels seus membres.
2. L’ordre del dia i la convocatòria de la sessió s’han de notificar als membres del Consell amb quinze dies
naturals d’antelació, llevat les sessions extraordinàries d’urgència quan, d’acord amb la decisió motivada del
president o presidenta, les circumstàncies ho justifiquin.
3. Les sessions plenàries extraordinàries que se celebrin a instància d’una tercera part dels membres del
Consell han de ser convocades pel president o presidenta en el termini d’un mes, comptat des la data de
presentació de la sol·licitud en el Registre general de l’Agència.
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4. A les sessions del Consell podran assistir-hi, amb veu i sense vot, els alcaldes o altres representants dels
municipis afectats per algun punt de l’ordre del dia de les sessions, així com les persones interessades que hi
siguin expressament invitades pel president o presidenta del Consell.

Article 8
Drets i deures dels membres del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya
1. Els membres del Consell han d’assistir a les reunions del Ple del Consell.
2. El règim dels drets d’assistència s’ha de sotmetre al que estableix la normativa vigent.
3. Les despeses que es generin pel funcionament del Consell aniran a càrrec de les consignacions
pressupostàries de l’Agència de Residus de Catalunya.

Article 9
Informes i propostes del Consell per a la Prevenció i Gestió dels Residus a Catalunya
1. Els informes del Consell són sol·licitats per mitjà del director o directora de l’Agència i president o presidenta
del Consell i no tenen caràcter vinculant.
Els informes s’han d’emetre en el termini d’un mes. Aquest termini pot ser ampliat a tres mesos quan la
complexitat de l’assumpte ho requereixi.
2. El Consell pot formular propostes quan ho aprovi la majoria simple dels seus membres. Les propostes són
elevades al Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya per mitjà de la Presidència del Consell per
a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya, i posteriorment es realitza un retorn amb el resultat
d’aquestes valoracions al Ple del Consell.

Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la
Gestió dels Residus a Catalunya.

Barcelona, 9 de juny de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(15.160.103)
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