
 
 

 
 

Dictamen 20/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic. 

 

 

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 7 de setembre del 2015. 

L’Avantprojecte de llei té per objecte contribuir a l’assoliment d’una societat innovadora, 

sostenible i econòmicament competitiva amb baixes emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle i millor adaptada als impactes del canvi climàtic. 

Constitueixen també objectius d’aquest Avantprojecte de llei: 

a) La disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya per tal de 

contribuir a la transició cap a una societat amb una baixa intensitat de consum de combustibles 

fòssils. 

b) La reducció de la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels 

ecosistemes davant els impactes adversos del canvi climàtic, així com la creació i el reforç de 

les capacitats nacionals de resposta a aquests impactes. 

c)  L’adaptació dels sectors econòmics i la incorporació de l’anàlisi de la resiliència al canvi 

climàtic en la planificació de les infraestructures i de les edificacions. 

d) El foment de l’educació, la investigació, el desenvolupament i la transferència de 

tecnologia i la difusió del coneixement en matèria d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. 

e) L’establiment de mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre tots 

els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal i els seus impactes. 

f) Facilitar la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en l’elaboració i 

avaluació de les polítiques climàtiques. 

La responsabilitat en l’assoliment dels objectius d’aquest Avantprojecte de llei és compartida 

pel conjunt del govern de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals, dels sectors productius, 

dels agents polítics, socials i econòmics, així com de la ciutadania en general. 

I s’aplica a: 

a) les administracions públiques d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

b) les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada. 

c) els ens sense personalitat jurídica que es relacionen amb el sector públic de Catalunya. 

En l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya, les disposicions de la Llei s’han 

d’aplicar d’acord amb el repartiment competencial entre els diversos departaments de la 

Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 


