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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC SOBRE L’ESTRATÈGIA PER A IMPULSAR 

L’ECONOMIA VERDA 

 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Incloure en l’Agenda 2030 Nacional per al Desenvolupament Sostenible, en 

el Pacte per la Indústria i en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica 

aquells vectors ambientals, industrials i energètics necessaris per assolir el 

full de ruta en el camp de l'economia verda, al mateix temps que integrin 

els objectius quantitatius, assignin responsabilitats i estableixin quins són 

els mitjans per assolir-los amb la participació del sector privat i la resta 

d'administracions catalanes, fixant un calendari per l’execució de les 

mesures i els indicadors per avaluar-ne el grau d’assoliment. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DE JS, 1 DE CSQP I 1 DE CUP 

 

2. Actualitzar en el termini de tres mesos els diferents plans de mesures 

d'eficiència energètica, que inclouen diferents sectors econòmics i els edificis, 

per tal d'assegurar els objectius marcats per l'UE per a l'any 2020, i la 

transposició en el marc de les competències que fixa l'Estatut de Catalunya de 

la Directiva relativa a eficiència energètica, fixant un calendari per l’execució de 

les mesures i els indicadors per avaluar-ne el grau d’assoliment en els següents 

àmbits:  

a) els sectors de la generació avançant regulació i potenciació de 

l'autoconsum fotovoltaic i posant l'accent en els sistemes 

d'emmagatzematge, 

b) del transport i la distribució d'energia realitzant les auditories 

energètiques i promovent accions legals per facilitar  les xarxes tancades, 

c) la indústria mitjançant Plans de recuperació del teixit industrial que 

posin 
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l'accent en els equipaments i serveis centrats en autoconsum, gestió de la 

demanda i sistemes d'emmagatzematge, entre d'altres, 

d) els transports i sector de la mobilitat mitjançant els plans d'electrificació 

progressiva i foment del transport públic. 

e) l'administració pública, mitjançant els canvis normatius necessaris per 

modificar-les barreres administratives i la manca d'informació estructurada 

i de finançament, 

f) els edificis, desenvolupant mesures de Rehabilitació energètica 

d'edificis les actuacions per aconseguir progressivament edificis de consum 

quasi nul. 

TRANSACCIÓ ESMENA 2 de JS, 2 DE CSQP I 2 DE LA CUP 

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

3. Impulsar en seu parlamentària un acord sobre les bases del Pacte Nacional 

per a la Transició Energètica de Catalunya.  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 3 DE JXS 

Aprovat: 93 vots a favor (JxSí, CSQP, PSC, CUP i no adscrit) i 37 abstencions 

(Cs, PPC i 1 de JxSí) 

 

4. Crear un fons econòmic que gestioni tots els recursos financers a disposició 

de la Generalitat de Catalunya per l’impuls de la transició cap a la economia 

verda. 

Rebutjat: 61 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i PPC) i 71 en contra (JxSí, CUP i no 

adscrit) 

5. Impulsar en el si de l’Institut Català de Finances línies de finançament 

d’actuacions relacionades amb l’economia verda i circular que incloguin 

l’ecodiseny i l’ecoinnovació.  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 4 DE JS I ESMENA 5 DE CSQP 

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 
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6. Aprovar en el termini d’un any un avantprojecte de Llei d’impostos 

ambientals a Catalunya. 

 

Rebutjat: 26 vots a favor (PSC i CSQP), 80 en contra (JxSí, PPC, CUP i no 

adscrit) i 26 abstencions (Cs i 1 del PPC) 


