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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 LA QUALITAT DE L’AIRE 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

1.- Aprovar abans de finals de 2017, d’acord amb la resta d’administracions 

públiques, el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de 

protecció especial horitzó 2025, per tal d’adequar els nivells de la qualitat de l’aire als 

nivells que determina la legislació europea. Tanmateix, el Govern haurà de presentar 

al Parlament de Catalunya, en el termini d'un any, un projecte de llei de qualitat de 

l'aire. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DE JS 

Aprovat: 120 vots a favor (JxSí, CS, PSC, CSQP, PPC i no adscrit) i 8 

abstencions (CUP). 

 

2.- Adequar els protocols d'actuació en cas d'avis preventiu o episodi de 

contaminació atmosfèrica a la realitat urbana de cada àmbit territorial més enllà 

de la delimitació a les zones de protecció especial. 

ACCEPTACIÓ ESMENA 2 DE JS 

 

3.- Incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire,  una 

estratègia per reduir l'ozó troposfèric, a la comarca d’Osona.  

ACCEPTACIÓ ESMENA 3 DE JS 

 

4.- Procedir en el termini de tres anys, a l'automatització de les dades que 

proporcionen les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de 

la contaminació atmosfèrica, i prioritàriament a l’àrea d’especial protecció de 

l’ambient atmosfèric i del Camp de Tarragona, proporcionant dades horàries 

d’ozó, diòxid de nitrogen i PM10 i, específicament, d'aquells altres contaminants 

que sigui de relleu recollir d'acord amb la situació específica de l'estació de 

control. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 4 DE JS 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

5.- Aprovar abans de finals de 2017 el Reglament de la Llei de Finançament del 

Transport Públic. 
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Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 60 en contra (JxSí i 

no adscrit) 

 

6.- Elaborar i presentar en el termini de sis mesos una nova planificació 

d'aparcaments de dissuasió (park and rides) adaptada a aquesta nova delimitació, 

amb la funció específica d'afavorir la complementarietat del vehicle privat fora de les 

Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric amb el transport públic per 

accedir a elles. Aquests aparcaments han de tenir fàcil accés des de les principals vies 

de comunicació i permetre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o 

als serveis de bus ràpid. 

ACCEPTACIÓ DE ESMENA 1 DE C’S COM A NOU PUNT 6. 

 

7.- Actualitzar els inventaris d'emissions de contaminants atmosfèrics a Catalunya 

incorporant en les emissions del transport marítim les emissions provinents del Port 

de Tarragona i dels 45 ports de titularitat autonòmica adequant els escenaris de futur 

tendencials i del Pla a l'horitzó 2020. 

ACCEPTACIÓ ESMENA 1 DE LA CUP COM A NOU PUNT 7. 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 
 

8.- Instar a les parts a buscar els punts d’acord i al Govern de la Generalitat a tenir un 

paper més actiu, per tal de resoldre el conflicte laboral que afecta el Transport 

Metropolità de Barcelona per la seva afectació en la mobilitat dels usuaris del 

transport públic. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 DE PPC 

Aprovat: 57 vots  a favor (Cs, PSC, CSQP i PPC), 10 en contra (CUP) i 60 

abstencions (JxSí i no adscrit) 

9.- El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 a) Actuar urgentment en el cas de contaminació per partícules de pols negra al 

municipi dels Pallaresos i La Secuita per tal de determinar l’origen de les mateixes, la 

seva toxicitat i instar el focus emissor a aplicar de forma immediata les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 
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b) No resoldre l'expedient de la sol·licitud de modificació substancial que ha sol·licitat 

l'empresa Silvalac fins que no s'hagin assegurat els canvis i les mesures preventives 

per evitar l'emissió de la pols negra i els compostos perjudicials per a la salut, i exigir 

entretant a l'empresa la implementació de mesures preventives com nous filtres, 

scrubbers, disminució d'emissions difuses, control periòdic de COVs, CO i NOx. 

TRANSACCIÓ DE L’ESMENA 1 DE CSQP COM A NOU PUNT 9. 

Rebutjat: Després de dos empats, el punt s’ha rebutjat per 60 vots a favor 

(Cs, PSC, CSQP i CUP) i 68 en contra (JxSí, PPC i no adscrit) 

 


