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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 DE LA CUP SOBRE LES POLÍTIQUES PREVISTES PER 

A AFRONTAR LES CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC I LA CRISI 

ENERGÈTICA (302-00053/13)  
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

1. Presentar al Parlament, abans de finalitzar el 2022, el Marc Estratègic de 

Mitigació previst a la llei 16/2017 de I'l d'agost del canvi climàtic que 

planifiqui i tradueixi en polítiques concretes a Catalunya la seva contribució 

a l'Acord del Consell Europeu de desembre del 2020, vinculant per als estat 

membres, de reduir, com a mínim, un 55% les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle en comparació a 1990. Revisar abans d'un any la planificació 

econòmica, territorial, energètica, turística i industrial per tal d'accelerar la 

descarbonització de Catalunya d'acord com a mínim amb els acords de la 

UE i l'ONU sobre protecció del Clima. A fi de garantir la necessària 

participació territorial i el desplegament eficaç de totes les mesures de 

mitigació i adaptació climàtiques, insta el Govern a convocar una cimera 

d’acció climàtica, amb representants de les Diputacions, vegueries, consells 

comarcals i ajuntaments, amb participació de les organitzacions socials, 

sindicals, empresarials, patronals específiques de renovables, cambres de 

comerç, ecologistes i agràries, abans d’acabar el mes de juny de 2022. 

TRANSACCIÓ del punt 1 del GP CUP-NCG amb esmena 1 del GP PSC-Units i 

l’esmena 1 del GP ERC i JxCat 

Aprovat:  118 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs), 11 vots 

en contra (Vox) i 2 abstencions (PPC) 

2. Crear abans d'acabar el 2021 i convocar com a molt tard al juny del 2022 

l'Assemblea Climàtica Ciutadana, la qual ha de gaudir de capacitat d'elevar 

propostes de seguretat climàtica al Govern i als grups parlamentaris de 

cara a poder presentar iniciatives legislatives i de canvis normatius. 

L'assemblea garantirà una representació equilibrada i representativa de la 

realitat social de la ciutadania d'acord amb criteris internacionalment 

acceptats (per exem-ple Innovative Citizen Participation and New 

Democràtic Institutions, Catching the deliberative wave, OECD) evitant 

d'aquesta manera possibles biaixos que puguin adulterar el resultat final.  

TRANSACCIÓ del punt 2 del GP CUP-NCG amb esmena 2 del GP ERC i JxCat. 

 

https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&ad=1&criteri=302-00001/13
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3. Finançar i executar durant l’any 2022 i publicar abans de mitjans del 2023 

l’estudi científic de la petjada ecològica i climàtica de Catalunya, amb dades 

no anteriors a 2018. 

TRANSACCIÓ del punt 3 del GP CUP-NCG amb esmena 3 dels GP ERC i JxCat 

4. Finançar i executar durant l’any 2022 i publicar abans de mitjans del 2023 

el 4t Informe multidisciplinari sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, amb 

dades no anteriors a 2018.  

TRANSACCIÓ del punt 4 del GP CUP-NCG amb esmena 4 dels GP ERC i JxCat 

4.bis. Finançar i publicar el nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic, l’Estratègia 

Catalana d’adaptació al canvi climàtic i el programa d’infraestructura Verda  

S’ACCEPTA esmena 4 del GP PSC-Units 

Aprovats:  119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs) i 13 vots 

en contra (Vox i PPC) 

5. Desistir de la demanda de qualsevol tipus d’ampliació de l'aeroport del Prat 

perquè l'augment previst del 33% de les emissions és incompatible amb la 

preservació del Clima i posa en perill la seguretat climàtica de Catalunya. 

Rebutjat:  16 vots a favor (CUP i ECP), 88 vots en contra (PSC-Units, 

JxCat, Vox, Cs i PPC) i 32 abstencions (ERC)   

6. Demanar al Govern de l’Estat que destini els 1.700 milions de l’ampliació de 

l’aeroport, i tots els milions pressupostats però no executats en els darrers 

10 anys, en un pla d'ampliació i millora de la xarxa de ferrocarril a 

Catalunya, incloent-hi les vegueries i comarques històricament més 

desateses. Per a la seva redacció, el Govern escoltarà prèviament l’opinió 

del territori tant a escala institucional com associativa. 

Rebutjat:  16 vots a favor (CUP i ECP), 83 vots en contra (PSC-Units, 

JxCat, Vox, Cs i PPC) i 33 abstencions (ERC) 

7. Reclamar davant el govern de l'Estat la retirada del projecte d'ampliació del 

port de Barcelona a fi de no incrementar les emissions hivernacle 

originades pel transport marítim i de creuer internacionals. 

8. Renunciar a la candidatura olímpica de Barcelona - Pirineus 2030 davant el 

risc que no quedi neu en el cas que arribés a ser seleccionada. A canvi, 

insta el Govern que abans de l'octubre del 2022, després d'haver escoltat 

les necessitats de les comunitats pirinenques, presenti un pla de millora del 

benestar, la diversificació econòmica i el rejoveniment de les valls. 
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Rebutjats:  16 vots a favor (CUP i ECP) i 116 vots en contra (PSC-Units, 

ERC, JxCat, Vox, Cs i PPC) 

9. Retirar els seus fons financers d'aquelles entitats bancàries que segueixen 

finançant les inversions fòssils que amenacen la seguretat climàtica.  

Rebutjat:  16 vots a favor (CUP i ECP), 52 vots en contra (PSC-Units, Vox, 

Cs i PPC) i 64 abstencions (ERC i JxCat) 

10. Dotar, en el marc dels pressupostos del 2022, i abans de quatre 

mesos, una alta autoritat sobre seguretat climàtica, depenent del 

Parlament, amb les facilitats de personal i administratives adients. Haurà 

de ser elegida per una majoria qualificada de la cambra per un període de 

cinc anys. Compareixerà en una sessió plenària del Parlament un mínim 

d'un cop l'any per donar compte de l'evolució de les dades climàtiques clau 

que afectin Catalunya amb relació als objectius mundials de protecció del 

clima i serà responsable que aquestes estiguin actualitzades i a disposició 

telemàtica i gratuïta de la ciutadania. 

Rebutjat:  16 vots a favor (CUP i ECP) i 116 vots en contra (PSC-Units, 

ERC, JxCat, Vox, Cs i PPC) 

11. A proposar davant el Parlament abans d’un any un pla de cooperació 

de justícia climàtica des d’Acció Exterior que contribueixi a reforçar la 

resiliència climàtica i el benestar, preferentment, de les poblacions del 

Magrib i el Sahel, amb qui compartim veïnatge directe o indirecte i que 

sofreixen cada cop més vulnerabilitat climàtica (sequera, pèrdua de sòls 

productius, increment molt superior a la mitjana de les temperatures, 

fenòmens meteorològics extrems…). La cooperació en justícia climàtica ha 

de ser considerada part nuclear de la seguretat estratègica del nostre país. 

Rebutjats:  15 vots a favor (CUP i ECP) i 116 vots en contra (PSC-Units, 

ERC, JxCat, Vox, Cs i PPC) 

12. Revisar i actualitzar l'actual Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica de la 

Generalitat de Catalunya per incloure un pla d'eficiència energètica 

respectant l'objectiu europeu de reduir com a mínim un 3% anyal el 

consum d'energia en els seus edificis i un pla específic per a utilitzar la 

totalitat de la superfície tècnicament possible de les cobertes, dels edificis 

de la Generalitat de Catalunya. 

TRANSACCIÓ  del punt 12 del GP CUP-NCG i l’esmena 11 dels GP ERC i JxCat. 
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Aprovat:  121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 

11 vots en contra (Vox) 

13. Desplegar els impostos previstos a la Llei del Canvi Climàtic en el 

termini d’un any: impost sobre les activitats econòmiques que generen 

gasos amb efecte d’hivernacle i l’impost sobre les emissions portuàries de 

grans vaixells.  

Aprovat:  81 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 19 vots en contra (Vox, 

Cs i PPC) i 32 abstencions (PSC-Units) 

14. Posar els recursos suficients per garantir l’aplicació de mesures per 

evitar que les empreses contaminin per sobre dels drets d’emissions 

atorgat, fent un seguiment per protegir el clima comú i la seguretat de les 

persones que viuen a l’entorn. 

 

Aprovat:  18 vots a favor (CUP, ECP i PPC), 12 vots en contra (Vox) i 102 

abstencions (PSC-Units, ERC, JxCat i Cs) 


