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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 D’ERC SOBRE ELS PLANS EXTERIORS D’EMERGÈNCIA 

DE LES CENTRALS NUCLEARS (Tram. 302-00023/12) 

 

I davant del compromís que el Parlament de Catalunya assumeix sobre la 

seguretat de la població davant de situacions amb unes conseqüències tan 

severes, insta el Govern de la Generalitat a;  

 

1. Exigir al Govern de l’Estat que dugui a terme en la seva totalitat la transposició 

immediata de la Directiva 2014/87/EURATOM del Consell, de 8 de juliol de 2014, 

per la que es modifica la Directiva 2009/71/EURATOM, per la que s’estableix un 

marc comunitari per a la seguretat nuclear de les instal·lacions nuclears. 

2. Exigir al Ministeri d’Interior a que aprovi un nou Pla d’Emergència Nuclear 

Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós (PENTA) adequant-lo a la 

Directiva 2014/87/EURATOM del Consell de la Unió Europea, ampliant la Zona I 

(zona de mesures de protecció urgents) incorporant el municipis amb un nucli de 

població dins del radi comprés entre 10 i 20 quilòmetres des de la central nuclear.  

3. Exigir al Govern de l’Estat a dotar als municipis amb nuclis de població 

compresos dins del radi de 20 quilòmetres dels mitjans i infraestructures 

necessàries per a desenvolupar en eficàcia les funcions establertes en els plans 

d’emergència, amb especial atenció en l’àmbit de les infraestructures de 

comunicació per facilitar l’evacuació de la població, de telecomunicacions per 

transmetre les comunicacions durant l’emergència, de distribució de les 

substancies per a la profilaxis radiològica i per facilitar el confinament i 

abastiment a la població confinada.  

Aprovats: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

 

4. Exigir al Govern de l’Estat a desenvolupar les inversions necessàries a la línia 

ferroviària R-15 per a disposar d’unes infraestructures en estat òptim per a 

desenvolupar les funcions de concentració i posterior evacuació de la població en 

una suposada emergència nuclear. 

Aprovat: 86 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 40 

abstencions (Cs i CUP) 

 

5. Exigir al Govern de l’Estat la retirada del recurs d’inconstitucionalitat contra 

l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics aprovat pel Parlament 

de Catalunya, tenint present que una part dels seus ingressos són finalistes per 
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millorar els sistemes de protecció dels municipis nuclears. 

6. Exigir al Govern de l’Estat a acordar, per llei o conveni, a traslladar al 

departament d’Interior la direcció i gestió del pla d’emergència nuclear PENTA.  

Aprovats: 67 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 38 en contra (Cs i PPC) i 

21 abstencions (PSC-Units i CUP) 

 

6 ter. Exigir al Govern de l’Estat la presentació d’un nou Pla de Gestió dels Residus 

Radioactius per a la gestió dels residus fins a la finalització de les autoritzacions 

d’explotació (Transacció amb l’esmena num. 1 del GP De Catalunya en Comú Podem) 

6 quater. Exigir al Govern de l’Estat la presentació d’un Pla amb les actuacions 

necessàries per al seu desmantellament i la creació d’un Fons per al Desmantellament 

que garanteixi que els operadors de les centrals nuclears realitzin les aportacions 

necessàries per a cobrir els costos dels desmantellaments i de la gestió de residus, així 

com per als plans de desenvolupament econòmic i social dels territoris afectats pel 

desmantellament. (Transacció amb l’esmena num. 1 del GP De Catalunya en Comú 

Podem) 

6 quinquies. Exigir al Govern de l'Estat la participació de la Generalitat de Catalunya en la 

gestió del Fons per al Desmantellament així com en l'elaboració i gestió dels diferents 

plans de desenvolupament social i econòmic vinculats al tancament de les centrals 

nuclears ubicades a Catalunya. (Transacció amb l’esmena num. 1 del GP De Catalunya 

en Comú Podem) 

El Parlament es compromet a: 

7. Constituir una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya, integrada per un 

membre de cada grup i subgrup parlamentari, sobre els plans d’emergència 

nuclear a les centrals d’Ascó i Vandellós i les mesures i infraestructures 

necessàries. (Acceptació de l’esmena num 1 del GP de Junts per Catalunya) 

Aprovats: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

 

 

 

 

 


