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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 L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I ELS 

NOUS PROJECTES D’INCINERACIÓ DE RESIDUS (302-00198/12)  

 

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Establir una moratòria amb caràcter urgent a nous projectes d’incineració de 

residus urbans i industrials, utilitzant l’instrument legislatiu que es consideri 

adient, Decret, Llei d’acompanyament dels pressupostos, modificació de la 

planificació sectorial en matèria de residus, etc. Alhora dictar la suspensió de 

qualsevol tramitació actual en curs, fins que no s’aprovi la nova llei de prevenció 

de residus catalana que estableixi el procediment per a la ordenació dels residus 

produïts a Catalunya en base als objectius europeus en matèria de residus, els 

quals fan prevaldre la reducció, la reutilització i el reciclatge, en un marc 

d’economia circular. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 DE JxCAT I ERC  

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 55 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC)  

2. A l'espera d'una regulació amb caràcter limitant derivada de la pròpia llei de 

prevenció de residus catalana s'estableixi una moratòria, o instrument Jurídic 

similar, per a totes les autoritzacions d'ampliacions de tipologia o de quantitats de 

residus i de Combustibles Derivats de Residus amb qualsevol destinació 

industrial. Així mateix, impulsar una comissió d'estudi que valori l'impacte 

ambiental de la utilització de combustibles alternatius en substitució de 

combustibles fòssils. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 D’ERC  

Rebutjat:   42 vots a favor (ERC, CatECP i CUP) i 87 en contra (Cs, JxCat, 

PSC-Units i PPC) i 1 abstenció (1 diputat d’ERC) 

3. En el termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei de nova Llei de 

Prevenció de Residus i, conjuntament amb tots els agents implicats, es redactarà 

un Pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DE JxCAT  

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 55 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC). 

 

 


