
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

  11/07/2019 

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 CatECP SOBRE EL PLA D’ACCIÓ DELS 

DEPARTAMENTS DAVANT L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (Tram. 302-

00124/12)  

 

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb el 

territori de Ribera d’Ebre i el suport als equips d’extinció que hi treballen. 

L’emergència climàtica fa imprescindible un nou model forestal sostenible, una 

política de suport al món rural i un augment d’efectius de prevenció i extinció 

d’incendis. 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

2. El Parlament de Catalunya declara que la prioritat del país és liderar la 

transició ecològica des de la justícia social impulsant un nou acord social i verd de 

país per fomentar una economia descarbonitzada i que tendeixi al decreixement. 

Transacció amb l'esmena 1 del SP CUP-CC 

Rebutjat: 13 vots a favor (CatECP, CUP i un diputat de Cs), 65 en contra 

(JxCat, ERC i PPC) i 51 abstencions (Cs i PSC-Units) 

2.1.- Insta al Govern a preparar la II Cimera Catalana del Canvi Climàtic a la que 

estaran convidats a participar tots els sectors ambientals, econòmics, socials, 

polítics i acadèmics a fi i efecte d'acordar un full de ruta, coordinat amb l'Estat i 

la Unió Europea, a curt i mig termini per tal d'afrontar les polítiques de mitigació i 

adaptació als fenòmens del canvi climàtic i que afectaran a Catalunya, tal com ja 

ens indica el tercer informe de canvi climàtic de Catalunya. La cimera hauria de 

celebrar-se en un termini màxim de 6 mesos. 

Transacció amb l'esmena 1 del GP Socialistes i Units per Avançar, 

s'addiciona un nou punt 2.1 

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 38 

abstencions (Cs i CUP) 

3. El Parlament de Catalunya constata que malgrat la gravetat de l’emergència 

climàtica el Govern de la Generalitat no ha desplegat la Llei 16/2017, d’1 d’agost, 

del Canvi Climàtic. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 en contra 

(JxCat i ERC) 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
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4- Desplegar de forma efectiva i urgent la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del Canvi Climàtic, atès que no s'han 

desenvolupat la majoria de les mesures previstes a la Llei 16/2017, d'l d'agost, del Canvi Climàtic i presentar 

en el Parlament de Catalunya en el termini de 3 mesos: 

a) un pla de mesures  després de la sentència del Tribunal Constitucional  

b) un calendari d’execució de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Climàtic 

c) mesures concretes que transformin en termes pràctics i amb calendari complet de la declaració 

d’emergència climàtica aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

d) un informe del grau de compliment i del calendari de desplegament de la llei a finals de l'any 2019. 

Transacció amb l'esmena 2 dels GP JxCat i GP ERC 

5. Presentar un Pla estratègic d'alerta climàtica amb perspectiva de gènere i 

igualtat social de manera transversal a totes les mesures de la Llei, basat en la 

justícia climàtica, en el termini de 6 mesos. 

Transacció amb l'esmena 3 dels GP JxCat i GP ERC 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

6. Governança climàtica 

6.1. Crear el Departament de Transició Ecològica amb rang de Vicepresidència 

que coordini de forma transversal i incloent experts i entitats ecologistes i faci 

seguiment de les polítiques estructurals (sobretot econòmiques) dels diferents 

Departaments del Govern de la Generalitat prioritzant la necessitat d'avançar i 

concretar polítiques públiques per al decreixement. 

Transacció amb l'esmena 2  de la Candidatura d'Unitat Popular-Crida 

Constituent 

Rebutjat: 13 vots a favor (CatECP i CUP), 64 en contra (JxCat, ERC i PPC) 

i 52 abstencions (Cs i PSC-Units) 

7. Transició energètica:  

7.1. Impulsar un pla de xoc contra la pobresa energètica, amb especial atenció 

vers les dones, que són les principals afectades 

7.2. Posar en marxa un Pla de xoc en la línia d’eliminar les barreres al 

desenvolupament de les energies renovables a Catalunya mitjançant, entre altres, 

la modificació i millora derogació o modificació del Decret 147/2009 de 22 de 

setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la 
implantació d'instal·lacions d'energies renovables a Catalunya, per tal de fer 

possible els objectius de generació d'Energies Renovables l'any 2030 i promoure 

un model energètic descentralitzat i amb participació ciutadana. Igualment, 
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elaborar l'estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, 

aprofitament i emmagatzematge elèctric de l'energia solar. 

Transacció amb l'esmena 4 dels GP JxCat i GP ERC 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

7.3. Realitzar les accions necessàries davant del Govern de l’Estat per acordar un  

Pla de tancament de les centrals nuclears el 2027. 

Aprovat: 90 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 4 en 

contra (PPC) i 35 abstencions (Cs) 

7.4. Impulsar un pla de transició justa per a la reactivació de les comarques 

afectades per les Centrals Nuclears. 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

7.5. Així mateix, realitzar les accions necessàries per a la creació d'un operador 

energètic públic d'àmbit català abans que acabi l'any 2019. 

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) i 100 en contra (Cs, 

JxCat, ERC i PPC) 

7.5bis En aquest sentit, l'actuació de l'administració catalana ha d'estar 

focalitzada en promoure que els ciutadans puguin produir i gestionar la seva 

pròpia energia elèctrica, aprofitant el potencial d'energia solar fotovoltaica 

integrada en els espais autoritzats tot cercant la sobirania energètica. També, cal 

tenir present la protecció a les famílies vulnerables, tot desenvolupant els 

instruments que facin possible un preu just per l'energia elèctrica, a fi de poder 

cobrir les necessitats bàsiques essencials d'aquest col ·lectiu. 

Transacció d'addició amb l'esmena 7 dels GP JxCat i GP ERC 

7.6. Aprovar una estratègia de foment i impuls de l’autoconsum i autoconsum 

compartit energètic, amb els canvis normatius necessaris, en col·laboració amb el 

món local  

7.7. Implementar una finestreta única en la legalització d’instal ·lacions 

d’autoconsum amb la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial: 

unificar tràmit de seguretat industrial i d’energia per a instal·lacions amb potència 

inferior a 100 KW sense excedents. 

Acceptem la esmena 8 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà  

7.8. Realitzar les accions necessàries per l’electrificació dels principals ports i  

impulsar la creació d'una àrea de control d’emissions (ECA per les seves sigles en 

anglès). 

Acceptem la esmena 9 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà  

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 
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8. Utilitzar el marc competencial actual per fer efectiva la prohibició del fracking a 

Catalunya. 

Transacció amb l'esmena 10 dels GP JxCat i GP ERC 

Aprovat: 90 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 39 

abstencions (Cs i PPC) 

9. Agricultura, Ramaderia 

9.1. Establir un Pla de sensibilització sobre l’impacte de la producció càrnica sobre 

el canvi climàtic, ajudant les petites empreses de producció càrnica per 

augmentar-ne l’eficiència abans que acabi l’any 2019. 

Rebutjat: 16 vots a favor (CatECP, CUP i PPC), 96 en contra (Cs, JxCat i 

ERC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

9.2.- Impulsar un pla de producció del sector primari per adaptar-lo a les noves 

circumstàncies climàtiques, a la gestió sostenible de l'aigua i de la resta de 

recursos naturals. 

a) Continuar amb la implantació de nous cultius per donar valor afegit a 

l'agricultura de muntanya i finalitzar els treballs de la redacció del Pla Estratègic 

per a la Ramaderia Extensiva de Muntanya, impulsat pel Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com una eina clau per donar 

continuïtat i viabilitat a l'activitat ramadera a les zones de muntanya de 

Catalunya. 

b) Posar en marxa els treballs per aprovar el Pla d'Acció de Foment de la Pro-

ducció Agrària Ecològica (2021-2025) 

c) Impulsar les mesures necessàries per a què les explotacions agràries puguin 

generar-se l'energia elèctrica que necessitin pel seu funcionament a partir 

d’energies renovables. 

Aprovat: per unanimitat (128 vots a favor) 

d) Impulsar un pla per reduir l'ús de fitosanitaris de síntesi química i fertilitzants 

químics en l'àmbit agrícola, vinculat als reglaments d'execució de la CE, 

especialment amb la prohibició d'ús del glifosat. 

Transacció amb l'esmena 11 dels GP JxCat i GP ERC 

Aprovat: 94 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 35 

abstencions (Cs) 

9.3. Presentar abans que acabi l'any 2019 un pla integral, seguint els principis de l'economia circular, per a 

la conversió de les dejeccions ramaderes en oportunitats d'obtenció d'energia (metà) i adobs orgànics d'alt 

rendiment. Impulsar les modificacions normatives per tal que les plantes de tractament de purins que 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

utilitzin la combustió tèrmica, inclosa la gasificació, de residus municipals, industrials o els seus derivats ho 

deixin de fer. 

Transacció amb l'esmena 12 dels GP JxCat i GP ERC 

Aprovat: 94 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC)  i 35 

abstencions (Cs) 

9.4.- Finalitzar dins d'aquest any 2019 els treballs per aprovar el Pla Estratè-gic 

Forestal, que inclogui les pràctiques de producció i aprofitament de la massa 

forestal, les mesures de conservació de la biodiversitat però també, la formació 

que necessiten els treballadors forestals. Que inclogui com a eixos prioritaris la 

conservació de la biodiversitat compatible amb els requeriments agroambientals i 

aspectes de conservació del medi ambient, prevenció d'in-cendis i manteniment 

de determinats hàbitats i la dinamització econòmica del món rural 

9.4.1. Incloure dins del Pla estratègic de ramaderia extensiva de muntanya 

mesures per garantir la biodiversitat 

9.4.2. Garantir la regeneració del paisatge en mosaic agroforestal, com a me-sura 

de prevenció d'incendis forestals i d'augment de la biodiversitat. 

9.4.3. Reforçar i ampliar i fer seguiment anual per si s'ha d'actualitzar l'estratègia 

per promoure l'aprofitament de la biomassa forestal i agrícola. 

Transacció amb l'esmena 13 dels GP JxCat i GP ERC 

9.5. Aprovar en el marc de l'estratègia alimentària de Catalunya, que acabarà en el Pacte Nacional per a la 

política alimentària de Catalunya, un pla per promocionar la venda de proximitat, amb l’objectiu de les 

xarxes de consum de proximitat, distribució i venda de "quilòmetre zero", amb especial atenció a les 

cooperatives de consum abans que acabi l'any 2019. 

Transacció amb l'esmena 14 dels GP JxCat i GP ERC 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

9.6. Revisar el Pla de regadius de Catalunya basat en els principis d’estalvi i ús 

eficient de l’aigua per usos agraris, amb ajudes a la modernització del reg, 

aplicació de mesures de sostenibilitat, eficiència i control de consum, 

compatibilitat amb altres usos (turístics, esportius, culturals i lúdics) i limitant els 

consums excessius d’aigua associats a determinades produccions extensives.  

Rebutjat: 51 vots a favor (Cs, CatECP, CUP i PPC), 61 en contra (JxCat i 

ERC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

10. Gestió dels Residus 

10.1. Aprovar en el termini de 3 mesos una nova Llei de Residus de Catalunya 

que contempli:  

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 61 en contra (JxCat i 
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ERC) i 39 abstencions (Cs i PPC) 

10.1.1. Prohibició de la producció i distribució de plàstics d’un sol us en el termini 

d’un any. 

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 61 en contra (JxCat i 

ERC) i 39 abstencions (Cs i PPC) 

10.1.2. La creació de noves figures impositives per gravar els productes d’un sol 

ús i que tinguin un cicle de vida curt per aquells productes on hi hagi alternatives 

reutilitzables. 

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 65 en contra (JxCat, 

ERC i PPC) i 35 abstencions (Cs) 

10.1.3. Prohibir el sobreenvasament i l’envasament superflu. 

Acceptem la esmena 3 de la Candidatura d'Unitat Popular-Crida 

Constituent 

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 65 en contra (JxCat, 

ERC i PPC) i 35 abstencions (Cs) 

10.1.4. La generalització del sistema de SDDR. (Implantació a curt termini del 

sistema de dipòsit i recuperació d’envasos.) 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 64 en contra (JxCat, ERC i PPC) 

i 52 abstencions (Cs i PSC-Units) 

10.1.5.Un enfocament més ampli del principi de responsabilitat ampliada del 

productor, garantint la introducció de requisits de disseny ecològic i la cobertura 

total dels costos de residu generació, així com la inclusió de més productes en 

l’àmbit de la Responsabilitat Ampliada del Productor. 

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) 1 en 

contra (un diputat de JxCat) i 39 abstencions (Cs i PPC) 

10.2. Fer les modificacions legislatives i reglamentàries per a la retirada 

d’ampolles d’aigua de plàstic dels edificis públics i institucionals, assegurant la 

dispensació d’aigua potable gratuïta a través de fonts. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 en contra 

(JxCat i ERC) 

10.3. Establir les modificacions legals necessàries per a que en els sectors 

hosteler i restauració es serveixin aigua d’aixeta de manera gratuïta. 

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 61 en contra 
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(JxCat i ERC) i 4 abstencions (PPC) 

10.4. Posar en marxa una estratègia per a la reducció dels residus. Implementar 

l’estratègia amb incidència i incentius als centres de producció, els ajuntaments i 

la ciutadania en general amb l’objectiu de reduir el malbaratament de recursos i 

fomentar la reparabilitat, durabilitat, reutilització, el reciclatge i l’ecodisseny dels 

productes, en línia amb els desenvolupaments normatius europeus al respecte en 

l'àmbit de l'ecodisseny i la prevenció en la generació de residus. 

Acceptem l'esmena 14 del GP de Ciutadans  

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

11. Habitatge i urbanisme 

11.1. Aprovar un pla de rehabilitació energètica i estructural d’edificis públics i 

habitatges per avançar en l’eficiència energètica prioritzant els barris més 

vulnerables. 

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 61 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (PPC) 

11.2. Incorporar els principis del feminisme a l’urbanisme als Plans Directors 

Urbanístics promovent un model de ciutat compacta i amb nivells de desigualtat 

reduïts que redundi en un augment de seguretat per a les dones, així com en el 

desenvolupament de sistemes de transport públic que facilitin la conciliació.  

11.3. Elaborar una guia de bones pràctiques pel planejament urbanístic amb 

perspectiva de gènere i ambiental adreçada i en col·laboració amb els 

Ajuntaments. 

12. Economia Verda 

12.1. Establir una estratègia de contractació verda amb clàusules ambientals. 

Amb incorporació de criteris ambientals al plec de clàusules administratives 

particulars dels contractes d’obres i monitoratge en continu sobre les emissions 

contaminants a l’atmosfera amb exposició pública de les dades i de forma 

comprensible per a la ciutadania. 

S'accepta l'esmena 21 dels GP JxCat i GP ERC 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

12.2. Crear ocupació pública en sectors clau com l’economia verda (aquells que 

combaten el canvi climàtic o impulsen les energies renovables, la mobilitat 

sostenible i la rehabilitació estructural i energètica d’habitatges), serveis públics 

bàsics (cura de les persones, autonomia personal, educació, salut, cultura, 

polítiques laborals actives), recerca, innovació i cultura finançats amb un avenç 
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en la convergència en pressió fiscal amb la UE-15 

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 61 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (PPC) 

12.3. Presentar al Parlament de Catalunya els pressupostos de carboni durant el 

4t trimestre de 2020, tal com preveu la Llei de Canvi climàtic.  

Acceptem la esmena 23 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà  

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

13. Fiscalitat Verda 

13.1. Agilitzar els treballs perquè l’impost sobre vehicles contaminants es pugui 

començar a aplicar l’1 de gener de 2020. 

Acceptem la esmena 24 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà  

Aprovat: 90 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 4 en 

contra (PPC) i 35 abstencions (Cs) 

13.2. Posar en marxa les mesures fiscals que inclou la llei de finançament del 

transport públic i que són finalistes pel que fa a la seva recaptació per tal de 

finançar el transport públic. 

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 61 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (PPC) 

13.3. Generalitzar la fiscalitat sobre abocament i incineració de residus sòlids amb 

tipus impositius prou significatius per estimular la reutilització i el reciclatge. 

Introduir sistemes de dipòsit, devolució, retorn per recuperar determinats residus 

(com ara els envasos de begudes). 

Rebutjat: 47 vots a favor (Cs, CatECP i CUP), 65 en contra (JxCat, ERC i 

PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

13.4. Dotar de recursos el Fons Climàtic amb el que s’ha de finançar l’actuació en 

aquest àmbit abans d’acabar 2019. 

Rebutjat: 33 vots a favor (PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 60 en contra 

(JxCat i ERC) i 35 abstencions (Cs) 

13.5. Presentar al Parlament el projecte de llei de l'impost sobre les activitats 

econòmiques que generen gasos amb efecte d'hivernacle, de manera que l'impost 

pugui entrar en vigor el 2020. 

Acceptem la esmena 2 del GP Socialistes i Units per Avançar  

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 64 en contra (JxCat, 
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ERC i PPC) i 35 abstencions (Cs) 

13.6. Revisar la imposició energètica per modular-la en funció de les emissions de 

CO2 i defensar a escala europea crear un impost sobre el carboni i/o reformar el 

mercat de permisos d’emissions per assegurar un preu prou elevat. 

Aprovat: 90 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 4 en 

contra (PPC) i 35 abstencions (Cs) 

14. Mobilitat Sostenible  

14.1. Posar en marxa tots els aspectes que manquen per acabar de desplegar la 

Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de 

Catalunya. 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 en 

contra (PPC) 

14.2. Reclamar al Govern de l'Estat una aportació econòmica a l'ATM de 

Barcelona adequada a les necessitats de finançament del sistema de transport 

públic metropolità com també una contribució adequada al conjunt de serveis de 

transport urbà de Catalunya. 

Acceptem la esmena 28 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà  

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

14.3. Definir les àrees de gestió tarifària integrada i avançar en la integració 

tarifària entre zones; accelerar la posada en marxa de la T-Mobilitat 

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 60 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (CUP) 

14.4. En un context d’Emergència Climàtica aturar les ampliacions i 

desdoblaments d’infraestructures viàries com la prolongació de la C-32 a Lloret 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP) i 117 en contra (Cs, JxCat, ERC, 

PSC-Units i PPC) 

14.5 Revisar i accelerar al pla de foment del vehicle elèctric a Catalunya 

mitjançant el Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega 

per al vehicle elèctric a Catalunya -PIRVEC-), integrant les convocatòries del 

programa MOVES de forma coordinada per assolir uns resultats que permetin 

avançar de forma ràpida en el desenvolupament de la mobilitat elèctrica. 

Transacció amb l'esmena 30 dels GP JxCat i GP ERC 

Aprovat: 126 a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 3 en 

contra (dos diputats de Cs i un d’ERC) 
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14.6 Fomentar l'ús del transport públic per mitjà de la reducció de les tarifes, 

tendint a la  gratuïtat per joves i persones en situació de vulnerabilitat 

econòmica, la recuperació de la gestió i titularitat pública de les empreses 

gestores i el reforç i l'increment de la xarxa de transport públic especialment en 

zones rurals i de muntanya que permeti garantir el dret a la mobilitat de totes les 

persones. 

Transacció a esmena 5  de la Candidatura d'Unitat Popular-Crida 

Constituent 

D’addició de un nou punt 14.6 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 65 en contra (JxCat, ERC i PPC) 

i 52 abstencions (Cs, i PSC-Units) 

15. Salut 

15.1. Agilitzar els treballs de redacció del un nou pla de qualitat de l’aire 2020-

2025 amb l’objectiu de no superar mai els límits fixats per les directives 

comunitàries. 

Acceptem la esmena 31 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà  

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

15.2. Aprovar abans que acabi l’any 2019 un nou pla de Millora de la Xarxa de 

Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica en cobertura territorial i increment de 

les substàncies contaminants analitzades. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 en contra 

(JxCat i ERC) 

15.3. Donar suport al Registre metropolità de vehicles autoritzats, que està 

desenvolupant l'Àrea Metropolitana de Barcelona i continuar adoptant les eines 

necessàries per a la seva implementació, incloent el reforçament del transport 
públic, l'ampliació d'aparcaments d'enllaç ("parks & ride") i la instal ·lació de 

senyalització d'aproximació. 

Acceptem la esmena 33 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà  

Aprovat: 95 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 34 

abstencions (Cs) 

15.4. abans que acabi l'any iniciar els tramitat una llei de qualitat de l'aire 

catalana. Amb la voluntat d'establir, entre d'altres mesura, mecanismes de 

finançament per al desenvolupament de les polítiques contra la contaminació 

atmosfèrica. 

Transacció amb l'esmena 34 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà  

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 
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15.5. Incorporar al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire les 

comarques d’Osona i Ribera de l’Ebre com a zones de protecció especial una 

estratègia per a reduir l’ozó troposfèric. 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 60 en contra 

(JxCat i ERC) i 1 abstenció (un diputat de Cs) 

15.6. Realitzar un inventari d’emissions a l’atmosfera de Catalunya abans 

d’acabar l’any 2019. 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

15.7. Establir un pla de xoc per tal que els hospitals no tanquin llits en període 

vacacional, atès l'increment d'episodis de contaminació atmosfèrica en els me sos 

de més calor. 

Acceptem la esmena 3 del GP Socialistes i Units per Avançar  

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 60 en contra 

(JxCat i ERC) i 1 abstenció (un diputat de Cs) 

16. Biodiversitat i Patrimoni Natural 

16.1. Presentar abans que finalitzi el 2019, el catàleg de fauna en perill d'extinció 

i durant l'any 2020 un projecte de llei de la biodiversitat i  el patrimoni natural. 

Transacció amb l'esmena 35 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

16.2. Crear, en el termini de sis mesos, un Pla Català contra la desertificació, en 

el que s’estableixi un programa d’actuacions específiques sobre el territori que 

inverteixi la tendència actual i aconsegueixi frenar el procés de desertificació que 

pateix Catalunya, on s’estableixi entre altres coses:  

a) La creació d’una campanya de detenció de pous il ·legals. 

b) Un pla de revegetació com a instrument de detenció de l’aridesa en les zones 

més seques. 

c) L’elaboració d’un estudi i un programa de bones pràctiques per a la reducció de 

l’erosió del sòl. 

Rebutjat: 33 vots a favor (PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 61 en contra 

(JxCat i ERC) i 35 abstencions (Cs) 

17. Educació 

17.1. Incloure en el Currículum d’educació primària, en l’àmbit de Coneixement 

del Medi, continguts sobre actituds responsables per mitigar el canvi climàtic i 
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sensibilització ecològica. 

17.2. Incloure en el Currículum d’educació secundària continguts sobre actituds 

responsables per mitigar el canvi climàtic i sensibilització ecològica de forma 

obligatòria a l’assignatura de Ciències Naturals. 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

18. Aigua 

18.1. Recuperar els cabals de manteniment establerts al Pla Sectorial de Cabals 

de Manteniment que varen ser reduïts en un 40% sense cap criteri científic a la 

revisió del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya el passat 2016. 

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 61 en contra (JxCat i 

ERC) i 39 abstencions (Cs i PPC) 

18.2. Establir un Pla de Seguiment i Control de l’acompliment dels cabals de 

manteniment que sigui de fàcil seguiment públic. 

Aprovat: per unanimitat (129 vots a favor) 

 

 

 

 

 

 


