CARPA
DOSSIER
Sessió 10, dimarts 28 de febrer de 2017
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ORDRE DEL DIA
1. Sol·licitud de compareixença de Montserrat Barniol, directora general de Forests,
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat. Tram. 356-00508/11. Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Òscar Ordeig i
Molist, del Grup Parlamentari Socialista, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari
de Catalunya Sí que es Pot, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
2. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Professional
d’Agents Rurals de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació perquè informi sobre la situació del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat.
Tram. 356-00509/11. Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de
Ciutadans, Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista, Hortènsia Grau
Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Sergi Saladié Gil, del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació
de la sol·licitud de compareixença.
3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Defensa
de la Fruita Dolça davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
perquè informi sobre la situació dels productors de fruita dolça. Tram. 356-00510/11.
Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud
de compareixença.
4. Sol·licitud de compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·
luscos del delta de l’Ebre davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els projectes i les problemàtiques del sector. Tram.
356-00473/11. Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació
de la sol·licitud de compareixença.
5. Sol·licitud de compareixença de Francesc Batalla, president de la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació del sector ramader i
sobre els resultats de la vacunació contra la malaltia de la llengua blava. Tram. 35600506/11. Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de
la sol·licitud de compareixença.
6. Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
Tram. 250-00721/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat:
BOPC 275, 170).
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7. Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes de tractament de purins.
Tram. 250-00740/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 9;
esmenes: BOPC 331, 9).
8. Compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre les accions de
lluita i eradicació del caragol poma i altres espècies al·lòctones. Tram. 357-00344/11.
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Compareixença.

Nota: Si s’escau la compareixença d’una representació de la Plataforma per la
Defensa de la Fruita Dolça perquè informi sobre la situació dels productors de fruita dolça se substanciarà com a punt 9 de l’ordre del dia.
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Punt 6 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides
250-00721/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 43262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el
objetivo 2 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en
marcha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda
2030 así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un
proceso en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil
ha podido participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Naciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circunstancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras
instituciones también pueden apoyar esos procesos.» (Resolución aprobada por la
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es imprescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la mencionada Agenda.
En concreto, el Objetivo 2 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el siguiente: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de todas sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementa el Objetivo 2 de la Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 2 de
la Agenda 2030.
Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes de
tractament de purins
250-00740/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC, GP CSP
Reg. 43757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Joan Coscubiela
Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Hortènsia Grau
Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes de tractament de purins, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent:
Exposició de motius

L’agricultura i la ramaderia són sectors estratègics a les comarques de la plana de
Lleida, que garanteixen el desenvolupament del territori, la preservació de l’activitat
rural i el manteniment de rendes agràries. Per l’equilibri territorial i la sostenibilitat
del país es necessari que aquests sectors siguin preservats i puguin desenvolupar-se
amb garanties, fent front als problemes ambientals derivats de la gestió dels residus,
les dejeccions ramaders, i més concretament dels purins.
Alhora, la ramaderia intensiva de porcí ha d’afrontar de manera urgent el problema de les dejeccions ramaderes per tal d’adaptar-se a la capacitat del terreny disponible i corregir-ne els impactes, així com augmentar l’eficiència i la confortabilitat
de les instal·lacions per millorar la competitivitat, aprofitant els avantatges de l’econòmica circular i de l’autonomia respecte d’altres sectors econòmics.
El passat 8 de novembre de 2016 es va realitzar una trobada al Parlament de Catalunya entre diputades i diputats de tots els grups i coalicions polítiques i una amplia representació de la Plataforma Aturem la Incineradora a Juneda. Garrigues, Pla
d’Urgell i l’Urgell. Per part dels membres de la Plataforma es va posar de manifest
el conflicte actual que enfronta als promotors de la planta de tractament de purins
de Tracjusa ubicada a Juneda i bona part de la societat contraria al projecte. Per part
de la majoria dels grups es va considerar necessari treballar pels consens aplicant
fonamentalment els criteris de prevenció.
Concretament, el projecte pretén construir una planta annexa d’incineració, a
través d’un procés de gasificació de residus, a la planta de tractament de purins que
va tancar les seves instal·lacions l’any 2013. Aquesta planta de gasificació preveu utilitzar inicialment residus urbans de les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell
–unes 15.000 tones– més 35.000 tones provinents dels ecoparcs de l’àrea Metropolitana de Barcelona en forma de CDRs (combustible derivat dels residus). Malgrat el
projecte presentat a l’OGAU, incorpora altres dades, al preveure fins a una capacitat
de 195.000 Tm, 100.000 Tm de purins i la resta de residus.
La planta de Tracjusa de purins, esta ubicada en la depressió Catalana, que es caracteritza per ser notòriament anticiclònica, amb inversió tèrmica acusada a l’hivern
i calima a l’estiu, que dificulta la renovació de l’aire afavorint la concentració dels
contaminants, en l’actualitat ja pateix una contaminació important en tenir nivells,
superiors als fitxats legalment d’ozó troposfèric.
Dossier
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Cal destacar que no hi ha cap altra planta de gasificació de residus ni a Catalunya
ni l’estat espanyol i les plantes que hi ha en altres països han patit seriosos problemes d’emissions contaminants. El motiu és que els residus són heterogenis i cada
lot és diferent. Aquesta planta és pilot i amb una tecnologia experimental. A més
l’empresa que ha fet el projecte de la Planta no ha té cap experiència en plantes de
gasificació de residus.
Les plantes de tractament de purins com les dues de Juneda, una de Miralcamp i
una d’Alcarràs van funcionar fins a l’any 2013 utilitzant gas natural com a combustible. En aquell moment van haver de tancar les instal·lacions, i per tant el tractament
de purins, atès que el govern central va eliminar les primes a la producció elèctrica.
Arran d’una Sentència del Tribunal Suprem del passat més de juliol de 2016 el govern espanyol està obligat a reinstaurar les primes a la producció elèctrica associades a l’aprofitament de la calor generada per deshidratar els purins. Sota aquestes
noves condicions la planta de tractament de purins de Miralcamp recentment ha
reobert la planta utilitzant gas natural com a font de combustible i la d’Alcarràs ho
farà en pocs mesos utilitzant també gas natural.
D’altra banda, en algunes comarques de la plana de Lleida, com les Garrigues no
s’arriba al 20% del reciclatge de residus municipals, lluny dels objectius fixats pel
PRECAT20 (reciclatge del 55% en pes dels residus domèstics i comercials destinats
a la preparació per la reutilització i reciclatge per a les fraccions de paper, metall, vidre, plàstic, bioresidus i altres fraccions reciclaves abans del 2020). Aquesta realitat
fa evident la necessitat de plantejar estratègies per a la reducció de la generació de
residus i d’establir mesures per al foment del reciclatge i la reutilització dels materials. La incineració dels residus desincentiva el reciclatge dels mateixos.
Tenint en compte aquestes problemàtiques relacionades amb la gestió dels purins
i la gestió dels residus, i amb l’objectiu de deixar clar el benefici comú i l’interès general es presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Incentivar les accions que el sector ramader pugui emprendre per tal de minimitzar la producció de purins i el seu tractament en origen, prioritzant l’aprofitament agronòmic i el tractament mitjançant processos físico-químics, de generació
de biogàs i/o el biocompostatge.
2. Recolzar les iniciatives dels ramaders que promoguin la reobertura de les
plantes de tractament de purins, en els termes expressats en el punt 4 de la present
proposta de resolució.
3. Aprovar un Pla Director en aquesta legislatura, que potenciï l’aplicació de les
millors tècniques disponibles, a partir de convenis amb els centres de recerca, per
la gestió de les dejeccions ramaderes especialment del porcí, que permeti a Catalunya ser un referent en l’aplicació de tecnologies avançades i sostenibles, superant
la situació actual en alguns casos de mala praxis, evitant afeccions a la salut de les
persones i al medi ambient.
4. Desestimar i excloure del tractament dels purins la combustió tèrmica dels
residus municipals, industrials o els seus derivats per les següents raons:
a) Perquè els residus municipals i els seus derivats ja tenen canals de gestió propis, d’acord amb la Llei de residus, el PRECAT20 i les directives europees on es
potencia l’economia circular, la prevenció i la recuperació dels materials.
b) Perquè la combustió de residus en les seves diferents formes d’incineració o
coincineració, com la piròlisi o la gasificació, suposen riscos elevats d’emissió de

Dossier

5

carpa 10
28 de febrer de 2017

contaminants a l’atmosfera especialment dioxines i furans, que d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, poden afectar greument la salut de les persones.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC.
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

ESMENES PRESENTADES
Reg. 48213 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 10.02.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48213)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Recolzar les iniciatives dels ramaders que promoguin la reobertura de les
plantes de tractament de purins que desenvolupin l’activitat en el marc agrari, amb
subproductes provinents de l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca i
també de la cadena alimentària.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. D’acord amb les conclusions que es derivin del grup d’experts per a la millora
dels sistemes de tractament de dejeccions, on entre d’altres hi participen representants de les Universitats i dels centres de recerca del país, s’elaborarà un document
de propostes d’actuació adreçades a potenciar entre el sector agrícola i ramader, i
principalment el porcí, l’aplicació de les millors tècniques disponibles que permetin
una millora en relació a l’eficiència de la gestió de les dejeccions ramaderes i els
beneficis per la sostenibilitat del sector i del medi.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 4

4. Desestimar i excloure del tractament dels purins la combustió tèrmica dels
residus municipals, industrials o els seus derivats per les següents raons:
a) Perquè els residus municipals i els seus derivats ja tenen canals de gestió propis, d’acord amb la Llei de residus, el PRECAT20 i les directives europees on es
potencia l’economia circular, la prevenció i la recuperació dels materials.
b) Perquè la combustió de residus en les seves diferents formes d’incineració o
coincineració, com la piròlisi o la gasificació, suposen riscos elevats d’emissió de
contaminants a l’atmosfera especialment dioxines i furans, que d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, poden afectar greument la salut de les persones.
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