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La sessió s’obre a les onze del matí. Presideix el president del Parlament, acompanyat de la diputada i els diputats Sr. Morell i Comas, pel G. P. de Convergència i
Unió; Sr. Casajuana i Pladellorens, pel G. P. Socialistes Ciutadans pel Canvi; Sr. Carrillo Giralt, pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i Sra. Civit Illa, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
ORDRE DE L’ACTE
1. Intervenció del M. H. Sr. President del Parlament.
2. Debat i votació del Projecte de llei sobre el canvi climàtic.
3. Intervenció dels grups parlamentaris.
4. Intervenció i cloenda a càrrec del M. H. Sr. President
del Parlament.

El president
Comença la sessió.

Intervenció del president del Parlament
Molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al
Parlament de Catalunya, que, com sabeu, és la seu del
poder legislatiu.
De moment m’acompanyen a la taula presidencial l’illustre senyor Joan Morell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i també l’il·lustre senyor Miquel Carrillo, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Més
tard arribaran dos grups parlamentaris més, que vénen,
però ja sabeu que l’aigua a vegades porta complicacions
en el trànsit i retards.
Com us deia, aquesta és la seu del poder legislatiu
de Catalunya i aquí és on es debaten les coses que ens
afecten a tots com a país. I en aquest sentit segur que heu
sentit a parlar de la crisi, que ens trobem en un context de
crisi. (La Sra. Civit Illa entra al Saló de Sessions i s’incorpora
a la Mesa.) La senyora Mercè Civit, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa.
Doncs, us deia això: la crisi vol dir, d’una banda, passar-ho malament, tenir moltes dificultats, en fi, una situació que no és agradable absolutament per a ningú i,
per tant, d’incertesa amb relació al futur; però al mateix
temps també qualsevol crisi obre escenaris de canvis i
d’oportunitats.
Fa temps, per no dir anys, que parlem de la necessitat
de passar de la teoria a la pràctica, no?, sobretot en determinades polítiques, i molt especialment en les polítiques
sobre el canvi climàtic, el tema que heu triat per al projecte «Fem una llei» d’aquest curs. Abans de donar-vos
la paraula, permeteu-me només una idea sobre aquesta
qüestió.
És evident que cal continuar desenvolupant polítiques
que incideixin en la sostenibilitat del planeta, i alguns
diuen que ara, a causa del context de crisi, és un mal
moment per a fer-ho. Jo en discrepo radicalment, absolutament. Ara no es poden deixar de banda, en cap cas, ni

el medi ambient ni el canvi climàtic, perquè precisament
l’actual crisi econòmica ha posat de manifest que no s’hi
val tot a l’hora de generar riquesa; generem riquesa, de
vegades, a risc de la nostra salut, a risc de produir efectes
que no són bons per al conjunt del planeta. Ha vingut a
demostrar que hipotecar-se contínuament amb decisions
a curt termini, ignorant les conseqüències a curt i a mitjà
termini, i trencar els equilibris per un afany de guanys
immediats s’acaba pagant a un preu molt alt, i un preu
molt alt per a tothom; que, per tant, cal planificar-ho i cal
tenir perspectiva a mitjà i a llarg termini.
Això que us explico, que sembla que no té gaire a veure amb la tasca legislativa que heu fet, enllaça perfectament amb la feina que heu fet els vint centres d’educació
secundària amb aquest Projecte de llei sobre el canvi climàtic que heu de debatre i que heu de votar en aquesta
simulació de sessió plenària. Perquè legislar, fer lleis,
significa justament això: planificar i preveure amb la
mirada llarga com serà el país en el futur, com volem
que sigui el país en el futur, i a més a més aconseguir
fer-ho amb el màxim consens.
Us vull agrair la implicació, la feina que heu fet, l’esforç, les ganes que tots i totes hi heu posat, en aquest
exercici, i que forma part d’aquest projecte educatiu, «Fem
una llei», que des de fa vuit anys fem aquí al Parlament.
Mentre llegia el vostre projecte de llei pensava en l’exercici que heu hagut de fer al llarg d’aquestes setmanes per a
acostar posicions i avançar en direcció a l’acord. Per tant,
heu practicat l’art de la política, el noble art de la política,
de la discussió raonada, de l’acord, encara que a vegades
sigui acord de mínims. Heu fet molta política, l’heu fet a
les vostres aules, l’heu fet fora d’elles, heu dialogat, heu
compartit idees, heu contrastat punts de vista, heu discutit, i molts de vosaltres possiblement heu acabat parlant
sobre aquest projecte amb gent de fora de l’escola, fins i
tot. Heu fet i heu ajudat a fer política per a transformar
la societat. I aquesta és la idea clau: la política i el paper
de les administracions públiques, ja sigui el Parlament, ja
sigui el Govern, ja siguin els ajuntaments, com a agents
transformadors, com a impulsors de la modernització,
de la cohesió social, de la creativitat.

Debat i votació del Projecte
de llei sobre el canvi climàtic
Anem ara al debat i votació del Projecte de llei sobre
el canvi climàtic. I pot fixar posició, en nom del Grup A,
en primer lloc, la senyora Cristina Cos Bonet, de l’IES
Manuel de Pedrolo, de Tàrrega.

Cristina Cos Bonet
Molt honorable senyor president del Parlament de Catalunya, senyores i senyors diputats i companys i companyes d’altres instituts que ens acompanyeu a l’acte
d’aprovació del projecte «Fem una llei», em dic Cristina
Cos i parlo en nom de l’Institut Manuel de Pedrolo i del
Grup Parlamentari A.
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Ens trobem un dia com avui per tal de fer el Ple estudiantil i aprovar la llei, que aquest any versa sobre el
canvi climàtic. Aquest és un tema certament rellevant i
polèmic; recordem, si no, la Conferència Internacional
de Copenhaguen. Ha estat un encert treballar el canvi
climàtic, ja que ens afecta a nivell mundial, especialment
a nosaltres, que som el futur. Des d’aquí ho hem fet a
nivell de Catalunya i, tot i que és una simulació, hem
aportat idees que poden ser útils per a contribuir a tenir
un planeta més sostenible.
Pel que fa al preàmbul, el Grup Parlamentari A opina
que tothom s’ha de conscienciar dels problemes que comporta el canvi climàtic, que cal reduir-ne al màxim les
causes. I és per això que creiem necessària l’actuació ferma d’un món polític i dels mitjans de comunicació. Ens
agradaria molt convidar-vos a fer vostre i a compartir
aquest discurs i anar més enllà del teatre i la simulació.
Per tot plegat, l’Institut Manuel de Pedrolo votarà a
favor d’aquesta llei.
Per a acabar, volem agrair al Parlament l’oportunitat
que ens heu donat de descobrir el funcionament del Parlament de Catalunya, de conèixer el dia a dia dels polítics
i de posar-ho a la pràctica. Moltes gràcies a tothom, molt
honorable senyor president del Parlament.

El president
Moltes gràcies. Donem la paraula ara a la senyora
Marta Arauna Mauri, de Lestonnac - L’Ensenyança, de
Lleida.

Marta Arauna Mauri
Senyor president, senyors i senyores, sóc aquí en representació del Col·legi Lestonnac, de Lleida, i dels meus
companys del Grup Parlamentari A.
El respecte al medi ambient és un compromís ètic
de tots nosaltres amb les generacions futures. Tenim el
deure i l’obligació de deixar el planeta en iguals o millors
condicions que com l’hem trobat. Amb aquest objectiu,
centraré la meva intervenció en el contingut del títol primer, que fa referència als deures col·lectius per a la reducció d’emissions.
Des del Govern s’ha de fomentar una nova cultura
basada en polítiques mediambientals, que també han de
ser extensives als països menys desenvolupats, incorporant als currículums escolars matèries que informin i
sensibilitzin els joves, i potenciar la recerca i la investigació, I+D, en qüestions d’eficiència energètica i de mesures
anticontaminació. I considerem també molt necessària
la creació del Consell Català Regulador i de Control de
les Accions sobre el Canvi Climàtic, per tal que vetlli pel
compliment d’aquestes mesures.
El present text no recull totes les nostres propostes,
però entenem que la defensa del planeta i de la vida exigeix un ampli consens, que és l’essència de l’activitat política.
Per tot això anuncio el vot favorable del meu grup
a una llei que suposa un important pas endavant en la
defensa d’un món més sostenible.
Moltes gràcies, senyor president.
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El president
Moltes gràcies. Seguidament és el torn de la senyora
Ariadna d’Ocon Moratona, de l’IES Lluís de Requesens,
de Molins de Rei.

Ariadna d’Ocon Moratona
Bon dia. Molt honorable president del Parlament de
Catalunya, senyores i senyors diputats, en nom del meu
grup parlamentari i com a portaveu de l’IES Lluís de
Requesens, de Molins de Rei, parlarem sobre la prevenció
del canvi climàtic mitjançant un ús eficient del territori
i l’energia.
Tots sabem que el canvi climàtic és un problema a
escala mundial i local, però la població tot just ara s’està
adonant dels terribles efectes del canvi climàtic sobre
el nostre hàbitat de la Terra. No obstant això, encara
podem realitzar petites accions que permetrien reduir
l’impacte mediambiental que les persones provoquem.
Una solució per a aquest impacte pot ser aconseguir
una eficiència energètica a les nostres cases i als edificis
públics.
Entre els exemples d’aquestes solucions, que representen un petit esforç però que tenen un impacte més
gran del que sembla, hi ha apagar el llum quan no hi
som, tancar l’aixeta quan no la fem servir. Però podem
anar més enllà: podem utilitzar electrodomèstics de més
alta eficiència, ajustar els sistemes de calefacció i refrigeració dels edificis públics o estimular la població amb
incentius que l’obliguin a reduir el seu consum energètic
i les seves emissions de CO2 en l’àmbit domèstic i públic
–aquests incentius podrien ajudar a reduir el rebut de la
tarifa elèctrica–, aportar subvencions als consumidors
que comprin electrodomèstics de classe alta i utilitzar els
carrils bici amb què els nostres municipis s’han equipat.
Estem segurs que aquestes mesures podran ajudar a
combatre el canvi climàtic. I esperem també que aquest
Ple d’avui no signifiqui la cloenda d’una activitat dins del
currículum escolar, sinó que es vegi com una aportació
interessant del jovent de Catalunya i que caldria tenir
en compte.
Moltes gràcies.

El president
Moltes gràcies. La senyora Marta Valls i Riba, de l’IES
Guinovarda, de Piera, té la paraula.

Marta Valls i Riba
Molt bon dia, honorable president del Parlament de Catalunya. Senyores i senyors diputats, companys i companyes, en nom del meu grup parlamentari i com a portaveu
dels alumnes de primer de batxillerat de l’IES Guinovarda, de Piera, exposaré la nostra opinió referent al títol III
de la Llei del canvi climàtic, que tracta del reciclatge i
l’eliminació de residus i deixalles de Catalunya.
El volum de deixalles que diàriament genera el nostre
país, Catalunya, esdevé insostenible, i la seva eliminació
es converteix en un greu problema. Amb aquesta nova
llei pretenem crear un nou i eficaç sistema d’eliminació
de residus i deixalles en tot l’àmbit català. Amb aquesta
nova legislació, des del nostre grup prioritzem aspectes
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de la vida quotidiana, com són la comercialització de productes a granel, líquids dins d’envasos de vidre i sòlids
embolicats preferiblement amb cartró o paper, tot amb
l’objectiu de reduir el volum de residus.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant campanyes
de publicitat, ha de promoure una consciència ecològica
per tal d’incentivar l’ús d’aquests envasos. Fins ara no
hem fet sinó lamentar-nos de tots els efectes del canvi
climàtic que ens vénen a sobre, sense fer cap pas ferm
per a evitar-ho. És hora, doncs, d’actuar, fer agafar consciència a tots els catalans i catalanes que els efectes del
canvi climàtic ens afecten a tots.
Una llei ferma i atrevida com aquesta, que vol tractar
els ciutadans com a persones conscienciades, responsables i compromeses amb el medi ambient i amb el país, té
tot el nostre recolzament. És per això, senyores i senyors,
que nosaltres hi votarem favorablement.
Moltes gràcies, senyor president. I visca Catalunya.

El president
Moltes gràcies. Anem al Grup B. I és el senyor Arnau
Mañé Vallés, de l’Escola Intermunicipal del Penedès, de
Sant Sadurní d’Anoia, qui té la paraula.

Arnau Mañé Vallés
Molt honorable president, il·lustríssimes diputades
i diputats, sóc l’Arnau Mañé i represento l’Escola Intermunicipal del Penedès, concretament la classe de tercer
D d’ESO. Agraïm al Parlament de Catalunya la gestió i
l’hospitalitat durant el transcurs de tot el projecte «Fem
una llei». També donem les gràcies als instituts que han
fet possible aquesta tasca i a tots aquells que hi han intervingut.
Enguany la llei realitzada tracta sobre el canvi climàtic, els problemes que aquest genera i com podem evitar-lo. Pensem que cal conscienciar la població que cal
prendre mesures per tal d’evitar futures catàstrofes. La
nostra finalitat a l’hora de modificar part dels articles,
consensuats amb la resta de grups, ha estat prioritzar
les accions que aturin el canvi climàtic, i també intentar
ensenyar a les futures generacions el perill que comporta
no tenir cura del medi ambient.
Aquesta llei ens ha de garantir un medi ambient millor, implica més sancions i simbolitza la conservació.
Creiem que és convenient informar tots els públics de la
necessitat de cuidar el medi ambient. I, per això, elaborar
un text legal que ens permeti millorar els mètodes per a
combatre els efectes del canvi climàtic ens fa pensar que
els resultats en el futur seran més optimistes.
Així, doncs, tothom hi ha participat activament i entre
tots hem elaborat una llei prometedora per al nostre país,
Catalunya, tot buscant solucions als problemes causats
per la contaminació ambiental. Exigim la participació
dels ciutadans i les ajudes per part del Govern.
Per tant, com que tot el que s’exposa a la llei ens sembla positiu, lògic i correcte, nosaltres hi votarem a favor.
El treball elaborat durant aquest temps ha fet possible
que aquest projecte sigui una realitat.
Gràcies, i fins a una altra.

El president
Moltes gràcies. És el torn del senyor Xavier Colomer
Teixidor, de l’IES Cendrassos, de Figueres.

Xavier Colomer Teixidor
Molt honorable senyor president, il·lustríssims diputats i diputades, em dic Xavier Colomer Teixidor i represento els alumnes de quart d’ESO de l’IES Cendrassos,
de Figueres.
En la nostra intervenció d’avui hem cregut necessari
parlar de l’eficiència energètica; pensem i creiem que és
un problema prou real i proper a tots nosaltres. Hem
treballat conjuntament en el nostre grup per buscar camins que incentivin la utilització d’energies més adients
i, alhora, les mesures per a fomentar-les, com imposar
multes, incrementar les factures segons la despesa energètica, sense oblidar les vies per a aconseguir subvencions per part d’organismes públics per a la instal·lació de
diferents sistemes d’estalvi energètic a les nostres llars.
Ens ha preocupat molt també l’apartat de l’eficiència
energètica en l’àmbit no domèstic i del transport. Pensem
que és on s’ha de treballar més, atès que és d’aquí d’on
prové la major part dels gasos nocius i on es consumeix
més energia. Fins ara, observem que s’han treballat només
aspectes com la regulació de temperatures en espais públics i empreses, i aquest projecte ressalta la idea del
compromís per part de les empreses d’elaborar convenis
vinculats amb el medi ambient que les doti de prestigi i
els faciliti les subvencions. En l’àmbit del transport s’han
buscat mesures per a impulsar l’ús del transport públic i
la planificació de carrils bici.
Finalment, només volem agrair al Parlament de Catalunya l’oportunitat que ens ha concedit de participar en
aquest projecte, que permet fomentar la implicació dels
joves en el món de la política. Per a nosaltres ha estat una
experiència molt gratificant.
Moltes gràcies, senyor president. I visca Catalunya.

El president
Té la paraula seguidament el senyor Pau Cruanyes,
de l’Escola Projecte, de Barcelona.

Pau Cruanyes
Senyor president, senyores i senyors diputats, estem
d’acord que el medi ambient s’ha de protegir, i convé una
bona conscienciació d’aquesta realitat. Cada vegada més,
si no hi ha una educació en uns valors de sensibilització
i protecció del nostre entorn i, en definitiva, del nostre
planeta, tots sabem les conseqüències nefastes amb les
quals ens podem trobar. Per això nosaltres donem suport
a la creació del Consell Català Regulador i de Control
sobre les Accions del Canvi Climàtic, amb la condició
que realment es dugui a terme..., per a la qual s’ha creat.
De manera molt sintetitzada, considerem els següents
aspectes importants que aquest consell regulador ha de
tenir en compte: eliminar dins del propi territori els residus i les deixalles generats; establir un sistema de normes
i sancions per tal d’evitar que els residus i les deixalles
produïts en el territori català puguin malmetre el medi
ambient; controlar, les empreses i multinacionals, quin
5
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tipus d’envàs utilitzen en el mercat; aprovar el tipus d’envasament i amb quin material es crea, com el biodegradable; decidir el tipus de transport que pot resultar més
eficaç i rendible, i promoure un ús eficient de l’aigua.
Abans d’acabar, en nom dels meus companys i del
meu propi, volem manifestar el nostre agraïment per haver tingut l’oportunitat de poder col·laborar i participar
en una experiència com aquesta, que de ben segur ens
fa madurar.
Senyor president, senyores i senyors diputats, moltes
gràcies.

El president
Moltes gràcies a tu. I anem a un altre grup, que és el
Grup C. En nom de l’IES Manuel de Montsuar, de Lleida,
té la paraula la senyora Fàtima Vidal Ayuso.

Fàtima Vidal Ayuso
Honorable president, senyores i senyors diputats, em
dic Fàtima Vidal, vinc de l’institut Manuel de Montsuar,
de Lleida, i parlo en nom dels companys i companyes del
Grup C, que hem participat en l’elaboració d’aquesta llei.
En primer lloc, vull manifestar la nostra satisfacció
per haver pogut col·laborar en aquest projecte, que ens ha
permès conèixer de primera mà els mecanismes d’elaboració d’una llei i ens ha portat a la pràctica la cultura del
diàleg i del pacte per a trobar la solució dels problemes
que ens preocupen. En aquest sentit, volem donar les
gràcies al Parlament per la seva iniciativa.
Pel que fa a la llei que ens ocupa, cal dir que la considerem d’una gran importància, no només per al present,
sinó fonamentalment de cara al futur, el nostre futur, ja
que creiem que el tema del canvi climàtic ens afectarà
moltíssim. Així, doncs, avui estem reunits per a intentar
donar resposta a problemes tan destacats com són l’ús de
l’energia, la gestió del territori o la reducció de residus i
deixalles. Es tracta de temes que no ens són gens aliens.
Això té un gran avantatge, i és que depèn en gran
part de nosaltres, els joves, que la situació millori. Però
també ens exigeix a tots comportar-nos amb gran responsabilitat. No podem deixar-ho només en mans de les
institucions; ens hem de comprometre de veritat en el
control de les accions sobre el canvi climàtic.
És des d’aquesta responsabilitat que volem exigir,
amb la llei que proposem, un canvi de prioritats. Hem
d’impulsar una legislació que no sigui còmplice dels
danys causats al nostre entorn i que sigui coherent amb
les seves necessitats mediambientals del moment; una
legislació, en definitiva, que lluiti contra les causes que
originen el canvi climàtic i que vetlli per deixar a les
futures generacions un món millor.
Creiem que aquesta llei és, en aquest sentit, molt positiva. Per això, l’Institut Manuel de Montsuar hi votarà
a favor.
Moltes gràcies, honorable president.

El president
Moltes gràcies. I ara és el torn del senyor Jordi Giralt
Carbó, de l’IES Eugeni d’Ors, de Vilafranca del Penedès.
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Jordi Giralt Carbó
Honorable president, senyores i senyors diputats, com
a representant de l’IES Eugeni d’Ors, de Vilafranca del
Penedès, transmeto en nom de la meva classe els nostres
agraïments per haver pogut participar en aquest projecte.
Amb aquesta experiència hem après a valorar, a negociar,
a valorar pros i contres, a tenir criteri, a argumentar, a
pactar, a acceptar crítiques, a treballar una llei i conèixer
quina és la funció dels diputats i diputades; en resum,
hem après a fer política.
Aquesta llei ens ha fet reflexionar sobre la importància del respecte al medi ambient. El canvi climàtic no és
una realitat que puguem fer desaparèixer per complet,
sinó que l’única solució és reduir-ne l’acceleració.
Fent referència a la llei, hem de manifestar que, des
del nostre punt de vista, el resultat del títol primer no
és del tot satisfactori. Ens hauria agradat que les esmenes
s’haguessin pogut discutir aquí, al Parlament, amb més
calma.
D’altra banda, celebrem l’aprovació d’alguna idea que
crèiem important, com la creació d’un organisme encarregat de vetllar per la disminució de l’acceleració del canvi
climàtic.
Per aquests motius, ens abstindrem en la votació.
Creiem que alguns dels articles d’aquesta llei podrien
ser aplicats a la política real.
Per a finalitzar, ens agradaria donar les gràcies als
companys i companyes del Grup C, amb els quals hem
pogut compartir aquesta experiència de fer una llei.
Moltes gràcies, honorable senyor president.

El president
Moltes gràcies. Del Col·legi Padre Damián, de Barcelona, té la paraula la senyora Clara Fuertes.

Clara Fuertes Altabás
Honorable president, senyores i senyors, en representació del nostre grup parlamentari i del Col·legi Padre
Damián de los Sagrados Corazones, voldríem destacar
el valor que ha tingut aquest projecte a l’hora d’implicarnos en qüestions relatives al medi ambient i que són de
vital importància en la societat actual. Així, hem pogut
prendre part en decisions a què, tot i que ens afecten en
el dia a dia, mai no havíem tingut accés, com també hem
pogut participar en l’elaboració d’una llei que en un futur
pròxim ens beneficiarà a tota la població i en especial a
les generacions que hi hem estat implicades.
Pel que fa a l’eficiència energètica, hem arribat a la
conclusió que per a assolir un estat de benestar ambiental
i saludable per als habitants de Catalunya cal que tots
prenguem consciència de la situació en la qual ens trobem, tot responsabilitzant-nos dels actes que puguin influenciar el desenvolupament del canvi climàtic, ja que les
nostres decisions afecten directament i indirecta aquest
conflicte entre natura i societat. Hom ha de prendre iniciativa i pensar de manera global i no pas individual a
l’hora de realitzar activitats quotidianes, com ara deixar
l’aixeta oberta o no apagar l’ordinador durant tot el dia,
ja que petites accions comporten greus conseqüències
que ens afecten a tots.
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D’aquesta experiència voldríem destacar les dificultats que han sorgit al llarg del procés de presa de decisions, especialment per la varietat d’indrets de procedència de les persones implicades en el projecte. Malgrat tot,
hem aconseguit arribar a un acord conjunt que ha satisfet
la majoria dels participants.
Per últim, gràcies a l’elaboració d’aquesta llei hem
comprès la complexitat que impliquen els processos democràtics. Voldríem expressar, tanmateix, el nostre sincer agraïment al Parlament i a totes les persones que ho
han fet possible, perquè ha estat una oportunitat per a
conèixer les institucions del nostre país.
Moltes gràcies, honorable president, senyors i senyores diputats.

El president
Moltes gràcies. De l’IES Lluís de Peguera, de Manresa,
té la paraula la senyora Clara Llussà.

Clara Llussà Bonvehí
Senyor president, senyores i senyors, en representació
de l’Institut Lluís de Peguera, de Manresa, voldria fer
una valoració global del títol III del Projecte de llei sobre
el canvi climàtic.
Aquest títol fa constar la importància que tenen la reducció de residus i el reciclatge en l’alentiment del procés
del canvi climàtic. Pensem que tots els aspectes tractats
primerament han d’estar interioritzats en cada ciutadà,
per tal de poder tirar endavant tasques individuals i tasques col·lectives, juntament amb l’acció del Govern.
Cal tenir en compte que el canvi climàtic és un fenomen natural que pateix el nostre planeta cada cert temps.
El cas és que aquesta vegada està intensificat per les accions humanes, que alteren l’equilibri biològic del planeta
en exhaurir recursos naturals que contaminen l’atmosfera.
Trobar solucions a la contaminació sense repercutir
en la comoditat de les persones, és cert que és una tasca
difícil, però necessària. No tothom accepta renunciar als
seus hàbits per una causa que no l’afectarà directament,
i aquesta és una mentalitat que cal que canviï.
I, un cop portada a terme una campanya de conscienciació ciutadana, arriba la important tasca legislativa
per a posar en pràctica les diverses mesures proposades per a reduir l’escalfament global. Per a aquesta finalitat es necessita la participació activa de les dues parts,
Govern i ciutadania.
Moltes gràcies.

El president
Moltes gràcies. Anem al Grup D. Té la paraula, en
primer lloc, de l’IES Corbera de Llobregat, de Corbera
de Llobregat, el senyor Pol Font.

Pol Font
Honorable senyor president, senyors, senyores, companys, professors, en primer lloc voldria agrair-vos, en
nom de tots els meus companys del Grup D, l’oportunitat que ens heu donat per fer aquest projecte, veure
com funciona la tasca parlamentària i, a la vegada, adonar-nos de la complicació, per dir-ho d’alguna manera,

de reelaborar una llei. Malgrat que no hi hem pogut ser
tots presents físicament, ens hauria agradat que tots els
nostres companys del centre hi haguessin pogut assistir
avui, atès que no tots podem estar a prop dels polítics
tan importants per a Catalunya.
El projecte en si ha estat lucratiu i educatiu per a nosaltres, quant a veure el funcionament i el recorregut que
fa una llei: els pros, els contres, el fet de pactar i cohesionar pensaments, actituds i caràcters d’altres persones.
De fet, aquest projecte ens ha ensenyat a poder treballar
amb un gran grup de persones. I no només això, sinó
que hem après a respectar els torns de paraules i a saber
i poder debatre una llei amb altres persones que pensen
i actuen diferentment de nosaltres. A més a més, aquest
projecte ens ha donat l’oportunitat de conèixer gent d’altres indrets de Catalunya, i això ens ha enriquit a nivell
personal.
Per últim, queda agrair-vos el tracte rebut pels organitzadors d’aquest projecte, tant els treballadors com
els professors, que han sabut estar en tot moment per
nosaltres, resolent dubtes.
Moltíssimes gràcies, honorable president, senyors,
companys, professors. Gràcies.

El president
Moltes gràcies. De l’IES Sa Palomera, de Blanes, té la
paraula la senyora Alexandra Kijak.

Alexandra Kijak
Molt honorable senyor president, senyores i senyors,
després de les nostres visites al Parlament i les respectives reunions amb companys d’altres instituts, hem arribat a la conclusió que el tema tractat en el títol primer,
les emissions, és un tema cabdal per a la cura del medi
ambient. Hem de ser conscients de la magnitud del grau
de contaminació que produïm, perquè això a la llarga pot
tenir conseqüències perjudicials per al nostre planeta.
Segons les esmenes aprovades, hem pogut observar
que la majoria dels grups volem que el Govern faci campanyes informatives per al públic, amb l’objectiu de conscienciar la gent sobre aquest fet. També hem estat d’acord
que hi hauria d’haver més facilitats econòmiques per a
totes les carreres universitàries i les relacionades amb
l’estudi del canvi climàtic. Així mateix, hem considerat
adients les funcions del Consell Català Regulador i de
Control de les Accions sobre el Canvi Climàtic, que, en
resum, ha d’aconseguir que les empreses, els ciutadans,
etcètera, respectin els límits d’emissions acordades.
En definitiva, s’han de potenciar els estudis, les lleis o
qualsevol altra acció que col·labori a reduir les emissions
i a evitar els efectes nocius del canvi climàtic.
Moltes gràcies.

El president
Moltes gràcies. És el torn de la senyora Laura Rubio,
de l’IES Can Puig, de Sant Pere de Ribes.

Laura Rubio
Honorable president, senyors parlamentaris i senyores parlamentàries, els alumnes de l’Institut Can Puig,
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de Sant Pere de Ribes, com a membres del Grup D, exposarem les nostres reflexions sobre el Projecte de llei del
canvi climàtic i ens centrarem principalment en el títol
II, que s’anomena «De l’ús del territori i de l’eficiència
energètica».
Tothom ha de tenir clar que l’eficiència energètica es
defineix com la relació entre la quantitat d’energia consumida i els productes o serveis finals obtinguts. Es pot
optimitzar mitjançant la implantació de diverses mesures i inversions a nivell tecnològic, de gestió i d’hàbits
de consum.
Catalunya té una gran dependència energètica de l’exterior. És per això que cal plantejar-se seriosament aquest
problema a través de polítiques d’eficiència energètica en
sectors com el transport o la construcció, que encara han
empitjorat més la situació. Així, pel que fa a l’agricultura
i la silvicultura, creiem que s’ha de procurar reduir les
emissions de CO2 controlant l’abocament de productes
nocius, eliminant la crema de rostolls i generant energia
de biomassa. En l’àmbit domèstic és important estalviar
energia. En el sector industrial és més difícil reduir la
contaminació i les emissions de CO2. Per a ajudar que
prenguin consciència del problema i s’hi impliquin, l’Estat donarà ajuts econòmics als sistemes de calefacció i
refrigeració que obtinguin energia mitjançant plaques
solars.
Finalment, voldria acabar la meva intervenció agraint
en nom dels meus companys haver tingut l’oportunitat
de participar en aquest projecte, ja que ens ha permès
conèixer el funcionament del sistema parlamentari, compartir opinions, tenir en compte les discrepàncies i buscar el consens. És important que els joves ens impliquem
en els problemes de la nostra societat.
Moltes gràcies, senyor president.

El president
Moltes gràcies. La senyora Laia Martí, de l’IES Vall de
Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana, té la paraula.

Laia Martí Rabadan
Honorable president, gràcies per aquesta experiència.
Els vuit alumnes que hem participat en el projecte «Fem
una llei» hem après la feina que fa un parlamentari i la
responsabilitat que aquesta tasca comporta.
El títol III, que és el que nosaltres hem pogut debatre
i treballar de forma més intensa, tracta sobre la reducció
de residus i deixalles, i també de reciclatge. La discussió
més forta ha estat en l’article 14, sobre el transport de
mercaderies, en què vam veure la contradicció de dues
esmenes sobre el mateix article, però que reflectien dades
diferents. Finalment vàrem resoldre el problema: vam
fer una reunió amb els portaveus de cada grup i es va fer
el redactat d’una esmena única i amb dades coherents.
Les esmenes del nostre Grup D, moltes, no han tirat
endavant perquè se n’havien aprovat d’altres similars a la
nostra i que reflectien el que nosaltres volíem expressar.
Què hem après d’aquesta feina? Hem après els valors
que ha de tenir un polític o legislador: ha de tenir capacitat d’argumentació, una bona retòrica, ha de tenir fe i
fermesa en les seves idees, ha de ser humil per a saber
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estar en minoria i no defallir, i també ha de tenir respecte
envers les idees d’altres.
Creiem que és molt necessari fer lleis com aquesta
que nosaltres hem treballat, a favor del medi ambient i
contra el canvi climàtic, per millorar el nostre país i viure en un món sense contaminació i amb energies netes
i renovables, on es recicli i la gent sigui més conscient
dels seus actes.
Moltes gràcies, senyor president. I visca Catalunya.

El president
Moltes gràcies. Anem al Grup E, que és el darrer, i
en primer lloc té la paraula el senyor Arnau Jordà, de
l’Escola Maria Cortina, de Reus.

Arnau Jordà Queral
Molt honorable president del Parlament de Catalunya,
honorables diputats i diputades, companys i companyes,
en primer lloc, els alumnes de l’Escola Maria Cortina, de
Reus, en nom de totes les escoles del grup, volem agrair
al Parlament de Catalunya haver-nos donat l’oportunitat
de participar en el projecte «Fem una llei», la qual cosa
ens ha permès conèixer de primera mà el funcionament
de les nostres institucions.
Durant aquests mesos de feina hem pogut reflexionar
sobre el canvi climàtic. És evident que es tracta d’una
qüestió d’actualitat, que ens afecta a tots plegats. Sabem
que moltes vegades amb petites mesures aconseguim que
qualsevol objectiu sigui molt més assolible. Per això hem
pretès fugir de solucions grandiloqüents, que molt sovint no estan al nostre abast, i hem apostat de manera
clara i decidida per tot un seguit de petits gestos que,
amb l’esforç i amb la voluntat de tothom, faran possible
que aturem el procés de canvi climàtic que per alguns
pot semblar irreversible però que nosaltres creiem que
encara té solució.
És evident també que al costat dels gestos individuals hi ha d’haver la implicació de les administracions
públiques. Per això, volem aprofitar aquesta tribuna per
demanar a la Generalitat de Catalunya que faci un pas
endavant i que planifiqui una agenda XXI d’abast nacio
nal que permeti aturar el canvi climàtic que amenaça tot
el planeta. Si la nostra feina serveix per a conscienciarnos tots plegats encara més, ens donem per satisfets i
satisfetes.
Per tot el que acabem d’exposar, els alumnes de l’Escola Maria Cortina, de Reus, votarem favorablement
aquesta llei.
Moltes gràcies, senyor president del Parlament de Catalunya.

El president
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Anna Recasens, de l’IES Santiago Sobrequés, de Girona.

Anna Recasens Garcia
Honorable president, senyores i senyors, des de l’IES
Santiago Sobrequés volem destacar que la idea del canvi
climàtic és un tema d’actualitat que ens afecta a tots i que,
per tant, cal fer tot el possible per a combatre’n els efec-
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tes. Actualment, tenint en compte la societat consumista
on ens trobem, és necessari i de vital importància que
hi hagi activitats com la d’avui. D’aquesta manera, tots
en prenem consciència i, alhora, aprenem com es poden
minimitzar les accions que contribueixen a l’escalfament
global des d’un punt de vista més quotidià.
Aquest fet genera una gran pregunta: com podria
influir aquesta llei en el nostre dia a dia? Participar en
aquest projecte ens ha mostrat el consum innecessari que
fa la majoria de la població dels recursos dels quals disposem: aigua, electricitat... Per aquest motiu, una part de
la llei se centra en l’economia dels recursos pel que fa als
electrodomèstics i a l’estalvi d’energia a casa.
Un altre aspecte sobre el qual s’ha treballat és el de
la utilització massiva d’embolcalls, bosses i paquets no
respectuosos amb el medi ambient. Així, doncs, hem proposat diverses esmenes per tal d’encoratjar els comerços a
oferir els aliments a granel o amb embolcalls sostenibles
amb el medi ambient, per tal de reduir els residus que
generem i que són un dels principals problemes que ha
de combatre la societat en què vivim.
També hem considerat l’afectació de la llei en l’agricultura i, tot i que alguns punts poden semblar una mica
restrictius, s’ha procurat el benefici de tots.
De fet, totes aquestes mesures que es troben recollides
en el projecte de llei que hem realitzat en les sessions
anteriors només tenen un objectiu: la garantia d’un món
més verd i ecològic.
Moltes gràcies, senyor president. Visca Catalunya.

El president
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Ohiana Ramos, de l’IES Esteve Terradas, de Cornellà de Llobregat.

Ohiana Ramos Jáuregui
Honorable president, estimats diputats i diputades,
amics i amigues, per a començar, en nom del meu institut, l’IES Esteve Terradas, de Cornellà de Llobregat, us
volíem agrair l’oportunitat de deixar-nos participar en
aquest projecte «Fem una llei». Molts poden pensar que
la política és avorrida, i ho respectem; però nosaltres pensem –i segur que vostès també hi deuen estar d’acord–
que això que fem avui i el que hem fet en dies anteriors,
aquest treball i el nostre esforç, és important per a fer-los
veure a vostès i a la resta de la gent que si les persones
col·laborem pel benefici mutu i pel benefici del medi ambient aquest Estat, aquest país i la resta del món seran un
bon lloc per a viure-hi tots plegats i en pau.
Aquest simulacre de llei ens ha fet debatre sobre diversos temes relacionats amb el medi ambient: l’augment
de residus, el consum impropi i excessiu de les energies
no renovables, el poc ús de les energies renovables i, en
general, la gran contaminació que està provocant l’ésser
humà sobre el planeta. Per tant, aquesta llei intenta obtenir en un futur molt pròxim la millora del planeta gràcies
a la disminució de la contaminació global.
Aquest tema tan important ja s’ha tractat en diverses
cimeres internacionals; la més recent va ser la de Copenhaguen. El nostre institut va tenir l’oportunitat de
participar-hi mitjançant un projecte de l’Ajuntament de

Cornellà, i vàrem constatar que encara queda molt camí
per fer. Per això pensem que iniciatives com aquestes ens
ajudaran a avançar cap a un futur millor.
Per tot això, honorable president, moltes gràcies; diputats i diputades, amics i amigues, moltes gràcies.

El president
Moltes gràcies. La senyora Laura Otero, de l’IES Júlia
Minguell, de Badalona, serà la darrera intervenció.

Laura Otero Codes
Senyor president, senyores i senyors, el projecte «Fem
una llei» ens ha permès traslladar-nos a una de les activitats diàries de la política, a banda de crear entre nosaltres
una xarxa de comunicació amb els diferents centres que
hi han participat. El valor educatiu principal de «Fem
una llei» és apropar a la joventut l’activitat legislativa,
identificar-la com una tasca essencial per a la nostra societat. Són imprescindibles la implicació i els coneixements de tots i totes. L’activitat legislativa comença amb
el sufragi universal i acaba amb la força d’un acord i un
compliment legislatiu.
Gràcies a aquest projecte hem après que només amb el
treball i la participació de tots podem plantejar-nos una
societat igualitària i solidària, que a la vegada compti
amb unes bases fermes per a les generacions futures. Des
d’aquest punt de vista, apel·lem a la necessitat que aquest
projecte sigui una lliçó d’educació per als nostres polítics.
Des del nostre Institut Júlia Minguell, de la ciutat de
Badalona, fem un toc d’atenció al valor d’una raó coordinada i compartida, per tal de construir una societat
creativa, innovadora i humana; raó coordinada i compartida que queda recollida en l’esforç de l’activitat legislativa, que té com a horitzons la universalitat dels interessos,
més enllà dels desitjos individuals o partidistes. Aquesta
és l’aposta de la qual volem deixar constància: la mirada
en el bé universal, que requereix el treball de la raó.
Moltes gràcies, i visca Catalunya.

El president
Moltes gràcies.
Acabades les intervencions, votarem el projecte de
llei. Us han donat unes cartolines –verda, taronja i vermella. Demanarem en primer lloc els vots a favor amb
la cartolina verda, després els taronja i finalment els vermells.
Per tant, els i les que estiguin a favor d’aquest projecte
de llei, que aixequin la mà amb la cartolina.
Els que hi estiguin en contra, cartolines vermelles.
Abstencions.
El Projecte de llei sobre el canvi climàtic ha estat aprovat per 127 vots a favor, cap vot en contra i 8 abstencions.

Intervenció dels grups parlamentaris
Anem al següent punt de l’ordre del dia, que és la
intervenció dels grups parlamentaris. I donem la paraula,
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en primer lloc, a l’il·lustre senyor Joan Morell i Comas,
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

El Sr. Morell i Comas
Moltes gràcies, senyor president. Diputades, diputats,
senyores i senyors, molt bon dia a tothom. En nom del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió –no els donem la benvinguda escola per escola, perquè em menjaria tot el temps que tinc i l’hem d’aprofitar–, sigueu benvinguts aquí, a la casa de tots, al Parlament de Catalunya.
Les meves primeres paraules són per a donar les gràcies al president, al Parlament de Catalunya i sobretot
–sobretot– al personal d’aquí, de la casa, que fa possible
aquesta iniciativa, aquesta experiència i aquest projecte, perquè, entre moltes coses, entenem que això també ens aproparà una mica més els polítics i vosaltres,
amb aquest cert distanciament que ara hi ha, i suposo
que entendreu una mica més, ara, quina feina estem fent
pel bé de la ciutadania, pel bé del nostre país. Des de
Convergència i Unió considerem, doncs, que aquesta iniciativa, aquesta experiència, és molt interessant, i que
sigueu conscients també de la sort que heu pogut tenir.
Segurament tots els que estem ara aquí dalt, que normalment estem asseguts a baix, a la vostra edat aquesta
experiència no la vam tenir, i, per tant, també heu de ser
conscients de la sort que heu tingut de fer-ho.
En segon terme, també agrair-vos a tots plegats –i
especialment a tots els portaveus i a les portaveus, que
ho heu fet molt bé– el treball, la dedicació, la participació
en aquest projecte, el diàleg i les ganes d’arribar a un
consens. Tant de bo totes les lleis que fem aquí al Parlament fossin tan unànimes i positives com en la votació
que hem fet avui aquí. I també fer extensiu l’agraïment
del nostre grup parlamentari a tota la gent que ho fa possible, als vostres educadors, professors, i als que avui us
acompanyen aquí.
I finalment també dir que ha estat un encert, aquest
tema que heu triat, el del canvi climàtic. Estic segur que us
deu haver ajudat a vosaltres, però sapigueu que a nosaltres
també. Com a mínim, jo em comprometo a fer arribar a
tots els nostres diputats i diputades del Grup Parlamentari de Convergència i Unió tot aquest treball rigorós que
heu fet, perquè també estem segurs que ens servirà. El
tindrem en compte.
I moltes gràcies a tothom.

El president
Moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, l’il·lustre
senyor Josep Casajuana.

El Sr. Casajuana i Pladellorens
Moltes gràcies, senyor president. També donar-vos
la benvinguda a tots vosaltres i als vostres professors,
que han permès la participació en aquest programa, que
crec que és un encert, d’acostar la institució que representa la sobirania del poble de Catalunya al conjunt de
ciutadans del país, que en sou els propietaris, eh? Això és
casa vostra, ho pagueu –els vostres pares–, i, per tant, és
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bo que us ho sentiu vostre i ho defenseu com a la vostra
institució.
Voldria disculpar-me pel retard. La pluja i el fet que
un company que havia de venir, que era el company Antoni Llevot, de Lleida, no hagi pogut venir i m’ha demanat
que el substituís, han fet que hagi vingut tard, però he
intentat seguir la part fonamental de les vostres intervencions.
Dir-vos també que el tema del canvi climàtic s’ha posat de moda fa uns anys, però hi ha un fet molt evident,
darrerament, a través de l’erupció del volcà d’Islàndia,
que ens afecta a l’aeròdrom de Sabadell, que està a la vora
de la meva ciutat, de Terrassa, o a l’aeroport de la ciutat del
president, l’aeroport de Reus –el president també es devia trobar afectat per aquest tema. Què fem nosaltres en
aquest tema? Hi ha una comissió que tracta específicament els temes de medi ambient. I concretament al Ple
d’ahir vam aprovar un fet relacionat amb la preocupació
que algun company deia respecte a augmentar les zones verdes del nostre territori: vam aprovar el Parc del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que, sumats als que
hi ha al costat, el dels Aiguamolls de l’Empordà i el de
la Península del Cap de Creus, crea tota una franja més
protegida del que ho estava ara i que permetrà salvar el
que puguem d’una Costa Brava tan malmesa, sobretot
durant el franquisme, però també fins i tot a l’època democràtica potser vam ser poc curosos, eh? Per tant, en
fem cas, i n’hem de fer molt més.
Moltes gràcies.

El president
Moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, l’il·lustre senyor Miquel
Carrillo.

El Sr. Carrillo Giralt
Moltes gràcies, senyor president. Jo us volia felicitar,
abans que res, tant per la tria del tema que us ha portat
avui a fer aquest exercici parlamentari com per l’oportunitat que heu tingut com a persones de poder experimentar en primera persona, doncs, el fet de ser presents
al Parlament de Catalunya. I també us volia felicitar per
la qualitat de la feina que heu fet, que queda reflectida
en el projecte de llei que s’ha aprovat, així com per les
intervencions que heu fet aquí els que heu tingut l’ocasió
de parlar en el faristol. No és gens fàcil parlar –ho sabem
tots els que ho hem hagut de fer alguna vegada–, no és
gens fàcil adreçar-se a un públic que et mira de front;
ho heu fet raonablement bé. I creieu-me si us dic que jo
també, que estic acostumat a parlar-hi, estic emocionat
de parlar a gent de la vostra edat, amb l’interès i amb el
compromís que avui us porta a ser aquí, perquè és un
públic diferent, i això francament et porta a tenir aquest
punt, doncs, d’emoció.
Tinc la sort de poder conèixer totes les poblacions que
avui veniu aquí, però m’agradaria, com a penedesenc,
saludar de manera molt especial la gent de Vilafranca,
la gent de Sant Sadurní d’Anoia i, per proximitat, també la gent de Corbera de Llobregat, que són poblacions
molt properes al meu poble, a Gelida. Jo no sé si avui
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estem fent..., em semblava com si gairebé estiguéssim
fent un capítol de Física o química, uns episodis que em
miro amb molt d’interès. Però crec que, bromes a banda,
doncs, ens dóna una oportunitat d’intercanvi que no ens
ha de passar per alt.
Voldria aportar-vos la perspectiva del temps en el
tema del canvi climàtic. Quan jo era molt menut, al riu
Anoia, que és el que passa pel meu poble, la gent s’hi podia banyar. Quan jo tenia la vostra edat, el riu Anoia era
el riu més contaminat d’Europa; no hi havia cap tipus de
vida, ni biològica, ni vegetal: de cap tipus. I a hores d’ara,
mercès a una sèrie d’actuacions de depuració, torna a ser
un riu on hi comença a haver una certa vida.
Aquesta perspectiva del pas del temps crec que també
ens porta a parlar de vosaltres. Vosaltres esteu en una
edat en què comenceu a ser protagonistes: protagonistes dels vostres sentiments, protagonistes de les temptacions que us ofereix la vida, protagonistes davant dels
professors, davant dels pares. Jo crec que el fet de ser
protagonistes també us porta –ho ha dit aquí algun company vostre– a prendre decisions. Jo espero que l’experiència vostra us porti a prendre decisions, però també
a ser crítics, a ser inconformistes davant de la injustícia, a
ser transgressors. M’agradaria que en traguéssiu aquesta
experiència també, a l’hora de prendre un compromís davant de la vida, un compromís de treballar en equip, de
comprendre la força de la unió, i també de la participació.
Espero que l’oportunitat us hagi estat útil, que l’hàgiu
gaudit i que sigui una bona base per al vostre futur.
Per a acabar, una perspectiva internacional a la feina del canvi climàtic. Penso que el món de l’empresa,
dels treballadors, dels drets humans, de la fam, del medi
ambient –ho heu vist ben clar–, requereix actuacions internacionals.
I, encara que sigui saltant-me una mica el protocol
i amb el permís del president, molts de vosaltres heu
acabat la intervenció amb un «visca Catalunya» que vull
compartir amb vosaltres. Visca Catalunya.

El president
Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
la il·lustre senyora Mercè Civit.

La Sra. Civit Illa
Gràcies, senyor president. En primer lloc, donar-vos a
tots i a totes la benvinguda, i la benvinguda a la política.
Pel nostre grup, un grup parlamentari que és ecologista
i que ens diem «ecosocialistes», doncs, clar, que el tema
que hàgiu escollit d’entrada a la política sigui el canvi
climàtic té una significació especial, no? I, per tant, felicitar-vos també en aquest sentit.
Però sobretot també perquè heu fet una llei, la gent
jove, de cara al futur. I això crec que és molt important.
No és una llei d’avui per demà, que els seus fruits de
mica en mica s’aniran..., però esteu pensant en el futur, esteu pensant que no es pot acabar amb la Terra, com
ho estem fent, i amb el medi natural. I això també és molt
important. A més, una llei on heu posat mesures de tot:
de prevenció, d’actuació, de control... I en tots els àm-

bits: en el transport, en la indústria, en tot el que són els
plàstics, en l’àmbit domèstic... Per tant, una llei totalment
integral, en què evidentment hi ha algunes coses que
s’estan fent i hi ha algunes coses que són propostes molt
innovadores i que nosaltres recollirem. I també llei de
futur.
I un altre dels temes que heu parlat és el tema del
consens. Crec que ens heu donat una lliçó. Alguns de
vosaltres dèieu: «Vejam, no estem d’acord amb tot, però
com que l’objectiu és tan important, el que nosaltres proposem, i com que hi ha coses amb què estem d’acord,
doncs, hi hem de votar a favor», no? El fet de saber-nos
respectar els uns als altres i sobretot de poder arribar
a consensos; davant d’una cosa molt grossa, poder-nos
unir tots per canviar-la.
I, a més a més, també heu dit: «La volem canviar. I hi
ha d’intervenir l’Administració, però també hi ha d’intervenir la societat, i hem de lluitar tots conjuntament.»
Jo crec que això també és molt important, no? Vull dir,
els canvis es fan des de les administracions i des dels
governs, però també amb la participació de la gent, el
que en diem «la societat civil».
I és en aquest sentit que jo us invito a continuar participant-hi i que puguem treballar col·lectivament contra
el canvi climàtic per tenir un planeta molt més just, sostenible, amb pau i amb una convivència en què tothom
pugui ser feliç.

El president
Doncs, moltes gràcies. Hem acabat les intervencions
dels diversos grups parlamentaris.

Cloenda del president del Parlament
I, res, unes paraules per a acabar aquest acte, que han
de començar forçosament per l’agraïment a totes i a tots
vosaltres per la participació que heu tingut, pel nivell que
heu posat en les vostres intervencions, pel treball previ
que heu fet, indubtablement.
I, per tant, com a conclusió primera, dir-vos que la
democràcia de Catalunya, la democràcia del nostre país,
us necessita –us necessita. I dic que us necessita justament
a vosaltres perquè la nostra societat necessita més cultura
política, necessita més energia democràtica, i vosaltres en
podeu sumar molta, tant de cultura política com d’energia democràtica.
Alguns coneixeu un programa que fem al Parlament
que es diu «El Parlament a les aules». No he estat en tots,
però sí en alguns dels vostres centres, als quals vinc i
us explico una sèrie de coses, una de les quals, la més
important, és la necessitat de fer I+P, és a dir, informació
i participació, vinculant els dos conceptes.
Bé, doncs, d’alguna manera avui us dic el mateix: és
important que participeu, és important que feu política
i feu política en el sentit més ampli i més noble de la paraula. També us ho explico moltes vegades: molta gent
es pensa que fer política és militar en un partit polític
o és votar cada quatre anys. Sí, fer política és això, però
per sort són moltes més coses, fer política. I vosaltres
11
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aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes heu fet
un exercici de política.
Per tant, jo us demano que feu política; per tant, que
us impliqueu en la millora de la vostra ciutat, del vostre barri, del grup de futbol o del grup de bàsquet o de
l’agrupament escolta, del que sigui, de les entitats en què
participeu o en què pugueu participar: això és fer política
en el sentit més ampli de la paraula. Que no passeu de
la política. Si passeu de la política, el que esteu fent al
final és deixar en mans d’altres decisions que us afecten
en el dia a dia.
I per a participar de la política és molt important tenir
informació. La vostra generació, per sort, té uns nivells
d’informació que cap altra generació ha tingut abans.
Vosaltres teniu accés a molta més informació que la que
mai cap dels que estem asseguts en aquesta taula no hauríem pogut somiar tan sols, i això és un avantatge molt
gran que teniu i heu de saber aprofitar. Per tant, aprofiteu-vos de les noves estructures, de la nova societat que
s’està generant a través de la xarxa, a través de la societat
de la informació, per intentar aplicar-la el màxim de bé
en allò que feu, però també en el vostre compromís amb
la societat, per tant, en la manera de fer política.
Com us deia al començament, vosaltres podeu sumar
molta cultura i molta energia política, i ho podeu fer a
mesura que aneu assumint responsabilitats en el dia a
dia i en la nostra societat. És evident també que perquè
pugueu arribar aquí cal que us formeu bé, cal que estu-
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dieu, cal que aprengueu moltes coses, i, hi insisteixo, no
us desentengueu mai dels problemes, d’allò que passa al
vostre entorn, dels reptes, de les il·lusions que s’hi viuen
o que s’hi respiren.
Heu viscut, i avui especialment, una experiència que
segur que recordareu durant molt de temps. Confio i desitjo que no es tracti d’una experiència aïllada, que algun
dia expliqueu: «Sí, un dia vaig anar al Parlament i, mira,
va estar bé.» Això està bé, poder seure als escons dels
diputats i les diputades està molt bé. Però el que heu fet
és vida política participativa, i aquesta és la gran experiència; aquesta és la gran experiència i aquesta és la que
té importància de debò. Per tant, a aquest inici de vida
política participativa que heu fet, doneu-li la màxima
continuïtat possible.
Us demano, doncs, que continueu fent ús de la paraula, del diàleg, que reflexioneu, que us informeu, per
tant, que sigueu crítics –que sigueu crítics– i, sobretot,
que participeu socialment, culturalment, políticament,
a la vida de la societat, del nostre país. Si ho feu, segur
–segur, segur– que aquest país serà un país millor i, sobretot, segur –segur, segur– que serà un país més lliure.
Moltes gràcies.
S’aixeca la sessió.
(Aplaudiments.)
La sessió s’aixeca a la una del migdia.
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Llei sobre el canvi climàtic.
PREÀMBUL
Les activitats humanes com la indústria o el transport
han produït canvis importants en els sistemes que determinen el clima de la terra. Aquests canvis, producte de
l’activitat humana i que se superposen al canvi climàtic
que el planeta ja experimenta de manera natural, són
un fenomen a escala global. Significativament, aquests
canvis són originats pels gasos que l’activitat humana
emet a l’atmosfera, com ara el diòxid de carboni i el metà,
i que creen l’efecte hivernacle. En conseqüència, es produeix l’escalfament del clima, la pèrdua de flora i fauna,
el desglaçament dels casquets polars i l’augment del nivell del mar.
L’activitat humana que es desenvolupa a Catalunya
és responsable també d’aquest greu fenomen, que esdevé
un dels problemes més importants del territori, ja que
Catalunya és una de les comunitats autònomes més industrialitzades i amb major producció de residus de tot
l’Estat espanyol.
Aquest fet, en la mesura que és global, no solament
té efecte en el territori català sinó en totes les poblacions
del planeta, i, especialment i de manera molt més greu,
en són afectades les regions que disposen de menys recursos econòmics perquè no tenen els mitjans necessaris
per a frenar-lo. Així, doncs, no solament cal actuar en el
propi territori per a evitar les emissions de gasos que modifiquen el clima, sinó que també cal fer polítiques d’ajuts
destinats a la població dels territoris en desenvolupament
perquè puguin lluitar contra els efectes negatius produïts
a conseqüència del canvi climàtic i dur a terme accions
de desenvolupament respectuoses amb el medi ambient.
El més important és fer arribar aquesta mentalitat a la
ciutadania, ja que solament combinant una bona política
i el suport de la població s’arribarà a reduir al màxim
les causes i els efectes que el canvi climàtic té sobre el
nostre planeta.

Títol I
Dels deures col·lectius per a la reducció
d’emissions
Article 1
Foment d’una nova cultura sobre l’ús energètic
1. La Generalitat ha de subvencionar les noves tecnologies no contaminants per a la indústria, l’energia, les
obres i el transport.
2. El Govern ha de fer campanyes informatives periòdiques de caràcter públic per a persones de totes les
edats en tots el mitjans de comunicació, tant públics com
privats, amb l’objectiu d’arribar a tots els públics, per a
promoure i incentivar conductes respectuoses amb el
medi ambient. Cal fer com a mínim una campanya cada
tres mesos i, si escau, amb més freqüència, relacionades
amb el projecte de llei sobre el canvi climàtic i les conse-

qüències d’aquest per a les empreses o els consumidors
que col·laborin amb la campanya, amb l’objectiu de fomentar les conductes que afavoreixin accions en pro del
medi ambient i que contribueixin a evitar el canvi climàtic. Concretament, s’han de fer campanyes per a afavorir
el reciclatge, l’aprofitament de l’aigua, l’estalvi de llum i
la utilització del transport públic i els electrodomèstics
d’alta eficiència energètica. Mentre duren les campanyes
s’ha de posar material i informació a l’abast dels ciutadans perquè es puguin dur a terme amb més facilitat. Les
campanyes han d’incloure anuncis, que s’han de renovar
periòdicament, en les televisions públiques i privades.
3. Tots els departaments de la Generalitat han de fomentar, posar en practica i promoure accions favorables
al medi ambient i han d’informar les empreses, els centres educatius i els usuaris de les accions promogudes
per a evitar el canvi climàtic.
4. El departament competent en matèria d’indústria
ha d’obligar les empreses a adaptar-se perquè no emetin
tant CO2 que contamina l’atmosfera.
5. S’han d’aplicar ofertes i descomptes en els objectes
ecològics que ajuden a reduir l’impacte de les accions humanes sobre el medi ambient, com ara les bombetes de
baix consum, els reguladors per a les aixetes o les plaques
fotovoltaiques.
6. El Govern ha d’imposar penalitzacions a qui no
compleixi les normatives sobre medi ambient. La recaptació d’aquestes penalitzacions s’ha de destinar a les bonificacions i les rebaixes establertes pel punt 5.

Article 2
Promoció de la formació i la recerca sobre el
canvi climàtic
1. Els cursos primer i segon del cicle superior de primària han de dedicar almenys una hora lectiva per trimestre
i tots els cursos de l’educació secundària obligatòria han
de dedicar almenys dues hores lectives l’any a transmetre
informació i coneixements sobre les greus conseqüències
del canvi climàtic i sobre les accions promogudes per a
evitar-lo. També han d’incloure aquesta formació en un
currículum transversal a les assignatures de Coneixement del Medi Natural i a Educació per a la Ciutadania,
per a afavorir la disminució del canvi climàtic i fomentar
la presa de consciència d’aquesta realitat.
2. El Departament d’Educació ha d’incrementar l’oferta de titulacions sobre el canvi climàtic, tant a la formació
universitària com als cicles formatius. Les universitats
públiques i privades de Catalunya han d’augmentar l’oferta dels estudis sobre el canvi climàtic, tant de grau com
de postgrau, proporcionalment al nombre d’estudiants
matriculats al curs anterior, si hi ha demanda.
3. El cost de la matrícula dels estudis mediambientals
de grau i de postgrau de les universitats públiques de Catalunya té una reducció del 50%. Els estudiants de grau i
de postgrau d’estudis mediambientals que acreditin una
qualificació mitjana d’excel·lent o matrícula d’honor en
aquests estudis tenen dret a l’accés a beques. El Departament d’Universitats ha d’oferir ajuts i programes a totes
les institucions públiques i privades per a desenvolupar
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la cultura de preservació del medi ambient i la gestió
dels residus.
4. El 15% dels ajuts anuals a projectes de recerca en
l’àmbit científic i tècnic es destina a projectes relacionats
amb l’àmbit d’aquesta llei.

Article 3
El Consell Català Regulador i de Control de les
Accions sobre el Canvi Climàtic
1. Es crea el Consell Català Regulador i de Control de
les Accions sobre el Canvi Climàtic, amb la finalitat de
vetllar pel compliment, en el territori, de la normativa
aplicable a les accions sobre el canvi climàtic. El Consell és supervisat per l’autoritat competent en matèria de
medi ambient. El Consell és dotat de poder sancionador
i, en cas d’actuació incorrecta, els seus membres han d’ésser sancionats.
2. El Consell és integrat per onze membres especialitzats elegits pel Ple del Parlament a proposta, com a
mínim, de tres grups parlamentaris, per una majoria de
dos terços.
3. El mandat dels membres del Consell és, en tots els
casos, de quatre anys, no renovables.
4. Els membres del Consell estan sotmesos a un règim
d’incompatibilitats que els impedeix de tenir interessos,
directes o indirectes, en empreses relacionades amb qualsevol acció que afecta el canvi climàtic.
5. El Consell té una delegació per cada província de
Catalunya.

Article 4
Funcions del Consell Català Regulador i de Con trol de les Accions sobre el Canvi Climàtic
Les funcions del Consell Català Regulador i de Control de les Accions sobre el Canvi Climàtic són:
a) Vetllar pel compliment de la legislació relativa a les
accions sobre el canvi climàtic.
b) Comunicar al Govern tot incompliment de les accions sobre el canvi climàtic perquè aquell prengui les
mesures corresponents.
c) Gestionar els recursos obtinguts de les taxes i les
sancions en matèria de medi ambient i utilitzar-los per
a la investigació sobre el canvi climàtic.
d) Autoritzar i regular, si escau, d’acord amb aquesta
llei i amb la normativa que la desplegui, les activitats
relatives a les emissions de gasos, l’eficiència energètica,
els residus, el reciclatge, les deixalles i l’aigua.
e) Elaborar informes semestrals sobre l’evolució del
canvi climàtic i els efectes d’aquest en el territori de Catalunya, presentar-los al Parlament i al Govern i transmetre’ls a la població per a conscienciar-la. El Parlament i
el Govern han de comparar els resultats de l’evolució del
canvi climàtic i els efectes d’aquest a Catalunya amb els
de l’Estat espanyol i la resta de la Unió Europea.
f) Proposar al Govern i al Parlament mesures legislatives que contribueixin a reduir l’impacte del canvi climàtic. Desprès d’aplicar les mesures el Govern ha d’actuar
segons la situació, i de manera urgent si el cas és greu.
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Article 5
Acció internacional
1. El Consell Català Regulador i de Control de les Accions sobre el Canvi Climàtic ha de destinar el 30% dels
ingressos obtinguts a programes de desenvolupament en
països afectats pel canvi climàtic i en procés de desenvolupament, com a mostra de coresponsabilitat i solidaritat
de la població de Catalunya amb els afectats pels greus
efectes que genera el canvi climàtic. Aquests programes
han de tenir un seguiment i control per a assegurar la
correcta tramitació de la despesa realitzada. Així mateix,
s’ha de garantir una aportació econòmica aproximada
del 0,7% de la recaptació de la Generalitat, quantitat que
ha d’ésser gestionada conjuntament pel Consell i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
2. El 60% dels ingressos a què fa referència l’apartat
1 s’ha de destinar a les accions establertes per aquesta
llei; el 30% de la resta dels ingressos, a les finalitats a
què fa referència l’article 1, i el 30% a subvencions per
a productes ecològics.
3. Les persones condemnades a fer un treball comunitari per haver comès un delicte han de fer treballs en
favor del medi ambient. Aquests treballs poden ésser:
netejar els carrers, ajudar en plantes de reciclatge, netejar
boscos, ajudar a les deixalleries i recollir brossa de boscos, platges i fons marins.
4. El 10% restant dels ingressos del Consell ha d’ésser
destinat a polítiques d’ajuda als països subdesenvolupats,
perquè financin mesures de protecció contra el canvi climàtic.

Títol II
De l’ús del territori i de l’eficiència energètica
Article 6
Agricultura i silvicultura
1. Es prohibeix cremar rostolls als marges dels camps
sense l’autorització expressa del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en els períodes de maig a
setembre. En cas que els rostolls siguin d’una superfície
major de trenta hectàrees, s’han de portar a una central
de producció d’energia mitjançant biomassa.
2. Per a llaurar en profunditats superiors als 25 centímetres amb la llaurada, a 15 centímetres amb l’arada de cisells
i a 10 centímetres amb el conreador cal l’autorització expressa del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural. També s’ha de controlar l’abocament de productes
nocius per al medi ambient, com insecticides i pesticides.
3. S’ha d’elaborar per reglament la normativa sobre aïllament, estanquitat, climatització, il·luminació i higiene
de les granges. Totes les construccions agràries s’hi han
d’adaptar en el termini de tres anys. Els establiments que
no arribin econòmicament al cost de les modificacions
han d’ésser beneficiats amb ajuts a terminis. Cal una subvenció de l’Estat. Al cap d’un any s’ha d’informar sobre
l’evolució dels canvis i, en cas necessari, sol·licitar un ajut
econòmic al Departament d’Agricultura, Alimentació i
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Acció Rural, en forma de préstec, com a màxim del 30%
del cost total de l’obra.
4. S’ha de potenciar la formació permanent gratuïta
de les persones que treballen i viuen al camp perquè són
les primeres interessades a afavorir la conservació i la
millora del medi natural.
5. Les granges que posin parcel·les de plaques solars
poden rebre subvencions de l’Estat. Així mateix, en cas
d’incompliment de qualsevol punt d’aquest article, s’ha
d’imposar una sanció econòmica.

Article 7
Eficiència energètica en l’àmbit domèstic
1. Només es poden comercialitzar els electrodomèstics
amb eficiència energètica A, A+ i A++, que s’han de vendre
a un preu assequible. El propietari d’un electrodomèstic
que estigui fora de les categories esmentades té la obligació de pagar un impost per l’alt consum d’electricitat no
necessària directament proporcional al que consumeixi.
També es grava amb un impost proporcional la producció
d’electrodomèstics de baixa eficiència energètica.
2. Es prioritzen les tècniques de refredament passiu
dels habitatges mitjançant un sistema d’ajuts per a implantar bones ventilacions i aïllaments tèrmics contra la calor.
S’ha d’elaborar un cens dels aparells de refrigeració, que
resten sotmesos a una taxa anual d’1 euro per 1.000 watts.
3. S’ha d’establir per reglament el nivell de consum
elèctric considerat el consum domèstic mínim. Els consums superiors al mínim establert es graven amb un tant
per cent d’increment proporcional a la quantitat consumida. Els consums superiors al doble del consum domèstic mínim tenen un increment del 100%; els superiors
al triple tenen un increment del 500%; els superiors al
quàdruple, un increment del 650%, i augmenta fins al
1.000% de manera progressiva. A les famílies nombroses
se’ls ha d’aplicar un increment més baix, proporcional als
ingressos que percep la família.
4. El preu de les cases de construcció bioclimàtica és
subvencionat fins al 20% respecte a les de construcció
estàndard.
5. És obligatori d’incloure estacions de compostatge
orgànic a totes les cases i els xalets de nova construcció.
6. Les noves empreses i indústries han d’utilitzar fonts
d’energia renovables, que han d’esser subvencionades per
l’Estat.

Article 8
Eficiència energètica en l’àmbit no domèstic
1. En els edificis públics, la temperatura obtinguda
en períodes freds mitjançant calefacció per sistemes de
combustió o elèctrics no pot ésser superior als 15 graus
centígrads i l’obtinguda en períodes calorosos mitjançant
refrigeració no pot ésser inferior als 28 graus centígrads.
En cas que els sistemes de calefacció o refrigeració obtinguin l’energia per sistemes solars o eòlics, les temperatures de calefacció poden ésser de 18 graus centígrads, i les
de refrigeració, de 24 graus centígrads. En els hospitals i
les residències de malalts o de gent gran aquestes tempe-

ratures de calefacció poden ésser de 20 graus centígrads,
i les de refrigeració, de 24 graus centígrads. L’Estat ha de
donar suport econòmic als sistemes de calefacció o refrigeració que obtenen l’energia per plaques solars.
2. En els mitjans de transport públics la temperatura
de refrigeració obtinguda pels sistemes de refrigeració
no pot ésser inferior a 27 graus centígrads.
3. A l’entrada en vigor d’aquesta llei totes les empreses
del sector industrial han de tenir el certificat Aenor d’eficiència energètica per a poder accedir a la contractació
pública. En el termini de tres anys a comptar de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, només poden continuar l’activitat
productiva les empreses que tinguin el certificat Aenor
d’eficiència energètica.
4. Les empreses també han d’utilitzar les tècniques
passives per a la refrigeració.

Article 9
Eficiència energètica en el transport
1. En les poblacions catalanes, els carrers que compleixen les mesures reglamentàries establertes pel Consell
de Trànsit han de tenir carrils reservats a la circulació de
bicicletes. Aquests carrils es poden situar a les voreres
degudament separats dels espais de circulació d’altres
vehicles i de vianants i han de tenir una amplada mínima d’1,5 metres. Els carrils de bicicletes han de permetre
la circulació per tota la població. La xarxa de carrils de
bicicleta ha d’ésser aprovada pel Consell Català Regulador i de Control de les Accions sobre el Canvi Climàtic.
2. En les poblacions que disposen de carrers amb capacitat suficient, el 75% de les vies ha de tenir carrils
reservats al transport col·lectiu de passatgers que permetin la circulació per tota la població. La xarxa de carrils
reservats al transport col·lectiu ha d’ésser aprovada per
l’ajuntament del municipi.
3. L’obstrucció de la circulació pels carrils reservats
és objecte d’una sanció mínima de 100 euros i màxima
de 250 euros.
4. En l’entorn de 15 quilòmetres de les poblacions de
més de 200.000 habitants, les autopistes i les autovies
han de tenir un carril reservat al transport col·lectiu de
viatgers. El carril reservat també és per a camions. En
aquestes zones, els vehicles particulars tenen limitada
la velocitat de circulació a 90 quilòmetres/hora, i els de
transport col·lectiu de viatgers, a 80 quilòmetres/hora.
5. En les poblacions de més de 250.000 habitants el
45% de l’oferta de transport públic ha de correspondre al
ferrocarril, el metro, el tramvia i l’autobús elèctric.
6. Les flotes de vehicles de l’Administració pública
no poden ésser ampliades amb vehicles amb una taxa
de CO2 superior a 120 grams per quilòmetre.
7. En els vols d’avions que surten dels aeroports de
Catalunya, o que hi arriben, els aparells que no compleixen la normativa de reducció d’emissions de gasos
han de satisfer una taxa de 50 euros per cada 100 quilòmetres de recorregut. S’han d’establir per reglament les
taxes d’emissió que es consideren reducció d’emissions.
Els avions que no compleixen la normativa han de modificar l’aparell per a adaptar-s’hi.
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Article 10
Turisme
1. Les residències temporals i l’oferta de places turístiques dels municipis de més de 50.000 habitants, els
municipis de les comarques pirinenques i els municipis
el terme municipal dels quals dista del litoral menys de
25 quilòmetres no poden ésser superiors al 75% del cens
de persones residents.
2. Per a calcular i aplicar la limitació del nombre de
residents temporals i places turístiques dels municipis
de més de 300.000 habitants, la superfície territorial és el
terme municipal.
3. En els municipis que no resten afectats pels punts 1
i 2, el nombre de residències temporals i l’oferta de places
turístiques en cap cas no pot superar el 150% del nombre
de residents censats.

Títol III
De la reducció de residus i deixalles
i del reciclatge
Article 11
Residus i deixalles
1. No es permet l’entrada ni la sortida de residus ni
deixalles en el territori de Catalunya. De manera transitòria, en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, es poden traslladar fora del territori
de Catalunya els residus i les deixalles que no puguin
ésser eliminats dins el territori, amb l’autorització prèvia
del Consell Català Regulador i de Control de les Accions
sobre el Canvi Climàtic.
2. En el període de cinc anys a comptar de l’entrada
en vigor d’aquesta llei s’han d’haver construït els instruments necessaris per a eliminar dins el territori els
residus i les deixalles generats a Catalunya. A partir
d’aquest termini no es permet el trasllat de residus ni
deixalles fora de Catalunya, llevat de situacions excepcionals o d’emergència. Tanmateix, sí que és possible rebre
residus procedents d’altres comunitats autònomes amb
moderació i depenent de la quantitat que sigui possible
eliminar. Amb l’entrada al territori d’aquests residus, s’ha
de rebre una remuneració econòmica per a l’eliminació,
que s’ha d’invertir en mesures per a reduir la contaminació ambiental en altres sectors.
3. A partir del termini de cinc anys, les deixalles i els
residus han d’ésser eliminats per la mateixa empresa que
els genera o per un servei especialitzat. L’empresa ha d’assumir tots els costos i el Govern ha d’establir subvencions
per a millorar les instal·lacions que eliminen residus.

Article 12
Reducció dels envasos de productes alimentaris
1. Pel que fa a la venda de productes alimentaris en
comerços minoristes i majoristes en envasos de vidre i
plàstic, es prioritza la comercialització dels productes a
lloure o a doll, amb l’obligació consegüent, si s’escau, que
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els consumidors portin l’envàs o el recipient del producte, i l’ús d’envasos reciclats o reciclables de paper, cartró
i plàstic orgànic.
2. En la venda de productes envasats cal seguir les
normes següents:
a) Els aliments líquids i semilíquids només es poden
comercialitzar en envasos reciclables de vidre o plàstic.
Els envasos de vidre s’han de poder retornar en punts específics de recollida. Els envasos de vidre retornables es
poden tornar a comercialitzar sempre que es desinfectin
en les condicions adequades. Cada superfície ha de tenir
identificat el lloc on han estat reutilitzats els envasos. Només poden rebre subvenció els envasos biodegradables
o poc contaminants. Aquests envasos han de tenir una
part recuperable després de retornar-los.
b) Els aliments sòlids només es poden comercialitzar
en envasos de paper, cartró o plàstic orgànic o biodegradable en els casos imprescindibles; en els altres casos, la
comercialització és a lloure. El preu del producte amb
embalatge reciclable no pot ésser superior al preu del
producte sense envasar. El cost dels envasos es un component del preu del producte, no pot ésser subvencionat
i ha d’obtenir l’aprovació del Consell Català Regulador i
de Control de les Accions sobre el Canvi Climàtic.
c) Els aliments envasats al buit són els únics que es
poden comercialitzar en envàs de plàstic no orgànic. S’han
de regular per reglament els tipus d’aliments autoritzats
i les característiques dels envasos. S’ha d’utilitzar un tipus de mètode determinat. També s’han de regular les
possibilitats econòmiques dels productors per a canviar
l’envàs de plàstic per un de menys contaminant, sempre
que hi hagi un préstec que ho subvencioni.
d) Cal potenciar envasos reciclables en la distribució
de tot tipus d’aliments.
3. El Govern ha de promoure entre els ciutadans una
consciència ecològica pel que fa l’ús i l’abús dels envasos, especialment en els àmbits domèstic, educatiu i industrial. Cal canviar els sistemes d’embalatges i envasos
que generen residus no biodegradables per d’altres que
ho siguin i respectin el medi ambient. Els consumidors
han de dur una bossa o un estri per a transportar els
productes. En cas contrari, l’establiment pot fer pagar
les bosses de plàstic o de paper. Aquestes bosses han
d’ésser fetes de material reciclable.
4. S’ha de potenciar la importància del triatge de les
deixalles, els residus i el reciclatge mitjançant la publicitat i els mitjans de comunicació.
5. Es penalitzen especialment les conductes que malmeten la natura, com ara llençar brossa o tractar inadequadament les plantes, el sòl i els arbres.

Article 13
Reducció dels embalatges
1. El Consell Català Regulador i de Control de les Accions sobre el Canvi Climàtic ha d’aprovar els envasos
biodegradables i regular la comercialització minorista i
majorista dels envasos de plàstic de productes industrials, d’acord amb el reglament sobre els envasos mínims,
que han d’ésser de materials reciclables sempre que sigui
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possible. S’ha de controlar que sempre s’utilitzi el mínim
d’envasos possibles i la composició d’aquests.
2. Els establiments comercials no poden lliurar gratuïtament als consumidors bosses de plàstic amb nanses, d’un
sol ús, per a contenir els productes adquirits i facilitar-ne
el transport. En tot cas, han de tenir un cost econòmic dissuasori més alt que el de les bosses orgàniques, amb la
possibilitat de retornar els diners en retornar les bosses
de plàstic. Durant el període de transició de les bosses de
plàstic cap a les bosses de tela orgànica, cada bossa de plàstic ha de costar 50 cèntims d’euro amb la possibilitat de
retorn de 40 cèntims d’euro en retornar-la. S’han d’oferir, a
més de bosses, capses de cartró, amb la intenció d’abando
nar l’ús de les bosses de plàstic per comoditat. Les dites
devolucions s’han de dur a terme durant un període de
dos anys. S’ha d’aturar la producció de bosses de plàstic i
s’ha de fomentar l’ús de bosses de tela reutilitzables, bosses
de plàstic orgàniques i bosses de paper, i no poden ésser
gratuïtes per als consumidors. El preu de la bossa reutilitzable ha d’estar fixat i ha de resultar econòmic per a estar
a l’abast de tothom, de 50 cèntims. S’ha d’afegir un impost
per les bosses que s’ha de pagar anualment amb el de les
bosses. Si un establiment no compleix aquests requisits ha
d’ésser sancionat amb una multa econòmica. Les bosses
orgàniques les ha de pagar l’Estat.

Article 14
Transport de mercaderies
1. Els productes alimentaris poden ésser transportats
des del lloc de producció fins al de comercialització sense
ésser objecte de taxa de transport si la distància entre el
lloc de producció i el de comercialització és inferior a
300 quilòmetres. En cas que la distància sigui entre 300
i 500 quilòmetres, la taxa del transport només repercuteix
en l’empresa que transporta el producte, i quan la distància és superior a 500 quilòmetres la taxa repercuteix de
manera equitativa en la mateixa empresa.
2. Els productes industrials transportats per carretera
resten gravats amb una taxa de 25 cèntims d’euro per
cada 10 quilograms transportats en cas que la distància
entre el punt de fabricació i el de venda sigui superior a
500 quilòmetres.
3. Els productes industrials transportats per ferrocarril
des del lloc d’origen tenen una taxa de 150 euros si se’n
transporten fins a 10.000 quilograms, una altra de 700 euros si se’n transporten fins a 100.000 quilograms i una altra
de 1.200 euros si se’n transporten més de 100.000 quilograms. Els productes importats tenen una taxa fixa de 500
euros si el recorregut és entre 300 i 500 quilòmetres, i si
és superior a 500 quilòmetres la taxa fixa és de 750 euros.
Aquesta taxa repercuteix en el preu del producte.
4. Els vehicles de transport fins a 3.500 quilograms
de càrrega màxima tenen una taxa de 200 euros anuals
en concepte d’emissió de gasos contaminants. En el cas
dels vehicles de càrrega superior, la taxa és variable en
relació amb la càrrega.
5. S’ha de subvencionar el transport ecològic i sostenible que no incrementi gaire el preu i que no interrompi
la mobilitat dels ciutadans.

Article 15
Ús eficient i conservació de l’aigua
1. Amb la finalitat de fer un ús adequat dels recursos
hídrics i d’evitar la contaminació de les fonts d’origen
de l’aigua i qualsevol altra actuació que pugui alterar
la bona qualitat de l’aigua i els ecosistemes d’aquesta,
l’Administració ha d’exigir responsabilitats pel mal ús de
l’aigua i de les infraestructures hidràuliques a les empreses o les persones causants. La sanció per les accions que
no respecten aquest apartat porta implícita l’obligació de
reparar els danys ocasionats o de sufragar les despeses
de reparació. A més de la sanció de reparar els danys,
s’ha de pagar una multa estàndard pels danys ocasionats.
2. No és permès d’aplicar cap tipus de descompte ni
de rebaixa al preu de facturació per l’ús de l’aigua que
supera el tram de consum considerat com a dotació mínima per habitant. El preu de l’aigua en cap cas no pot
tenir un cost inferior a l’estipulat, amb independència
de l’ús que se’n faci. Si el tram de consum d’aigua és inferior a l’estipulat com a mínim, es proposa una rebaixa
en la factura d’un 5% del total. Només es poden aplicar
descomptes o rebaixes de preu de facturació per l’ús de
l’aigua als centres hospitalaris, d’investigació o d’atenció
social que, per la seva especificitat, poden necessitar un
consum puntual més elevat. En cap altre cas, el preu de
l’aigua no pot tenir un cost inferior al que estipula la llei,
amb independència de l’ús que se’n faci. A més, ha d’estar supervisat pel Consell Català Regulador i de Control
de les Accions sobre el Canvi Climàtic.
3. Amb la finalitat de promoure l’ús eficient de l’aigua,
les empreses consumidores d’aigua que l’usin en qualsevol de les seves activitats, tant directament com indirectament, tenen l’obligació de fer el tractament adequat
de les aigües residuals fent-les passar per la depuradora
perquè puguin ésser reutilitzades per les mateixes empreses consumidores. S’han de concedir ajuts a les empreses que reutilitzen les aigües, especialment a les petites
empreses, per a reciclar i instal·lar depuradores.
4. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha
d’establir, abans del 2012, les quantitats percentuals de les
aigües susceptibles d’ésser tractades i que, una vegada fet
el procés, han de poder ésser utilitzades com a aigües potables i per les empreses consumidores d’aquestes aigües.
5. S’ha de potenciar l’ús d’aparells per a estalviar aigua
a casa, com ara aixetes eficients, descarregadors d’aigua
graduables i rentadores i rentavaixelles que redueixin el
consum d’aigua.
6. A les cases de nova construcció s’han d’aplicar instal·
lacions de sistemes d’aprofitament de les aigües. Aquestes instal·lacions han de garantir la utilització de les aigües residuals, la recollida d’aigües pluvials i els sistemes
d’estalvi d’aigua de les aixetes, com ara els reguladors
de pressió o les dutxes amb sistemes d’escalfament de
l’aigua de manera que no es malgasti tota l’aigua freda.
7. L’aigua sobrant del reg ha de passar a un canal en
el qual hi hagi una depuradora perquè els productes quí
mics emprats per a la cura del camp quedin a la bassa i
l’aigua neta retorni al seu cabal. S’han d’oferir ajuts per
a fer aquesta instal·lació i mantenir-la.
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