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Sessió 10.2 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS), suspesa el dia 1 de 
març, es reprèn a les tres de la tarda i dos minuts. Presideix Germà Bel Queralt, acompanyat 
del vicepresident, Josep Lluís Franco Rabell, i del secretari, David Rodríguez i González. As-
sisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit i Martí, Adriana Delga-
do i Herreros, Carles Prats i Cot, Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Dolors Rovirola i Coromí i 
Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier 
Domínguez Serrano i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de Ciutadans; Marta Moreta Rovira i 
Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Hortènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya 
Sí que es Pot, i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 
Mercè Rius i Serra; el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí i Vergés, i els 
membres de l’Estratègia Catalana Residu Zero Joan Borràs Alborch, Mercè Gerona Ribas, 
Josep Lluís Moner i Tomàs i Joan Salabert i Loscos.

El president

Molt bona tarda. Són les tres i dos minuts, i continuem la sessió que vam iniciar fa 
tres o quatre setmanes, un dia del mes de març, segurament, que no havíem acabat.

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic per a informar de les accions per a mitigar la contaminació de 
l’aire a l’àrea de Barcelona

357-00351/11

I, per tant, seguirem ara amb la compareixença de Mercè Rius i Serra, directora ge-
neral de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. No recordo els límits de temps perquè 
tothom los té ben presents.

Dos advertències abans de començar. La primera –m’agradaria que constés en acta–: 
s’ha posat amb mi en contacte la Marisa Xandri, la portaveu del PP, que havia d’estar 
avui aquí, i per un imprevist de darrera hora no hi pot estar, m’ha demanat que l’excusa.

I, per un altre cantó, he comunicat, he comentat amb tots els portaveus, crec que 
excepte amb la Mireia, que, si us sembla bé i hi esteu tots d’acord, en acabar la darre-
ra sessió, si és abans de les quatre, podem continuar ja directament amb la nova sessió 
sense necessitat d’esperar a les quatre, per a guanyar eficiència, diguem-ne, no?

Doncs, moltes gràcies, i el que farem serà començar ja mateix la compareixença. 
Benvinguda; benvinguda i gràcies una altra vegada per la disposició a no fer la compa-
reixença el darrer dia. I té la paraula la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic.

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Mercè Rius i 
Serra)

Bé, doncs, gràcies, president. Bona tarda, diputades, diputats. També voldria apro-
fitar per agrair la presència del sotsdirector i de dues companyes, també, del Departa-
ment de Territori, que venen en representació, també, de tots els companys que treballen 
en tots els temes que estan relacionats amb la millora de la qualitat de l’aire i també en 
tot el que faria referència als temes d’autoritzacions, o de prevenció i de control de la 
contaminació a nivell industrial.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

He portat una presentació, que és una mica més àmplia, o entra en alguns detalls 
més del que explicaré avui, però és que aquest és un tema, realment, doncs, bastant am-
pli, i, per tant, prefereixo després fer-los arribar aquesta presentació, on es toquen més 
punts. Si hi ha algun punt del qual no he parlat en la meva primera presentació, ja en fa-
ran les preguntes i en parlem en la segona intervenció.
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I, donat que la pregunta, o el motiu de la compareixença era la qualitat de l’aire, jo 
ho he centrat bastant en la zona de la conurbació de Barcelona. Aquí no havia portat te-
mes ni d’ozó o d’altres temes que poden preocupar a nivell de la qualitat de l’aire. Tam-
bé vam parlar en el seu moment de la qualitat de l’aire de Tarragona, però de tota mane-
ra, doncs, si hi ha alguna pregunta en aquest aspecte, també benvinguda sigui.

Per fer una mica de recordatori de com mesurem la qualitat de l’aire, aquí presentem 
una mica quina és la xarxa que tenim, tots els punts que tenim de mesura. En aquests 
moments, doncs, tenim 127 punts de mesura distribuïts per tot el territori, amb una sèrie 
de mesures que són automàtiques i que per tant les tenim pràcticament en temps real, i 
d’altres que són manuals, per tant, agafem les mostres, les hem de portar al laboratori 
i triguem més a obtenir-les. Si s’hi fixen, el que tenim..., doncs, aquestes estacions de 
mostreig, tenim una concentració important a la zona de la conurbació de Barcelona, i 
després, també, l’altra zona on tenim també bastantes estacions és la zona de Tarragona.

De tota manera, el que més ens interessa d’això, a part de les dades concretes d’un 
lloc concret, és que les estacions de mesura es distribueixen en el territori en funció, 
una mica, per ser representatives de diferents situacions. Tenim estacions de trànsit, es-
tacions de fonts, estacions que estan més a prop de zones industrials, i amb totes les da-
des que recollim el que fem és utilitzar tota una sèrie de models de simulació per veure 
com tenim la qualitat de l’aire en tot el territori, i això també ens serveix com a eina per 
tal de poder fer la prevenció i la predicció.

Si mirem els resultats de l’avaluació de la qualitat de l’aire a nivell general, el que 
podem veure és que tenim superacions dels valors d’ozó en el que seria, podríem dir, la 
Catalunya interior, i després, els altres punts destacats serien, doncs, sobretot aquestes 
superacions d’òxids de nitrogen a la zona de qualitat de l’aire 1 i 2, que seria aquesta 
zona al voltant de Barcelona.

En aquesta zona, què és el que tenim? I no és només de la zona de Barcelona, sinó 
que és comú a les grans metròpolis o a les zones metropolitanes d’Europa: és que tenim 
superacions tant d’òxids de nitrogen..., i, a vegades, també, de partícules en suspensió. 
En el nostre cas, d’una banda, pel que són els òxids de nitrogen, superem els valors que 
fixa la Unió Europea. En aquests moments, a la zona de la conurbació de Barcelona, pel 
que fa a les partícules, no ho superem, però sí que encara estem lluny dels valors que 
fixa l’OMS com a recomanables; per tant, hem de continuar millorant en aquest sentit.

I, per tant, hi ha tota una zona, que són aquests Barcelona i trenta-nou municipis del 
voltant, en la qual, doncs, es va fer en el seu moment un pla de millora de la qualitat de 
l’aire, que, a més a més, i això a vegades genera dificultats, no coincideix amb cap de les 
divisions administratives que tenim en aquests moments, i, per tant, això fa que moltes 
competències siguin compartides i per tant exigeix una molt bona coordinació. Però, a 
més a més, ara hem començat a treballar no només amb aquests quaranta municipis, 
sinó també una sèrie de municipis que estan més enllà, que són aquests que estan mar-
cats en gris fosc, però que aporten mobilitat a tota aquesta zona i, per tant, potser no es-
tan obligats a realitzar actuacions dintre del seu terme municipal, però sí a ajudar a cons-
cienciar la gent i a donar informació, sobretot, el dia que hi hagin episodis ambientals.

Un altre tema que crec que és important destacar és que en la zona de la conurbació 
de Barcelona superem els òxids de nitrogen, però sobretot en mitjana anual: estem per 
sobre dels límits que ens marca la Comissió Europea. En canvi, pel que serien les su-
peracions del valor límit horari, a diferència d’altres ciutats com Madrid o París, no els 
superem; és a dir, nosaltres podríem estar un nombre d’hores l’any amb uns valors ele-
vats, i en tenim algunes, però no arribem a superar-ne els límits. Per tant, sí que hem de 
prendre mesures el dia que tenim un episodi ambiental, però realment el nostre proble-
ma és més de mitjana i, per tant, hem d’anar més a mesures estructurals.

Quan mirem quines són les fonts de contaminació, si mirem pels òxids de nitrogen, 
doncs, veiem que aproximadament un 50 per cent ve del trànsit terrestre, un 20 per cent 
de la indústria, un 13 per cent del transport marítim i la resta ja són menys significatius. 
I si comparem les emissions que teníem l’any 2011 amb l’últim inventari d’emissions, 
que és el del 2014, veiem que hi ha hagut una reducció de les emissions en els diferents 
sectors.

Les dades són molt similars pel que fa a les partícules en suspensió; l’únic, aquí, és 
que sí que tenim un lleuger repunt del que seria el sector domèstic, i això estaria asso-
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ciat sobretot a emissions lligades a la biomassa, no en la zona de Barcelona, però sí en el 
que podríem dir la segona corona.

I veient això, quins són els objectius que ens hem plantejat? Doncs, d’una banda, re-
duir un 10 per cent les emissions associades al trànsit d’aquest Àmbit-40 en els propers 
cinc anys, amb l’objectiu que hi hagi una reducció global del 30 per cent en el termini de 
quinze anys per tal no només de complir els límits que fixa la Unió Europea sinó també 
d’anar-nos acostant gradualment als valors que ens recomana l’OMS. I en aquest sentit, el 
que hem de fer les diferents administracions que treballem en aquest territori és establir 
tota una sèrie d’estratègies coordinades, tant d’informació, de sensibilització com d’edu-
cació ambiental, per tal d’anar modificant els hàbits sobretot lligats als temes de mobilitat.

Però abans d’entrar en mobilitat, que segurament és el tema que dona més joc, el que 
sí que vull posar en relleu és que, en el cas de la indústria, sí que ja fa temps que s’hi 
està treballant i s’han aconseguit, doncs, reduccions importants del que serien les emi-
ssions d’origen industrial. I, en aquest sentit, des del mateix departament el que fem és 
donar els permisos ambientals, en els quals el que es fixen són tota una sèrie de condi-
cions que han de complir les activitats que són potencialment contaminants, en aquest 
cas a l’atmosfera. I, a més a més, la Comissió Europea cada vegada va fixant límits més 
restrictius, tant a través de la Directiva d’emissions industrials i de les millors tècniques 
disponibles. I això és un tema que s’actualitza contínuament en les autoritzacions am-
bientals que es donen.

Però no només això, sinó que, a més a més, hi ha tota una tasca d’inspecció i control 
de totes aquestes activitats, algunes de les quals estan sotmeses en continu..., tenim una 
sèrie de focus que estan monitorats en continu, i, per tant..., i els que no, doncs, hi ha un 
programa d’inspecció anual. I, per tant, aquí, tant perquè la normativa ha anat sent cada 
vegada més restrictiva, com per tota la tasca d’inspecció que s’ha anat fent, hi ha hagut 
aquesta reducció. I a més a més, també, l’any 2014 es va posar una fiscalitat ambiental 
per a tot el que feia referència a l’emissió d’òxids de nitrogen.

Però en el cas de la indústria estem anant més enllà i encara volem anar més enllà, i 
sobretot, doncs, tenim acords voluntaris per tal de fer reduccions per sobre la normati-
va, com pot ser, per exemple, en el cas cimenter, amb l’AEQT, etcètera; quan es declara 
un episodi ambiental hi ha una sèrie de sectors industrials que tenen subscrits acords 
amb nosaltres per tal de reduir algunes activitats que poden aportar més partícules o 
més òxids de nitrogen.

Però hi ha un camp en el qual creiem que encara s’ha d’insistir molt, que és tot el 
que fa referència a la logística lligada al sector industrial, tant en el cas estructural com 
en el cas d’episodis, amb els plans de desplaçament d’empresa: també hem d’informar 
els treballadors, sobretot en cas d’episodi, i també, doncs, conscienciar. I després, que 
aquesta és una cosa que posarem en pràctica a la Generalitat, en els temes de flexibilitat 
horària; és a dir, en hora punta hi han transports públics que estan col·lapsats, per tant, 
en dia d’episodi, si donem flexibilitat, sobretot a l’hora d’entrada, podem aprofitar mi-
llor la capacitat actual del transport públic.

Bé, aquí són exemples d’actuacions que ja fan determinades empreses en cas d’episodi.
I per tot això, i sobretot lligat a la mobilitat, que és on les competències estan més 

repartides, es va fer un acord polític, en el qual, doncs, van participar diferents departa-
ments de la Generalitat: l’àrea metropolitana, la diputació, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’ATM, els trenta-nou municipis de la zona de protecció especial més trenta-cinc muni-
cipis del que en vam dir l’àrea d’influència, que són aquests municipis que aporten mo-
bilitat a la zona de Barcelona, i també l’AMTU, la Federació de Municipis i l’associació 
de municipis.

Quins són els acords que es van fer o que es van adoptar aquí? D’una banda, hem 
de canviar, i treballem per canviar-ho, la manera com determinem un episodi. És a dir, 
ara l’episodi el decretem el dia que hi ha episodi, i si volem actuar bé sobre la mobili-
tat, el que hem de fer és avançar-nos-hi quaranta-vuit hores abans, perquè els operadors 
de transport públic necessiten aquestes quaranta-vuit hores per tal de poder gestionar, 
doncs, per exemple, reforços, però també, si hem d’avisar la població que canviï la seva 
manera de desplaçar-se, també entenem que aquestes quaranta-vuit hores són bones per-
què, d’entrada, el que hem de fer... Jo a vegades ho relaciono una mica com si fos el pla 
Neucat: és a dir, si nosaltres avisem amb temps, hi han desplaçaments que no són obli-
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gatoris, que es poden evitar, la gent també pot organitzar-se i compartir cotxe, etcètera. 
Per tant, una de les coses en les que treballem i de cara a final d’any, doncs, ho tindrem 
resolt, seria aquesta anticipació de quaranta-vuit hores a l’hora de determinar un episodi.

I, després, volia assenyalar una sèrie de dades que són especials en aquesta zona 
d’aquest Àmbit-40 al voltant de Barcelona, que és que tenim, doncs, 500.000 persones 
amb vehicle privat que entren a Barcelona, que el 40 per cent de vehicles provenen de 
fora d’aquest Àmbit-40, que tenim una ocupació dels cotxes menor o al voltant d’1,3 
persones/vehicle en dia laborable, i que tenim una part important del parc privat que és 
dièsel. Per tant, amb tot això, el que hem d’intentar treballar és perquè tinguem menys 
vehicles i que, a més, els vehicles que hi han siguin menys contaminants, però només 
amb el fet que els vehicles siguin menys contaminants no ens en sortirem.

Per tant, pel que fa a la reducció del nombre de vehicles, el que es va plantejar era un 
acord en el qual, en cas d’episodi, a partir del desembre es prohibirien les furgonetes an-
teriors a Euro 1 i els cotxes o els turismes Euro 1 i anteriors a Euro 1 –en cas d’episodi–, 
i que aquesta mesura passaria a ser estructural a partir del 2019. I dintre dels nuclis ur-
bans, els municipis podrien realitzar actuacions més restrictives: fer determinades zones, 
o una zona de baixes emissions metropolitana, o zones urbanes d’atmosfera protegida.

Amb tot això, evidentment, si fem una restricció en un sentit o fem una limitació 
en un sentit, doncs, hem d’intentar donar una resposta per intentar minimitzar-ne l’im-
pacte. I, per tant, el que s’ha anat fent és una sèrie de reunions amb tots els operadors 
de transport públic per tal de veure com estan actualment totes les diferents línies i quins 
trams horaris són els que estan més col·lapsats, i veure quins reforços es poden fer amb 
el material disponible, sobretot en cas d’episodi. Això s’ha anat treballant.

Una altra cosa que s’ha anat fent és el fet d’habilitat la T-2 ambiental, la T-2 episodi 
ambiental; és a dir, un títol de transport a un preu un pèl inferior a la T-10 per als viat-
gers no habituals de transport públic, que es posarà a la venda el dia que hi hagi episodi.

I aquí tenim un resum de quins són els plans de reforços que s’han determinat pels 
diferents operadors i la seva quantificació. A vegades, doncs, és posar alguna unitat ex-
tra que es té o deixar de fer un manteniment preventiu si ho sabem amb temps i posar 
autobús o metro dintre de la línia, etcètera.

Per tant, tot això ens obliga, d’una banda, a tenir un protocol d’actuació comú a tots 
els diferents operadors i les diferents administracions implicades. També, a fer molts 
esforços de comunicació, tant als municipis i també a la ciutadania. Intentar això que he 
comentat abans, que hem començat a la Generalitat, aquesta flexibilitat horària en cas 
d’episodi: doncs, que això es pugui generalitzar, perquè a vegades tenim el metro molt 
ple, per exemple, fins a les nou, però la freqüència en hora punta i en hora vall és la ma-
teixa, i, en canvi, en tenim disponibilitat en altres hores, i, per tant, si podem aplanar la 
demanda, aquí hi guanyaríem molt sense posar-hi recursos extres. I, evidentment, reco-
manar ajornar el que són els desplaçaments no obligats.

Aquí també hi ha tot el tema de reforçar les línies d’aportació al ferrocarril, donar 
màxima prioritat a la xarxa d’autobusos i aquell dia fer que els carrils bus estiguin es-
pecialment nets i sense obres, etcètera. El que he comentat abans, doncs, de laminar la 
demanda en hora punta. Aconseguir també la implicació de les empreses a nivell dels 
plans de desplaçament d’empresa, etcètera. Que les grans empreses de més de cinc-
cents treballadors facin els seus plans de desplaçament d’empresa; que tinguin també 
una guia de bones pràctiques per minimitzar la mobilitat en el lloc de treball.

Un altre punt important, que aquest sí que no el podem desplaçar cap al transport 
públic, és tot el tema de la distribució urbana de mercaderies, i en això, doncs, hi han 
tota una sèrie de grups de treball que treballen per tal de mirar d’optimitzar tot el tema 
de la distribució urbana de mercaderies, i el compromís és elaborar un llibre blanc de 
bones pràctiques.

També, i lligat al tema de la vinyeta, hi hauria el tema d’implantar un peatge de con-
gestió a l’entrada de Barcelona, però això és un grup de treball, encara no ha començat 
a treballar. I després, també, doncs, el fet d’elaborar un pla director urbanístic dels park 
and ride. I, finalment, impulsar la construcció dels carrils bus-VAO a la B-23, a la C-31 
i a la C-245 en el període 2017-2019.

I aquí, finalment, també hi han tota una sèrie d’actuacions que hem acordat demanar 
a l’Estat, perquè hi han coses que en aquests moments també depenen de l’Administra-
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ció de l’Estat. En aquest cas, doncs, un increment del finançament del transport públic, 
de manera que es recuperin els nivells d’aportació que hi havien fa uns anys per part de 
l’Estat. També, el traspàs de la B-23, amb el finançament de la construcció del carril 
bus. Tota l’execució, evidentment, dels plans de millora de la infraestructura de Roda-
lies i regionals. I després, també, tot el tema de priorització d’inversions ferroviàries en 
el marc de la taula de l’estratègia al Corredor Mediterrani perquè això també ens pot 
permetre desplaçar bona part del transport de mercaderies cap al mode ferroviari.

I després, això seria per tenir menys cotxes, perquè siguin més nets. D’una banda, 
en aquests moments ja hi ha bonificació en els peatges de la Generalitat d’accés a Bar-
celona i treballem en un nou decret en el qual en quedaran exclosos els vehicles dièsel. 
També hem donat ajuts a la renovació de vehicles; en aquest cas, fins ara només havíem 
donat ajuts a la renovació de taxis i aquest any ho han ampliat, també, a la renovació de 
vehicles comercials. I, tal com es va aprovar en la llei d’acompanyament de pressupos-
tos, hi ha la taxa de CO2 als vehicles, que una part ha d’anar al fons climàtic, i, del que 
va al fons climàtic, una part està prevista també, doncs, que serveixi per a ajuts a la re-
novació de vehicles.

També treballem en l’ambientalització progressiva de les flotes de les administra-
cions públiques: a començaments de gener vam aprovar un acord de govern pel qual 
en la compra de vehicles de la Generalitat s’han de prioritzar els vehicles menys conta-
minants. També promovem el distintiu de flotes en les flotes tant de transport públic..., 
però també de diferents empreses de mercaderies per tal que cada vegada les flotes si-
guin menys contaminants. Evidentment, doncs, tot el tema d’impuls al vehicle elèctric. 
I, també, les etiquetes de la DGT, que ens han de servir per fer tota una sèrie de mesu-
res, tant de restricció, de promoció, però també sobretot de conscienciació, que quan la 
gent vagi a comprar-se un cotxe nou també tingui en compte altres criteris, i en aquest 
cas serien ambientals, tant d’emissions de CO2, però també d’emissions d’òxids de nit-
rogen, que és el que a la ciutat hem de millorar més.

I per la meva part, ho deixaria aquí. En tot cas, doncs...

El president

Moltes gràcies. Ja sabem que el temps que disposa el Reglament és molt poc per 
a tot el que aniria bé explicar, però així tenim més temps els portaveus dels diferents 
grups parlamentaris per posar el focus en allò que ells també creuen que és més inte-
ressant des del punt de vista del debat polític. I, per tant, comencem ara este torn. I en 
primer lloc, tindrà la paraula el diputat Domínguez o Bravo? (Pausa.) Domínguez? Grà-
cies. Del Grup de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bé, bona tarda. Gràcies per la compareixença. Primer de tot, bé, l’exposició ha sigut 
molt correcta, molt clara, i breu també, per tant jo també intentaré ser breu. No, no és 
una crítica que sigui breu, està bé –està bé. (Veus de fons.) Sí, sí.

Llavors, una de les millors crítiques que es pot fer davant d’una compareixença seria 
una autocrítica, perquè jo entenc que tot ha sigut molt ben exposat, molt en positiu, i a 
mi m’agradaria que, si pogués fer alguna pinzellada sobre algun punt feble que tingui 
tot això que ha explicat, on pot fer figa, per on pot fallar. Estaria bé, perquè ningú millor 
que el mateix departament pot explicar per on fa aigües això, no?

Una de les primeres preguntes que se’ns acut és: tema de pressupost. Totes aquestes 
mesures que ha explicat porten darrere unes despeses i uns costos que entenc que no 
són petits: construcció del bus, acceptació o entrada de traspassos, ajuts a la renovació. 
Tot això el pressupost ho pot aguantar?, perquè són moltes mesures. I, bé, aquesta és la 
primera pregunta, no?: què passa amb el pressupost?

I, després, la segona, que és la que potser preocupa molt als usuaris, tant de cotxe 
particular com de transport de mercaderies, seria el tema de restricció d’accés de vehi-
cles a l’interior. Està definit per quines vies es faran les restriccions? Per quins nuclis de 
població es podrà passar i per quins no? Com es regularà?, com es controlarà tot això?

I, a part de tot això, tota la balança de vehicles, de 500.000 vehicles que venen de 
fora de l’àmbit..., està clar que anem cap a la reducció d’això, però el moviment interior 
de les poblacions que van de casa al treball, de proximitat, o als centres d’estudis o..., 
com es pensa regular?, perquè no és el mateix una furgoneta que vingui de Tarragona o 
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de fora que una que surti d’un carrer que estigui una miqueta allunyat de la mateixa po-
blació o de la població del costat. Com es regularà aquesta diferència entre uns tipus de 
vehicles i uns altres? El mateix vehicle, vull dir, eh? Depèn de l’origen, com es regularà? 
Si està definit, tot això.

I, bé, en principi aquestes eren les dues principals preguntes: l’autocrítica, com s’in-
clou al pressupost i el tema de com està definida la regulació de vehicles.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Domínguez. Ara, en nom del Grup Socialista, el diputat Ter-
rades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, senyor president. Ja havíem tingut oportunitat d’analitzar algunes de les 
propostes que avui la directora ens presenta, a la cimera que es va celebrar al Palau de 
Pedralbes per començar a arribar a acords respecte a com millorar la qualitat de l’aire 
en aquest entorn dels quaranta, de l’àrea quaranta, que en diem. Jo seguiré una mica la 
línia d’explicació que ha fet la senyora Rius per demanar algunes precisions, no?

Primer, per dir que, en termes generals, en el pla d’actuació, hi estem d’acord; hi te-
nim alguns interrogants que ara li formularé. Però primer deixi’m parlar de les estaci-
ons, aquesta xarxa de punts de mesura ens ha explicat. Jo he accedit..., bé, bàsicament a 
través de les apps que ja tenim en els telèfons; bé, es pot seguir també per internet, evi-
dentment. Bé, no totes les estacions de mesura mesuren de manera automàtica les ma-
teixes qüestions. Normativament, o almenys fins ara, les mesures que valen són aque-
lles que es prenen manualment. Les dades automàtiques són dades, allò, de referència, 
suposo, pels nous mitjans digitals que tenim, no?

Aleshores, la pregunta és: les dades manuals s’agafen durant tots els dies de l’any per 
fer el mostreig?, s’agafen en dies laborables? Si s’agafen en dies que són festius, en quin 
percentatge i com això actua sobre les aproximacions que fem, no?, sobre les partícules 
PM10 i els òxids de nitrogen? Aquesta és una pregunta. I per què no totes les estacions 
ja són automàtiques i es poden fer servir...?, per què no tenim en un mateix territori...? Si 
ho veiem a Barcelona o a les comarques metropolitanes, no totes les estacions mesuren 
tot el mateix, i, per tant, aquesta és una precisió que a nosaltres ens agradaria aclarir.

Respecte als temes de mobilitat i la dieselització, que vostè ens plantejava com un 
dels problemes que tenim respecte sobretot a l’emissió d’òxids de nitrogen. I després 
ens ha parlat de que en la llei d’acompanyament, la llei de mesures de fiscals, ja es va 
aprovar un impost, eh?, que gravava les emissions de CO2. No, jo vull fer notar –ja ho 
vaig fer a la presentació de la Llei de canvi climàtic al conseller– que justament el que 
gravem són les emissions de CO2, i en aquests moments els vehicles que emeten menys 
CO2 són els que tenen motorització dièsel, i aquí tenim una certa contradicció.

A més, deixi’m dir-li, i deixi’m contradir-la en aquest tema, que aquest no és un im-
post ambiental. Des del nostre punt de vista no és un impost ambiental, perquè és un 
impost que té moltes similituds amb l’impost de matriculació, que grava..., és a dir, gra-
va el mateix fet imposable, que són les emissions nominals de CO2. Dit d’una altra ma-
nera: pagarà el mateix un cotxe que faci deu quilòmetres l’any que un que en faci mil. 
I, per tant, si el que volem és gravar les emissions de CO2, no entenc com s’ha confecci-
onat aquest impost, eh?

De fet, ja hi ha un altre impost que sí que és més ambiental, que és el recàrrec que 
la Generalitat posa sobre l’impost d’hidrocarburs. En concret, si les meves dades no són 
errònies, com a mínim el 2016 era un suplement de 4,8 cèntims per litre, eh?, i aquest 
sí que és un impost ambiental, perquè un que faci vint mil quilòmetres, doncs, pagarà 
pels litres de gasolina que consumeixi, i la recaptació de la Generalitat no és menor en 
aquest recàrrec sobre els hidrocarburs: 215 milions d’euros. De fet, si suméssim tota 
imposició que tenim sobre aquests temes, els catalans vam pagar el darrer any 1.950 
milions d’euros, tant pel que paguem a la Generalitat com el que es queda l’Estat sobre 
aquests recàrrecs sobre els hidrocarburs.

Aquesta pregunta, o aquesta part del debat, la hi faig per formular-li una altra pregun-
ta: si el que necessitem és renovar la flota..., perquè més enllà dels recursos que hi puguem 
destinar, que n’hem de destinar, a la millora del transport públic per captar més usuaris, 
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tots sabem que les persones seguiran utilitzant el vehicle, diguem-ne, privat. Quin per-
centatge d’aquestes recaptacions que fa la Generalitat via aquest impost, que jo crec que 
no és ambiental, i via els recàrrecs d’hidrocarburs es destinaran a la millora de la renova-
ció de la flota?, de la flota privada per un costat i de la flota, per exemple..., vostè també 
parlava dels temes logístics: cada dia tenim més e-comerç a la nostra vida, cada dia hi ha 
més repartició de mercaderies per la compra que fan els usuaris via internet, i bé, per la 
logística tradicional. Com pensem renovar també la flota, per exemple, d’autònoms, no?

En el tema de restricció d’accés de vehicles en aquesta àrea que s’ha definit: a Bar-
celona, ho deia, entren al voltant de 500.000 vehicles privats cada dia, un 40 per cent de 
fora d’aquesta àrea més problemàtica. Quins recursos econòmics, més enllà del que s’ha 
anat plantejant en aquest primer document, pensa destinar, o creu el Govern que 
s’haurien de destinar per fer polítiques o per activar polítiques positives, eh?, tant per al 
transport públic com per renovar la flota, hi insisteixo.

Ja acabo. Els primers que hem de donar exemple de com millorar la mobilitat són 
les administracions públiques, segur; la primera, el Govern de la Generalitat. Jo me 
n’alegro, que avui la directora –ho seguirem amb atenció, eh?– hagi anunciat que ja 
s’han adoptat mesures perquè en la contractació pública de la Generalitat, quan renova 
la flota, doncs, en el plec de clàusules figuri l’adquisició de vehicles nets. Perquè, clar, 
l’any 2016, de 964 vehicles que va renovar la Generalitat –els ho vaig posar fàcil: entre 
híbrids i elèctrics–, només en van renovar dos, de nets, dos elèctrics, tota la resta no era 
ni híbrid. Clar, aquí, el mateix Govern de la Generalitat ha de fer un esforç per donar 
exemple al conjunt de ciutadans i d’empreses que el camí a recórrer és aquest.

El vicepresident

Té la paraula la diputada Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Gràcies, directora, per la compareixença. Nosaltres no..., jo no 
vaig poder assistir a la cimera, però sí que he pogut consultar tots els documents que 
s’hi van aprovar, així com el document de compromís, no? I jo, el primer que li he de 
dir és que estan molt bé totes les bones voluntats que hi han en aquest document, però 
també m’agradaria una mica d’autocrítica, perquè jo penso que fem tard, que arribem 
tard. Perquè jo torno a veure-hi les mateixes mesures que ja es van posar en l’anterior 
Pla de qualitat de l’aire; mesures que, a més, aquí, en aquest Parlament, i recordo una 
moció que jo mateixa vaig defensar el 2013 o 2014..., que moltes de les mesures que ve-
nen aquí ja les vam aprovar llavors, i que, en tot aquest temps –estem parlant de quatre 
anys– no s’ha fet re.

I, en concret, per exemple..., li’n puc dir moltes, eh?, però li’n posaré dos exemples. 
Ara, en el compromís hi ha tot el tema de mobilitat, per exemple, en les empreses grans 
de més de cinc-cents, en les empreses públiques, els plans de mobilitat de la mateixa 
Generalitat, que ha de donar exemple. Tot això ja ho dèiem al del 2013, ja ho deia l’an-
terior pla, ja ho deia el pla que vam fer el Govern tripartit, al primer Pla de qualitat de 
l’aire 2007-2010, que va ser tan infamat –tan infamat–, per allò de la velocitat variable, 
per moltes de les coses que avui dia s’estan veient... O el tema de treballar amb la velo-
citat, que avui es diu que s’haurà d’implantar, i que en aquell moment, bé, portades de 
La Vanguardia, el van fregir, al director de Trànsit d’aquell moment.

Per tant, estem parlant..., li parlo 2007-2010, eh?, quasi deu anys. I aquests anys per 
mi han estat uns anys, doncs, malauradament molt desaprofitats en aquest sentit. Jo su-
poso que a partir d’ara, com que hi ha un impuls per part de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que també fa el seu pla; de l’Ajuntament de Barcelona, que també ha fet el 
seu pla, a veure si tots, no?, tots els actors, en aquest cas, s’alineen per realment portar 
aquestes mesures efectives.

Llavors, respecte a la part que li toca a la Generalitat? Doncs, també m’hi falten 
concrecions. Com sempre, el discurs està molt bé, la part discursiva la podem compartir 
totalment, però després no hi ha els compromisos econòmics per fer front a això, cosa 
que, per exemple, tant el pla metropolità com el pla de l’Ajuntament de Barcelona sí que 
tenen: ja posen moltes mesures concretes. Per exemple –i li’n posaré dos o tres exem-
ples–, si volem promoure el transport públic i volem que la gent deixi d’utilitzar el ve-
hicle privat, es parla de mesures concretes; és a dir, anem a veure la gent que deixi el..., 
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que vengui el seu vehicle, que no tingui vehicle privat, durant uns anys –vehicles conta-
minants–, se li farà..., bé, per exemple, el pla de l’àrea metropolitana parla de la targeta 
verda metropolitana: tres anys gratis de transport públic; o els incentius econòmics que 
proposa l’Ajuntament de Barcelona: les bonificacions en el transport públic en donar de 
baixa un vehicle altament contaminant.

Per tant, jo crec que, a part de les bones voluntats que hi han en el pla, hi hauria d’ha-
ver la part econòmica, que ja ho han dit també els meus companys; és a dir: «Tot això 
per tirar-ho endavant suposa tants diners i aquests diners en cada mesura aniran així, i hi 
haurà una memòria que cada any per fer aquestes mesures i hi invertirem tants diners.» 
Perquè, si no, només amb la declaració de bones intencions, doncs, és difícil.

Els park and ride, per exemple, que és una aposta del pla, i que ja estaven al pla 
del 2010, no? Clar, per fer els park and ride aquí hi ha d’haver..., ha de funcionar la go-
vernança, que l’ajuntament hi posi els solars, però aquí hi ha d’haver..., tot això costa 
diners. O, si hi ha el park and ride, vol dir que tota la intermodalitat ha d’estar superga-
rantida i avui dia, per exemple, ni la tenim garantida... i, per exemple, hi ha d’haver..., no 
ho sé, aquest matí, a Territori, parlàvem de l’S2, la línia de Ferrocarrils del Vallès, que 
està col·lapsada; això vol dir més combois, més freqüència, per tant, més diners que hi 
ha de posar la Generalitat, no?

En aquest sentit, potser és una mica la crítica que hi faig: que el pla està molt bé, 
com estava molt bé el del 2015, que el porto aquí, i supertreballat i no es va aplicar, i 
moltes coses no es van aplicar, o se’n va aplicar tot allò que no implicava calerons. Lla-
vors, bé, si volem canviar les polítiques, doncs, s’ha d’invertir. Jo, és el que li volia pre-
guntar: si realment aquesta vegada estan disposats..., perquè, a més, no invertir ens cos-
ta molts més diners, i no només per la multa que ens pot caure de la Unió Europea, sinó 
en termes de salut, de salut de la ciutadania: no té preu, una vida, i avui dia sabem que 
ens hi juguem la vida de les persones que viuen en aquesta àrea.

I després, hi ha un tema, en concret, que aquest m’interessa molt perquè també té 
a veure amb la Llei de canvi climàtic que estem ara treballant, que és el tema del Port 
de Barcelona. És a dir, sabem que un 46,16 per cent dels òxids de nitrogen provenen de 
l’activitat del port; llavors, amb el tema del quaranta i escaig... (Veus de fons.) Bé, doncs, 
si estic equivocada –segur que teniu dades més actualitzades–, ja m’ho direu. És igual: 
un percentatge alt prové del Port de Barcelona. Aleshores era... Clar, l’aposta va ser la 
gasificació, però l’electrificació no. I qüestions del port que s’han de canviar. Quin era, 
també, el compromís de la seva Administració pel que fa al tema del Port de Barcelona?

I, bé, de moment ja està. Gràcies.

El vicepresident

Senyora Mireia Boya.

Mireia Boya e Busquet

Moltes gràcies per la compareixença. Jo, només, tres temes, i molt puntuals. Un 
l’acaba d’anunciar la companya Hortènsia Grau: què passa amb aquest 13 per cent del 
transport marítim?, perquè ens sembla que és una dada que és prou significativa com 
per implantar algunes mesures per tal de reduir-ho. Vaig anar a la cimera al Palau de 
Pedralbes, i curiosament només es va parlar del trànsit, del transport en vehicles privats 
a la ciutat de Barcelona, però aquest 13 per cent també contribueix enormement a la 
qualitat de l’aire de tota l’àrea metropolitana.

Hi ha un estudi de l’Ajuntament de Barcelona que diu, també, igual que la conse-
lleria, que no és prou significatiu, però, quan et mires els punts de mesura, de fet n’hi ha 
només un, que està allunyat dels centres d’emissió i a contravent. Per tant, se n’han fet 
estudis? S’ha avaluat com reduir aquest 13 per cent? Quines mesures es poden prendre 
des del departament per tal d’atacar d’un cop per totes el problema del Port de Barcelo-
na i del transport marítim?, si és que es vol atacar.

En segon lloc, pel que fa als episodis crítics i a la seva previsió, a nosaltres ens sem-
bla que els usuaris de transport privat difícilment modificaran els seus hàbits de mobi-
litat per molt que el departament digui que hi ha un episodi concret i per molt que ofe-
reixi una rebaixa en el transport públic d’un dia. Pensem que seria potser millor actuar 
globalment durant tot l’any, no?, i no només en aquests episodis crítics, i això potser 
s’hauria de fer modificant les formes de transport.
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S’han plantejat ampliar aquesta T-2 i fer-la més barata tot l’any? O disminuir el preu 
del transport públic? O fins i tot ampliar-lo a tot l’any? O fins i tot, també, aquests recur-
sos que es destinen a aquestes mesures que ha presentat, no seria millor no gastar-los 
en un dia concret, sinó fer una previsió per a tot l’any justament per evitar que hi hagi 
aquests episodis crítics, perquè reduiríem globalment, cada dia, les emissions?

En tercer lloc, hi ha el tema dels carrils bus-VAO. Per nosaltres ha estat un fracàs 
estrepitós, el carril bus-VAO de la C-58: no acaba de funcionar, no ha funcionat mai i 
ha estat una gran obra, una obra faraònica que d’alguna manera està desaprofitada i que 
s’han gastat molts diners allà i no ha acabat de funcionar, no? Aleshores, quan hem vist 
que se’n preveuen tres més, ens preguntem..., bé, primer, d’on surten els diners? I, en se-
gon lloc, si no seria millor invertir els costos d’aquests tres nous carrils bus-VAO previs-
tos en altres modalitats de transport que es demostren més eficients.

Per acabar, tenim la sensació, pel que ha explicat, que vostè prioritza les millores i 
la reducció de la contaminació del vehicle privat, però emfasitza pot en la necessitat de 
millorar el transport públic, i aquesta visió entre transport públic i transport privat. O si-
gui, quines mesures es preveuen, per, justament, no per reduir el vehicle privat, que ja 
ens les ha explicat, sinó per promocionar, per millorar el transport públic?

I potser és motiu d’una altra compareixença, però no ens estarem de preguntar què 
és el que passa amb Tarragona: per què no ens donen més informació?, per què no ens 
ho expliquen? Perquè la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona és molt preocupant, 
també.

Gràcies.

El vicepresident

Sí... (Carles Prats i Cot demana per parlar.) Sí. Ah, no sabia qui intervenia.

Carles Prats i Cot

Sí; bona tarda. Gràcies, president. Bona tarda, directora general. Bé, jo, abans d’en-
trar en les preguntes, volia fer dues reflexions, que són més d’àmbit de grup parlamenta-
ri, no tant pròpies del Govern, perquè entenc que també fins i tot supera l’àmbit compe-
tencial del mateix departament, tot el que és relatiu a transport públic, perquè hi ha una 
part important que és inversió de l’Estat.

El diagnòstic, bé, és el que és. Tots els grups més o menys estem d’acord o coin-
cidim en la solució, també, i sap greu que aquesta tarda no hi hagi cap representant del 
Partit Popular, perquè en la solució, qui realment tindria una part important a dir, no?, 
en la possible solució de la millora del transport públic a Catalunya, doncs, és el partit 
que governa a l’Estat espanyol, el Partit Popular, i també amb el suport de la resta de 
grups a Madrid.

Tenim un dilema, no?: o salut o anar a treballar. Perquè el transport públic, malaura-
dament, tot el que fa referència a Rodalies, difícilment la Generalitat podrà resoldre-ho 
sense el finançament que necessitem. Per tant, amb relació a la possibilitat d’emprendre 
accions estructurals per mitigar la contaminació de l’aire a l’àrea de Barcelona ho tenim 
molt complicat.

Nosaltres creiem que, bé, l’espoli fiscal que patim, no?, per part de l’Estat espanyol 
ens dificulta que..., no podem tenir les inversions en infraestructures que necessitem, i, 
per tant, fins que no es solucioni això, no podrem resoldre la mobilitat ni reduir la con-
taminació de l’aire ni consegüentment millorar la salut dels ciutadans d’aquest país. 
Sotmesos a Espanya no tenim ni tindrem un bon transport públic. Ja ens ho han demos-
trat: no hi ha pla de Rodalies, ni estació de la Sagrera ni Corredor Mediterrani, ara, ja, 
«Corredor Madriterrani», ja directament, obertament, diuen que el corredor, doncs, evi-
dentment ha d’anar per Madrid, i, per tant, no tindrem corredor ni per a persones ni per 
a mercaderies.

I per això, com per tants d’altres problemes dels ciutadans d’aquest país, volem la in-
dependència per millorar també la mobilitat de les persones, la qualitat de l’aire que res-
pirem i la nostra salut. Els catalans hem contribuït al pla Marshall d’inversions d’infra-
estructures a l’Estat espanyol, amb els 16.000 milions d’euros anuals, i a canvi, doncs, 
no tenim retorn amb cap mena d’inversió, i s’ha vist també en les darreres setmanes 
com el pressupost de l’Estat no preveu inversió pública..., o preveu una reducció de la 
inversió pública en transport per a l’àrea de Barcelona i la resta del país. Per tant, direc-
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tora, si no fem el referèndum i el guanyem, veig complicat solucionar el transport públic 
i reduir el nombre de vehicles, si no és que la gent volem que entri caminant al centre 
de les ciutats.

En clau interna, també hem de fer molta, molta autocrítica, i incloc també aquí tots 
els partits representants en aquesta cambra que han tingut i tenen responsabilitats en el 
Govern de la Generalitat i també en el món municipal. La contaminació de l’aire, igual 
que l’aigua subterrània, les aigües marines, són les grans oblidades. És el bé comú o, 
millor dit, el desinterès comú: com que no hi ha propietat privada, uns pels altres no 
preocupa gaire, a excepció dels científics i societat civil, que, com en d’altres casos, van 
per davant de molts polítics i governs.

En to d’autocrítica constructiva, que tant ens costa en aquest país, hem de mirar en-
davant, és obvi. Però també hem de tenir molt clar, i en això estic d’acord amb algunes 
coses que s’han dit, que anem tard i cal accelerar, hem de recuperar el temps perdut 
en aquest àmbit. El problema és estructural i les mesures també ho seran, i complexes 
d’implementar i, per tant, trigarem temps a veure’n els resultats. I, a més, hem de ser 
conscients que el canvi climàtic i l’increment de l’activitat econòmica no ajudaran a mi-
llora aquesta situació.

Felicitem el Govern i la resta d’administracions per les mesures adoptades en l’Acord 
polític, del 6 de març, per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barce-
lona. És un bon punt de partida, però cal avançar en la planificació i gestió del seu ca-
lendari, pressupost –també s’ha dit– i assignació de responsabilitats. En aquest país som 
experts en fer plans estratègics, estudis: cada nou govern de la Generalitat o ajuntament 
els repeteix i els torna a fer de zero. Som incapaços de fer pactes de país i mantenir un 
rumb. Per tant, d’acord en el pla que se’ns ha presentat, però amb calendari, pressupost, 
responsables i avaluació de resultats, i caldria també exigir responsabilitats en cas d’in-
compliment.

A nivell de regulació, estem pendents de la nova llei de qualitat ambiental, i espe-
rem que aquesta abordi possibles límits en els compostos orgànics volàtils, noves fonts 
de contaminació com l’ús de la biomassa o la contaminació odorífera, que també s’ha 
abordat en aquesta cambra, i, per què no, també plantejar certs tipus de taxes, no del 
CO2, que és pel canvi climàtic, sinó per la contaminació. També creiem que els plans 
haurien de posar més focus sobre certes activitats industrials, com ja s’ha dit, en el cas 
del Port de Barcelona, i també en el cas de les cimenteres en la utilització de combusti-
ble derivat de residus pels seus possibles efectes de les seves emissions.

Per tant, fetes aquestes consideracions més d’àmbit general, i aprofitant que tenim la 
directora general, volíem fer les preguntes següents. La primera és relativa a la xarxa de 
vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica, i, concretament: si considera que 
el nombre i ubicació d’estacions és el correcte, si el nombre de paràmetres i compostos 
mesurats és suficient..., aquí m’agradaria també que en algun cas, com el cas de Tarra-
gona, també se’ns pogués explicar quin criteri es fa servir a l’hora de triar els compos-
tos majoritaris i específics. També fer referència a les lectures en continu: si realment 
es pot fer tecnològicament una millora per tenir més dades i en alguns casos, com el de 
les partícules, doncs, lectures en continu? I si calen nous mètodes de lectura, perquè, bé, 
sembla ser que en certes circumstàncies meteorològiques alguns compostos poden ser 
difícil de determinar.

La segona pregunta seria: tot i que som conscients que es tracta d’un problema que 
té solució a mitjà, llarg termini, quines mesures creu el departament que serà possible 
aplicar en els propers dotze mesos?

I la tercera pregunta, i darrera: tenen estudiada la viabilitat de les alternatives ac-
tuals de transport públic en cas que entrin en funcionament les restriccions d’accés a la 
conurbació de Barcelona en vehicle privat el proper mes de desembre?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la directora, si vol respondre a les preguntes 
plantejades pels diferents grups.
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La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Moltes gràcies. A veure, intentaré..., en tot cas, com que hi ha alguna qüestió que 
s’ha repetit en les diferents intervencions, com jo crec que era el tema de fer una mica 
d’autocrítica o si la xarxa de prevenció era suficient..., després hi ha també el tema de 
pressupost, però aquest sí que, potser, és un tema una mica més llarg.

Però, bé, en tot cas, a nivell d’autocrítica, a veure, potser, no ho he fet explícit, però 
és evident que no estem on voldríem ser. També és cert, doncs, que els darrers anys la 
situació ha anat millorant: si veiem els nivells de contaminació de fa uns anys amb ara, 
la situació ha anat millorant. Però també està clar que, sobretot en el cas dels òxids de 
nitrogen, estem estancats, hauríem d’haver millorat i estem estancats, no hem empitjo-
rat però estem per sobre dels valors que marca la Unió Europea. I en el cas de les partí-
cules, tot i que hem millorat, estem lluny dels valors que recomana l’Organització Mun-
dial de la Salut. Per tant, satisfets, evidentment, no hi estem, i creiem que tenim molta 
feina per davant per assolir aquests objectius.

També no és un problema només d’aquí, perquè, quan veiem com està tot Europa, 
és un problema bastant comú a totes les grans ciutats europees. I el cas de Barcelona, 
doncs, no és dels llocs en els quals estem pitjor, la qual cosa no vol dir que no hàgim 
d’anar treballant, però sí que és cert que hi hem de continuar insistint.

També és un tema en què, ja ho hem comentat, les competències estan molt reparti-
des, i a més a més els orígens de la contaminació no són únics, sinó que són diversos, i, 
per tant, doncs, tot això fa que augmenti la complexitat del tema.

I abans, quan he comentat també una mica tot del tema del dièsel, també és cert que 
si els cotxes dièsel nous haguessin complert amb les emissions a què estaven autorit-
zats, doncs, tampoc en aquests moments tindríem aquest estancament, segurament, dels 
òxids de nitrogen. Això, per una banda.

Per l’altra, quant a la xarxa de prevenció i control, evidentment nosaltres creiem que 
el nombre i que la ubicació de les estacions és suficient; de fet, doncs, totes les dades 
que es recullen s’envien al ministeri i el ministeri ho envia a Europa, que és qui ens ho 
valida, i mai hem tingut cap crítica en aquest sentit, sempre s’han acceptat com a vàli-
des totes les dades que hem enviat. El que sí que és cert és que, com en tot, sempre po-
dem anar millorant i sempre podem anar incrementant.

Si comenta..., el tema que comentava d’automàtic i manual, suposo que es refereix 
a les partícules. I concretament el cas de Granollers, aquest és un cas... (Veus de fons.) 
Ah!, bé, doncs (l’oradora riu), sí que és un tema que hem d’anar mirant, i evidentment 
intentar ampliar al màxim les dades per tal que aquestes siguin representatives. Tot i 
així, o sigui, tindríem dues coses: una, les dades manuals de partícules, que són les que 
serveixen per valorar, però quan estem en episodis o volem veure l’evolució immediata 
necessitem dades automàtiques, perquè, si no, no podem treballar, necessitem dades al 
moment. Per tant, intentem combinar els dos sistemes: uns que són els que ens servei-
xen per reportar a Europa, i els altres, els que ens serveixen d’alguna manera per gestio-
nar el dia a dia. 

I intentem..., quan he dit el tema de les estacions, tenim diferents tipologies d’estaci-
ons. I en el que treballem després és..., amb aquestes dades s’utilitzen models, perquè no 
podem posar estacions a tot arreu ni que ens ho mesurin tot, i a través d’aquests models 
informàtics el que fem és una estimació de com està tot el territori. Aquests models, 
doncs, es van calibrant, i també és un tema que anem millorant cada vegada amb més 
dades, amb més experiència, i intentant afinar-ho cada vegada més.

Si entrem ja en el tema més concret de com es controlaran..., la pregunta de Ciuta-
dans, de com es controlarà la restricció a les vies, a veure, de moment en el que treba-
llem és en fer la restricció en cas d’episodi, a partir de l’1 de desembre del 2017, de les 
vies que són competència de la Generalitat, que són les úniques en les quals la Gene-
ralitat pot restringir el trànsit. I per això en aquests moments necessitem, que ens han 
dit que sí que ho faran, que hi hagi una modificació del Reglament de circulació. Es va 
modificar la Llei de circulació incloent-hi motius ambientals, però falta modificar-ne el 
reglament.

Per dintre dels nuclis urbans qui té la competència en les restriccions del trànsit són 
els municipis, i, per tant, els municipis han d’adaptar les seves ordenances per poder fer 
les restriccions que considerin. En aquest sentit, per exemple, Madrid ja pot fer aques-



DSPC C 383
19 d’abril de 2017

Sessió 10.2 de la CMAS 14

tes restriccions de trànsit perquè Madrid ha modificat la seva ordenança de circulació. 
Aleshores, el que es preveu és determinar una sèrie de punts a partir dels quals, doncs, 
no podrien entrar en aquesta conurbació de Barcelona, i això s’ha de vigilar amb càme-
res. Al final el que hi ha és una base de..., o sigui, les etiquetes van lligades a una base 
de dades, en la qual hi han les característiques dels vehicles, i si es determina que deter-
minats vehicles no hi poden entrar, el que es fa és la lectura d’aquesta matrícula, i, per 
tant, s’estableix una sanció per al cotxe que se salti aquesta prohibició.

Quant a la contradicció amb el tema del CO2 i els òxids de nitrogen, aquí sí que te-
nim un problema que a vegades costa una mica explicar-ho a la ciutadania. És a dir, si 
ho mirem des de la perspectiva del canvi climàtic, evidentment els cotxes dièsel emeten 
menys CO2 que els de benzina, d’acord?, i evidentment si anem a cotxes elèctrics i tot 
això, doncs, molt millor, sempre que l’energia de la qual es subministrin tingui un mix 
adequat, si no, podríem estar allà mateix.

Però quin és l’avantatge que tenim? El CO2 el generem arreu del territori i el po-
dem compensar en diferents llocs del territori. En canvi els òxids de nitrogen afecten el 
punt on es produeixen; per tant, el fet que circuli un vehicle dièsel amb unes emissions 
d’òxids de nitrogen elevades pel centre de Barcelona o per aquesta conurbació de muni-
cipis té un efecte aquí, i si hi han molts cotxes circulant, doncs, al final la concentració 
d’òxids de nitrogen en aquesta zona sobrepassa els límits que marca la Unió Europea. 
Un cotxe dièsel circulant pel Pirineu, com que allà no hi ha problemes de concentració 
d’òxids de nitrogen, els òxids de nitrogen es queden allà i no arriba a una concentra-
ció que pugui afectar la població, d’acord?, i, per tant... I a vegades això costa una mica 
d’explicar a la ciutadania, perquè no és un missatge..., a vegades el que va bé per a una 
cosa no va bé per a una altra.

Evidentment, l’impost de CO2 pel tema dels vehicles en aquests moments s’ha plan-
tejat de la manera que ho podem controlar. Evidentment sí que seria millor, doncs, po-
der-ho gravar sobre els quilòmetres recorreguts o d’alguna altra manera, però en aquests 
moments l’única dada que tenim és aquesta i, per tant, és així com ens l’hem plantejat. 
Aquest impost el que preveu és recaptar una sèrie de diners que s’han de repartir entre 
el Fons Climàtic i el fons de protecció del medi natural, i el que es preveu que vagi cap 
al fons de canvi climàtic són uns 55 milions d’euros l’any, dels quals no tots han d’anar, 
ni molt menys, a la renovació del parc de vehicles, però sí que una part important pot 
anar a la renovació de vehicles, tant privats com vehicles, doncs, d’autònoms.

En el tema..., aquí tindríem també part de la resposta del tema pressupostari: tin-
drem aquests diners que van al Fons Climàtic. També, en aquests moments, estem ti-
rant endavant el decret del fons que regula, que també és finalista, les..., el que estan 
pagant les indústries per l’emissió d’òxids de nitrogen i, per tant, també podrem dispo-
sar d’aquests diners. I fins ara el que sí que hem anat fent han sigut ajudes al sector del 
taxi o al sector dels autònoms per ajudar-los a renovar les flotes, perquè, precisament, el 
tema de distribució urbana de mercaderies és un dels aspectes que ens preocupa; sobre-
tot, doncs, cada vegada també s’està incrementant l’eCommerce, que és un mercat que 
evoluciona molt ràpidament i, per tant, aquí tenim un repte important. 

Però aquí hi ha una part d’ajudes, però jo crec que també hi ha una part que hem 
de treballar, que és vèncer determinades barreres. És a dir, quan parlem amb les grans 
flotes, a vegades el que ens demanen és no tant una ajuda a la inversió, perquè tenen 
capacitat d’inversió, sinó més el fet que els ajudem a trencar barreres de disponibilitat 
d’oferta, que hi hagi models, que les cases de rènting acceptin tenir vehicles elèctrics, 
etcètera. Perquè moltes vegades aquests combustibles menys contaminants a mitjà ter-
mini acaben sent més rendibles que no els combustibles fòssils. I, per tant, d’alguna ma-
nera al que hem d’ajudar és a vèncer aquesta poca..., o la manca de capacitat de poder 
fer la inversió, que aquí és on els petits autònoms tenen la barrera, però si mirem tota 
l’anàlisi, podríem dir, del cicle de vida d’aquests vehicles, en general, a mitjà termini 
s’acaben amortitzant. Per tant, les grans flotes el que ens demanen en aquests moments 
és més un horitzó clar de cap on volem anar i quines seran les restriccions que es posa-
ran que no tant una ajuda a la inversió, que també ja la plantegem.

(Veus de fons.) Intento anar... (Veus de fons.) Intento anar molt ràpid. Hi ha tota una 
part..., en tot cas, inversió en transport públic i port. Inversió en transport públic: en 
aquests moments estem en màxims històrics de transport públic, per sobre dels nivells 
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del 2008, per tant, per sobre de nivells precrisi. Per tant, hi ha una part que s’hi ha d’in-
vertir i que s’ha de millorar; hi ha, per exemple, una inversió prevista, doncs, de compra 
de nous trens per a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, però s’haurà 
d’anar incrementant tota l’aportació en transport públic i per això estem demanant tam-
bé més recursos. 

Aquí el que sí que s’ha intentat és congelar el preu del transport públic: de l’any pas-
sat a ara, s’ha congelat el preu del transport públic. I el que s’ha fet és també millorar 
alguns abonaments de tipus social: s’ha fet la T-16, que s’ha ampliat fins als setze anys. 
I, per tant, en aquest sentit, no s’ha incrementat..., potser no s’ha disminuït el que seria 
desitjable, però estem també en una aportació, jo diria, dintre dels marges europeus, a 
la banda baixa del que és el que aporta el ciutadà o el que paga el ciutadà del que és el 
transport públic.

En el cas del port, no ho he mencionat explícitament però el port també estava pre-
sent a la cimera i el port té, doncs, el seu pla, també, de millora de la qualitat de l’aire, i, 
per tant, també és un dels temes en els quals treballem.

I, finalment, en el tema dels carrils bus-VAO que es plantegen, parlem de carrils bus-
VAO low-cost, més tipus el de la C-31, que és pintura i poca cosa més, i, en alguns ca-
sos, doncs, el que s’haurà de fer és alguna obra concreta per millorar temes de seguretat 
o temes de determinades incorporacions, que no pas el fet de construir una via elevada, 
com es va fer el de la C-58. Per tant, a nivell de cost parlem de tota una altra cosa i cre-
iem que sí que està dintre d’uns paràmetres normals que es poden tirar endavant.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Lo temps sempre és curt. Obriré un torn darrer entre els 
portaveus. Així, com mirant, mirant, mirant, veig l’Hortènsia...

Hortènsia Grau Juan

No, no és per obrir torn. Simplement és perquè, com que això es grava i jo he donat 
una dada que no és, voldria que constés la rectificació pel que fa a les emissions de NOx 
del port, que jo he dit que eren el quaranta i escaig, i no: ara està..., a les últimes, que ara 
ho he revisat, és sobre el catorze. Jo n’havia mirat malament la dada. Llavors simple-
ment era per corregir-ho perquè no...

Ja està. Gràcies, president.

El president

No, no, moltes gràcies perquè realment lo punt de rigor és d’admirar. Moltes gràcies 
i quedarà en acta, farem constar en acta això.

I, per tant, donem per acabada... Moltes gràcies, directora. I... (Veus de fons.) Si és 
curta sí, francament.

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Ha sortit el tema de Tarragona, i també n’hi ha una petició per part del Grup de Ciu-
tadans. A veure, jo crec que el tema de Tarragona dona per..., i que ens hem ofert a fer 
una compareixença quan ho considereu convenient.

El president

Jo també he de dir que, just abans d’entrar, ja li he dit a la directora que no li podria 
donar tot lo temps que ella segurament creia que necessitava, però ella m’ha expressat 
que quedaria a disposició de tots i cadascun dels grups per a aquell tipus d’interlocució 
directa que vulgueu, amb nivell de detall que vulgueu. M’ho ha dit expressament, per 
tant, us ho trasllado.

Moltes gràcies; moltes gràcies per haver vingut dues vegades i no una, amb la pèr-
dua de temps que això suposa.

I el que farem serà, sense més temps..., passar a la següent compareixença de la nova 
sessió de la comissió, de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, per parlar de la sequera, eventual sequera. 

La sessió s’aixeca a les quatre de la tarda i nou minuts.
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Sessió 11 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) s’obre a les quatre de 
la tarda i dotze minuts. Presideix Germà Bel Queralt, acompanyat del vicepresident, Josep 
Lluís Franco Rabell, i del secretari, David Rodríguez i González. Assisteix la Mesa la lletrada 
Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit i Martí, Adriana Delga-
do i Herreros, Carles Prats i Cot, Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Dolors Rovirola i Coromí i 
Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier 
Domínguez Serrano i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de Ciutadans; Marta Moreta Rovira i 
Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Hortènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya 
Sí que es Pot, i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí i 
Vergés, i els membres de l’Estratègia Catalana Residu Zero Joan Borràs Alborch, Mercè Ge-
rona Ribas, Josep Lluís Moner i Tomàs i Joan Salabert i Loscos.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, 

davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a presentar el Pla especial d’actua-
ció en situació d’alerta i eventual sequera (tram. 357-00354/11). Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de l’Estratègia Catalana Residu Zero davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar el fonament i la conveniència d’una 
llei de prevenció dels residus i per a l’ús eficient dels recursos (tram. 357-00352/11). Comis-
sió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.

El president

Donem la benvinguda al director de l’Agència Catalana de l’Aigua i començarem, 
sense més preludi, la seva compareixença.

Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, per a presentar el Pla especial d’actuació en situació d’alerta 
i eventual sequera

357-00354/11

Com en general, tindrem un primer torn de fins a uns quinze minuts, seguit d’una 
ronda dels portaveus dels diferents grups i reacció per part del director general, a qui 
agraïm la seua disponibilitat i el fet que haja vingut. I, sense més, té la paraula.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (Jordi Agustí i Vergés)

Bona tarda, senyores diputades, senyors diputats. Gràcies per poder presentar aquest 
Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera avui, que estem, doncs, en 
les conques, en una situació diferent de fa uns mesos: la cosa ha millorat.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Explicar-los, que vostès ho saben molt bé, que la gestió de l’aigua és gestió de l’equi-
libri, sempre diem això; és a dir, que gestionar l’aigua i gestionar els recursos és una 
gestió dels equilibris, dels equilibris entre les demandes i les ofertes.

Per altra banda, també aquest pla de gestió de sequeres és la gestió dels sacrificis. 
Per tant, parlem de dues gestions: la gestió de l’equilibri, que és la gestió en si de l’ai-
gua, equilibrar-ne els diferents usos, les diferents demandes i els diferents recursos que 
tenim, alhora, en aquests moments, i en una situació de sequera gestionar sacrificis, que 
és... Una sequera és veure la cara interior dels embassaments, com poden veure a la foto 
de dalt. Aquesta és la cara interior dels embassaments: poder veure, doncs, el campanar de 
Sant Romà de Sau, que és un indicador català de la sequera. 

Què és una sequera? La sequera és «l’absència» –segons el diccionari– «o deficièn-
cia perllongada i anormal de precipitació». Per tant, estem parlant d’això: d’absència de 
precipitació. Per altra banda, poden veure molt bé..., aquí hi ha un cas també bastant 
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il·lustrador de què és la sequera, que és la cua de l’embassament de Sau. Aquí, dalt de 
tot, hi ha el monestir de Sant Pere de Casserres, en una situació..., doncs, amb l’embas-
sament plenament ple i en una situació de sequera, en la qual ja poden veure fins el prat, 
hi ha crescut l’herba i tot.

Aquí, en aquest petit retall del diari: que l’últim any hidrològic, el que es va tancar..., 
els anys hidrològics van des de l’1 d’octubre fins al 30 de setembre. Doncs, l’últim any hi-
drològic, per tant, tancat el 30 de setembre del 2016, va ser un dels tres més secs del segle.

En aquest pla de sequera, de quin àmbit territorial parlem? Parlem de les conques in-
ternes de Catalunya, que són aquestes de color blau fosc. L’altra part de Catalunya és la 
part hidrogràfica que correspon a la conca de l’Ebre. 

Aquí tenim les dues Nogueres i el Segre, que tributen a l’Ebre. I aquesta és la con-
ca catalana de l’Ebre, la qual és la meitat aproximadament del territori de Catalunya, té 
312 municipis i només representa el 8 per cent de la població de Catalunya. I, això sí, 
malgrat això té les reserves d’embassament de 3.500 hectòmetres, molta de reserva per 
a una demanda majoritàriament de reg.

Les conques internes: des de..., la que estem parlant aquí, és a dir, en aquest pla de 
gestió de sequeres de la conca interna, és de l’altra part de Catalunya, on és la meitat de Ca-
talunya, també; 634 municipis, el 92 per cent de la població de Catalunya viu a les con-
ques internes, i una capacitat de reserva, doncs, de 700 hectòmetres cúbics, que és rela-
tivament petita, és reserva, diguéssim, de cicle anual, poc més que anual.

Per altra banda, aquesta part de Catalunya també, doncs, té molta pressió d’indús-
tria, hi ha molta indústria instal·lada, que també fa una demanda. I, per altra banda, 
també rep molt de turisme, que també genera una demanda en època estival, majorità-
riament. Aquesta part de Catalunya és on l’aigua majoritàriament és de boca. 

Per tant, aquí, quan fem una gestió de sequera és una gestió sempre orientada a pro-
veir aigua de boca; és el bé a protegir, l’aigua de boca. I estem parlant, doncs, d’unes 
conques internes amb una densitat equivalent a la dels Països Baixos: estem en densitats 
de quatre-cents habitants per quilòmetre quadrat. Per tant, molta pressió demogràfica, 
molta pressió d’indústria, pressió turística, conques mediterrànies, rius curts, poc em-
bassament i molta demanda d’aigua de boca. Aquesta és la situació.

En aquestes conques internes tenim una pluviometria que va, aproximadament, 
d’uns mil mil·límetres/any, 1.300 a la part alta de Catalunya, a les conques del Ter i del 
Llobregat, i va decreixent al llarg de les conques internes fins als quatre-cents mil·lí-
metres/any, de tal manera que la mitjana es pot situar, a tot Catalunya, als set-cents 
–set-cents i una mica més– mil·límetres de precipitació l’any, amb unes característiques, 
doncs, com poden veure aquí, d’una variabilitat d’un any a l’altre important.

I amb un fet anecdòtic que..., aquí poden veure una sèrie des de l’any hidrològic 40-
41 fins al 12-13, en la qual, doncs, l’any de màxima precipitació, que va ser l’any hidro-
lògic 71-72, que és aquest d’aquí, va seguit de l’any de mínima precipitació, que seria el 
72-73. No ho sé, com si d’alguna manera la natura intentés compensar l’excés, l’excés de 
l’any anterior el compensa l’any següent. Per tant, fixin-se vostès que podem passar de la 
màxima precipitació històrica a la mínima precipitació històrica només amb 365 dies 
de diferència.

Com s’han gestionat fins ara les sequeres? Doncs, les sequeres s’han gestionat a 
base de decrets. Aquí poden veure..., això seria l’evolució dels embassaments, per tant, 
aquestes corbes que fan alts i baixos és la situació dels embassaments. Poden llegir aquí 
els hectòmetres cúbics l’any, i aquestes línies de color són diferents escenaris, diferents 
situacions. Aquí estaríem en una situació d’alerta; això és una situació d’excepcionalitat, 
excepcionalitat 1 i emergència. Si en un determinat moment de l’any estem en un d’aquests 
colors, vol dir que estem en una situació, doncs, o d’alerta o d’excepcionalitat; d’alerta 
estaríem aquí, d’excepcionalitat 1 –això ha canviat ara amb el nou pla–, d’excepcionali-
tat 2 o d’emergència.

Poden veure aquí aquests mínims d’aquí, que són, doncs, sèries històriques: la del 
99, la sequera del 2000, la del 2002, 2005 i 2007 –2005 i 2007. Aquí hi ha una sèrie de 
bastantes baixades en els embassaments, és a dir, poca reserva; no hi havien recuperaci-
ons, sinó que venien..., després d’una baixada hi havia una recuperació, però aquí hi ha 
un seguit de poca reserva amb molt poca capacitat de recuperació, que és el que ens va 
provocar la gran sequera del 2007-2008.
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Com es va gestionar tot això? A base de decrets: un decret l’any 99, un decret l’any 
2000, 2002, 2005 i 2007, que van venir completats d’altres decrets al llarg del 7 i del 8. 
Per tant, la gestió de les sequeres es feia via decret, no es feia d’una manera predictiva, 
sinó que es feia d’una manera, doncs, ad hoc, ad hoc de les circumstàncies.

Quina és la situació actual dels embassaments? Avui tenim una reserva del 86 per 
cent, per tant, és un bon dia per venir a explicar un pla de sequeres, perquè és un mo-
ment de tranquil·litat. Quin és el moment de parlar d’un pla de sequera? Precisament en 
aquests moments: en moments de tranquil·litat, moments de serenor, en els quals hem de 
pactar amb tots els intervinents, amb tots els usuaris, pactar quines seran les condicions 
de sacrifici en el moment que s’hagin de començar a gestionar aquests sacrificis.

Com hem arribat a la situació actual? Diuen que quan perds, no perdis mai la lliçó. 
Els catalans, en la sequera del 2007-2008 no vàrem perdre la lliçó, i una de les lliçons 
més apreses que vàrem recollir com a societat és l’estalvi, de tal manera que tenim un 
dels consums per capita més baixos d’Europa, que estan de l’ordre de 115 litres per per-
sona i dia a Catalunya, i 104 litres per persona i dia a l’àrea metropolitana, fruit, doncs, 
d’aquestes sequeres i també –també– de l’entrada del quart tram. En el cànon de l’aigua, 
a través d’aquest mecanisme incremental, el quart tram té una repercussió important, 
de tal manera que fa prendre consciència del consum de l’aigua a través d’aquest cànon 
dissuasiu.

Aquesta lliçó apresa pels catalans de l’estalvi ens ha ajudat, ens ha ajudat per ges-
tionar les sequeres a futur. I no només és una de les lliçons que vàrem aprendre, en và-
rem aprendre una altra: calia fer un conjunt d’infraestructures, que es varen fer; conjunt 
d’infraestructures que es van anar desenvolupant: com una instal·lació de tractament 
d’aigües marines, és a dir, una dessaladora, la ITAM del Llobregat; la interconnexió de 
la dessaladora de la Tordera amb la planta de tractament d’aigua de Cardedeu, la que 
agafa l’aigua del Pasteral, la que ve del Ter; doncs, ja hi ha la interconnexió feta. Hi ha 
també una interconnexió de dues estacions distribuïdores, que són els dos llocs on arri-
ben les aigües produïdes del Ter o del Llobregat i es distribueixen a tota la regió metro-
politana de Barcelona, que serien aquestes dues estacions distribuïdores, la de Trinitat i 
la de Fontsanta, i la interconnexió d’aquestes dues.

També, per altra banda, es va construir l’estació regeneradora d’aigua del Prat, el 
que seria la regeneradora d’aigua, és a dir, la que reutilitza l’aigua de la depuradora del 
Prat; per tant, aquesta regeneradora d’aigua, que després veuran més endavant que està 
dimensionada i dissenyada per abocar aigües al que seria la llera del Llobregat, a l’as-
sut de Molins de Rei. Per altra banda, també es van fer tota una sèrie de millores en els 
tractaments de la planta del Llobregat.

I una de les altres coses que es van fer, a part de tot aquest conjunt d’instal·lacions, 
va ser la recuperació de més de dos-cents pous municipals, que eren recursos locals, 
que tenien els diferents ajuntaments, i perquè tenien un recurs més còmode, més fàcil, a 
través d’una xarxa supramunicipal, doncs, havien abandonat aquest recurs local. A tra-
vés d’unes ordres de subvenció es varen recuperar aquests pous, són uns 230, de tal ma-
nera que estan disponibles.

La tercera lliçó que vàrem aprendre... Per tant, tres lliçons, dèiem: la primera, l’es-
talvi individual; la segona, ens falten instal·lacions, les hem fetes; la tercera, coneixe-
ment. La sequera ens va donar coneixement, coneixement d’unes gestions d’un con-
junt d’anys que es va haver de gestionar la sequera: coneixement de quina és la situació 
d’una gestió estressant d’una sequera que ens va venir, doncs, sobtada, el 2007-2008; 
coneixement que hem anat desenvolupant a través de metodologia, a través de proce-
diments, a través de models de simulació, que ens permet ara diagnosticar quin serà el 
futur i com podem afrontar aquest futur. I això és un pla de sequeres: aquest diagnòstic 
i després la metodologia i totes les accions que haurem de fer per poder afrontar una 
sequera, i quina resiliència té el sistema, aquestes noves instal·lacions, per aguantar o 
suportar aquesta sequera.

Què és un pla de sequera? Doncs, és una eina de prevenció, és una eina de preven-
ció que planifica tot un conjunt de mesures en un moment, com els deia abans, tranquil. 
Això s’ha de fer amb serenor, no en el moment de la crisi, no en el moment que no te-
nim aigua, que llavors es genera una situació enervant.
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És un document que per a qui hagi de gestionar aquesta sequera és una guia. És 
aquell document que, quan hi ha la situació, s’obre el calaix, es posa sobre la taula, es 
comencen a passar fulls i es va veient què s’ha de fer, què ha de fer qui, quan, en quin 
moment i de quina manera s’ha de comunicar. Aquest document de gestió és primordial 
per poder afrontar, doncs, aquesta situació de sequera. Per tant, com deia abans, substi-
tueix aquests decrets a les conques internes de Catalunya.

Quins objectius té? Garantir l’abastament minimitzant els impactes econòmics, per-
què això sí que ho hem analitzat: hem analitzat els impactes econòmics de la reducció 
de les dotacions en les activitats. I per altra banda, doncs, també els impactes sobre el 
medi; és a dir, no només en la sequera s’ha de proveir d’aigua de boca en aquesta ne-
cessitat, sinó minimitzar l’impacte sobre les activitats i minimitzar sobretot l’impacte, 
també, mediambiental.

L’aprovació del pla correspon al Govern, tal com estableix l’Estatut d’autonomia, i 
el contingut d’aquest document està determinat per la Llei del Pla hidrològic nacional, 
que fixa aquestes obligacions a les administracions hidràuliques, en aquest cas, de l’Es-
tat espanyol.

Quins documents té un pla de la sequera? Doncs, té el mateix pla, té una memòria 
tècnica, un informe de sostenibilitat ambiental i una memòria econòmica que justifica 
allò que els deia abans de la minimització dels impactes sobre l’activitat econòmica i 
quin cost té la gestió de la sequera.

Quins estats bàsics hi han? Doncs, hi han dos estats bàsics: el de no passa re i el de 
sí que passa. El de no passa res serien aquests dos estats de dalt: el de normalitat i el de pre-
alerta. El de prealerta ja no és una normalitat, ja es comencen a fer determinades ac-
tuacions, però realment quan s’entra a gestionar la sequera és quan ja entrem en alerta. 
Alerta, excepcionalitat i emergència són els tres estats que volen dir gestió de sequera.

Les probabilitats que hi ha d’arribar a aquests estats s’han minimitzat molt amb re-
lació a les que teníem abans. És a dir, ara estem parlant de que en l’estat..., abans de tot 
aquest conjunt d’instal·lacions que els he dit abans, entrar en alerta abans de les instal·la-
cions, abans de l’estalvi individual i abans de la gestió del coneixement que tenim nosal-
tres, que ens permet d’alguna manera anticipar-nos i posar en marxa tot aquest con-
junt d’instal·lacions, com la dessaladora, balancejar bé els recursos del Llobregat amb 
el Ter i saber en quin moment els has de disposar, o sigui, tot aquest coneixement que 
hem anat adquirint... Doncs, abans d’aquest coneixement, abans de l’estalvi individual i 
abans de les instal·lacions d’entrar en alerta hi havia una probabilitat d’un 8 per cent; un 
8 per cent vol dir cada dotze anys i mig. Ara aquesta probabilitat, amb aquest nou esce-
nari, amb aquestes lliçons, és d’un 3 per cent; per tant, entrar en alerta és un 3 per cent, 
vol dir cada trenta-tres anys.

En excepcionalitat abans estàvem en un 1 per cent –excepcionalitat. Seguim estant en 
l’1 per cent, aquí sí que no ha canviat. I en emergència: en principi els models matemà-
tics ens diuen que entrar en emergència en aquell moment era zero i ara per ara segueix 
sent zero. Per tant, aquest estat d’emergència és un estat del quasi mai –del quasi mai.

És important, sobretot, l’estat d’alerta, perquè és l’estat en el que vostès veuran des-
prés unes sèries simulades del que pot estar passant, i a l’estat d’alerta pot haver-hi al-
gun moment que hi entrem. Però, com els deia, hem passat de 12,5 anys de recurrència 
a trenta-tres anys.

Com es gestiona..., quina és la visió de gestió dels recursos en una situació de seque-
ra? Doncs, bé, aquí podem veure quatre d’aquests estats: el de no passa re, amb aquelles 
dues fases que dèiem abans, no?, de normalitat i prealerta. Per això, en prealerta aquí 
poden veure aquest petit salt, perquè vol dir que ja passa alguna cosa, vol dir que s’acti-
va la prealerta.

I com es fa? En situació normal –en situació normal–, que estaríem a la banda es-
querra, normalment, la demanda –tot això seria la demanda de consum– es fa amb ai-
gua de desembassament. Sempre és l’aigua que d’alguna manera s’ha d’utilitzar primer, 
si la tens. Per què? Perquè també has de preparar l’embassament per rebre més aigua. Si 
no utilitzes aquesta aigua i consumeixes aigua dels aqüífers, en el moment que plogui 
els embassaments s’embassaran. Per tant, convé tenir els embassaments en situació de 
rebre aigua. Per tant, és la primera aigua que s’utilitza, la de desembassar. I les altres 
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aigües s’utilitzen de recurs: l’aigua subterrània s’utilitza molt poc; la de dessalinitzadora 
s’utilitza molt poc, i la reutilització també s’utilitza molt poc.

En aquella situació de prealerta, aquell petit salt que els deia: no passa re, però sí que 
passa. Doncs, ja es comença a activar la dessalinització i es comença a activar..., sobre-
tot la dessalinització. I a mesura que anem avançant en estadis, evidentment ens va bai-
xant la quantitat d’aigua i es van activant tots aquests altres recursos, fins al punt que en 
situació d’emergència estaríem en un mix de producció que..., una part important, quasi 
una quarta part, una mica més d’una quarta part seria aigua subterrània, dessalinitza-
ció, reutilització i el que ens quedaria dels embassaments.

Com funciona determinar que s’està en situació de sequera...?

El president

Estem secs de temps.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua

Perdó?

El president

Estem secs de temps.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua

Sí?

El president

Sí, és que estem per damunt del temps reglamentari.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua

Què diu! (Veus de fons.) Bé, aniré molt ràpid.

El president

Gràcies.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua

En les conques internes hem determinat divuit unitats d’explotació. Aquestes divuit 
unitats d’explotació són les que d’alguna manera es monitoren. Com es monitoren? De 
tres maneres diferents: les que tenen embassament, a través de les reserves de l’embas-
sament; les que s’alimenten d’aqüífers, d’aigües subterrànies, a través del nivell piezo-
mètric, o quantitat d’aigua, del nivell de l’aigua, per dir-ho d’alguna manera, i les que 
són captacions de pluja, de rius, captacions superficials, a través de la pluja acumulada.

Això serien, doncs, diferents situacions, com els he explicat abans. En base a la re-
serva, segons on estigui la reserva en un determinat mes: on estiguem de reserves, es-
tarem en una d’aquelles situacions d’alerta, excepcionalitat, etcètera. Això quant a les 
reserves en embassaments, això quant a nivell piezomètric.

I pel que fa a la pluja acumulada, funciona per una espècie de campana de Gauss, 
que no és de Gauss, en aquest cas és una campana gamma, a través d’un índex de preci-
pitació estàndard, que és internacional, i a través d’això, doncs, en base a l’estadística es 
determina si estem en una situació o en una altra.

Tenim un butlletí mensual on es van posant aquests indicadors de cada una d’aquestes 
divuit unitats de gestió i, aquests indicadors, doncs, en quin estat estan. Ara tot Catalu-
nya està de color blau, però hi han diferents mesos de l’any, que no es poden veure poder 
aquí, de mesos passats en els quals hi havien determinats colors de groc perquè sí que hi 
havien zones de Catalunya, sobretot a la tardor, com l’aqüífer Carme-Capellades, que 
amb un pla de sequera aprovat hauria estat en situació d’alerta.

Com es gestiona la sequera? Doncs, es gestiona utilitzant els recursos disponibles. 
En aquest cas, serien tots els recursos per mobilitzar, siguin dels rius, siguin dels aqüí-
fers, a través de quatre criteris: el de garantia d’abastament, el de la qualitat de l’aigua, 
el d’impacte ambiental i el del cost.

Aquí els posaré molt ràpidament alguns exemples. Quant a aquells pous recuperats, 
doncs, les consignes d’explotació, les consignes d’explotació quant a l’aigua que es pot 
treure per metre cúbic / dia. Pel que serien nivells piezomètrics, és una taula de doble 
entrada: en base a les reserves embassades i els nivells piezomètrics es donen consignes 
d’explotació d’aquests pous.
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Quant a la dessalinització, és una taula, doncs, que es llegeix al revés: quan estem al 
100 per cent de l’aigua embassada, de les reserves, el funcionament és d’un 10 per cent 
aproximadament. I a mesura que van baixant les reserves, 80, doncs, s’activen més fases 
de la dessalinitzadora de tal manera que en el 50 per cent arribem a produir el 70 per 
cent d’aigua dessalada, i en el moment que estem en el 30 per cent de reserves d’embas-
sament, arribaríem a produir el 100 per cent d’aigua dessalada. Es va activant d’aquesta 
manera. Això és un increment que hi ha previst –això és de color clar– perquè és una 
evolució que hem fet amb relació al document que va sortir a informació pública, per-
què pretenem d’alguna manera incrementar l’entrada d’aquesta aigua dessalada.

Quant a l’aigua regenerada de l’ERA del Prat, doncs, aquesta és una aigua, com els 
deia abans, que està previst tirar-la a l’assut de Molins de Rei de tal manera que torni 
una altra vegada al riu i poder-la captar a la planta d’Abrera perquè sigui potabilitzada. 
Aquesta aigua un cop surt d’aquí pràcticament és una aigua en qualitat de capçalera de 
riu. Una depuradora és com un riu compactat a dintre d’una instal·lació, el que fa és el 
mateix que faria el riu en format natural, ho fa un planta de tractament d’aigües resi-
duals, una depuradora. I una planta de regeneració és com allargar quilòmetres de riu 
per deixar una aigua de qualitat pràcticament pura.

Pel que fa a les reserves embassades dels dos embassaments, el que els deia abans, 
això és una gràfica d’equilibri: juguem sempre amb els balanços de l’aigua que traurem 
del Ter i de l’aigua que traurem del Llobregat, de tal manera que aproximadament les 
reserves vagin sempre en el mateix percentatge, vagin baixant en el mateix percentatge, 
i que quan hi hagin desequilibris ho compensem.

Aquí, quant a quins són els desembassaments màxims dels embassaments en aques-
tes diferents situacions d’alerta, d’excepcionalitat o d’emergència. Doncs, el pla preveu 
quins són aquests màxims desembassaments. 

I pel que fa als consums individuals, comença, en cada un d’aquests escenaris que 
els deia abans –d’alerta, excepcionalitat i emergència–, a fixar consignes per als ajunta-
ments de dotacions màximes d’ús per cada una de les activitats, des de la dotació mà-
xima per al mateix municipi fins a quines són les accions que s’han de fer en el reg de 
zones verdes –és a dir, es va restringint el reg de zones verdes fins a prohibir-lo en situa-
ció d’emergència–, pel que fa a la neteja de carrers..., és a dir, es van reduint determinats 
usos de l’aigua a nivell local, pel que fa a les piscines, pel que fa a la neteja de vehicles. 

I llavors pel que fa a d’altres... Estic anant de pressa, eh?, una mica per intentar arribar...

El president 

Però tingui en compte que després hi haurà un altre torn que podrà completar...

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua 

Si m’ho permet, doncs, acabo ràpid. Pel que fa a altres usos, hi ha una sèrie de res-
triccions quant al reg agrícola, als usos ramaders, que venen consignades.

Pel que fa al medi hídric, element a protegir, també, els rius, els trams protegits de 
rius. Doncs, en això es fa un monitoratge, es donen consignes de tal manera que, si hi ha 
un deteriorament temporal, sigui recuperable, està sempre consignat en que sigui recu-
perable –si es deteriora, que sigui recuperable. I sobretot pel que fa als trams protegits 
hi haurà un monitoratge –en situació d’excepcionalitat o d’emergència– constant dels 
rius perquè ens permetin la seva recuperació.

S’ha fet una anàlisi alternativa entre dues variables, que seria potenciar l’oferta o po-
tenciar la demanda. Són dues variables, per tant, tenim quatre alternatives i amb aquest 
conjunt... Perdó. (Pausa.) Amb aquest conjunt de variables que el mateix pla estudia la 
millor opció és un balanç entre potenciar l’oferta i potenciar la demanda d’una mane-
ra mixta. En l’estudi econòmic és la situació en què representa menor cost; això es fa a 
través d’unes taules, d’un mètode que es diu Leontief, que és una manera d’avaluar l’im-
pacte de la restricció dels consums d’aigua.

S’ha fet també tot un conjunt de sèries sintètiques empitjorades, és a dir, són situa-
cions, sequeres pitjors que les sequeres que hem viscut, i en totes el sistema ens deter-
mina que, a través de les instal·lacions que vàrem fer, tenim la resiliència suficient com 
perquè mai –mai– entrem en emergència. I en aquest cas, hem augmentat un any més 
de sequera, quaranta-vuit mesos sense ploure, pràcticament, i amb això el sistema se-
gueix aguantant en l’excepcionalitat però sense entrar en emergència.
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Final. Dir-los que hi ha un comitè de seguiment de la sequera, un comitè permanent, 
que es constitueix..., que es gestiona la sequera des de l’agència. Hi ha un observatori de 
la sequera. I a mesura que es van entrant en diferents fases, doncs, es va entrant als dife-
rents departaments de la Generalitat fins al punt que en situació d’emergència hi partici-
parien els òrgans de gestió i hi participaria el president.

A través d’un pla de sequera es substitueix l’anterior gestió mitjançant decrets. És 
una gestió àgil i precisa, sense dilacions ni improvisacions. És un equilibri entre la re-
ducció del consum de la població i els impactes mediambientals. Té un desplegament 
progressiu perquè hi han divuit situacions diferents a Catalunya de cada una de les uni-
tats. I està pactat amb antelació.

I finalment, dir-los que a la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua hi ha un 
enllaç amb els plans i programes que podran trobar aquí a l’agència, plans i programes, 
pla de sequera: hi trobaran tots els documents aquests que estudien.

I moltes gràcies per la seva atenció. 

El president 

Moltes gràcies, director. Jo ja comprenc que hi ha una certa tensió entre la volun-
tat dels membres de l’executiu d’explicar fil per randa les coses i el fet que els membres 
de la comissió ja en coneixen lo background, ja en coneixen los antecedents i, per tant, 
això dona una perspectiva diferent del temps. Però, bé, per això alguns s’han de passar 
una mica i altres hem de mirar que no es passin massa del temps. 

I ara, per no passar-me més del temps encara, obriríem lo torn de paraules. En pri-
mer lloc, la diputada Marina Bravo, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidente. Gracias, también, director, por sus explicaciones, que, aunque 
haya intentado ser breve, pues, han sido bastante completas. Nosotros, entrar ahora en 
cuestionar, pues, los resultados de todos los estudios técnicos que se hayan hecho, todos 
los análisis previos que entendemos que se han hecho para llegar a esta solución, que 
entendemos que es la óptima de aprovechamiento de los recursos. Pero, por ejemplo, 
muchas cosas que intuitivamente pueden parecer de..., empezar a intentar aumentar la 
cantidad de agua reutilizada un poco antes podían..., bueno, muchas cuestiones que así 
a simple vista se pueden plantear entiendo que no se incluyen, sencillamente porque los 
estudios que se han hecho y los análisis que se han llevado a cabo no daban ese resulta-
do como óptimo. 

Así que, sin entrar a cuestionar todos esos estudios, sí me gustaría preguntar: ¿cómo 
ha sido la tramitación de este plan? ¿Qué consenso se ha llegado a conseguir entre todos 
los agentes implicados? ¿Cómo se encuentra ahora mismo ese consenso, entiendo, en-
tre los distintos sectores, entre los distintos territorios, entre, bueno, dentro del propio 
departamento y todas las administraciones implicadas? Y mis preguntas iban más en 
esa línea que en cualquier otra cuestión.

Gracias. 

El president

Moltes gràcies, diputada Bravo. Ara pel Grup Parlamentari Socialista, el diputat 
Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Molt bé; gràcies, president. Estic d’acord amb el director que els plans de sequera 
s’han de fer en moments no crítics per evitar les tensions normals que es produeixen, 
no? També serveix per fer una avaluació més serena de les infraestructures i les inver-
sions que en la darrera crisi hídrica es van haver de fer i que avui serveixen per donar 
aixopluc també a una part de la seva intervenció.

Diu: «Avui la situació és bona.» Sí, fa sis o set mesos enrere no ho era tant, eh?, i les 
previsions meteorològiques ens indicaven una altra cosa. Després les previsions meteo-
rològiques no han acabat d’encertar-la del tot i ara tenim una situació òptima, no?, pel 
que fa a l’abastament de les conques internes. Però estem en un país, en un territori que, 
bé, ja sabem que a vegades plou, o no plou, o «no sap ploure», com deia el poeta i el 
músic.
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Ho dic perquè..., i li demano la seva opinió, eh? –la seva o la de l’Agència Catala-
na de l’Aigua–: vostès han avaluat el Tercer informe sobre el canvi climàtic, la part que 
correspon a les previsions del règim hídric que tindrem a Catalunya en funció de les va-
riabilitats que es pronostiquen?, quina opinió en tenen? I, sobretot, quina opinió tenen 
de les propostes d’actuació que emergeixen d’aquest informe, del Tercer informe sobre 
el canvi climàtic?, que a diferència del segon no apuntaven, doncs, propostes d’actuació; 
aquest sí, o com a mínim recomanacions –no arriba al nivell de propostes, però sí reco-
manacions–, que en el tema de l’aigua podríem arribar a entendre que no hi ha una dife-
renciació entre el que serien les conques internes i les no internes, eh? I, per tant, sí que 
voldríem conèixer si el Govern ha fet alguna valoració d’aquest informe i sobretot de les 
recomanacions que s’hi fan.

Gràcies.

El president 

Moltes gràcies, diputat Terrades. Té la paraula la diputada Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Bé, jo crec que avui és un dia històric en aquest Parlament, per-
què és la primera vegada des de..., bé, clar, deu anys, és que cal temps, no?, per pair les 
coses. Jo penso que és la primera vegada que des del Govern hi ha no una crítica, sinó 
un reconeixement a la feina feta durant uns anys, perquè durant molts anys hem hagut 
d’estar sentint i escoltant que l’ACA estava endeutada, que l’ACA l’havíem arruïnat, que 
l’ACA tal, que l’ACA no tenia..., era com si tot s’hagués fet malament. 

Avui, per part del director –per això dic que és un dia històric, i jo l’hi agraeixo 
profundament, eh?–, des de tota la lleialtat institucional, doncs, se reconeix que en un 
moment donat davant d’una crisi de sequera molt bèstia es van fer tota una sèrie d’ac-
tuacions –planta dessalinitzadora, es va actuar en els aqüífers, es van arreglar pous– 
que han fet que avui en dia puguem tenir una situació, diguéssim, més descansada o 
es pugui fer front en millors circumstàncies a una eventual sequera, que a més no serà 
eventual perquè, enganxant-ho amb el que deia el Jordi, segons el Tercer informe sobre 
el canvi climàtic, la previsió és que cada vegada aquests episodis, bé, es vagin repetint.

Per tant, crec que és un dia important. I que, bé, a mi em dona com una tranquil·litat 
de poder girar full i poder a partir d’aquí dir: «Bé, doncs, no ens tirem més els trastos al 
cap, eh?, Govern i oposició, i vegem com a partir d’aquí podem anar millorant.»

Dit això, que em semblava molt important perquè, bé, per mi ha sigut molt impor-
tant, jo crec que el pla aquest de sequera..., que, bé, hem pogut veure l’informe de sos-
tenibilitat ambiental que es va fer del pla, està molt relacionat amb el pla de gestió de 
conques internes. Si realment es vol que sigui un instrument que s’anticipi, no?, i que no 
actuï, vull dir, quan tenim el problema, com passava amb els decrets, ha d’estar molt re-
lacionat, ho està, amb el pla de gestió de conques internes. 

Llavors aquí sí que hi han qüestions del pla de gestió de conques que ens preocupen 
i, clar, també d’aquest pla de sequera, no? I li’n plantejaré unes quantes: per exemple, 
tot el tema de..., davant d’una situació d’emergència o d’alerta, hi ha tots els plans que 
han de fer tant els municipis, els plans municipals, com..., però que s’han de fer prèvia-
ment, els municipis els han de tenir fets, han de tenir previsions, com les comunitats de 
regants, com les indústries, com les instal·lacions ramaderes, com determinats centres 
recreatius i turístics els han de tenir previstos. Llavors, volia saber si ho tenen fet o no 
ho tenen fet, o si tenen controlat, diguéssim, si tothom té fets els deures i si vostès en 
aquest sentit ho exigeixen.

Una altra qüestió: vostè ens posava en el quadre que el tema de recórrer als aqüífers, 
no?, sempre ha de ser l’últim recurs. Clar, des de la privatització o la venda d’ATLL sa-
bem que això no ha estat així, que en determinades ocasions no s’ha utilitzat l’aigua de 
la dessalinitzadora perquè tenia un cost més alt i s’ha recorregut als aqüífers. Llavors, 
quins controls o quins mecanismes té l’ACA per impedir que això passi?, perquè això 
sabem que ha passat, no sé si actualment passa, si hi està més a sobre l’ACA, però al-
menys ha passat. Clar, llavors això és un problema, perquè els aqüífers no els tenim en 
bon estat, les masses d’aigua subterrània no les tenim en bon estat, com vostè mateix 
reconeixia en una resposta que ens va fer a unes preguntes del nostre grup parlamentari. 
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També saber..., el tema justament dels pous i dels aqüífers; sí que és veritat que en 
aquella època se’n van arreglar molts, però ara continuem tenint molts pous, diguéssim, 
contaminats o que no són aptes per al consum per un excés de nitrats, alguns d’origen 
ramader i agrícola, altres d’altres orígens. Quines actuacions ha fet l’ACA per poder, di-
guéssim, restablir aquests pous, aquests aqüífers? 

També ens preocupava, en el tema de la connectivitat de..., no?, tota aquesta connec-
tivitat fluvial nosaltres creiem que en el pla de conques internes no quedava del tot ga-
rantida. Com els plans especials de sequera hi poden afectar?

I ja finalment, per acabar, una qüestió que..., crec que vostè ho ha intentat, i això 
l’honora, ho ha intentat diverses vegades, però no se’n surt, que és el tema del cànon 
ramader, que jo entenc que no... A veure, el tema del cànon crec que és important per 
fer una bona política d’aigua, però penso que en el tema del cànon ramader no es pot fer 
com una tarifa base plana, perquè hi han situacions completament diferents: des del ra-
mader que ell mateix, bé, obté l’aigua, se la depura i la torna en perfecte estat a la xarxa, 
fins als que no fan bones pràctiques. I per tant, hem de pensar de quina manera o quina 
figura busquem per implantar això, però que no..., implantar-ho, ja l’hi dic, no com una 
tarifa plana. Si vostès han avançat en aquest sentit, tenen estudiat algun mètode, a veure 
si en la propera llei d’acompanyament, doncs, ens en podem sortir, donat que en les úl-
times no ens n’hem sortit.

I ja està. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Grau. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, la diputada Roigé.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, president. I gràcies, també, director, per la compareixença, pel detall de la 
intervenció i també per la bona notícia amb la qual ha iniciat la intervenció: el fet que 
estiguem millor que fa uns quants mesos i també el fet que avui ens trobem en un mo-
ment de tranquil·litat i de serenor, que ens permet també afrontar aquesta temàtica, que, 
com han dit els diputats que m’han precedit, és una temàtica, és una situació que al final 
ens acaba generant certs moments complicats, i que per tant és bo poder-la afrontar en 
moments de tranquil·litat.

I per tant, evidentment, felicitar en primer lloc el Govern, perquè és la primera ve-
gada que tenim una eina d’aquest tipus. Fins ara havíem patit les situacions i les havíem 
hagut de portar a terme quan ens trobàvem ja en una situació que no hi havia més re-
mei, i per tant això ens portava a situacions de difícil gestió que acabaven derivant en 
conflictes territorials, en conflictes que poden ser innecessaris si tenim una eina com 
aquesta. I per tant, ens trobem que avui ja no ens caldrà determinar una gestió a cop de 
decret, com també ha dit, i que per tant tenim una eina que ens determina com actuar 
en cada un dels moments i les situacions, que esperem que no es produïsquen, però al-
menys això ens genera una situació de tranquil·litat derivada d’aquesta planificació acu-
rada.

Per tant, ens trobem davant d’una gestió eficient, en termes també ambientals, que 
ens allunya també de gestions anteriors, que entenem que ens havien portat certs pro-
blemes, i que avui podem afrontar de manera diferent. I per tant, davant d’això, creiem 
des del nostre grup, també, que aquest pla ha de ser una eina que es puga aplicar de for-
ma immediata, que puguem tindre aquesta seguretat que ens aporta tindre aquesta eina 
aprovada. I, per tant, sí que voldríem que ens pogués determinar exactament l’executa-
bilitat d’aquest pla, és a dir, que aquest pla el puguem aprovar, el puguem tindre aprovat 
de forma..., el puguem executar de forma clara, i per tant puguem tindre un termini pel 
que fa a la seva aprovació i que ens permeta que no ens puguem tornar a trobar amb si-
tuacions en què es determinen quins són els remeis quan ja no hi ha una altra manera 
d’actuar.

També a la vegada ens ha dit que la sequera ens va donar un coneixement de la ges-
tió, també a banda de determinar unes infraestructures i una previsió d’estalvi, que tam-
bé s’ha interioritzat dintre de la societat del nostre país, i que ens ha determinat també 
poder minimitzar l’impacte sobre el medi natural, i això també és molt important, sobre-
tot en determinats territoris del nostre país a l’hora de poder afrontar aquestes situacions.
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I molt breument, també ens ha determinat –tot i que sense poder expandir-s’hi més 
pel fet del termini que tenia la seua intervenció– quins són els usos i com se limitaran 
els diferents usos de l’aigua en moments de sequera, determinats també per quines si-
tuacions de sequera... En això sí que també li voldríem demanar si pot ampliar una 
mica la intervenció, tenint en compte el temps que ha tingut en aquest moment, també 
lligant-ho amb el fet de l’ús per a l’agricultura, també, no?, amb el fet de què succeeix 
quan ens trobem amb aquesta situació, com es pot afrontar aquesta situació, si és que es 
produeix –i esperem que no es produeixi.

I per tant –i ja acabo–, agrair també de nou la seva intervenció, també des de la 
vessant de diputada territorial que hem patit en altres moments aquestes situacions, i, 
per tant, determinar i poder, des del nostre grup, demanar celeritat a l’hora de poder-se 
aprovar aquest pla que ens aporta també aquesta tranquil·litat que ens aporta tindre 
aquest pla, aquesta eina, de cara a futures situacions que esperem que no es porten a 
terme, tenint en compte que ens ha donat unes bones dades, uns bons resultats. Esperem 
que així puga ser d’ara endavant.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Roigé. Senyor director, té vostè ara la paraula. Faci’n l’ús 
que considera necessari, dins d’una moderació, però l’ús que considera necessari.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua

Moltes gràcies. Contestaré per ordre. A la pregunta de si hem valorat altres alternati-
ves amb relació a entrar-hi abans o no la dessaladora. En aquesta anàlisi alternativa –és 
que he hagut d’anar molt de pressa–, fèiem l’alternativa de màxima demanda o de mà-
xima oferta. Hi han diverses maneres de gestionar. La primera alternativa era la 0, dir: 
«No fem res i quan arribem a emergència, ho posem tot en marxa de cop.» Alternativa 
1, que és l’alternativa del pla de gestió, és a dir: «Al mateix temps que anem introduint 
nou recurs, anem mobilitzant nou recurs, anem demanant, també, estalvi.» Per tant, és 
la gestió de les dues coses: de nou recurs i d’estalvi. Després hi han unes altres alterna-
tives, de dir: «No, no. Demanem estalvi d’entrada, que tothom estalviï...» O l’altre dallò 
és: «Produïm recurs des del primer moment i ja estalviarem després.» Són situacions 
extremes, no?

D’aquestes situacions s’ha fet una anàlisi d’impacte..., i allò que els deia al principi: 
la gestió de l’aigua és equilibri. Doncs, en aquest equilibri, evidentment, s’han de fer les 
dues coses alhora: mentre es van produint nous recursos, es va mobilitzant nou recurs 
d’una manera gradual, també es va demanant estalvi a la gent, de tal manera, doncs, 
que la gent vagi abaixant la demanda mentre anem fent oferta. Com els deia abans, amb 
l’estudi, a través d’unes taules de valoració econòmica, es pot veure quin és el cost de 
cada una d’aquestes alternatives, i aquesta alternativa mixta de fer les dues coses alhora 
és la que d’alguna manera té un cost global a nivell de societat..., bé, és aquest que esta-
ria entre 111 i 132 milions d’euros.

Per tant, hem balancejat, diguéssim, la mobilització de recurs nou, que normalment 
és més car que l’aigua desembassada; la desembassada, l’aigua d’embassament sempre és 
una aigua més barata que l’aigua dessalinitzada i també més barata que la regenerada, 
tot i que la dessalinitzada sempre és més cara que la regenerada. Per tant, aquest nou 
recurs, aquesta aigua nova que s’està dient ara de l’aigua regenerada, que és un concepte 
que haurem d’anar introduint, que és un recurs que tenim perquè tenim la planta de pro-
ducció d’aigua regenerada, doncs, que es va fer amb fons europeus i que està pendent de 
tornar a posar-se en marxa, i que per Salut..., Salut ens la deixa posar en funcionament 
en situació d’excepcionalitat.

Ara aquest any 2017 tenim previst començar a fer proves, amb Salut, coordinades 
amb Salut, per començar, doncs, a fer proves d’analítica, que se’n van fer, el 2009 se’n 
va fer, però per anar tenint coneixement català –coneixement català– de la utilització 
d’aigua regenerada. Sí que n’hi ha coneixement: n’hi ha coneixement americà, hi ha co-
neixement també australià de la utilització, però podem fer un coneixement europeu ca-
talà. I amb això, doncs, amb aquesta aigua regenerada és un recurs que tenim.

Posar en marxa aquesta dessaladora regeneradora ens produeix uns seixanta hectò-
metres cúbics l’any, que és equivalent a la Llosa del Cavall, és a dir, és com tenir un nou 
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embassament, per tant és important. El que passa que té un cost, té un cost econòmic 
que possiblement el podem suportar, el podem suportar econòmicament, però també té 
un cost mediambiental: utilitzar aigua..., que ho has de fer a través de quilowatts hora, 
a través d’energia, i sempre que hi ha un quilowatt hora hi ha un cost ambiental, perquè 
hi ha uns grams de CO2 i hi ha uns micrograms de residus radioactius associats a cada 
quilowatt hora.

Per tant, amb això que els deia de la gestió de l’equilibri, anar posant en marxa 
aquestes aigües que s’han de produir, doncs, bé, malgrat que es puguin pagar, també 
hem de mirar el seu impacte ambiental. Per tant, és una mica la conjunció de tot plegat 
que ens ha portat a proposar un equilibri de recursos d’una manera assossegada i amb el 
menor cost d’impacte econòmic.

Per altra banda, vostè també em preguntava sobre el consens amb els agents im-
plicats. Es va fer una informació pública, que va acabar el 3 d’octubre, en la qual, vam 
rebre tot un conjunt d’al·legacions que estem estudiant i contestant. Les més importants 
són les que es van produir a l’entorn del Ter –a l’entorn del Ter– i per això el consell va 
decidir crear una taula del Ter, que cada quinze dies ens trobem a Girona, en la qual, 
d’alguna manera, fem dues coses: primer, quina estratègia a llarg termini s’ha de fer per 
anar detraient menys aigua del Ter, per tant, anar introduint a la conurbació de Barce-
lona noves aigües. I, per altra banda, en situació de sequiera, quins seran els cabals del 
Ter; és a dir, quedarà el Ter en situació de no recuperació? Doncs, bé, en aquesta segona 
taula és el que estem treballant amb ells per poder exposar tot un conjunt d’alternatives 
i de metodologia per donar la seguretat que, en situació de sequera, la gent del Ter no 
seran els més perjudicats.

Perquè el 2007-2008 evidentment es va recórrer molt al Ter, i el Baix Ter va rebre 
uns perjudicis importants quant a la regulació; per tant, aquesta situació no la podem 
repetir, perquè ja no ens l’accepten. Per tant, aquesta..., primer, que no la planteja el pla, 
i, segon, ni l’hem plantejat, però ara hem d’explicar que no ho hem plantejat i els hem de 
convèncer, i per això estem en reunions amb ells cada quinze dies.

És, diguéssim, d’aquests agents implicats, el que més s’hi ha posicionat. De la resta, 
la indústria, com que ja han patit altres sequeres..., és a dir, molts altres sectors d’algu-
na manera són conscients, primer, de l’excepcionalitat amb què es produirà això, de la 
baixa recurrència que hi ha, que l’hem abaixada molt, ara, i per altra banda també són 
conscients que en aquestes situacions s’ha de fer un esforç, i no hem tingut cap, digués-
sim, posicionament. És el que els deia abans: és una gestió de sacrificis i en aquestes 
situacions excepcionals, doncs, bé, tothom, d’alguna manera, s’encongeix una miqueta.

Pel canvi climàtic, em deia el senyor Terrades... Aquí, el pla de gestió de sequera 
no..., i amb això també contestaria una mica a l’Hortènsia Grau en una petita part. En-
cara que pugui..., ho estem fent en el mateix moment que el pla de gestió de conca. Són 
dos documents diferents –dos documents diferents–, perquè el pla de gestió de conca és 
un document que diu com estan les masses d’aigua, com les tenim i com les volem tenir, 
i què farem amb el diner de tots, amb el cànon, per tenir-les millor, i quines mesures fa-
rem? Doncs, majoritàriament depuradores, etcètera, o majoritàriament subvencions als 
abastaments per garantir que la gent disposi d’aigua de boca. Per tant, és un document, 
diguéssim, d’acció davant d’una millora de les masses d’aigua i d’un conjunt de mesu-
res: inversions, obres, gestió...

En canvi, un pla de gestió de sequera no és un document de fer obres ni un docu-
ment de futur, és un document de gestió de present, és a dir: «Avui tinc una sequera 
perquè m’ha plogut poc i tinc les infraestructures que tinc, i tinc les masses d’aigua que 
tinc, i les tinc com les tinc. Com ho faré? Com ho faré amb el que tinc, avui que m’ha 
plogut poc?, i quins recursos mobilitzaré i quins sacrificis demanaré a tothom? I vigila-
ré que les masses d’aigua no en surtin perjudicades de tal manera que sigui irreversible 
el seu perjudici.» Són dos documents que, malgrat que siguin dos plans, no tenen res a 
veure, i nosaltres sí que..., no tenen cap vincle de connexió llevat d’aquest possible efec-
te, senyor Terrades, del canvi climàtic.

Però el tema del canvi climàtic l’ha treballat més el pla de gestió, perquè allà, en el 
pla de gestió, acabem dient, de totes les conques hidrogràfiques del pla de les conques 
internes, quin dèficit tenim a la conurbació de Barcelona, Ter-Llobregat. Doncs, bé, dos 
metres cúbics per segon a curt termini, que, amb un efecte de canvi climàtic, poden ser 
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quatre o sis. Hi tenim una forquilla perquè l’any 2050 o l’any 2070 no som capaços de 
pronosticar-ho amb precisió; però sí que sabem que dos, o potser quatre, o potser sis. 
Per tant, sí que el canvi climàtic té un dèficit, per tant el pla de gestió no dona resposta, 
que és qui hauria de donar resposta a això, perquè el reglament de planificació espanyol 
obliga a que això ho faci el Pla hidrològic nacional. Però són dos documents diferents, 
eh? Allò és la planificació i això és el document de gestió del que avui tenim; és a dir, si 
avui tinguéssim sequera, què tenim avui? Hem de fer això.

Evidentment tenim un dèficit hídric que, és clar, a la llarga, això ho hem de resoldre; 
ho hem de resoldre, i a aquests dos metres cúbics per segon, que poden ser quatre o sis, 
doncs, alguna solució hi haurem de donar a llarg termini, de menys recurrència que ara, 
perquè gràcies a les instal·lacions que tenim hem abaixat la recurrència d’aquests dè-
ficits. Perquè abans en teníem 5,7, és a dir, aquests dos metres cúbics per segon, abans 
del 2007, abans d’aquestes instal·lacions, eren 5,7 metres cúbics per segon, que són 
175 hectò metres cúbics l’any. Ara aquests dos metres cúbics per segon són seixanta-tres 
hectò metres cúbics, és a dir, ens falta una Llosa del Cavall, per dir-ho d’alguna manera. 
Per tant, ho hem reduït molt, gràcies a les instal·lacions. Hem abaixat la recurrència, però 
en seguim tenint: és a dir, ens pot passar un cop cada cent anys, que ens passi alguna 
cosa, i poder hi hem de donar una resposta, perquè no podem viure sempre pendents de 
si entrem en prealerta, en alerta, en excepcionalitat i no ens en sortirem, no ens en sorti-
rem fent això, i tothom aquí que s’estrenyi el cinturó. Ho hem de resoldre.

He entès la seva pregunta, no sé si anava... Com ho resoldrem? El pla hidrològic no 
hi dona resposta, però això, a la Taula del Ter ens marcarà una consigna de quin és el 
màxim sacrifici que vol fer el Ter, i allò que el Ter no faci de més sacrifici haurem de 
traslladar-ho un dia a una taula nacional i donar-hi una resposta. Algun dia haurem 
de donar-hi una resposta, en aquest país hi haurem de donar una resposta, però no la hi 
dona. El pla de sequera –ja l’hi dic– gestiona el d’avui, al pla de conca no hi ha donat 
resposta, ho hem llançat al Pla hidrològic nacional, però un bon dia ens haurem d’asseu-
re i donar-hi una resposta.

A la senyora Hortènsia Grau, vostè me deia allò de l’ACA endeutada. Bé, avan-
çar-los que ja només tenim..., ja hem tornat el 80 per cent de tot l’endeutament. A finals 
del mes de març vam fer un pagament important i ens hem quedat molt nets. Això vol 
dir..., a mi sempre m’agrada explicar que l’endeutament eren obres, obres fetes de..., vin-
culades al cicle de l’aigua; no són obres inútils, que no utilitza ningú, sinó que són obres 
que es fan servir.

El que passa és que es va anar més de pressa a fer les obres que el diner que hi ha-
via per pagar-les, i vam anar al banc. Quan el banc va tancar, amb la crisi econòmica va 
tancar..., era un deute estructurat a curt termini, i quan van tancar els bancs, doncs, bé, 
va haver-hi un problema. S’ha resolt el problema, hem sincronitzat les dues velocitats i 
a partir de l’any 2018 començarem ja a fer obres amb la velocitat adequada. Aquestes 
obres, és cert, ens han reduït la recurrència de la situació aquesta d’excepcionalitat o 
d’alerta que els deia abans.

Pel que fa a la privatització d’ATLL, que, ja l’hi dic, no seria aquest document de..., 
vostè em deia el tema de la producció d’aigua dessalada. Tot això està consignat. Com 
que ATLL és una concessió, es va haver de fer un plec, i en aquest plec explica exac-
tament què se li demana al concessionari, i això està consignat, en el moment... I són 
aquelles consignes que havíem vist abans, és allò, aquella gràfica de quan entraven les 
dessaladores. (Pausa.) Aquesta gràfica.

De fet, a la gràfica el blau fosc són les consignes que té ell. Quan els embassaments 
estan al 100 per cent, doncs, només s’ha de produir un 10 per cent. I és a partir del 75 
per cent de les reserves embassades que fa aquest salt –que fa aquest salt– i produeix 
una mica més. I quan..., i el 50 per cent de les reserves embassades, arriba a fer aquest 
altre salt i produeix el 70 per cent. I això ho té així pactat.

Per això nosaltres ara dèiem que amb aquest pla de gestió hem avançat i volem, en 
aquest pla de gestió, introduir aquests salts més avançats. Però això ens obligarà a, en el se-
güent quinquenni... Perquè amb ATLL les tarifes van per quinquennis; es revisen cada 
any, però cada cinc anys se’n fa una revisió profunda. Doncs, ara, el 2018, toca la revi-
sió profunda de tarifa, i en aquest quinquenni modificarem el mix de producció; el mix 
de producció vol dir que posarem més aigua dessalada d’una manera més ordinària, eh?
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Després, em parlava dels pous contaminats per nitrats. Possiblement no és objecte 
del pla de gestió de sequera, és objecte d’un altre..., o és objecte de parlar de l’ACA o 
de moltes coses que fem com a agència. En tot cas, doncs, sí, estic preocupat pels pous 
contaminats amb nitrats. Tots aquests pous que es van recuperar d’ajuntaments no 
són contaminats, són pous de recurs, d’aquests que es disposen, que són els que contem-
pla el pla. I sí que estem preocupats per aquesta contaminació. I vostè també sap molt 
bé que, bé, anem fent gestions per intentar trobar mesures per poder reduir aquesta con-
taminació. I em sembla que ja estaria.

I a la senyora Meritxell Roigé, bé, gràcies per la felicitació. Sí que em deia..., vostè 
em demanava el termini de tramitació. Ara, un cop informades les al·legacions, tenim 
tot un conjunt encara de documents. Això ha de passar al comitè de..., diversos dictà-
mens: dictàmens de la comissió de treballs de la CTS –de Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat–, comissió jurídica assessora... Bé, en fi, teniu tot un conjunt de tramitacions 
formals, perquè al cap i a la fi això serà un decret de govern. I un cop fet això, doncs, 
quedarà aprovat.

Jo compto que estarem uns sis mesos cada tramitació; un cop contestades les al·lega-
cions, doncs, tenen sis mesos de tramitació. I tant de bo ho poguéssim fer abans de final 
d’any, que aquest seria l’objectiu. Perquè malgrat que les reserves estan bé, és a dir, ara 
no ho necessitem a curt termini, és un document excel·lent per a qui sigui director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua el dia que hi hagi una situació d’aquest tipus, perquè, com 
els deia abans, és posar-lo sobre la taula i començar a passar fulls.

Començar a passar fulls amb allò que vostè em preguntava: «Hi han unes consig-
nes?» Sí. Les consignes..., és a dir, està tot consignat –tot està consignat. Estan consignats... 
Fixin-s’hi, hi han unes taules on diu el nombre màxim d’habitants que s’haurà de consi-
derar per calcular la dotació de cada població; les dotacions màximes per a cada pobla-
ció també estan consignades –també estan consignades–, per tant, no són nego ciables... 
(Pausa.) Estava intentant..., estic anant al revés. (Pausa.) Això. El nombre d’habitants a 
considerar en una població ja està pactat, no ens haurem d’asseure amb un ajuntament: 
«Quin cens teniu o quin cens no teniu.» L’impacte de la indústria de cada població tam-
bé està consignat; és a dir, una població amb molta indústria, una població amb poca 
indústria..., els litres per habitant que s’han de sumar en una població de poca indústria 
o en una de molta indústria també estan consignats. És a dir, està parametritzat tot, els 
cabals màxims, que en el moment que els hagin de dir «a tu et toca tant» no ho hagin 
de discutir, ni la població que hi ha ni el cabal per persona que hi ha. Per tant, això està 
consignat, a nivell de població.

I estan consignats, després, en base als diferents escenaris, quines són les reduccions 
que es poden fer: en neteja de vehicles –en determinades coses quotidianes, si vostè 
vol–, en el reg de zones verdes, en el moment en què no es pot regar. Fins a aquest punt, 
fins al punt que en neteja de vehicles s’entra en temes..., les ambulàncies es poden nete-
jar, però els vehicles particulars no. És a dir, s’entra en un nivell de detall que no s’hagi 
de passar a la situació que els ajuntaments hagin de fer plans –no sé qui ens demanava si 
havien de fer plans–, que els ajuntaments hagin de fer propis plans.

Perquè què pot passar? Molts ajuntaments..., a vegades un carrer separa dos ajunta-
ments, i resulta que en l’anterior sequera el d’una banda d’un carrer podia regar i l’altre 
no. Per què? Perquè aquell ajuntament havia sigut més estricte i l’altre no. I al mateix 
carrer, doncs, d’una banda regaven i de l’altra no. Aquestes situacions anecdòtiques, 
fruit de la casuística de molts ajuntaments, ja no s’han de donar, perquè ja està pactat 
com s’ha de fer tot. Per tant, l’hem pactat a priori. I tothom, a partir d’aquell moment, el 
que farem és, com deia abans, anar passant fulls i dir: «Ara toca fer això, perquè estem 
en aquest escenari.» I tothom té aquestes consignes.

I quant a la resta d’usos, també estan consignades les restriccions: en el reg agrícola, 
en alerta, excepcionalitat i emergència. Com els deia abans, en emergència, estadística-
ment, ara per ara, estem parlant d’un zero de recurrència. Però en les altres..., la resta de 
situacions, doncs, estan consignades aquestes màximes restriccions.

Però –però– això no vol dir que siguin uniformes. Qui a través d’un pla d’estalvi –en 
aquest cas va al revés– justifiqui que pot fer menor restricció que aquesta, per exemple, 
en comptes d’un 25 per cent de reg agrícola algú pot determinar que aquell pou amb 
aquell rec a aquell conjunt de finques el seu consum no afecta, no posa en crisi l’entorn 
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perquè no és un pou amb el que es compta per poder fer l’abastament d’aquell entorn. 
Doncs, si pot justificar-ho amb això, a través d’aquest pla d’estalvi, d’alguna manera po-
dríem augmentar aquesta restricció. Per tant, en aquest cas està consignat el genèric i es 
poden pactar les millores d’aquesta consigna restrictiva.

Per tant, com els deia abans, és un document tot pactat a priori, de tal manera que 
quan s’arribi al moment tothom sàpiga el que hagi de fer i que d’alguna manera no hi 
hagin, doncs, situacions de greuges comparatius, perquè està d’alguna manera consen-
suat i pactat en una situació de calma i en una situació d’endreça.

El president

Moltes gràcies, director. Si algun portaveu de grup parlamentari vol fer una nova in-
tervenció, que em fa la impressió que no... (Pausa.)

Agrairem molt la presència del director i dels seus acompanyants, i seguirem amb lo 
desenvolupament de la sessió amb següent compareixença.

(Pausa llarga.)
Farem un recés entre cinc i deu minuts. (Veus de fons.) Ara mateix, uns cinc minuts. 

Si voleu sortir per alguna cosa...

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i deu minuts i es reprèn a un quart de sis i tretze 
minuts.

El president

Moltes gràcies.

Compareixença d’una representació de l’Estratègia Catalana Residu 
Zero per a explicar el fonament i la conveniència d’una llei de prevenció 
dels residus i per a l’ús eficient dels recursos

357-00352/11

I donem la benvinguda als compareixents de Residu Zero. Espero no equivocar-me; 
està bé, no?: Residu Zero? (Pausa.) Tot i que estan sotmesos a les regles generals de li-
mitació que marca el Reglament en les compareixences, tenint en compte aquesta ca-
racterística, hem acordat que hi hagués molta flexibilitat en la forma de fer la presen-
tació, i els compareixents han decidit fer una compareixença molt vocal, amb diferents 
veus, lo qual ja està bé, perquè ja saben que han de fer un ús de l’autorestricció per no 
forçar-me a mi a fer-lo jo massa fort.

Lo primer que prendrà la paraula..., bé, les persones amb qui tenim compareixen-
ça són Josep Lluís Moner i Tomàs, Mercè Gerona Ribas, Joan Salabert i Loscos i Joan 
Borràs Alborch. I la primera persona que prendrà la paraula serà Josep Lluís Moner. 
Després, quan vulga, vostè, Joan Borràs, ja baixarà aquí a taula, d’acord? Per tant, sen-
se més prolegòmens, ja poden començar amb l’ús de la paraula, i qui ho haja de fer, que 
prema aquí.

(L’exposició dels oradors és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Josep Lluís Moner i Tomàs (membre de l’Estratègia Catalana Residu Zero)

Bé, doncs, moltes gràcies, en principi per haver-nos donat aquesta oportunitat d’ex-
plicar-vos la proposta. Com que penso que estem limitats de temps, dono per una mica 
conegut que nosaltres som la Comissió Residu Zero, que forma part d’aquesta Estratè-
gia Catalana Residu Zero, que des de l’any 2011 es va constituir a partir d’aquests fò-
rums; concretament, ja estem enguany preparant el cinquè fòrum. I sabeu que aquesta 
estratègia té uns referents internacionals, no els hem inventat aquí; d’alguna o altra ma-
nera vol dir que la problemàtica dels residus, com sabeu, és global, especialment a les 
societats occidentals.

I des d’aquest punt de vista, doncs, nosaltres també avui..., aquesta estratègia està 
consolidada en diversos grups de treball. Evidentment, el grup municipal, l’àmbit mu-
nicipal de l’estratègia és un dels referents, perquè és a qui li toca rebre, diguem-ne, la 
gestió dels residus municipals, que és un dels grans problemes que jo penso que hi ha en 
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aquests moments. Però hi ha altres àmbits de treball, que serien el de les entitats; les en-
titats socials estem preocupades per aquest tema i intentem també aportar solucions en 
aquests... I un altre àmbit destacat d’aquesta estratègia el componen les universitats ca-
talanes, totes les universitats públiques que d’alguna o altra manera també estan integra-
des en l’estratègia. Val a dir que també a nivell d’empresa hem intentat, també, que se’n 
formi part; reconeixem que és l’àmbit menys desenvolupat, però aquesta seria una mica 
la situació en aquests moments de l’estratègia. I en aquesta ocasió, assistim a aquesta 
comissió les persones de diversos àmbits que formem part d’aquesta estratègia catalana.

Per tant, el primer que us volíem dir, a banda d’agrair-vos aquesta invitació, és que 
–i ho hem de fer...– el 2009..., i em fa l’efecte que alguns dels parlamentaris –jo tinc 
molt mala memòria– segurament ja deuen haver escoltat en bona part les mateixes refle-
xions, o algunes de les reflexions que ara farem. El 2009 nosaltres ja vàrem..., ens vàreu 
atendre, o, en tot cas, els grups parlamentaris constituïts en aquells moments, i ja và-
rem plantejar aquesta necessitat d’elaborar una proposta de llei de prevenció de residus. 
La veritat és que va ser molt ben rebuda, pensem que va generar un debat interessant, 
però també hem de dir –ara, anant ràpid, no en farem una anàlisi– que tot i agrair, di-
guem-ne, doncs, la receptivitat, evidentment no va prosperar ni va haver-hi cap mena de 
posada..., d’iniciar cap mena de procés parlamentari que abordés aquest tema.

Per tant, amb la constitució del Fòrum Estratègia Catalana de Residu Zero, nosaltres 
considerem que aquest és un debat pendent. És un debat pendent entre altres coses per-
què només cal consultar les dades oficials sobre la gestió dels residus, quins són els seus 
resultats, quins són els impactes negatius que ocasiona aquesta situació, en un marc 
com l’europeu –i el nostre país està immers en aquest marc–, on sabem que l’escassedat 
de recursos és un dels factors que algú està atribuint precisament a les dificultats que té 
la mateixa Unió Europea, doncs, precisament..., i hi ha una reacció important, no?, com 
sabeu. I això és el que ens porta, precisament, a passar d’aquesta llei de prevenció de 
residus que vam anunciar, diguem-ne, l’any 2009, i que ara una mica rebategem o am-
pliem a una llei de prevenció de residus per a l’estalvi de recursos, eh?, d’acord amb els 
nous contextos.

En aquest guionet que us hem lliurat veieu que parlem del context de la proposta, i 
evidentment, doncs, hi ha una reflexió que confio que compartireu, i és el fet que fins 
ara, diguem-ne, el tema de la gestió dels residus s’ha tractat des del punt de vista de, en 
el fons, la seva ordenació, i aquesta, si ho analitzem històricament, va ser una molt bona 
proposta; és a dir, va haver-hi una llei reguladora de residus, que ja té molts anys. Amb 
aquesta Llei reguladora dels residus, nosaltres, des de la societat civil, per exemple, hem 
tingut ocasió, des de fa molts anys, en el moment en què va ser aprovada, d’anar a paï-
sos europeus capdavanters, i els havíem de repetir generalment: «–Ah, però vostès..., 
aquesta és una llei vigent a Catalunya? –Sí, sí» –nosaltres dèiem. «–I aquesta llei fa 
obligatori separar la matèria orgànica? –Sí, sí.» Ho rebien amb sorpresa, és a dir, amb 
una sorpresa positiva. Deien: «Caram, un país del sud d’Europa que té una disposició 
legislativa», que és la Llei reguladora dels residus, que té un rang molt important en el 
seu moment, etcètera.

Per tant, aquesta llei, si de cas, l’únic que hem de lamentar-nos és que no s’hagi apli-
cat precisament amb els ritmes i amb les previsions que contenia, especialment pel que 
fa a la separació, diguem-ne, de la matèria orgànica, per exemple, un tema escandalosa-
ment incomplert, com podem veure en els resultats que es poden donar, no?

Per tant, considerem que en aquests moments no es tracta tant d’ordenar –ordenar– 
la gestió dels residus, que va ser el gran avenç que des del nostre punt de vista es va do-
nar amb aquest corpus legislatiu aprovat, sinó que en aquests moments hem de passar a 
un estadi en el que cal una prevenció de residus; cal enfocar-ho d’una manera diferent, 
a tenor una mica del que actualment..., diguem-ne que hem de passar d’aquest punt de 
vista que «qui contamina paga», «qui contamina s’ha de fer càrrec...», que era l’esperit 
una mica amb què la llei reguladora..., és a dir, aplicava en definitiva les disposicions 
europees del moment, i aquest va ser el seu gran mèrit: vam passar del desgovern, de 
la desordenació dels residus, a ordenar-los segons les directrius europees; això va ser 
un gran salt, i el fonament de «qui contamina paga». Però en aquests moments potser 
l’avenç l’hem de situar en «qui contamina paga», però ha de ser per deixar de contami-
nar, no? Aquest és el gran avenç.
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I, per tant, en aquest context, una llei de prevenció de residus ha d’incorporar pre-
cisament les estratègies que tots vostès coneixen, precisament, perquè se’n fa..., espero 
que no se’n faci un abús semàntic, perquè l’economia circular..., és a dir, etcètera, no? 
En aquests moments potser tot és economia circular, i el que nosaltres desitjaríem és 
que això no sigui solament un lema, eh?, sinó que se’n faci realment una realitat.

I aquesta realitat, per exemple, tindria a veure una mica amb... És a dir, si només 
enfoquem –la idea és molt simple– el problema dels residus –aquest tema tan poc atrac-
tiu, en principi, que són els residus– des del punt de vista de la seva gestió i com ens els 
traiem del damunt, doncs, realment continuarem tenint problemes molt de temps. Si, en 
canvi, realment ens orientem cap a quina ha de ser la política econòmica, quin és l’inte-
rès públic, i quines són les regulacions que..., i quan diem «regulacions» no ho diem des 
d’un punt de vista intervencionista, sinó quines són les regulacions que el mercat ha de 
tenir perquè realment l’interès, diguem-ne, públic sigui el que surti beneficiat d’aquesta 
situació.

Nosaltres entenem..., hi ha tants exemples a nivell mateix del context europeu: on 
són aquells països, els que han avançat més en aquesta regulació dels mercats en aquest 
sentit, els que tenen una economia més sòlida i que és més forta davant de situacions de 
crisi, etcètera. És a dir, contra la idea que la desregulació, ocupar-se només de la gestió 
dels residus un cop s’han produït és el que ens permet avançar, ens permet avançar en 
una direcció equivocada.

I, doncs, si entrem una mica en una diagnosi, que confio que els parlamentaris que 
esteu aquí coneixeu aproximadament... A nosaltres ens agrada presentar sempre les da-
des, i és un petit treball que hem fet d’aquesta manera. Dissortadament, jo aconsellaria 
a l’Administració pública actuant que les presentés d’aquesta manera, que no les pre-
sentés, diguem-ne, posant-hi un pendent. És a dir, tots sabem que posem les ordenades 
i les abscisses, i podem fer molts treballs, no?, on la recollida selectiva té un pendent 
molt alt. No: s’ha de presentar el conjunt del problema, i fixeu-vos que en aquesta sèrie 
llarguíssima –llarguíssima– el que veiem és que el problema no està resolt, el problema 
continua. És a dir, aquesta franja, doncs, que naturalment hi hem posat el color apro-
piat, eh?, la del rebuig, és la que continua al llarg dels anys no complint allò que la llei 
reguladora diu que s’ha de complir, etcètera

I com...?

El president

Una pregunta. Perdona, anirem a dos hores de compareixença, si seguim així. T’ho 
dic perquè estic seguint –és la meua obligació– lo teu guió, estic seguint lo temps i es-
tic seguint on estem, i anirem a molt de temps de compareixença si no sou capaços de...

Josep Lluís Moner i Tomàs

De sintetitzar. D’acord.

El president

...sintetitzar, eh? Ara estaríem a l’hora i mitja de compareixença inicial, amb lo teu 
ritme.

Josep Lluís Moner i Tomàs

Molt bé. Doncs, bé, per completar això, fixeu-vos que els resultats..., penso que són 
objectius. Fixeu-vos on havíem d’estar a la recollida de matèria orgànica: el 2012, al 55 
per cent, i el 2015 estem al 34, i els objectius del Precat per a l’any 20 són el 60 per cent. 
I si mireu els envasos, estem igual. Per tant, això expressa, jo crec, un fracàs contundent 
que no es pot disfressar de cap de les maneres. Nosaltres hem rebut amb disgust les ex-
plicacions donades pel director de l’Agència de Residus, i creiem que no són de rebut.

I aquesta és la situació, i hem de buscar les causes reals de les que estem aquí... I ens 
sembla que aquestes dades, doncs, serien això. Les dades del 15..., sols s’ha arribat al 30 
per cent de la mitjana de reciclatge. Com dèiem, no s’arriba ni al 50..., no podrem arribar 
al 50 per cent l’any 2020, o dels objectius propis que s’ha fixat la nostra administració, 
del 55 per cent. L’any 20 està aquí mateix, eh?, i fixeu-vos on estem. La baixa recupera-
ció dels diferents materials; el descens de la recollida selectiva de la matèria orgànica, 
que és en el que tothom està d’acord que és on hem de centrar els objectius, etcètera. 
I l’estancament de la recollida selectiva no absorbeix ni el repunt dels últims dos anys. 
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Per no allargar-ho innecessàriament, la conclusió és que realment aquesta és una 
tendència molt negativa, i, per tant, s’ha de fer front al programa. I confio que d’aquí a 
cinc anys, o no sé quant, no tornem, amb uns altres grups parlamentaris, a explicar una 
altra vegada la necessitat... I desitjaríem que compartíssiu i que s’impulsés en aquest 
país una llei, realment, que anés més enllà d’una llei reguladora i d’ordenació dels resi-
dus una vegada produïts, i que afrontés decididament que el que cal fer és una llei que 
intervingui en els mercats perquè es produeixi sense generar residus, es produeixi se-
gons els criteris de l’economia circular, que tots estem d’acord que s’ha d’impulsar.

Bé, aquí hi havia una referència en aquests moments a l’estratègia europea: la matei-
xa Agència Europea de Medi Ambient presenta aquest estudi, que és interessant –que 
aquí el teniu, que si el voleu consultar...–, on planteja..., és a dir, ja no és una opinió ideo-
lògica, etcètera, sinó que dona dades, dades de la mateixa agència europea, on diu, doncs, 
això: uns estalvis d’un 12-23 per cent en aquest sector, una reducció del 24 per cent 
en consum de matèries primeres i energies... Són dades a nivell europeu, però perfec-
tament aplicables al nostre país.

I no cal allargar més el...

El president

Molt bé. Mercè, continues tu ara?

Mercè Gerona Ribas (membre de l’Estratègia Catalana Residu Zero)

Bé, llavors, davant d’aquesta diagnosi, nosaltres plantegem: realment aquest és el mo-
del de recollida selectiva, el model de gestió de residus que realment necessita el país per 
avançar? Llavors, nosaltres hem plantejat ja des de fa dos anys o així, que es va comen-
çar a plantejar el Precat, el pla de gestió de residus municipals i residus industrials de 
Catalunya fins a l’any 2020... El vam estar analitzant; vam presentar també en diferents 
municipis, entitats diverses, etcètera, unes al·legacions, plantejant que aquest realment 
no era el model de programa que realment necessitava Catalunya per avançar en la línia 
d’un canvi de paradigma, un canvi de model, que ens ajudés a invertir les tendències.

En aquests moments estem en 30 per cent de recuperació i 70 per cent de gestió de 
final de canonada dels residus, o sigui, de rebuig, i l’objectiu seria, l’any 2020, fer la in-
versió: 70 per cent reciclatge i 30 per cent... Però, bé, això com es farà?

Llavors, nosaltres analitzant una mica el Precat hem vist..., hi han aspectes positius, 
s’hi ajunta la gestió de residus municipals i industrials, i després analitzem... Però real-
ment les actuacions, els pressupostos, etcètera, per on van? Llavors veiem que hi han as-
pectes que és totalment continuista –totalment continuista, no?– amb les línies que hem 
estat detectant i hem estat analitzant que realment s’han de canviar. 

I, per una altra banda, a nivell general, planteja, doncs, objectius, planteja una di-
recció dirigida a la prevenció i a la recuperació de residus, però es queda molt limitada, 
sense posar instruments, eines ni actuacions realment incisives, i es queda, tot el tema 
de prevenció, en els acords voluntaris, i considerem que això és insuficient.

Llavors, què plantegem des de l’Estratègia Catalana Residu Zero? Doncs, sis 
–sis–grans línies de treball, sis grans instruments o sis grans línies de treballar un nou 
programa. Nosaltres considerem que aquest programa és obsolet i que han de canviar 
les línies d’aquest programa.

Llavors, és: primer, proposem un calendari d’abandonament de la incineració l’any 
2020. Per què? Perquè aquest programa consolida i expandeix encara més la incinera-
ció, i no sols amb les incineradores actuals, sinó cremant residus en les cimenteres, amb 
plantes noves de construcció de piròlisi i gasificació, i també utilitzant instal·lacions de 
tractament de purins, com el cas de Juneda, doncs, també per cremar combustibles deri-
vats de residus, o sigui, incinerar.

Després, què plantegem? Les inversions. Cal invertir les partides d’inversions dels 
pressupostos d’aquest programa. Aquest programa té un pressupost de 370 milions 
d’euros: 78 milions es dediquen a millores de les incineradores actuals; més de 36 mi-
lions es destinen a abocadors; 197 milions a tractament de final de canonada, que són 
els ecoparcs, i en un total un 86 per cent es dedica a inversions en tractament finalista i 
tractament de la fracció resta, o sigui, d’allò que no es separa en origen, i només un 14 
per cent en actuacions realment directes de reciclatge i recuperació. Realment una cosa 
és el discurs i l’altra la realitat. I això ho trobem en les dades dels pressupostos.
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Tercer punt. Model de gestió que prioritzi en els fets la recollida selectiva de l’or-
gànica. En quina línia? En la línia de sistemes que promoguin la individualització, o 
sigui, la recollida porta a porta o altres sistemes que descartin l’anonimat, eh? Perquè 
aquest és el greu problema: qui no vol reciclar, doncs, no; qui no vol separar, no sepa-
ra. I aquest és el problema que cal incidir-hi, i per això calen uns models de separació i 
de gestió de residus que limitin l’anonimat i prioritzin la individualització: pot ser amb 
porta a porta o pot ser amb altres sistemes –de targeta, etcètera–, però que individualit-
zi el ciutadà com a consumidor i com a generador de residus a nivell individual, que el 
corresponsabilitzi.

Després, doncs, evidentment, ja ho teniu aquí exposat –no m’hi allargaré–, i ho teniu 
en els papers, però molts més aspectes que el que facin..., el puntal prioritari d’aquest 
model de canvi de gestió de residus i de programa ha de ser prioritzar la brossa orgà-
nica, la separació de qualitat i quantitat de la brossa orgànica, que és gairebé la meitat 
dels nostres residus. Si realment aprofitem aquest material, tenim més de la meitat del 
problema solucionat: un adob molt bo, el compost, per millorar els nostres sòls, etcè-
tera, i també reduïm la contaminació que aporta la matèria orgànica en abocadors, in-
cineradores, etcètera.

Bé, després, aquí hi han, doncs, altres aspectes de canvi de model de recollida selec-
tiva, com és el de potenciar el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos i d’altres 
materials –piles, etcètera–, que ja fa no sé si vint anys que ho demanem i sembla ser que 
està un estudi a punt de sortir per fer la viabilitat d’aquest sistema, però no acaba de sor-
tir i realment sembla que no hi ha gaire interès o valor que això es posi, i realment és un 
sistema que responsabilitza el mateix productor, no?

Després, la prioritat de plantes de compostatge descentralitzades, petites, distribuï-
des per tot el territori. Hem de ser conscients que tot el territori català, la majoria del 
seu territori, no sé si és el 60 per cent, són zones boscoses, són zones de geografia, 
doncs, muntanyenca, etcètera; llavors, portar a grans distàncies la brossa orgànica té 
uns costos ambientals, econòmics, etcètera. Es solucionaria implantant sistemes com 
a Àustria, Alemanya i altres països, on les plantes són petites i descentralitzades, no?

I, després, bé, hi han altres aspectes més, no?, com separar els residus comercials, 
que ja és una recollida només de residus comercials, etcètera. Bé, ja ho veieu aquí. 

I sobretot això, que ja ho desenvoluparà més en Joan Salabert, és el tema que cal 
apostar per la responsabilitat ampliada al productor, o sigui la responsabilitat del pro-
ductor... És normal que ens corresponsabilitzem dels nostres residus, els ciutadans i els 
ajuntaments han d’assumir els residus orgànics, eh?, perquè els generem des de casa, 
però els altres residus són els que el sistema de producció i distribució ens fan comprar 
i ens fan consumir. Aquí és on s’aplica el principi comunitari de responsabilitat del 
productor, que són ells els que han de pagar els costos de tota la gestió dels envasos, 
de les piles, dels tèxtils, del paper, etcètera, que ja s’aplica a bastants països de la Unió 
Europea.

Bé, el quart punt seria la recuperació a tots els municipis de la taxa de recollida i 
tractament. Per exemple, aquí a l’àrea metropolitana no hi ha taxa de tractament de resi-
dus, i això s’està encobrint dins del que seria el rebut de l’aigua, i això és un problema 
important. (Veus de fons.) Bé, doncs, ja acabo.

Un aspecte final ja seria el cinquè, que és l’especificació en els àmbits territorials 
diferenciats per objectius. No és el mateix gestionar..., i els resultats i els objectius que 
s’haurien de tenir a l’àrea metropolitana o a les àrees de Barcelona, de Girona, de Llei-
da, etcètera, amb la gran producció de residus, la complexitat, etcètera, que a la resta 
de poblacions i de comarques de Catalunya. Aquí cal especificar diferencialment el que 
serien els indicadors, els objectius per zones específiques de Catalunya, i també així es 
pot valorar molt més l’esforç de cada territori.

Bé, i aquí ja només dir que precisament plantegem aquesta proposta de llei perquè 
això ens ajudarà a fer aquest canvi d’inflexió que comentava al principi per anar cap a 
un procés de transició cap a un nou model de producció i de consum que redueixi la so-
breexplotació de recursos i de contaminació.

Bé, doncs, Joan...
(El president dona la paraula a Joan Salabert i Loscos.)
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Joan Salabert i Loscos (membre de l’Estratègia Catalana Residu Zero)

Sí; moltes gràcies per haver-nos acollit en aquesta comissió. Bé, em sembla que 
–faig una reflexió així general– han expressat els meus companys que hem arribat, i 
jo crec que els ja palpem, als límits del que ens ha donat de si la llei reguladora. En el 
seu moment la Llei reguladora de residus va ser tot un salt endavant quant a l’abordatge 
d’aquesta problemàtica. I no sols n’hem albirat els límits, sinó que els estem veient, els 
estem patint en tots els àmbits, no només en el municipal sinó també en l’industrial, el 
ramader, etcètera –d’això en sou coneixedors–, i també ens ha canviat el context, i això 
també ho han comentat els meus companys. O sigui, la resta..., el que és l’entorn de la 
Unió Europea i el que és entorn de la..., també, diguem-ne, en part han albirat aquests 
límits i, per tant, estan canviant el plantejament de la manera en què s’ha d’abordar la 
problemàtica dels residus.

En aquest temps que ha passat des de les primeres vegades que nosaltres reivindicà-
vem això de fer una llei de prevenció de residus, sota la reflexió que era el temps..., sent 
un dels objectius principals de la llei reguladora i de la política de residus en general, 
era el gran oblidat en el seu desenvolupament legislatiu. Doncs, ara d’alguna manera, 
com deia, el marc conceptual ens està canviant.

L’estratègia europea de l’Europa 2020, doncs, ja estableix com a objectiu una Euro-
pa eficient en els recursos; tenim també la comunicació cap a una economia circular, un 
programa zero residus per Europa, tenim també al Parlament Europeu la resolució so-
bre ús eficient de recursos i cap a una economia circular, i aquí a Catalunya també s’ha 
establert un impuls a l’economia verda, l’economia circular. Diguem-ne que ens està 
canviant l’entorn en el qual abordar la problemàtica.

Això ja ho han comentat els companys, però d’alguna manera ja hem de començar a 
oblidar allò de la gestió de residus com una gestió que es fa a partir que el residu es dis-
posa, per dir-ho així. I això..., sinó que ja hem de començar a tirar enrere i veure quan el 
residu es comença a generar, és a dir, quan es prenen decisions dins l’àmbit empresarial 
i dins l’àmbit de distribució de residus que després fan que això acabi generant un resi-
du o un problema de contaminació ambiental. I, per tant, hem de ser més intel·ligents i 
més proactius.

De fet, en definitiva, el que demanem és que es desenvolupi legalment el suport que 
faci que tot de mesures que es puguin desplegar en aquesta direcció puguin trobar su-
port i, fins i tot, que se’n desenvolupin algunes de concretes. En definitiva, aquesta és la 
demanda que fem des de l’Estratègia Catalana Residu Zero, i que és tornar a fer el que 
va fer la llei reguladora en el seu moment adaptada a les circumstàncies actuals. Hem 
de tornar a avançar-nos, com va fer la llei reguladora, i concretament en el tema de la 
matèria orgànica, doncs, tornar-ho a fer amb el que seria una nova llei que parli de pre-
venció de residus i de contaminació, que parli d’eficiència de recursos, i ens posem al 
nivell dels països més avançats, que estan també veient els límits del que és la política 
clàssica de residus, estan veient també els límits del que significa l’economia dels recur-
sos, i estan plantejant idees com la de l’economia circular.

Molt breument. Nosaltres creiem que els instruments que podem fer servir per do-
nar cos a aquesta llei, un d’ells..., bé, a banda que hem sabut pel camí que l’Agència de 
Residus també està fent una revisió de la llei reguladora i que, per tant, creiem que hau-
ríem d’harmonitzar aquests dos impulsos. Nosaltres creiem que l’Agència de Residus, 
institucionalment, els seus mateixos objectius institucionals limiten la capacitat d’inter-
venir en el que és la política de residus des d’aquest nou concepte que plantegem, i, per 
tant, creiem que és el Parlament també qui hauria de prendre iniciativa en això, perquè 
la llei..., diguem-ho així, que a l’Agència de Residus li costarà parlar de política indus-
trial, de política econòmica, i creiem que aquest nou abordatge, tot i que sabem les limi-
tacions que té, competencials, la Generalitat de Catalunya i el Parlament, en legislar en 
política econòmica i industrial, sí que creiem que des de la perspectiva mediambiental 
pot forçar, per dir-ho així, aquest desenvolupament legislatiu.

Per tant, que l’Agència de Residus faci la seva reflexió, i que va bastant orientada en 
això que plategem nosaltres. Creiem que institucionalment no s’ha de deixar sola, per-
què, d’alguna manera, com a ens instrumental que és, no tindria prou capacitat política 
per poder desenvolupar aquest nou concepte de gestió de residus. Per què? Doncs, per-
què, en definitiva, apuntem un dels conceptes, que és el de la responsabilitat ampliada 
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al productor, que això deriva en molts altres conceptes, com poden ser –ho comentava 
el meu company–, a partir de «qui contamina paga» com a idea general de dir «la res-
ponsabilitat s’ha de compartir» i «la responsabilitat l’ha d’assumir qui n’és el veritable 
responsable».

En aquests moments es concep que el responsable del residu és l’últim tenidor; de 
fet, el productor de residus per la legislació actual és el qui el dona a la seva gestió. El 
productor de residus, en definitiva, des d’aquesta nova visió, no és el qui dona el residu a 
la seva gestió, sinó que és el qui ha concebut el producte o el sistema de distribució que 
ha acabat derivant en un problema de residus, i aquí estem atrapats els ciutadans, estem 
atrapats els comerciants. I, per tant, cal una acció legislativa que vagi a tallar una mica 
aquesta manera de concebre el que són, en definitiva, les idees de producció i consum 
en una societat de mercat, etcètera.

Més enllà del «qui contamina paga», com deia el Josep Lluís, la responsabilitat del 
productor també ha d’anar cap a fer un canvi de concepció en el sistema productiu i en 
el sistema de distribució de productes. Dins d’aquesta idea de responsabilitat del pro-
ductor, no s’amaga..., o sigui, d’alguna manera ja s’hi recolzen instruments com poden 
ser els actuals sistemes integrats de gestió –el que passa, que també hem vist els límits 
del que signifiquen aquests sistemes actuals–; s’hi desenvolupen també els sistemes de 
dipòsit, devolució i retorn, que nosaltres creiem molt que seria una eina molt útil, no 
només per als envasos i embalatges, ja siguin de recuperació, de reutilització com de  
vista de la gestió dels residus: les piles, etcètera. N’hi han molts, fins i tot envasos, que 
el mateix sistema de dipòsit posa directament en el sistema productiu i de distribució la 
responsabilitat per poder contribuir d’entrada a finançar el que seria aquest nou sistema 
de gestió, però també aquest sistema d’atribuir responsabilitats a aquells que pensen i 
dissenyen productes que es converteixen després en residus, per tal que deixin de fer-ho 
o que ho pensin d’una altra manera.

Per desenvolupar el sistema aquest de..., la responsabilitat ampliada al productor 
també empara, per dir-ho així –i el «qui contamina paga»–, tot el que serien tributs, 
tributs derivats de la problemàtica dels residus. Aquí, al Parlament, ja sigui en concepte 
del tema del canvi climàtic, en concepte de no sé què, s’estan desplegant tot, ja, de tri-
buts que van una mica en aquesta línia. El que passa, que jo crec que caldria una har-
monització d’aquest tipus de tributs i crec que l’enfocament d’economia circular, econo-
mia verda, reforma fiscal verda, tot i que s’escapa també de les competències d’aquest 
Parlament, apuntarien cap aquí.

Jo crec que tal també encabir aquesta proposta legislativa en el que seria una idea de 
reforma fiscal en general. Per tant, també, esgotar competències en la mesura del pos-
sible, i, bé, estem en un moment de transició així..., i, d’alguna manera, jo crec que és 
irrenunciable plantejar-ho amb aquests termes, és a dir, hem d’anar cap al que seria en-
cabir la responsabilitat dels productors en tot el que són residus, sobretot els problemà-
tics, a un sistema fiscal que penalitzi la seva..., i que faci responsables els que els posen 
al mercat.

Per tot això una eina que potser seria útil seria la de crear una institució pública 
d’avaluació ambiental. És a dir, aquests desenvolupaments legislatius necessiten un 
recolzament públic que avali, que objectivi per què es fan, per què s’instrumenten. 
I aquesta agència..., jo crec que aquí, a Catalunya, tenim prou capacitat com per fer 
aquest treball d’investigació; altres països ho tenen. Hi han dues actituds, aquí: una és 
esperar que els altres estableixin normatives o estableixin criteris d’avaluació ambiental 
dels productes, i l’altra és fer-ho des d’aquí i convertir-se en motor, per als altres països 
també i per a la legislació també europea, d’aquesta avaluació ambiental. Per tant, esta-
blir criteris jo crec que seria un bon instrument.

I, evidentment, amb la distribució de responsabilitats també hi ha una distribució de 
càrregues econòmiques. Quan es parla des de l’economia ambiental d’internalitzar cos-
tos... Bé, vaig veure que l’estratègia catalana per la sostenibilitat –no sé si aquest n’és 
el nom– parlava de que hi havia unes externalitats econòmiques derivades dels residus 
generals, per dir-ho així, d’uns 300 milions l’any –he agafat la xifra, així, pel que fa al 
conjunt de l’activitat econòmica i social aquí a Catalunya. Però això és una manera de 
veure..., o sigui, els 300 milions l’any, doncs, déu-n’hi-do, però és que, a més, també hi 
ha una externalització de càrregues des de l’economia privada cap a l’economia pública. 
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I, clar, aquest és un altre àmbit que jo crec que és obligació per part del Parlament, que 
legisla amb objectius de tipus general, que aquesta externalització de costos i de càrre-
gues des de l’economia privada cap a l’economia pública en base a generar residus, de 
prendre decisions empresarials i de distribució que després es converteixen en residus 
i que es converteixen en costos per a l’economia pública, també s’abordi d’una manera 
clara.

He donat idees generals –he donat idees generals. Jo crec que em sembla que el 
missatge ja està ben rebut; podríem seguir parlant de continguts però em sembla que la 
cosa, el missatge està quedant clar, no?

El president

Moltes gràcies. I ara té la paraula el senyor Joan Borràs Alborch.

Joan Borràs Alborch (membre de l’Estratègia Catalana Residu Zero)

Molt bé; gràcies, als que esteu aquí. Vaig decidir acompanyar els companys d’Estra-
tègia Catalana Residu Zero... Jo soc Joan Borràs, soc l’alcalde del municipi del Papiol. 
Amb els companys el que fem dins d’aquest fòrum és un treball transversal, un treball 
des del món associatiu i des del món polític per tal d’aconseguir, doncs, canviar una 
mica la societat, i per tal d’aconseguir uns nous reptes i uns nous horitzons.

Per què ens plantegem o per què demanem aquest canvi de llei catalana de preven-
ció de residus i per ús eficient dels recursos? Bàsicament, perquè, com us han explicat 
els companys, treballem en dues esferes. Una, que és l’esfera més general, en la qual els 
municipis no podem actuar, que és aquella esfera en la qual, doncs, des del Parlament es 
pot legislar, no? Conceptes que explicava el Joan com «economia circular», com «pro-
ducció neta», com «ecodisseny», com la «responsabilitat ampliada del productor», com 
el «sistema de devolució, dipòsit i retorn d’envasos» són eines que s’han de legislar des 
d’aquí per poder permetre’ns als municipis fer un seguiment d’això i obtenir uns bons 
resultats.

Per altra banda, des del món municipal la nostra competència és relativament re-
duïda quant a la recollida i el transport del residu, però també entenem que una nova 
llei ens podria donar cobertura en certes, diguem-ne, injustícies, o en certs desajustos 
que s’estan produint; una llei que incideixi en la recollida selectiva en origen i que in-
corpori un sistema d’incentius. A dia d’avui, depèn molt de la voluntat dels municipis, 
i de la bona predisposició dels equips de govern, que hi hagin municipis amb uns alts 
percentatges de recollida selectiva del 80 per cent, i municipis que estan al 13 per cent. 
Per tant, d’alguna manera se’ns hauria d’equiparar per llei una mica amb les mateixes 
regles de joc, i, per tant, que tots juguéssim una mica el mateix partit i que tots estigués-
sim forçats a complir això, i que no fos tant..., depengués de la bona voluntat i la bona 
predisposició política.

Un segon aspecte que és interessant i que hauria de recollir la llei és que descarti 
l’anonimat com a forma actual de residus. L’anonimat, doncs, fomenta això, fomenta 
que a dia d’avui molta part de la societat no se senti obligada a fer un bon tractament i 
un bon ús dels residus. A dia d’avui ja no sols el porta a porta és un sistema, a dia d’avui 
hi han sistemes amb contenidors amb identificació, i segurament apareixeran més siste-
mes. Per tant, el tema d’identificar qui diposita el residu per tal d’aconseguir un alt per-
centatge de recollida selectiva creiem que és quelcom que la llei podria afrontar.

Un tercer aspecte que creiem que podria afrontar la llei és una llei que pivoti en la 
recollida de la fracció orgànica –tal com ha dit la companya, la Mercè, la part fonamen-
tal de la problemàtica que generen els abocadors quant a lixiviats i quant a gasos d’efec-
te hivernacle–; un bon tractament que pivoti fonamentalment en la recollida selectiva 
d’aquesta matèria, que no només sigui l’aparició en el carrer del contenidor i «aquí el 
teniu, per als qui el vulgueu fer servir», sinó que hi hagin mesures proactives que impli-
quin i incitin la societat a fer això.

I un quart aspecte és una llei que obligui a visualitzar els costos del sistema de ges-
tió de residus. Els costos sovint no apareixen, o apareixen en altres tipus de rebuts, i 
això fa que la societat no tingui un coneixement clar de què val això, de què costa, no? 
I la factura és important, i la factura és elevada, i si no aconseguim transmetre a la so-
cietat que això té un cost important, no només de futur i no només mediambiental, sinó 
també a dia d’avui econòmic, doncs, es fa difícil avançar.
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Per no estendre’m i per no repetir molts dels motius que han dit els meus companys, 
i a tall de conclusió, una mica, el que ens agradaria, el que demanaríem, doncs, és que 
hi hagués la possibilitat de fer una proposta de resolució sobre la necessitat d’aquesta 
nova llei, que fes un gir substancial al Precat20, segons les línies i els arguments ex-
pressats pels meus companys, i que també es poguessin iniciar els treballs parlamenta-
ris d’elaboració d’una nova llei catalana de prevenció de residus i per l’ús eficient dels 
recursos. Els dos conceptes haurien d’anar implementats, haurien d’anar transversal-
ment, haurien d’anar paral·lelament a aquest nou paradigma que plantegem, i que no no-
més parlem de residus. Un residu és un recurs, a dia d’avui, o ha de ser un recurs el dia 
de demà, i, per tant, hem d’anar treballant en aquesta transversalitat. Doncs, que aques-
ta llei marc emparés aquests canvis legislatius que s’haurien de produir per avançar en 
tots aquests temes.

I finalment, oferir la participació o comptar amb la predisposició de la gent de l’Es-
tratègia Catalana Residu Zero, d’altres institucions de coneixement i de recerca. Perquè 
en un país es demostra que, quan s’ha avançat amb homogeneïtat i quan s’ha avançat 
endavant, és quan una mica tots els estaments estem implicats en aquest objectiu i en 
aquest tracte. I, per tant, entenem que avui el grup limitat de municipis que estem dins 
d’aquesta Estratègia Catalana Residu Zero, doncs, hem de ser una punta de llança que 
s’ha d’acabar transformant en un moviment més ampli que pugui bastir el país d’uns 
nous mecanismes i d’unes noves lleis.

Gràcies per la vostra atenció.

El president

Moltes gràcies, senyor Borràs. Molt eficient, de veritat. I el que faré ara serà obrir un 
torn de paraula. En primer lloc, intervindrà el diputat Domínguez, de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí. Primer de tot, moltes gràcies per la vostra presència i per la vostra exposició. Ha 
estat una exposició variada i molt àmplia. Segur que estudiant en profunditat totes les 
vostres propostes el nostre grup podria trobar un percentatge bastant important de coin-
cidència. Segur que també existeixen discrepàncies en algun punt concret, però això el 
que fa evident és que cal abordar aquest tema, cal abordar el tema dels residus, i s’ha de 
debatre, perquè és quan podem confluir en una solució.

I el punt de vista..., m’ha agradat molt l’enfocament de residus no com un problema 
pel si mateix dels residus, sinó com el resultat de tota una cadena per la qual es gene-
ren els residus: des del sector productiu, distribució, comerç i consum, i, naturalment, 
tractament del residu final. Per tant, reitero les gràcies per la vostra feina, per la vostra 
presència aquí.

I una última reflexió, molt breu. Ha sortit aquesta frase que m’agrada però que té 
una contrapartida que no m’agrada, que és «qui contamina paga», que se sent molt. I no 
m’agrada perquè hi ha una segona part de la frase que se pot interpretar que «com que 
pago, ja puc contaminar», i és la part negativa d’aquesta frase, que no m’agradaria 
que quedés a l’aire.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Domínguez. Ara té la paraula el diputat Terrades, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, senyor president. També agrair la compareixença de les quatre persones 
que han intervingut. Analitzarem, com sempre ho fem, les seves propostes. Però dei-
xi’m dir-los que nosaltres creiem que a qui li correspon..., o a qui li correspondria la 
iniciativa per presentar una nova llei de residus a Catalunya és al Govern del país. Per 
què? Perquè al final les lleis s’han d’aplicar, s’han de desenvolupar, i és bo que qui en un 
moment determinat en té la responsabilitat acabi presentant una llei que hauria de per-
viure durant un cert temps en el país, igual que ho ha fet la Llei reguladora dels residus.

Un té la sensació..., bé, «té la sensació» no: té la certesa que en el que queda de man-
dat d’aquest Govern això serà molt complicat; no per res, perquè està anunciat pel ma-
teix president de la Generalitat, amb uns certs marges d’error, que podríem tenir la fi 
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d’aquesta legislatura. Però jo sí que crec que cal abordar aquest debat, un debat sense 
apriorismes, i que una de les... De fet, el conseller Rull, en la seva compareixença, quan 
ens va venir a explicar el seu programa de Govern, aquesta era una de les feines que 
s’havia imposat. Suposo que s’hi està treballant i en una propera legislatura jo crec 
que ha de ser una de les lleis que entri en el Parlament.

Perquè jo crec que una llei de residus, o una nova llei de residus a Catalunya, en l’es-
tela del que passa en els països europeus..., que no és tant un debat sobre què fem amb 
els residus, sinó que és un debat de com fem política de recursos, com fem una política 
des d’un punt de vista econòmic més eficient, que aquesta és una de les parts del debat 
de l’economia circular. Haurà d’entrar aquí, i és una llei que haurà de generar consensos 
necessaris perquè pugui tenir una pervivència en el temps que vagi més enllà d’una le-
gislatura o d’un govern.

És una llei que haurà de contemplar, des del nostre punt de vista, una memòria eco-
nòmica seriosa, rigorosa, contrastada per tal de poder abordar els costos d’un nou siste-
ma. Deixin-m’ho dir aquí, perquè si no després me n’oblidaré: jo coincideixo en aquesta 
reflexió que es feia sobre l’estat d’una llei que contempli en la seva integritat un debat 
sobre la política ambiental o la fiscalitat verda d’aquest país. El que no pot ser és que 
anem fent pedaços a cada llei que se’ns presenti aquí: cal fer una reflexió en profunditat 
d’aquest tema que abordi totes les qüestions.

I després, a vegades ens agrada comparar-nos amb Europa, no?, per dir que aquí no 
hem complert el que ens havíem fixat en el Precat. Bé, nosaltres, que hem fet l’esforç 
també de veure què passa a Europa, bé, els europeus tampoc no estan per repicar cam-
panes, eh?, i, per tant, diríem que en alguns llocs van una mica més avançats que nosal-
tres, però tampoc per repicar campanes. I segurament allà on fan una valorització..., 
o presumeixen de fer una valorització més gran del residu que en aquests moments es 
produeix és perquè fan una valorització energètica –permeti’m posar-ho entre come-
tes– «bestial», sobretot o fins i tot en països que nosaltres ens posem a la boca..., o que 
alguns es posen a la boca continuadament: Dinamarca, Alemanya, els països nòrdics.

Bé, aquest també serà un debat i una reflexió que haurem de fer en aquesta nova llei 
de residus de Catalunya, que jo estic d’acord en que s’ha de fer perquè estem en un nou 
paradigma. I, per tant, el compromís del meu grup parlamentari, avui i la propera legis-
latura, és abordar aquest tema sense cap tipus d’apriorisme ideològic ni econòmic.

El president

Moltes gràcies. Ara té la paraula la diputada Hortènsia Grau, del Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Bé, gràcies als compareixents. Hem tardat una mica, des que vau 
vindre –ara en mirava les fotos–, a l’abril del 2016, que ens vam reunir, a més, amb tots 
els portaveus –bé, hi falta algú–, més els altres portaveus que avui no hi són. Però 
ens vam reunir, i recordo que el compromís que vam prendre tots els portaveus va ser 
que demanaríem la compareixença vostra perquè us poguéssiu explicar i que ho aniríem 
treballant.

I, de fet, ho hem anat treballant. El nostre grup la setmana abans de vacances, en 
el Ple, vam presentar una interpel·lació de recursos, una interpel·lació sobre residus; bé, 
residus i ús eficient dels recursos, que a mi m’agrada posar-hi les dues qüestions. Justa-
ment, perquè era el compromís amb vosaltres, però també una mica esverats i esverades 
per les dades que havien estat sortint de l’estancament que tenim en reciclatge, i sobre-
tot en la fracció orgànica, no? Les dades de la fracció orgànica, en concret a l’àrea me-
tropolitana, però en general, eh? –traient excepcions, i les excepcions d’on es fa el porta 
a porta, a més–, d’algunes comarques o d’algunes poblacions, doncs, les dades no eren 
bones. Les dades no eren bones, i a més jo crec que no eren bones..., i la justificació que 
dona l’agència de la crisi crec que no ho justifica, perquè hi ha hagut crisi en altres llocs 
i en canvi les dades són millors.

Per tant, nosaltres creiem que ja tocava fer aquesta interpel·lació, i la setmana que ve, 
en el Ple de la setmana que ve, votarem una moció que va en la línia del que heu estat 
exposant. És a dir, en la línia d’una nova llei, la necessitat d’una nova llei catalana, que 
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ens agrada dir-ne de «prevenció de residus i per l’ús eficient dels recursos», en la idea 
aquesta d’economia circular.

Però també altres punts que tractarem tenen a veure amb altres qüestions que el de-
partament, creiem, o l’agència..., bé, l’agència pertany a..., que està bastant tancada en 
banda. Un és, en tot el tema de la responsabilitat ampliada del productor –i aquí sí que 
us ho vull preguntar–, cada vegada que abordem aquest tema el director de l’agència o 
l’agència diu que és que no tenen competències, que «en aquest tema, clar, no tenim les 
competències per fer-ho, no ho podem fer, no podem canviar el sistema, que això no ho 
podem tocar».

Quan parlem del tema d’implantar un sistema de dipòsit de devolució i retorn –que, 
per cert, suposo que en el Ple de la setmana que ve tindrem el resultat del famós infor-
me que es va fer posterior a l’experiència de Cadaqués–, també ens diuen que no es pot 
fer, que no es pot desenvolupar també per un tema competencial o perquè no surten els 
números. I aquí en volia saber també la vostra opinió, perquè jo..., nosaltres creiem que 
hi ha marge, competencialment, per començar-ho a aplicar. De fet, al País Valencià es 
plantegen començar-ho a aplicar, i si no en tot, almenys en una part.

O, per exemple, quan parlem del tema de grans productors, no?, què fem amb els 
grans productors, per exemple a l’àrea metropolitana, o inclús a l’Ajuntament de Barce-
lona, que ara ha de fer tota la revisió i ha de fer el nou contracte de la brossa, que s’està 
plantejant també, i aquí ens diuen que no es pot. I ens fa l’efecte –no ho sé, i us demano 
la vostra opinió– que sempre el director intenta..., sempre posa l’accent com en els ajun-
taments, no?, de dir: «Nosaltres no podem fer més, això són els ajuntaments», i sempre 
està amb els ajuntaments. 

I ells tot ho fien a apujar el cànon, que apujant el cànon els ajuntaments ja s’espavila-
ran, reaccionaran i faran. I nosaltres creiem que aquí, bé, ja està bé apujar el cànon de la 
tona de brossa que ha d’anar a incinerar o a abocar, però creiem que aquí és important 
que qui lideri... Vull dir que està clar que els ajuntaments hi tenen una responsabilitat, 
però creiem que qui ha de liderar el marc, el frame, no?, les grans polítiques, ha de ser 
l’agència catalana, ha de ser qui governi, en aquest sentit, doncs, el departament. I en 
això volia saber si..., aquesta opinió. Llavors creiem que, tot i que el marc competencial 
ens colla, hi ha marge; nosaltres creiem que hi ha marge per fer més del que es fa. I era 
en aquest sentit que us demanava l’opinió.

I, després, també en el tema d’aquesta nova llei creiem que, bé, si fem una bona po-
lítica de prevenció, nosaltres som conscients que avui no podem dir de tancar la..., és a 
dir, deixar d’incinerar però sí que és cert que creiem que, si s’apliquen unes bones polí-
tiques de prevenció, no?, en el sentit que invertim el 70-30, és a dir, realment portem no-
més a la fracció del final de canonada el 30 per cent, doncs, potser no caldrà incinerar. 
Creiem que si ens fixem un objectiu de..., per exemple, 2024, 2020-2024, creiem que és 
possible. Si vosaltres també..., això, és possible que va amb la incineració, si també ho 
teniu vosaltres una mica estudiat.

I no re, bé, espero que pugueu assistir o almenys seguir com anirà aquesta moció de 
la setmana vinent, que planteja molts dels reptes i moltes de les qüestions que avui heu 
exposat. I moltes gràcies per estar aquí insistint des de fa tant de temps i treballant el 
tema.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Grau. I ara té la paraula el diputat Civit, del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí.

Ferran Civit i Martí

Molt bé; moltes gràcies, president. Moltes gràcies als avui aquí presents. I també 
aprofito per excusar, com li vaig dir a la Mercè..., doncs, que avui hi ha paral·lelament 
un altre acte, i llavors gran part del nostre grup, i en aquest cas també de la CUP i tam-
bé de Catalunya Sí que es Pot, ha hagut de marxar, però en el nostre cas, com que som 
el grup més nombrós, proporcionalment es veu més l’absència. Dit això, moltes gràcies 
per haver vingut; moltíssimes gràcies per totes aquestes insistències i batalles que por-
teu durant tant de temps. 
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Jo, permeti’m que faci una petita confessió, he anat a moltes mobilitzacions, n’he 
organitzat unes quantes, però la primera on vaig anar va ser l’any 90 precisament per 
lluitar contra el pla de residus d’un govern Pujol, que a la meva comarca, a la Conca de 
Barberà, volia posar un macroabocador de residus industrials i metropolitans al muni-
cipi de Forès, i una planta incineradora al Pla de Santa Maria. I sempre tinc –amb el 
perdó de l’expressió–, doncs, la pèrdua de virginitat lluitant per un nou model de residus 
com la meva pèrdua de virginitat política.

I llavors, clar, quan a mi m’expliquen tot el tema d’Estratègia Residus Zero, doncs, 
tinc claríssim que és el nou paradigma que hem d’assumir, que és cap a on hem d’anar, 
perquè aquí al davant no ha de ser tancar abocadors, incineradores, sinó simplement ge-
nerar un nou escenari en el qual no necessitarem ni abocadors ni incineradores, perquè 
el que tenim ara, que generalment és un problema que considerem residu, passi a ser 
una oportunitat que anomenem «recurs». 

Fins ara totes les orientacions polítiques que s’han fet, per desgràcia, arreu del món 
sempre han anat a estratègies reactives, no?: la societat genera tota una sèrie de proble-
mes, que són aquests residus, i a veure què en fem. Doncs, si en el concepte d’«econo-
mia circular», o «economia blava», que en diu el Gunter Pauli, o qualsevol altre tipus 
de concepte que puguem batejar com vulguem, canviem el paradigma –m’és igual, el 
que sigui–..., però el paradigma em sembla que ho tenim claríssim tots, que hem d’anar 
cap aquí.

El Precat, com saben, es va dissenyar en aquest cas per dos partits en qüestió, que 
van acordar-ho, que eren el Partit Popular i Convergència i Unió: un partit ja no hi és 
i l’altre avui no hi és, no és perquè estigui a l’acte de la Carme Forcadell però no sé on 
està. Però, clar, el Precat té uns orígens, vull dir, que s’han d’explicar. I llavors el que 
hem de començar a dibuixar és, potser, l’escenari i ja començar a preparar l’escenari 
del post-20 o el post-Precat, en el qual, doncs, entre tots plegats comencem a dissenyar 
aquest nou model.

Vostès han plantejat el concepte del CDR. El departament des de fa uns quinze dies, 
si no em falla la memòria, ja n’ha rebut els primers informes. Entenc que ben aviat els 
faran explícits, perquè també és una de les maneres d’incrementar les xifres que s’han 
vist en la gràfica que explicava el company, en la gràfica aquella que hi veies que aquell 
percentatge tan elevat encara és gris quan hauria de ser de colors de reciclatge. Doncs, 
creiem que això funcionarà, però això també és una cosa que també cal dir-ho, no és 
per excusar..., però sí que és el fet aquest que això és una obra col·lectiva, que vol dir la 
ciutadania, vol dir els ajuntaments i vol dir el Govern que tot..., perquè aquí les compe-
tències estan repartides. 

Per exemple, ciutats europees de mida similar a Barcelona tinguin instal·lat el servei 
porta a porta i Barcelona no el tingui, això no és només culpa de la Generalitat. Que a 
llocs com Guipúscoa, que municipis governats per l’esquerra abertzale en el mandat an-
terior van decidir implementar el sistema porta a porta, doncs, això no depenia d’Ajuria 
Enea, sinó que depenia directament dels ajuntaments. O, aquí mateix, a Catalunya, que 
hi veus municipis o comarques que en uns llocs estan al 70 o 80 per cent perquè tenen 
instal·lacions de porta a porta, i te’n vas al costat i et cau la cara de vergonya i dius: «Els 
del costat estan més conscienciats o són més intel·ligents que els del costat?» Doncs, 
no –no. Potser el que falta és una mica d’informació, que vegin que això no només és 
de conscienciació, sinó també d’estalvi econòmic i també de generació de nous llocs de 
treball.

Crec que anirem a un nou paradigma, i tinc claríssim que anirà cap aquest, que és el 
tema de residus zero, i que aquest nou paradigma també anirà acompanyat d’una fiscali-
tat per impacte. Com deia el company Francisco, el que està clar és que el fet de pagar..., 
que és l’amenaça aquesta sempre, no?: «Ja que pago, doncs, contamino.» I sembla que 
ho compartim tots, que és una de les coses en què fins ara s’ha fet un mal ús, d’aquesta 
pràctica, i llavors haurem de començar a canviar-ho. Jo estic segur que de mica en mica 
aquest paradigma s’anirà imposant i d’alguna manera o una altra tots els que estem aquí 
presents ajudarem a implementar-lo.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputat Civit. I ara tenen vostès la paraula, en la forma que consi-
derin convenient, per a donar reacció a les intervencions dels diputats, amb la perspec-
tiva de moderació en l’ús del temps, eh?, com ells. Gràcies. 

Us autoreguleu? (Pausa.) D’acord.

Mercè Gerona Ribas

A veure, referent, Hortènsia, al que comentaves, a una mica les respostes –per mi, 
personalment, excuses– que està donant el director de l’Agència de Residus en temes 
competencials, jo recordo que el 2015 vam fer des de l’Estratègia Residu Zero, amb els 
ajuntaments que hi van participar en aquell moment..., era el primer trimestre del 2015, 
quan es discutia el nou conveni amb Ecoembes i amb Ecovidrio, recordo que vam lliu-
rar a l’Agència de Residus, a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Muni-
cipis, uns informes, uns dictàmens jurídics on explicaven que Catalunya podia tenir les 
competències d’aplicar, doncs, el criteri de la responsabilitat ampliada del productor ja, 
perquè la Ley de residuos y suelos contaminados a nivell estatal del 2011, com ja no ho 
havia fet en els dos anys..., si l’Estat no, diguem-ne, ho transposa a les regions, etcètera, 
les comunitats autònomes, en el nostre cas, sí que en poden fer la transposició directa. 

O sigui, ho podríem haver fet perfectament, l’únic que, clar, és tenir a l’esquena una 
responsabilitat, realment, d’un gran poder econòmic important, que és tot el sector de 
sistemes integrats de gestió, amb Ecoembes al darrere. Doncs, ja està, amb l’amenaça: 
«Ah, és que nosaltres no volem aquest sistema perquè ens farà pagar el total dels cos-
tos, del cent per cent dels envasos.» Perquè ara en aquests moments només paguen el 
30 per cent de la recollida; tot l’altre 70 per cent dels altres envasos que es recullen als 
municipis que van a parar a abocadors o a incineradora, o a l’ecoparc, o a on sigui, tots 
aquests costos de tractament i de recollida els assumim, els subvencionem els ciutadans 
i els ajuntaments.

Vull dir que ells, clar, evidentment, que no volen assumir el cent per cent dels cos-
tos, no? En concret, en un estudi que vam fer el que demostràvem és que els municipis 
catalans s’estalviarien em sembla que eren 250 milions d’euros si s’aplicava el sistema 
de la responsabilitat ampliada del productor, vull dir que és molt important. I, clar, aquí 
hi ha tot aquest poder de pressió. Mireu, ha passat a Mallorca, està passant al País Va-
lencià, on governs concretament estan dient que volen implementar el sistema de di-
pòsit o volen anar en la direcció d’aplicar la responsabilitat del productor, doncs, tenen 
unes pressions tan, tan, tan importants d’aquests poders fàctics. Aquest és el problema, 
aquest és el problema que nosaltres, vull dir, l’hem estat veient des del 97, que es va im-
plementar el sistema de recollida selectiva d’envasos amb el contenidor groc, que no ho 
va dissenyar la Generalitat de Catalunya, no ho va dissenyar la Junta de Residus en el 
seu moment, sinó que va ser el mateix sector dels fabricants, dels distribuïdors de begu-
des principalment.

Aquest és el problema. No és pas perquè Catalunya no tingui competències, sinó que 
no hi ha voluntat política o no hi ha valentia per tirar endavant aquesta iniciativa que a 
tots els nivells és de justícia econòmica ambiental, i també a nivell ciutadà: a nivell de 
no assumir, doncs, uns costos que no corresponen al ciutadà ni a l’ajuntament, sinó que 
corresponen als productors d’aquests residus. I aquest és el gran factor quan el 2015, 
que ho podien haver fet, no es va aconseguir. 

I després evidentment que, clar, i en som conscients, amenacen dient que no pagaran 
als municipis, etcètera; ja ho sabem, que hi ha tota... Bé, però aquí hi ha el paper que 
no es treguin les puces de sobre, que ho diguin claríssimament: «No ens veiem amb cor 
de fer-ho perquè tenim aquestes pressions», no? O, per exemple, quan donen els resul-
tats de la recollida d’envasos, aquí està claríssim que les dades de l’Agència de Residus, 
que cada any dona les dades reals de què arriba a les plantes..., doncs, Ecoembes diu 
sempre que estan al 84, el 85 o el 89 per cent de recuperació dels envasos. I fins i tot en 
això no..., des del Govern no hi ha la capacitat de dir, o des de l’agència: «És fals. Canvi-
em-ne el model, perquè això no és veritat i estem assumint els costos...» I, a més a més, 
que es malversen els recursos, no?, amb aquesta línia.

I, després, els grans generadors de residus, per què no la normativa...? Penso que la 
llei reguladora de residus sí que planteja que tots els residus s’han de recollir selectiva-
ment, els residus municipals; els residus municipals comercials també són municipals. 
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O sigui, en certa manera es pot interpretar que sí, eh? L’únic, que l’acció de govern, di-
guem-ne, des de l’Agència de Residus mai ho ha fet obligatori. En el Precat també ho 
deixa voluntari que això també és una de les crítiques importants. En el Precat no posa 
que els residus comercials s’hagin de separar selectivament, vull dir que també... Per 
això, que aquest plantejament que ha de ser obligatòria la recollida selectiva, i a més a 
més diferenciada dels circuits domiciliaris, és molt important, perquè ja es guanyaria 
un 20 o un 30 per cent en recuperació de residus, si es fes la recollida comercial.

Bé, aquests aspectes són el que volia comentar.

El president

Algú més vol afegir-hi algun matís, alguna qüestió? (Veus de fons.) Sí, també..., sí, 
des d’allí on està assegut.

Joan Salabert i Loscos 

Sí, jo una cosa molt breu. De fet, nosaltres també pensem que una llei com la de 
dipòsit, devolució i retorn..., o sigui, qualsevol mesura de responsabilitat ampliada del 
productor, com el seu nom quasi deixa entreveure, significa una negociació, per dir-ho 
així, entre el que serien responsabilitats en aquest cas públiques i responsabilitats priva-
des, responsabilitats entre els diferents agents que intervenen en un determinat produc-
te. I, per tant, com tot producte de negociació, doncs, això després es traspassa en una 
llei que distribueix aquestes responsabilitats.

Com més a favor hi hagi el marc legislatiu, perquè l’Administració pública guanyi 
posicions, doncs, llavors... I per això d’alguna manera nosaltres creiem que un avenç 
legislatiu en aquest sentit també ajudaria que la plataforma de negociació respecte a 
la gestió de residus, en gestió de contaminació, enfortiria l’Administració pública en 
aquesta negociació, i, per tant, tenir elements ja estructurats legalment per poder-ho fer. 

Una altra cosa és que també puguem compartir alguna part del que diu el Govern, 
no?, que és això de dir: «Si desenvolupem aquesta llei, segur que ens la tomba encara 
que sigui el Tribunal Constitucional de torn», per dir-ho així, no? Això és possible, i de 
fet n’hi haurien bastants números, perquè, en definitiva, estàs intervenint en el mercat, o 
sigui, estàs realment intervenint en sectors de regulació que podrien ràpidament trobar 
motius pels quals diguessin que no hi tens competències. Per tant..., però això nosaltres 
creiem que no impedeix que, a partir del que seria la legislació mediambiental i de les 
competències mediambientals, que en això sí que t’hi pots basar, doncs, desenvolupis 
aquesta legislació, encara que entris en un conflicte competencial. 

Nosaltres creiem que això també forma part de les negociacions, per dir-ho així, 
no?: entrar... O sigui, no pots plantejar dir: «No, no, no podem, i, per tant, no plante-
gem», sinó que has d’afrontar el conflicte que hi ha darrere de qualsevol desenvolupa-
ment legislatiu i que hi ha darrere d’un desenvolupament legislatiu que el que fa és afa-
vorir les posicions i els interessos públics i generals, per dir-ho així. Per tant, no pots 
evitar el conflicte, l’has d’abordar i veure com el resols, tant en un sentit competencial 
com en un sentit negociador.

(El president dona la paraula a Josep Lluís Moner i Tomàs.)

Josep Lluís Moner i Tomàs

Amb relació a algunes de les intervencions, i em sembla que ho plantejava el repre-
sentant del PSC, naturalment que estem absolutament d’acord en que s’han de fer els 
números. I, en el fons, el gran debat és que els números s’han de fer bé, com sempre, no? 
Llavors, des d’aquest punt de vista, només la consideració –i ja ho hem expressat– que 
jo penso que, des de la direcció de l’Agència de Residus, diguem-ne, nosaltres veiem 
que no s’aborda adequadament el problema. Perquè, d’una banda, des de la mateixa di-
recció de l’Agència de Residus s’estimulen factors molt positius, com dir: «No, no, s’ha 
de fer el porta a porta, hem de fer la recollida selectiva, la qualitat de la matèria orgàni-
ca, l’economia circular, etcètera», i és un discurs i és un concepte en el que tots estem 
d’acord, però les xifres que us hem posat en aquí, que són públiques..., el Precat no..., o 
sigui, diu una cosa però en fa una altra. I nosaltres pensem que això és inadmissible. És 
a dir, tu no pots..., ha acabat l’època dels discursos de sostenibilitat, de l’economia cir-
cular, de l’economia verda però que els pressupostos no vagin per aquí. I això nosaltres 
creiem que no pot ser, i aquí és on veiem que hi ha una negativa a abordar el problema 
dels residus. 
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Llavors, ara us referíeu a conflictes competencials. També és important recordar..., 
i per això, a l’hora de fer els comptes, com fem els comptes, per exemple, de...? Mentre 
us escoltava, en feia un petit resum; simplement, que m’hagin vingut al cap, els conflic-
tes que en aquests moments..., i el cost econòmic que l’Administració haurà d’assumir 
per descontaminar la Plana del Castell, a Cerdanyola, amb tots els abocadors que hi han 
allà i tot aquest conflicte, que es vol reordenar allò: hi tenim el sincrotró, tenim barris, 
no?, però no ho podem fer perquè allà tenim un... És a dir, allà tenim un cost econòmic 
que algú, insensatament, ha deixat, perquè ha fet una mala gestió dels residus: ja no so-
lament no s’ha preocupat de la responsabilitat ampliada del productor, sinó que simple-
ment ha fet una mala gestió dels residus.

No ho sé, diré noms: Flix; tots els problemes ambientals i els conflictes que està 
generant la crema de residus a les cimenteres, si fóssim..., si visquéssim al barri de 
Sant Joan, a Montcada, és indecent el que suporten aquelles famílies, aquells..., d’això. 
I tot..., o si visquéssim a Cruïlles, sabríem que la Generalitat, en aquests moments, el 
Govern, per tant, els diners públics del nostre país tenen un enorme problema perquè 
han de buidar un abocador, després de sis sentències judicials, i, clar, com ho fan?, com 
es buida un abocador? Però les sentències judicials hi són. I això són costos econòmics, 
també, de fer malament les coses.

Per tant, absolutament d’acord, que s’han de fer els números, però justament sem-
pre hi ha aquesta visió que comparem dades econòmiques que ens interessen perquè no 
progressi el sistema de dipòsit, devolució i retorn, o perquè no s’abordi aquest tipus de 
lleis.

El tema de l’experiència de Cadaqués. Vaja, em sembla que tots els fenòmens... Que 
consti que vam suggerir que es fes a Cadaqués justament perquè, per qüestions simple-
ment geogràfiques, tots sabeu que és un lloc aïllat, on la interferència d’altres... L’ex-
periència, col·lectivament, em sembla que és d’un èxit aclaparador: no hi ha ningú... 
Doncs, aquest informe no sé quants anys ja fa que l’esperem, no surt mai. Per tant, hi ha 
una manca de voluntat d’anar... 

Això no és la solució única i exclusiva, absolutament d’acord, però hi ha una resis-
tència molt important que posa en relleu aquest doble discurs. És a dir, anunciem per on 
ha d’anar, economia circular, bla-bla-bla, però no ens atrevim, no posem, diguem-ne, a 
disposició el tipus de gestió que ens caldria.

Per tant, hi insisteixo, absolutament d’acord en aquest tema que s’han de fer els nú-
meros, això és bàsic, i vosaltres, per la responsabilitat que teniu, ho sabeu millor que 
nosaltres. Però els números també s’han de fer bé, i s’han de fer aportant-hi tots aquests 
impactes, i totes aquestes externalitats s’han d’apuntar en els números, perquè, si no, 
llavors, els números estan mal fets, eh? Perquè, clar, algú llavors pot considerar que, 
mira, als que van decidir que enterràvem les coses a Cruïlles o que enterràvem les no-
sé-què, els números els van sortir bé, però a la societat no ens ha sortit gens bé.

I sobretot que en el tema, hi insisteixo, de la..., des d’aquest punt de vista, l’estímul 
que nosaltres pensem que això donarà a l’economia d’aquest país, i a una societat més 
igualitària, més justa, on la distribució de responsabilitats estigui feta, per nosaltres 
és cabdal. Perquè, si no, de vegades es diu: «És que els ciutadans no ho entenen.» Els 
ciutadans han d’entendre que la seva responsabilitat, ho hem dit, és la matèria orgànica, 
perquè és..., la generem, no sé què... Els ciutadans no tenen la resta de responsabilitats. 

I, aleshores, la nostra demanda és que, com a grups parlamentaris, no tingueu l’acti-
tud de l’Agència de Residus, sinó que abordeu les dificultats que té fer aquesta propos-
ta de llei que us demanem, però que les abordeu amb l’esperit de superar-les, les difi-
cultats, no d’excusar-se i dir que les coses continuïn així, perquè, si no, el futur serà..., 
hi insisteixo, d’aquí a quatre anys o d’aquí a deu anys estarem pràcticament igual. I m’és 
igual que hi hagi llocs de..., jo vull comparar-me amb els llocs, o amb els lands, o amb 
les regions d’Europa que tenen els millors resultats, i tenen la millor economia i tenen 
la millor societat, no amb els lands d’Alemanya o, m’és igual, de Dinamarca que fan les 
coses d’una manera que no caldria, no?

El president

Algú més? (Joan Borràs Alborch demana per parlar.) Sí? I tant que sí.
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Joan Borràs Alborch

Una puntualització de dos minuts per acabar de revelar el que diu el company. Bé, 
simplement, dir que abans deien: «La responsabilitat és dels municipis, ja l’hem tras-
passat.» Sí, és veritat que és nostra, però també és una realitat que hi han municipis que 
han fet la feina i estan on estan, i hi han municipis que no la fan. Per tant, alguna cosa 
més hem de fer.

Per tancar el tema que deia el Josep, evidentment, els que esteu aquí sou els diputats 
més sensibles i per això esteu aquí, i per això estem aquí en aquesta compareixença. El 
marc legal que demanen, evidentment, com més estable i més consensuat estigui, més 
èxit tindrà. I com més implicació de totes les administracions aconseguim, Adminis-
tració local o societat, Administració local i Administració autonòmica, doncs, també 
millor anirà.

Una última anècdota: fa vint anys es va produir un debat força agre, a la seu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre dos models de tractament de residus: un, basat 
en el que estem avui discutint aquí, la identificació de la persona, la recollida selectiva, 
etcètera, i un altre, basat en grans instal·lacions i grans infraestructures, que no ens pre-
ocupéssim, que ens ho empaquetarien tot, i que allò seria inert i que allò aniria a uns 
abocadors que serien oli en un llum i que tot funcionaria bé.

Vint anys després, allò que era inert no és inert, allò que era un material de..., resulta 
que reacciona com un material d’abocador, i els ecoparcs reclamen que, la fracció, com 
més selectiva arribi, millor i més eficients i..., serà per a ells i més podran apujar el tant 
per cent de reciclatge. Per tant, no m’agradaria perdre vint anys més, tornar a asseure’m 
en un lloc i dir: «Escolteu, això ja ho he viscut una vegada.» No m’agradaria viure-ho 
dues vegades, eh?

I re més, agrair la deferència.

El president

Molt bé, moltes gràcies per la vostra aportació. Jo no sé si infereixo bé pensant que 
no hi ha cap portaveu de grup que hi vulga fer cap reflexió addicional. (Pausa.) No, no 
hi ha cap coacció, eh? Si voleu, obrim un torn, però, vaja, vosaltres mateixos. (Remor de 
veus.) No, avui ha sigut una comissió llarga, tot i que hem fet un petit recés.

I, una altra vegada, gràcies per haver vingut. Nosaltres també hem intentat tenir 
una flexibilitat amb..., proporcionada i conseqüent amb el cas. I és un tema que seguirà 
donant bastant de si, i, per tant, estic segur que podreu tenir, segurament, contactes bi-
laterals amb los grups i, molt probablement també, futur contacte institucional amb la 
comissió.

Moltes gràcies i bona tarda.
I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i dotze minuts.
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