
 

 

																																																													 	
	
La	 demanda	 de	 moratòria	 i	 de	 tancament	 de	 les	
incineradores	de	residus	arriba	al	Parlament	un	altre	cop	
	
Les	 diputades	 i	 Diputats	 de	 JsxC,	 ERC,	 la	 CUP	 i	 els	 Comuns	 ,	 proposen	 a	 les	
entitats	 contràries	 a	 la	 	 incineració	 de	 residus	 una	 moratòria	 per	 a	 noves	
incineradores	de	residus	a	Catalunya.	
	
Representants	de	la	Plataforma	Ciutadana	Residu	Zero	(PCRZ),	de	la	Coordinadora	
Catalana	 Anti	 incineració,	 junt	 amb	 una	 gran	 representació	 de	 les	 Plataformes	
opositores	a	la	incineració,	com	la	recentment	creada	Plataforma	Anti	incineradora	
del	Bergadà,	les	de	Juneda	a	les	Garrigues,	Airenet	a	la	zona	metropolitana,	o	les	que	
s’oposen	 a	 la	 crema	 de	 residus	 a	 les	 fàbriques	 de	 ciment	 a	 Montcada,	 el	 Baix	
Llobregat,	o	els	Monjos	al	Penedès,	…	s’han	reunit	aquest	dimecres	al	Parlament	
amb	 diputades	 i	 diputats	 representants	 dels	 Grups	 Parlamentaris	de	 la	 CUP,	 els	
Comuns,	ERC	i	JxCat.	
	
La	 reunió	d’ahir	 tenia	 l’objectiu	de	mostrar	el	 rebuig	a	 les	 instal·lacions	d’incineració	de	
residus	 i	 als	 nous	 projectes	 que	 atempten	 a	 diverses	 comarques	 catalanes.	 Els	
representants	 socials	 van	 demanar	 resposta	 concreta	 als	 diferents	Grups	 parlamentaris	
sobre	quines	accions	pensen	impulsar	per	contribuir	a	no	deixar	la	població	afectada	dels	
territoris	en	mans	dels	interessos	dels	promotors	que,	a	més,	compten	amb	la	tolerància	i	
suport	del	Departament	de	Territori	i	Medi	Ambient.	
	
Les	demandes	presentades	per	les	plataformes	van	ser:	
	
 • Petició	de	Moratòria	a	nous	projectes	d’incineració	a	Catalunya,	amb	la	denegació	de	

l’inici	 de	 la	 tramitació	 d’autorització	 d’Autorització	 Ambiental	 per	 cap	 	 projecte	
d’incineració	com;	

 o la	 reconversió	 de	 la	 tèrmica	 de	 Cercs	 en	 una	 incineradora	 de	 residus	
industrials	

 o la	Planta	de	coincineració	de	tractament	de	purins	de	TRANSJUSA	a	Juneda	
	
 • Un	Pla	de	tancament	de	les	incineradores	existents	
	
• Denegació	de	les	autoritzacions	de	crema	de	residus	i	CDRs	a	les	fabriques	de	Ciment	

a	Catalunya	
	
 • Reprovació	 al	 Departament	 de	 Territori	 i	 Sostenibilitat	 per	 l’incompliment	 de	 la	

resolució	 aprovada	 al	 Parlament	 el	 2017	 o	 el	 2019	 de	 petició	 de	 denegació	
d’autorització	ambientals	a	la	Planta	de	Juneda.	



 

 

• Canvi	 de	 model	 de	 model	 de	 gestió	 de	 residus	 que	 faci	 prevaldre	 la	 prevenció,	 la	
recuperació	 de	 qualitat	 dels	 residus	 i	 no	 destini	 recursos	 a	 les	 infraestructures	 de	
tractament	de	final	de	canonada	

	
• Cap	ampliació,	ni	més	autorització	per	nous	abocadors.	
	
• La	 incorporació	 d’aquests	 punts	 anteriors	 aspectes,	 a	 la	 nova	 Llei	 de	 Prevenció	 de	

Residus		
	
• Impuls	i	suport	a	la	proposta	dels	eixos	que	ha	de	prioritzar	una	Llei	Catalana	Residu	

Zero,	segons	la	proposta	lliurada	als	diputats	el	passat	mes	de	juliol.	
• Proposta	d’una	nova	legislació	en	matèria	de	qualitat	de	l’aire	a	Catalunya	
	
Després	d’un	llarg	debat	es	va	arribar	als	següents	acords:	

1. Acord	 de	 tots	 els	 diputats	 i	 diputades	 en	 presentar	 una	 demanda	 al	
Parlament	 de	 moratòria	 a	 nous	 projecte	 d’incineració	 i,	 per	 tant,	 de	
denegació	 per	 part	 del	 Departament	 de	 Territori	 i	 Sostenibilitat	 a	 cap	
tramitació	de	nous	projectes,	o	d’ampliació	de	la	crema	de	residus	i	CDRs	
a	les	fabriques	de	ciment.	La	moratòria	s’ha	de	fer	efectiva,	com	a	mínim,	
durant	 tot	 el	 període	 de	 tramitació	 	 de	 la	 nova	 Llei	 de	 Prevenció	 de	
Residus,	 actualment	 en	 procés	 de	 consulta	 pública.	 JxC	 proposa	 que	 la	
Plataforma	 Ciutadana	 Residu	 Zero	 en	 representació	 de	 la	 resta	 de	
plataformes	prepari	una	proposta	de	text.	

2. Els	diferents	grups	van	mostrar	el	suport	a	les	Plataformes	opositores	als	
projectes	de	noves	incineradores	i	a	la	crema	de	residus.	

3. La	 CUP	 i	 els	 Comuns	 s’ofereixen	 a	 tramitar	 qualsevol	 petició	 de	 suport,	
d’informació,...i	ens	animen	a	continuar	amb	les	mobilitzacions	com	l’eina	
més	eficient	per	aconseguir	les	nostres	peticions.	

4. JxC	i	ERC	es	van	oferir	a	fer	gestions	al	Govern	per	aconseguir	respostes	a	
les	peticions	en	breu	temps.	

5. Finalment	es	van	comprometre	a	respondre	a	la	propostes	de	bases	d’una	
nova	Llei	Catalana	Residu	Zero	presentada	per	la	PCRZ		en	un	termini	breu	
de	temps.	

	
Les	diverses	Plataformes	i	entitats	que	vàrem	assistir	a	la	reunió,	vam	sortit	amb	
una	 sensació	 positiva	 però	 conscients	 que	 el	 que	més	 facilitarà	 aconseguir	 les	
nostres	 demandes	 serà	 aconseguir	 suport	 social	 i	 institucional	 amb	 la	 força	 i	
unitat	de	les	nostres	mobilitzacions!!	
	
	

Catalunya,	24	d’octubre	de	2019	


