
 

Proposta de continguts de la llei urgent de moratòria als nous projectes de 
tractament de final de canonada dels residus: incineració i abocament. 

1. Cal definir el preàmbul o base legal de proposar la llei de moratòria a 
partir dels conceptes preceptius de la lectura critica a “l’Informe sobre 
determinants aspectes formals i substantius del règim jurídic aplicable a 
la limitació de la incineració dels residus urbans i industrials a Catalunya” 
emès per la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica. 

a. Com a base legal essencial, la disposició final vuitena de la STS 
87/2019 de la Llei de canvi climàtic sobre residus, donat que no 
s’ha contemplat com a inconstitucional. 

b. Definir els objectius de la Llei de manera que recollin els aspectes 
de la normativa comunitària i recomanacions vigents, donat que 
deixen marge d’apreciació del estats, i que ens orienten cap a una 
visió més preventiva i transformadora  del model de gestió dels 
residus.  

c. Caldrà justificar la prohibició de la incineració a partir del que ha 
de regular la futura llei de prevenció de residus i la planificació i 
accions derivades per prevenir els residus i augmentar-ne al màxim 
la recuperació segons les regulacions comunitàries, el que demana 
incorporar canvis en el model de gestió i planificació i aportar-hi  
els recursos que ho possibilitin.  

2. Proposta de continguts de la “Llei Urgent de moratòria a nous projectes 
de tractament de residus de final de canonada a Catalunya”, encara que 
hagin superat la fase d’exposició pública: 

a. Moratòria a nous projectes d’incineració de residus, per a qualsevol 
de les tecnologies que contempla la Directiva d’incineració de 
r e s i d u s 2 0 0 0 / 7 6 / C E  d e l  P a r l a m e n t 
Europeu, de 4 de desembre de 2000. 

b. Moratòria a nous projectes d’abocadors de residus o d’ampliació de 
qualsevol tipus. 

c. Moratòria a la crema de CDRs en fabriques de ciment, de 
ceràmiques, guix,.... 

d. Aquesta moratòria s’aplicarà mentre no s’aprovi i s’implementi la 
nova Llei de Prevenció de Residus i ús eficient dels recursos a 
Catalunya (entre 1 i 2 anys).  

e. La nova Llei que justifica la moratòria ha de garantir: 



➡  Ordenar la realització d’un estudi i projecció molt rigorosos sobre 
la situació , les tendències, i els escenaris futurs de la generació de 
residus de fracció resta, amb la previsió dels resultats esperables 
de prevenció i reducció segons les mesures que ordeni la llei. 
Mesures incloses amb l’objectiu d’aplicar tots aquells instruments 
de prevenció i de gestió sostenible dels residus per aconseguir 
reduir la fracció resta a tractar a la mínima expressió possible, i no 
haver de dependre de les grans instal·lacions de tractament 
finalista com les Plantes de Tractament Mecànic-Biològic (dites 
Ecoparcs a Catalunya), incineradores i abocadors. 

➡  Com a conseqüència de l’anterior, la Llei haurà d’incloure un Pla i 
calendari de transició pel tancament de les incineradores existents, 
l’abandó de la crema de CDRs, així com la planificació de la 
capacitat dels abocadors existents i de nova creació. 


