
 

 

 

Esborrany per elaborar una Llei urgent de moratòria a nous projectes d’infraestructures de 

tractament de residus de final de canonada. 

Apunts pels continguts pel preàmbul 

▪ Sobre la idoneïtat de regular la moratòria a partir d’una Llei del Parlament. 

“L’Informe sobre determinats 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 de la Generalitat de Catalunya, el 27/11/2020, determina que:  

“L’instrument jurídic més adient, atès el marc regulador vigent actualment en matèria de residus, seria 
el de l’adopció d’una moratòria mitjançant una Llei tramitada, lògicament, en seu parlamentària.  

“Aquesta possibilitat es contempla també en la Moció parlamentària i podria consistir en l’establiment 
d’una moratòria –transitòria o provisional- en relació amb l’autorització de noves instal·lacions 
d’incineració de residus, justificada en base a la tramitació i aprovació d’una futura llei que regularà 
aquesta matèria, essent també desitjable que s’hi establís una previsió quant a la seva durada 
temporal”.  

“La lletra a) de la Moció parlamentària es refereix als nous projectes i, per tant, es tractarà, d’acord 
amb el que s’ha exposat anteriorment, de determinar l’habilitació del Govern per establir una 
moratòria general que impedeixi l’inici de nous procediments per atorgar autoritzacions a 
instal·lacions d’incineració de residus”.  

En el Dictamen citat es considerà que el moment d’inici de l’aplicació de la suspensió ha d’ésser 
raonable i que, en conseqüència, el moment de la finalització del tràmit d’informació pública, per la 
importància que té, no és arbitrari i podria ser idoni (almenys entès com a moment màxim 
d’afectació). D’acord amb aquest criteri, seria justificable que quedessin suspeses les tramitacions en 
curs respecte de les quals no hagués finalitzat el tràmit d’informació pública.  

No hi ha impediment jurisprudencial ni legal que impedeixi que el Parlament utilitzi les seves 
competències en protecció del medi ambient per establir una moratòria total de la incineració de 
residus i als abocadors, sempre és clar, que plantegi quina serà l'alternativa de gestió dels mateixos 
en la futura Llei de Prevenció de residus. 

Aquesta nova Llei de Prevenció de Residus i ús eficient dels recursos a Catalunya ha de garantir: 

–  La realització d’un estudi rigorós sobre les tendències i els escenaris futurs de generació de residus 
de fracció resta i que incorpori la previsió dels resultats esperables de prevenció i reducció segons 
les mesures que estableixi la pròpia llei.  

– Mesures incloses amb l’objectiu d’aplicar tots els instruments de prevenció i gestió dels residus per 
reduir la fracció resta a tractar i no haver de dependre de les grans instal·lacions de tractament 
finalista com Plantes de Tractament Mecànic-Biològic (dites Ecoparcs a Catalunya), incineradores i 
abocadors. 

–  Com a conseqüència, 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. 



 

 

 

Objecte d’aquesta Llei de moratòria 

Aquesta llei de moratòria es proposa com a marc de transició mentre s’elabora la Llei de Prevenció de 
Residus i ús eficient dels recursos que el Govern s’havia marcat com a objectiu aprovar en la legislatura 
anterior, d’acord a la necessària tramitació i aprovació que estableix la Llei catalana 16/2017, de l'1 
d'agost, del canvi climàtic.  

L’enquistament de les polítiques de gestió de residus s’ha demostrat incapaç d’evitar-ne la generació. 
La manera com es produeixen productes i serveis a Catalunya i arreu (l’anomenada globalització) té 
una conseqüència que no es pot ignorar: el model productiu i econòmic és clarament dissipatiu i molt 
poc circular i la conseqüència són les emissions a l’atmosfera de gasos d’efecte d’hivernacle que 
incrementen la finalment reconeguda emergència climàtica junt amb una creixent quantitat de 
residus en estat líquid, sòlid i gasós que malmeten la natura i afecten la salut de les persones i del 
medi. 

Vivim en un context de greu emergència climàtica, i cal prendre mesures radicals per revertir-la. Una 
crisi que ha empès a centenars de persones i joves als carrers per denunciar la inoperància de les 
institucions i de la classe política per combatre el canvi climàtic, la desertització, els grans incendis 
forestals, els fenòmens meteorològics extrems o  la contaminació ambiental i la pèrdua de 
biodiversitat al planeta. 

Donat el consum creixent de més i més béns naturals, energies no renovables, materials i la 
conseqüent generació d’una quantitat insostenible gairebé de residus, el model de creixement 
insostenible sense límits i d’0economia lineal, en la seva expansió planetària, ha superat la capacitat 
de recuperació de la natura i topa amb els límits biofísics del planeta Terra.  
 
Els conflictes socials ocasionats pels residus no han tingut aturador des del conegut com «la revolta 
dels abocadors» de principis de la dècada dels 90 del passat segle (Conca de Barberà/ Alt Camp/ Vallès 
Oriental i Occidental/ Baix Llobregat). Aquests conflictes avui són més presents que mai (projectes 
d’incineradores a Cercs i Juneda, Incineradora de TERSA, ampliacions a l’abocador de Can Mata, tres 
abocadors a Rubí, abocador de Solius, buidat de l’abocador de Vacamorta, crema de residus a les 
cimenteres catalanes (Montcada, Santa Margarida i els Monjos, Sant Vicenç dels Horts), crema de 
biomassa a la Garriga, ampliació a l’abocador de Pujalt, abocador de Riba-Roja, denúncies a la planta 
de compostatge industrial a Fumanya,.....).   

La incineració de residus no pot formar part de la solució als reptes energètics, ambientals i climàtics 
que té plantejats Catalunya per la seva afectació a la salut humana i als ecosistemes causades per les 
emissions pròpies de tot procés de combustió, siguin de combustibles fòssils o dels  materials que avui 
s’incineren com ara plàstics, gomes, fangs de depuradores, CDR, residus hospitalaris, NFU, purins, 
farines càrnies, residus de desballestament de voluminosos, vehicles i matalassos, amb components 
tòxics. De la mateixa manera que també cal evitar l’abocament dels residus, l’altre complement de 
sistema de tractament de final de canonada que comporta impactes al medi i  la salut  i un 
malbaratament important de recursos.  

És absolutament imprescindible invertir la situació amb un nou plantejament de model productiu i de 
gestió dels residus. 

 

Normativa vigent vinculada: 

 Llei catalana 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, de la qual el Tribunal Constitucional dictà 
la STC 87/2019, de 20 de juny que en va anul·lar alguns preceptes.  



 

 

Aquesta Llei estableix l’objectiu d’assolir una economia circular, promoure l'eficiència en l'ús dels 
recursos i assolir un alt nivell de sostenibilitat, per mitjà de l'ecodisseny, la prevenció i la 
minimització de la generació de residus, la reutilització, la reparació, la remanufacturació i el 
reciclatge dels materials i productes, enfront de la utilització de matèries primeres verges. 

Destaquem els objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle:  

1. L'objectiu de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a l'any 2030 és del 40% 
respecte l'any base (1990), del 65% per al 2040 i del 100% per l’any 2050.  

2. L'objectiu de reducció dels òxids de nitrogen l'any 2020 és del 35%, i el de reducció de les 
partícules en suspensió de menys de 10 micres, és del 30%.  

3. Els objectius de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle per mitjà de l’ús de les energies 
renovables en la producció energètica i de l'eficiència energètica són del 100% amb l'horitzó d'un 
model neutre en emissions de carboni per al 2050.  

L’article 22 d’aquesta Llei disposa que les mesures que s'adoptin en matèria de residus han d'anar 
encaminades a reduir la vulnerabilitat de la població i les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle, prioritzant l'estratègia de residu zero a fi d'estalviar l’ús de materials i de reduir-ne 
el processament, especialment en la reducció i penalització dels productes envasats amb un ús 
intensiu de combustibles fòssils.  

La seva disposició final vuitena disposava que el Govern ha de presentar al Parlament, en el 
termini de dos anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, un projecte de llei de 
prevenció dels residus i d'ús eficient dels recursos, com a llei marc que empari els canvis 
legislatius necessaris per  avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en la 
sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i el residu zero. 

Recentment la UE anunciava ser més restrictiva en els objectius i horitzó de reducció d’emissions 
de GEH. 

  La planificació i la gestió pública han de complir amb els criteris i obligacions de la normativa 

comunitària en matèria de residus que passa indefugiblement per aplicar la jerarquia sobre els 

residus.   

Cal incloure i aplicar en els fets els canvis normatius més restrictius per a la incineració de residus 

introduïts per la Directiva de Residus 2018/851/CE dins del paquet d’Economia Circular; per la 

Directiva relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient 

2019/904/CE i per la Comunicació de la Comissió UE 26/01/2018 sobre residus i energia, que 

marquen unes noves directrius que deixen clarament establerta l’obligació inexcusable de les 

administracions de fer preferent la recuperació en termes de materials en la jerarquia ecològica 

dels residus i on s’estableixen restriccions a les tècniques d’incineració i coincineració dels residus.  

Especialment, l’articulat de la nova Directiva de Residus 2018/581/CE motiva que a Catalunya la 

redacció de la nova llei transposi directament aquells aspectes de la nova normativa que facilitin 

implementar amb fermesa les mesures necessàries per invertir el model actual de producció i 

consum insostenible, abandonar-ne el model lineal i avançar clarament en la direcció d’un model  

més circular de producció, recuperació i gestió dels residus que estableixi com a residuals els 

tractaments de final de canonada. No es poden obviar especialment les disposicions innovadores 

que estableixen que ha d’haver-hi un canvi en la jerarquia del tractament del residus, en el sentit 

que la valorització energètica ja no es pot considerar com a valorització de residus:  



 

 

1.- Articles 3 i 11 bis. Canvi en la Prioritat de la gestió pública dels residus a la UE. La valorització 

energètica ja no es pot considerar ni comptabilitzar com a valorització dels residus, inclosa la 

metanització i la crema de biomassa. Tampoc es poden considerar recuperació els residus orgànics 

que s’obtenen a les plantes de tractament mecànicbiològiques (anomenades Ecoparcs a 

Catalunya).  

2.- En tot els considerants i l’articulat: La prevenció, la recuperació i el reciclatge de materials han 

de ser la jerarquia d’actuació aplicada per totes les administracions de la UE.  

 En la Comunicació de la Comissió UE 26/01/2018 sobre residus i energia s’exposa que hi ha un 

problema de sobrecapacitat en alguns estats membres i un risc que alguns altres cometin els 

mateixos errors. Recomana als Estats deixar de donar suport al W2E (incineració), establir o 

augmentar impostos i eliminar els subsidis. Quan es tracta de països amb gran abocament, diu 

que la prioritat hauria de ser la recollida separada. Remarca que en el cas dels estats que depenen 

fortament de la incineració, haurien de pujar impostos, acabar amb el suport públic, desmantellar 

les instal·lacions antigues i establir una moratòria per a les noves. Convé acollir-se a la 

concentració en la recollida i reciclatge separats i no construir noves incineradores.  

Brussel·les insta els països a deixar de finançar amb fons europeus la incineració i les 

infraestructures de tractament de final de canonada.  

La Comissió Europea ha instat els estats membres a eliminar progressivament el finançament 

públic per a la recuperació d’energia a partir de residus, en les noves directrius sobre residus i 

energia. Segons el document, els països amb alta capacitat d'incineració han de prohibir les noves 

instal·lacions mentre estan en servei les antigues instal·lacions. També se'ls recomana que 

introdueixi impostos més alts per a la incineració per a processos ineficients i que eliminin els 

esquemes de suport.  
 

 Directiva d’abocadors, 2018/850 de 30 de maig de 2018 que modifica la Directiva 1999/31/CE 

d’abocament de residus. Estableix que l’any 2030 no es podrà abocar més del 10% dels residus 

municipals generats. Conseqüentment i d’acord amb la motivació i objectius de la Llei de 

Prevenció de Residus, cal posar fre a noves infraestructures d’abocadors o l’ampliació de les 

existents i prioritzar la prevenció, mentre transcorre el temps de redacció, aprovació i 

desplegament de la Llei de Prevenció de Residus i ús eficient dels recursos. 

 

Context i disposicions bàsiques 

Avui es requereix un canvi d’enfocament, contingut, objectius i disposició de la normativa encaminada 

a la Prevenció i l’aprofitament màxim dels residus per deixar enrere el model que ens ha portat en 

aquest inacceptable augment d’un 13,5% en pes els darrers anys dels residus municipals, així com a 

l’estancament dels resultats molt insuficients de la recollida selectiva i en definitiva de la recuperació 

material dels residus, realitat que provoquen el manteniment d’una quantitat de residus amb 

destinació al tractament de “resta” i de tractament de final de canonada de vora del 63%. La comunitat 

científica i reconeguts experts en salut pública, la pròpia UE, han reconegut uns i denunciat els altres 

fa anys els efectes adversos a la salut i al medi de la crema de residus i del seu abocament.  



 

 

Doncs a Catalunya s’estan presentant actualment projectes i iniciatives per a la crema de residus en 

noves instal·lacions d’incineració; l’ampliació de crema de residus i CDRs en les fàbriques de ciment; i 

ampliacions d’abocadors.   

Atès, el vincle entre l’emergència climàtica que patim i el “tractament” dels residus per mitjà de la 

incineració i abocament, cal prendre decisions clares i operatives urgents en aquesta matèria per 

reduir l’impacte de la crema de residus i l’abocament massiu al nostre medi, en concordança amb la 

normativa vigent específica i les noves orientacions de la UE.  

Atès que, el 5 de març del 2020 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Moció 159/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre els nous projectes d’incineració de residus, sense arribar a 
desplegar-se. 

Atès que, a principis d’aquesta legislatura i en un termini màxim de 2 anys s’ha d’aprovar la nova Llei 

de Prevenció de Residus i ús eficient dels recursos de Catalunya, i que un cop sigui aprovada, 

esdevindrà la llei que establirà els objectius, les prioritats, les estratègies i les eines per a la prevenció 

i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya. La prioritat d’aquesta Llei s’ha d’adreçar 

a un canvi de model profund de la producció, distribució i consum on la prevenció reguli eficaçment 

la producció i el mercat per garantir que no s’ha de produir res que no sigui reutilitzable, fàcilment 

reciclable i compostable, i lliure de productes nocius pel medi i la salut, una veritable llei en la direcció 

Residu Zero.  

Així doncs, atès que la incineració i l’abocament de residus ocasionen a Catalunya emissions 

significatives de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i impactes al medi i a la salut, i que cal considerar les 

orientacions i objectius de les diferents normatives al respecte, aquesta Llei de Moratòria estableix 

els següents capítols: 
 

Capítol 1.- Establir la Moratòria a nous projectes d’incineració de residus municipals i industrials, per 

a qualsevol de les tecnologies que contempla la Directiva d’incineració de residus 

2000/76/CE del Parlament Europeu, de 4 de desembre de 2000. 

Capítol 2.- Establir una moratòria a totes les autoritzacions a les ampliacions de l’ús de noves tipologies 

de residus o ampliació de les quantitats de residus i de CDRs amb destinació a les fàbriques de ciment 

o d’altres activitats que cremin residus com a substituts de combustibles fòssils. 

Capítol 3.- Moratòria a nous projectes d’abocadors de residus o d’ampliació de qualsevol abocador 
existent. 
 

Capítol 4.- Dictar la suspensió de qualsevol tramitació en curs que no hagin acabat amb autorització 

resolta, fins que no s’aprovi la nova llei de Prevenció de residus, que ha d’establir un Pla i Calendari 

de transició pel tancament i desmantellament de les incineradores existents i el procediment per a 

l’ordenació dels residus produïts a Catalunya d’acord amb els objectius de la Unió Europea en matèria 

de residus, els quals donen prevalença a la reducció, la reutilització, la reparació i el reciclatge, en un 

marc d’abandó d’una economia lineal per a operar com una economia més circular.  

 



 

 

 Catalunya,  10 de maig de 2021 


