COMUNICAT DE PREMSA
JA HA ARRIBAT AL PARLAMENT DE CATALUNYA EL SUPORT A LA MORATÒRIA A LA
TRAMITACIÓ DE NOVES INFRAESTRUCTURES D’INCINERACIÓ, O D’AMPLIACIÓ DE
LA CAPACITAT DE COINCINERACIÓ DE RESIDUS
La Plataforma Ciutadana Residu Zero (PCRZ), la Coordinadora Catalana Anti incineració
en Cementeres, junt amb una gran representació de les Plataformes opositores a la
incineració, com la recentment creada Plataforma Anti incineradora de Cercs (Berguedà),
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, i d’altres entitats socials i ambientals, hem presentat als Grups Parlamentaris
del Parlament de Catalunya una proposta de MORATÒRIA.
La proposta ha sorgit de la reunió de dimecres passat al Parlament amb diputades i
diputats representants dels Grups Parlamentaris de la CUP-CC, Comuns-Podem, ERC i
JxCat. Que ens van donar suport a la presentació d’aquesta iniciativa de caire urgent.
El President del Parlament ja ha fet enviar el document de proposta de moratòria als
diferents Grups parlamentaris de la Cambra Catalana i ja s’han començat a rebre el
suport dels Grups d’ERC, Comuns-Podem i la CUP-CC.
PROPOSEM ELS ACORDS SEGÜENTS:
Que el Parlament de Catalunya insti el Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya a decretar de manera urgent:
1. Aprovi per mitjà d’un Decret o instrument més adient d’obligat compliment, la
MORATÒRIA a la tramitació de nous projectes d’incineració de residus, sigui quina sigui
la seva modalitat, segons la definició establerta per la vigent Directiva d’Incineració; així
com la suspensió de qualsevol tramitació actual en curs, fins que no s’arribin a assolir els
objectius de la UE de reduir el 40% els GEH l’any 2030 en relació al generat al 2019 i els
objectius de la Llei Catalana de Canvi climàtic per l’any 2050.
2. Que també es suspenguin totes les autoritzacions a les ampliacions de la tipologia
de residus o ampliació de les quantitats de residus i de CDRs amb destinació a les
fabriques de ciment o d’altres activitats que cremin residus com a substituts de
combustibles fòssils.
3. Que s’incorporin aquests aspectes d’abandonament de la incineració en la
redacció i aprovació definitiva del Parlament de Catalunya, de la nova Llei de Prevenció
de Residus i l’ús eficient dels recursos
30 d’octubre de 2019

Per més informació:
Pla taforma Ciutadana Residu Zero: Mercè Girona 627 45 46 14
Plataforma Anti incineració del Berguedà: Martina Marcet 647 77 70 76
Coordinadora Catalana Anti Iincineració en Cimenteres: José luís Conejero 659 80 94 95

