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Moció 7.9.
CP 19-11-2021

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER LA LLUITA
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, SUPORT AL COMPLIMENT DEL PACTE VERD
EUROPEU I MANIFESTAR EL SEU REBUIG A LA MORATÒRIA DE LA
GENERALITAT RESPECTE LES NOVES INCINERADORES I L’AMPLIACIÓ DE LES
MATEIXES MANIFESTAT PER LA CONSELLERA TERESA JORDÀ AL PARLAMENT
DE CATALUNYA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
No hi ha pla B pel nostre planeta. De no existir polítiques complementàries de
reducció de les emissions, es preveu que la temperatura mundial augmenti entre 1,1
i 6,4 ºC al llarg d’aquest segle. Activitats humanes com el consum de combustibles
fòssils, la desforestació, i l’agricultura i ramaderia generen emissions de diòxid de
carboni (CO2), metà (CH4), òxid nitrós (N2O) i fluorocarburs. Aquests gasos d’efecte
hivernacle atrapen el calor que irradia la superfície terrestre i impedeixen que
s’alliberi a l’espai, el que provoca l’escalfament del planeta.
La Comissió Europea va presentar al desembre de 2019 el Pacte Verd Europeu i a
l’actualitat proposa un paquet de mesures amb les que pretén aspirar a més en
matèria de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel 2030 i
descarbonitzar l’economia de la Unió Europea pel 2050, en consonància amb l’Acord
de París. A l’objecte de que la Unió estigui en una senda d’equilibri que condueixi a
la neutralitat en carbono a més trigar en 2050, a l’abril de 2021 la Comissió var
acordar intensificar l’ambició climàtica de l’objectiu de reducció d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle de manera que passin del 40% al 55% pel 2030 respecte
els nivells de 1990.
Dins d’aquest escenari que ens ha d’obligar a tots i totes el passat 3 de novembre de
2021 la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va
manifestar a preguntes del seu grup parlamentari que dictaria una moratòria de la
creació de noves incineradores i de l’ampliació de las ja existents a Catalunya. Aquest
fet és d’una gravetat tal que comportaria que s’incomplissin els acords Europeus en
matèria de GEH així com la creació de nous abocadors a Catalunya.
Per tal de tractar d’objectivar aquest debat hi ha preguntes que ens podem fer:
Què diu la Unió Europea de la incineració?
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El 2 de desembre de 2019 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la decisió
d’execució (UE) 2019/2010 de la Comissió de 12 de novembre de 2019 per la que
s’estableixen les conclusions respecte les Millors Tècniques disponibles (MTD) de
conformitat amb la Directiva 2020/75 del Parlament Europeu i del Consell per a la
incineració de residus.
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Què és una MTD?
Segons la Directiva 2010/75/EU del Parlament Europeu i del Consell de 24 de
novembre de 2010 sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de
la contaminació), les millors tècniques disponibles són la fase més eficaç i avançada
de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d'explotació, que
demostrin la capacitat pràctica de determinades tècniques per constituir la base
dels valors límit d'emissió i altres condicions del permís destinades a evitar o, quan
no sigui practicable, reduir les emissions i l’impacte en el conjunt del medi ambient.
La Directiva 2010/75/EU també defineix:
 Tècnica: tecnologia emprada juntament amb la forma en què una instal·lació
estigui dissenyada, construïda, mantinguda, explotada i paralitzada.
 Tècniques disponibles: aquelles tècniques desenvolupades a una escala que
en permeti la seva aplicació en el context del sector industrial corresponent,
en condicions econòmicament i tècnicament viables, tenint en compte els
costos i els beneficis tant si les tècniques s'utilitzen o es produeixen en l’Estat
membre corresponent com si no, sempre que el titular pugui tenir-hi accés
en condicions raonables.
 Tècniques millors: les més eficaces per assolir un alt nivell general de
protecció del medi ambient en el seu conjunt.
 Per tant, es pot dir que les millors tècniques disponibles (MTD), són la
manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una
activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han
d'utilitzar estigui dins d'uns límits raonables.
La incineració va contra del reciclatge?
Les dades demostren que no. Les estadístiques diuen que els estats amb més
abocadors (i barats) són els que menys reciclen.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Data Entrada: 11/11/2021 17:43:00, Núm. Entrada: 56449

Sol·licitud (ENI): 2021-96-G124-3219054-Text
moció PSC-Canvi climàtic

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3219054 DS2U4-YEEWO-EBU11 23234FAFEF97D693436A6B773FAD96267434670D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

Codi per a validació: DS2U4-YEEWO-EBU11
Data d'emissió: 12 de Novembre de 2021 a les 13:14:34
Pàgina 3 de 6

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

 En vermell: gestió via abocador.
 En groc: gestió via valorització energètica.
 En verd: reciclatge i compostatge.
Quantes incineradores de residus sòlids urbans tenim a Catalunya?
A Catalunya hi ha quatre plantes de valorització energètica de residus urbans. Totes
elles de titularitat pública.
Quina aportació fa la incineració o el sector dels residus a l’emissió de gasos
efecte hivernacle?
El febrer de 2020 es va publicar, per part del Departament de Territori i
Sostenibilitat i de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l’Informe de progrés del
compliment dels objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
(GEH). Avaluació de les emissions de GEH a Catalunya, 1990-2017.
El treball determina que l’any 2017 del total d’emissions catalanes un 5% foren
degudes al sector residus i acaba dient: L’activitat que més va contribuir a les
emissions de GEH va ser la deposició de residus urbans als abocadors, responsable
del 77% de les emissions en aquest àmbit.
Què diu la Unió Europea de l’abocador?
La Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de
2018 relativa a l’abocament de residus fixa que: els Estats membres adoptaran les
mesures necessàries per a garantir que pel 2035 la quantitat de residus municipals
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depositats en abocador es redueixi al 10 %, o a un percentatge inferior, de la
quantitat total de residus municipals generats (en pes).
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De fet la seva transposició al marc estatal és mitjançant el Decret 646/2020, de 7 de
juliol, pel que es regula la eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador va
més enllà:
L’1 de gener de 2035 es reduirà al 10% o menys del total de residus generats
d’aquest tipus amb els següents objectius intermedis:
 L’1 de gener de 2030 la quantitat en pes de residus municipals abocats es
reduirà al 20% o menys del total de residus generats d’aquest tipus.
 L’1 de gener de 2025 la quantitat en pes de residus municipals abocats es
reduirà al 40% o menys del total de residus generats d’aquest tipus.
Quants abocadors tenim a Catalunya?
A Catalunya hi ha 25 abocadors.
Quin paper juga o hauria de jugar la valorització energètica?
La valorització energètica està recollida en la Directiva 2008/98/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008 sobre els residus. Està en la part
baixa de la jerarquia de gestió just abans de l’abocador. Per tant, només ha de
valoritzar-se energèticament allò que no podem valoritzar materialment.
Dels residus urbans que arriben a la valorització energèticament només el 3%, que
són les cendres volants, es gestionen via abocador.
Quins països europeus que podrien ser referencia?
La majoria de països europeu de la zona central i nord tenen una forta cultura i
sensibilitat ambiental. Per tant han fet i fan un important esforç de minimització de
la generació de residus. Tots ells han minimitzat l’ús de l’abocador. De fet la majoria
d’ells compleixen els objectius comunitaris dels futurs anys. Malgrat això, tots ells
tenen una forta implantació de la valorització energètica (col·loquialment
incineració).
A tall d’exemple Dinamarca, població molt semblant a la catalana. Crec que ningú
pot dubtar de la cultura i sensibilitat ambiental d’aquest tipus de països. Dinamarca
te 26 incineradores. La més popular és la de Copenhage.
Suècia (34 plantes); Holanda (12 plantes); Alemanya (96 plantes), etc...
Conclusions:
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1. És una tecnologia contrastada, segura i amplament emprada a Europa.
2. Hi ha un aprofitament energètic important.
3. Les seves emissions i el correcte funcionament són fàcilment mesurables.
contribució a les emissions de GEH és molt menor que la gestió via
(TCAT) 4. La 17:30:59
+01'00'
Data: 2021.11.11
39728446V abocador.
DNI 39728446V (TCAT)
Garcia -5.
DNIEl fet
ésRamos
queGarcia
és una
tecnologia cara la qual cosa la fa dissuasiva.
Sandra
Signat digitalment per
Sandra Ramos
6. El compliment de l’objectiu europeu de l’any 2035 i alguns dels intermedis
del RD d’abocadors no es podran complir sense la gestió del rebuig
valoritzable energèticament mitjançant aquest tipus d’infraestructura.
7. La valorització energètica te una MTD molt recent. Sembla estrany pensar en
una prohibició o una limitació més enllà del seu correcte dimensionat dins
d’una planificació on cal prioritzar el compliment de la jerarquia de gestió
(Prevenció, Preparació a la reutilització, Valorització, Eliminació).
A tal efecte, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tarragona l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Donar suport i voluntat de compliment del Pacte Verd Europeu, de la
Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018
i del Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel que es regula la eliminació de residus
mitjançant el dipòsit en abocador.
SEGON.- Mostrar el rebuig a la moratòria de creació de noves incineradores així com
de la seva ampliació manifestat per la Consellera Teresa Jordà en tant implicaria
incomplir els acords europeus respecte generació de GEH així com la proliferació
d’abocadors a Catalunya.
TERCER.- Traslladar l’aprovació d’aquests acords al Parlament de Catalunya i al
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya.
Tarragona, 10 de novembre de 2021

Sandra Ramos García
Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Tarragona
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6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la
contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la
descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la
meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment
substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions
de seguretat.
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les
estratègies i els plans nacionals.

