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Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamen
tari de  la Candidatura d'Unitat Popular  Crida Constituent, d'acord amb el  que 
estableixen  els  articles  164  i 165  del Reglament  del  Parlament,  presenten  la 
Proposta de  resolució sobre la realització d'una consulta  sobre el  futur de 
la  producció  d'energia  elèctrica  a  partir  de centrals  nuclears,  per  tal  que 
sigui substanciada davant  la Comissió d'Acció Exterior  i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius 

Ja des  d'abans de la posada en marxa de les  centrals nuclears a Catalunya han 
estat "presents en el  debat  ciutadà diferents  posicionaments  i opinions davant 
la conveniència o no de  la producció d'electricitat a partir de  centrals nuclears, 
especialment a  les comarques  del sud del Principat que  són les  que concentren 
la totalitat dels  reactors nuclears. 

Fins  a dia  d'avui  la competència  en matèria d'energia,  i més  concretament en 
matèria  de  centrals  nuclears,  és  exclusiva  del  Govern  de  l'Estat  espanyol.  El 
marc  legal  de  funcionament  de  les  centrals  nuclears  no  detalla,  fins  a  dia 
d'avui,  cap  especificació  sobre  el  número  màxim  d'anys  de  vida  operativa 
d'aquestes  instal·lacions.  A  l'Estat  espanyol  les  centrals  nuclears  funcionen  a 
partir d'autoritzacions d'explotació amb vigència per períodes  de 10 anys  que 
s'atorguen als  titulars  a  través  d'una Ordre Ministerial  signada pel Ministre o 
Ministra d'Industria del Govern  de  l'Estat, després  de rebre  l'informe vinculant 
del Consejo  de Seguridad Nuclear que presenta, entre altres documents,  la Re
visió Periòdica de Seguretat  (RPS)  i la Revisión del Análisis Probabilista de Segu
ridad (APS). 

En  el context del tancament  de centrals nuclears  cal  tenir en  compte que a ni
vell mundial la vida operativa mitjana dels  reactors nuclears ja clausurats és de 
25  anys.  Els  reactors  nuclears  instal·lats  a Catalunya  ja han  superat  aquesta 
vida mitjana, doncs  Ascó I té  33  anys, Ascó  II té  31  anys,  i Vandellòs  II  té 29 
anys.  Aquesta  dada  de  tancament  mitjà  dels  reactors  nuclears  coincideix  a 
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l'Estat espanyol amb ei moment en que  les centrals  nuclears Instal·lades  a Ca
talunya (també les de l'Estat espanyol) han superat o estan a punt de superar  la 
capacitat  de  càrrega de  les  instal·lacions  de  custòdia dels  residus  radioactius 
que  té  cada  central  nuclear  a  ('Interior  de  les  instal·lacions.  Aquestes  ins
tal·lacions de  custòdia van  ser dissenyades d'acord a la vida operativa, és  a dir 
2530 anys com a màxim. 

Per  diferents qüestions  relacionades  amb la seguretat,  l'impacte sobre el medi 
i la salut, la concentració  empresarial, la contribució a un  sistema centralitzat, 
entre altres, el  posicionament  de  la CUPCC  és  totalment  contrari a la produc
ció  d'electricitat a partir  de  centrals  nuclears, i aposta pel  seu  tancament  im
mediat. 

Tanmateix, en  l'actual context  polític  s'han  de  tenir  dues  consideracions:  per 
una banda, el  país es  troba en un procés de construcció d'una República a  par
tir de  la celebració d'un referèndum d'autodeterminació que donarà veu 1  vot a 
la societat  per tal que  decideixi quin ha de  ser  el nou status polític de Catalu
nya.  Per  altra banda,  aquest  procés  de  construcció  d'una  república  comporta 
també associat un procés  constituent per bastir  les bases  democràtiques de  la 
futura organització  sobirana de  la societat. En  aquest  procés caldrà anar  deci
dint, entre altres  qüestions, també  sobre aspectes  energètics als quals  sembla 
convenient i oportú anticiparnoshi en  algunes  qüestions  clau, com  l'energia 
nuclear. 

En  el sentit, doncs, d'anar  dotant de contingut a aquest  nou marc  polític, cre
iem  necessari  que  la  ciutadania expressem  el  posicionament  sobre  si  el  nou 
país ha de tenir o  no producció d'energia elèctrica a partir de centrals  nuclears. 

Per  aquests motius, el  Grup Parlamentari  de  la Candidatura d'Unitat  Popular  
Crida Constituent presenta la següent: 
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1. Convocar  en el termini màxim d'un any, mitjançant  la LLEI  10/2014, del  26 
de setembre, de consultes populars no referendàries  i d'altres formes de parti
cipació  ciutadana o  altre mecanisme  legal equivalent que  es  pugui constituir, 
una consulta a  tot el territori català  sobre  Tús  o no de  l'energia nuclear com  a 
font de producció elèctrica. 
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