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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saiadié 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'un  estudi epidemiologic dels 
efectes de les  emissions radiotòxiques derivades del funcionament  de les 
centrals  nuclears  instal·lades  a  Catalunya,  per  tal  que  sigui  substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius 

El Capítol VII de la Llei de mesures  fiscals, administratives, financeres  i del sec
tor públic per a I'any 201 7  incorpora la creació  de l'Impost  sobre ei risc  medi
ambiental  de  la  producció,  manipulació  i  transport,  custòdia  i  emissió 
d'elements radiotòxics, que pretén gravar  el risc mediambiental i per a les  per
sones  que constitueixen  les  emissions  radiotòxiques, rutinàries  o accidentals, 
que provoquen  les instal·lacions nuclears situades  a Catalunya. 

Efectivament, una central nuclear pot arribar a emetre de forma rutinària fins  a 
gairebé  50  elements  radiotòxics,  segons  estipula el propi Consejo  de  Seguri
dad Nuclear, emissions que queden recollides anualment per aquest organisme 
{https://www.csn.es/documents/10182/1 3529/lnforme+anual+201 5). 

A  dia d'avui no h i   ha cap estudi epidemiològic complert i específic  que avaluï 
l'impacte en  la salut  de  les  persones  d'aquestes emissions  radiotòxiques, ruti
nàries o accidentals,  provocades per  les centrals nuclears  instal·lades a Catalu

nya. 

Només un informe del 2009  elaborat per  l'instituto de Salud Carlos  111  (ISClll)  1 
pel  Consejo  de  Seguridad  Nuclear  (CSN)  per  a  tot  l'àmbit  estatal  va  fer  una 
aproximació parcial a  les  taxes  de mortalitat  per  càncer  associades  a  les  ins
tal·lacions  nuclears.  Segons  diversos  experts  es  tractava  d'un  estudi  incom
plert,  donat  que  obviava  les  incidències  i les  incidències  acumulades  de  càn
cers  entre  la població  propera  a  les  centrals  nuclears,  independentment  que 
aquestes  afectacions  comportessin  la mort  o  no.  Com  és  sabut,  afortunada
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ment avui en dia moltes  afectacions per  càncer tenen cura,  i de carà^ üii boF
diagnòstic de  les afectacions radiotòxiques en  la salut  de  les persones resulta
ria més  acurat  l'anàlisi de  les  incidències  i  incidències acumulades  de  càncers 
més que no pas  les taxes de mortalitat  per càncer. 

Per  aquests motius, el Grup Parlamentari de  la Candidatura  d'Unitat  Popular  
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució 

1. instar al Departament de Salut a encarregar  en el termini màxim de 6 mesos 
a  una entitat  independent  i/o científics  experts  un  estudi  epidemiològic  dels 
efectes de  les emissions radiotòxiques derivades  del funcionament  de  les cen
trals nuclears  instal·lades a Catalunya. 

2. Instar  ai Departament  de Salut  a que  en  l'encàrrec de  l'esmentat estudi epi
demiològic  s'especifiqui  que  els  resultats  s'han  de  presentar  de  forma desa
gregada segons  la zonificació establerta al Plan de Emergencia Nuclear Exterior 
a las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellòs, Tarragona (PENTA),  sent la Zona 
I aquella compresa en el cercle amb  radi fins a 1 Okm de les  centrals nuclears, i 
la  Zona  II  aquella  compresa en  ei  cercle  amb  radi  entre  1 Okm i 30km  de  les 
centrals nuclears. 

3. Instar  al Departament de Salut a que en  l'encàrrec de  l'esmentat estudi epi
demiològic s'especifiqui que els resultats s'han de presentar com a mínim amb 
indicació de  la incidència  i la incidència acumulada de  càncers, i no  només  la 
taxa  de  mortalitat  per  càncers,  i per  al  període  que  va  des  de  la  posada  en 
marxa de les centrals  nuclears fins a l'actualitat. 

,4.  Instar  al Departament  de Salut  a que garanteixi que  l'estudi epidemiològic 
es presentarà com a molt un any després de  l'encàrrec. 

5.  Instar  al Departament  de Salut  a que  a partir  del  2018  aquests estudis  epi
demiològics es  realitzin en continu, í  establir  els mecanismes  perquè el  finan
çament recaigui sobre el productor d'emissions radiotòxiques. 

6.  Instar  al  Govern  de  la Generalitat  a  publicar  i difondre  adequadament  els 
resultats, especialment als municipis que  formen part de  les àrees  nuclears. 

7. Instar al Govern de  la Generalitat  a prendre totes  les mesures necessàries,  i 
si  s'escau establint  una ordre de clausura de  les centrals nuclears, per corregir 
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els possibles efectes nocius  en la salut de  /es  persones de  les emissions radio
tòxiques que es  derivin de l'estudi epidemiològic. 

Palau del Parlament,  27 de febrer de  201 7 

Mi 
Presidenta del CP CUPCC 

Sergi Saladle Gil 
Diputat del GP CUPCC 
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