
 

 

RETORN DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DEL REGLAMENT 
DEL FONS DE TRANSICIÓ NUCLEAR  

Del dia 10 de maig de 2022 al 10 de juny de 2022 ha estat oberta a tota la ciutadania la 
consulta prèvia sobre l’elaboració del reglament del Fons de Transició Nuclear, mitjançant la 
seva publicació a través del Portal Participa.  

En total, en el Portal s’han fet 10 aportacions, totes de la Mancomunitat d’Iniciatives pel 
Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip.  

D’altra banda, es va donar difusió a la consulta a un conjunt d’actors específicament 
interessats en el reglament: alcaldesses i alcaldes del territori d’influència del Fons, consells 
comarcals, i altres actors representatius (sindicats, representants de les Patronals, Cambres 
de Comerç, etc).  

1. Aportacions i valoracions de les mateixes  

Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip.  

Impacte del reglament sobre les administracions locals 

El reglament ha de recollir les propostes dels municipis de les àrees nuclears (Zona 1) que 
des de fa més de 50 anys conviuen amb les plantes nuclears contribuint de forma significativa 
a la producció energètica del país i al seu enriquiment en general. Ha d’anar destinats a 
projectes de diversificació econòmica que contemplin projectes de desenvolupament local i 
infraestructures als municipis (Zona 1) i que tinguin un impacte directe. 

Valoració: 

Es valora positivament aquesta aportació, i es comparteix el criteri sobre el tipus de 
projecte que es podria finançar d’acord amb el reglament. 

Impacte del reglament sobre les administracions locals - 2 

És especialment important que es consideri que aquestes plantes tenen una data de caducitat 
després de l’acord de tancament entre les empreses propietàries i el govern de l’Estat a través 
d’ENRESA. El moment és especialment sensible ja que ha entrat en exposició pública per a 
la seva aprovació el VIII Pla General de Residus Radioactius (PGRR) que entre les 
alternatives proposades, assenyala la necessitat de dotar de cada planta nuclear amb un 
Magatzem Transitori Descentralitzat (ATI’s 100) 

Valoració: 

El reglament regularà el Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats 
amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica 
nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 
No té relació amb el Pla General de Residus Radioactius.  

 

https://participa.gencat.cat/processes/fonsnuclear
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Impacte del reglament sobre les administracions locals – 3 

S'ha de tenir en compte que els ATI’s 100 contemplen la possibilitat que els residus radioactius 
que resten en aquests emplaçaments, les plantes nuclears, duraran moltes dècades després 
del cessament de l’activitat i el desmantellament de les plantes nuclears, amb tort el que 
representa d’hipoteca per al territori fins que es disposi del Magatzem Geològic Profund previst 
per al 2073. 

Valoració: 

El reglament regularà el Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats 
amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica 
nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 
No té relació amb el Pla General de Residus Radioactius.  

Impacte del reglament sobre les administracions locals – 4 

Volem manifestar el nostre rebuig com a municipis que acullen les plantes nuclears al VII 
PGRR. En el cas de Vandellòs contempla la construcció de 3 magatzems de residus nuclears. 
Un primer de residus vitrificats procedents de Vandellòs I que ara es troben a França. Un 
segon, al mateix emplaçament de la central de Vandellòs I quan es produeixi la tercera fase 
del desmantellament d’aquesta l’any 2028,i un tercer, un nou ATI 100 Vandellòs II. Una 
barbaritat per al territori i el seu futur. 

Valoració: 

El reglament regularà el Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats 
amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica 
nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 
No té relació amb el Pla General de Residus Radioactius.  

Quins territoris penseu que serien prioritaris per dur a terme els projectes? 

Tenint en compte aquest escenari de futur a curt i mig termini anteriorment descrit , és 
especialment important que el reglament contempli la tasca realitzada pels municipis de les 
àrees nuclears (Zona 1) que des de fa molts anys treballen individual i col·lectiva per defugir 
el monopoli que pot ser un gran obstacle per al desenvolupament futur, i venen treballant per 
aconseguir la necessària diversificació del territori, ja sia amb recursos endògens o exògens, 
aquests darrers inexistents 

Valoració: 

Es valora positivament aquesta aportació, i es comparteix el criteri sobre les àrees 
d’influència del fons.  

Quins territoris penseu que serien prioritaris per dur a terme els projectes? 2 

Aquests ajuntaments de la Zona 1 compten des de fa 30 anys amb un àrea de promoció 
econòmica, que cerca alternatives des de la formació, la retenció de talent, l’impuls als 



 

3/4 

 

 

emprenedors o el foment de la innovació per tal de revertir una situació en que ningú ha pensat 
més que els propis veïns a través dels seus ajuntaments. 

Valoració: 

Es valora positivament aquesta aportació, i es comparteix el criteri sobre les àrees 
d’influència i sobre la necessitat d’involucrar a les autoritats locals en la gestió del Fons.  

Quins territoris penseu que serien prioritaris per dur a terme els projectes? 3 

En el cas de l’anomenada àrea de Vandellòs, existeix la MIDIT (Mancomunitat d’Iniciatives pel 
Desenvolupament Integral del Territori) que agrupa els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Tivissa i Pratdip i l’empresa pública municipal IDETSA (Iniciatives pel 
desenvolupament del polígon les Tàpies SA).Tenen projectes propis i imprescindibles que 
requereixen dels Fons i aquests serveixen per reforçar aquestes iniciatives i que tinguin 
impacte directe sobre els municipis afectats. 

Valoració: 

Es valora positivament aquesta aportació, i es comparteix el criteri sobre les àrees 
d’influència i sobre la necessitat d’involucrar a les autoritats locals en la gestió del Fons.  

Quin tipus de projectes o iniciatives creieu que es podrien finançar amb les aportacions del 
Fons? 

Els Fons han d’anar destinats a aquells projectes de diversificació econòmica que contemplin 
infraestructures i projectes de desenvolupament local concertats als municipis de les àrees 
nuclears (Zona 1) i que tinguin un impacte directe als municipis afectats directament 
mitjançant la implementació d’indicadors d’avaluació. 

Valoració: 

Es valora positivament aquesta aportació, i es comparteix el criteri sobre el tipus de 
projecte que es podria finançar d’acord amb el reglament.  

Quin tipus de projectes o iniciatives creieu que es podrien finançar amb les aportacions del 
Fons? 

Cal una planificació estratègica prèvia que respongui a una diagnosi existent on es fixin 
objectius que afavoreixin el desenvolupament d’aquests municipis des d’una col·laboració 
público-privada. Donant especial protagonisme als agents de desenvolupament local que 
compten amb un profund coneixement del territori i que han demostrat la seva vàlua en les 
darreres dècades. 

Valoració: 

Es valora positivament aquesta aportació, i es comparteix el criteri en referencia a la 
planificació i la implicació d’agents locals amb coneixement del territori en la gestió del 
Fons.  
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Solucions alternatives. Mesures concretes 

- La taxa de distribució territorial que regeix el Fons hauria de representar el 50% de l’impost. 

- Els criteris distributius han d’incloure obligatòriament els municipis on es troben aquestes 
instal·lacions, els quals han de tenir presència en la comissió i en la resta d’òrgans que es 
contemplin en aquest reglament. 

Valoració: 

Es valora positivament aquesta aportació, i es comparteix la necessitat d’incloure els 
municipis on es troben les instal·lacions en els mecanismes de gestió del Fons. En 
referencia a la distribució territorial, aquesta vindrà decidida pels òrgans de gestió del 
fons, i es prefereix no incloure-la en el text de reglament per a que aquest no sigui 
restrictiu.  

 


