
 

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA CREMA DE RESTES VEGETALS ALS MATEIXOS 
CAMPS DE CONREU 

 

Els darrers mesos el sector agrari català ha expressat el seu malestar per la limitació 
i prohibició de la crema de restes vegetals, derivada del compliment de la 
“Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular”  aprovada pel Congrés de Diputats el passat mes de desembre, amb el vot 
contrari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Aquesta llei, en el seu article 27.3 fa referència a la prohibició de crema de restes 
vegetals. Allà s’especifica que “amb caràcter general, no està permesa la crema de 
residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Només podrà permetre’s la 
crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, sempre i quan compti amb la 
corresponent autorització individualitzada que permeti aquesta crema, per raons de 
caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament, 
motivant adequadament que no existeixen uns altres mitjans per evitar la propagació 
de plagues...” 

Això limita i prohibeix que els pagesos puguin continuar fent de manera segura les 
cremes de restes vegetals agràries i silvícoles als seus propis camps de conreu, com 
tota la vida s’ha fet. Aquesta crema ja està regulada per les normes de 
condicionalitat de les ajudes de la política agrària comuna i els diferents Reials 
Decrets espanyols i legislació autonòmica que se’n deriva 

La llei espanyola demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o 
silvícola tinguin un reciclat biològic mitjançant el seu piconatge o trituració, fet que 
suposarà la necessitat d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles fòssils, 
i, per tant, una generació molt elevada de CO₂. Per no parlar dels costos que 

generaria als pagesos, sobretot petits i persones que s’hi dediquen a temps parcial, 
el fet d’haver d’adquirir maquinària per fer una acció que tota la vida han fet 
mitjançant la crema manual controlada i segura. 

La normativa de fet no preveu cap termini d’adaptació ni tampoc cap ajuda que 
permetin als afectats comprar la maquinària i adaptar-la a la nova proposta. Hi ha el 
risc real que moltes restes vegetals no siguin tractades als camps i per tant, derivin 
en problemes fitosanitaris, especialment de fongs i insectes barrinadors. 

A més, l’acumulació de restes vegetals als camps suposa incrementar el perill 
d’incendis en aquests conreus, moltes vegades, envoltats de bosc. El Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya s’ha 
mostrat contrari a aquesta mesura recollida a la Llei i està intentant cercar solucions 
jurídiques que permetin a la pagesia continuar efectuant les cremes segures de les 
restes vegetals als mateixos camps de conreu. 

Per tots aquests motius el grup comarcal d’Esquerra Republicana demana al ple 
l’aprovació dels següents  

 

ACORDS 



 

PRIMER. Demanar al govern espanyol l’aplicació immediata d’una suspensió i 
moratòria de la prohibició de crema de restes vegetals als mateixos camps de 
conreu recollida a l’Art. 27.3 de Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circula 

SEGON.  Demanar al govern espanyol la modificació i adequació normativa per fer 
possible que la pagesia pugui continuar efectuant les cremes segures de les restes 
vegetals als mateixos camps de conreu i que el govern de la Generalitat continue 
treballant per aconseguir aquest objectiu per poder recuperar la competència per 
atorgar l’autorització de les cremes.  

 

TERCER. Traslladar l’acord anterior al Ministeri d’Agricultura, a la Conselleria 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i els 
grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya. 
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