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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica per la seva incidència en el 
medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10

Informe de la Ponència de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost

A la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Ponència de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, nomenada el dia 8 de maig de 2014 i in-
tegrada pel diputat Antoni Fernández Teixidó, del GP 
de Convergència i Unió, que n’ha estat designat ponent 
relator; el diputat Marc Sanglas i Alcantarilla, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; el diputat Jor-
di Terrades i Santacreu, del GP Socialista; el diputat 
José Antonio Coto Roquet, del GP del Partit Popular 
de Catalunya; el diputat Josep Vendrell Gardeñes, del 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa; el diputat José Manuel Villegas Pé-
rez, del GP de Ciutadans, i el diputat Joaquim Arrufat 
i Ibáñez, del Grup Mixt, de conformitat amb el que 
estableix l’article 109.4 del Reglament del Parlament, 
s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 8 i 11 de ju-
liol de 2014. Han assessorat la Ponència el lletrat Fer-
ran Domínguez Garcia i l’assessora lingüística Marta 
Payà Canals, i l’ha assistida el gestor parlamentari Àn-
gel Zardoya i Regidor.

Després d’estudiar el Projecte de llei de creació de im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a atmosfera que produeix aviació comercial, 
de impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i 
de impost sobre emissió de gasos i partícules a atmos-
fera (tram. 200-00016/10) i les esmenes presentades, 
d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Re-
glament del Parlament, la Ponència ha establert l’In-
forme que consta a continuació. Al final del document 
hi ha el text tal com quedaria si la Comissió aprovés 
totes les recomanacions de la ponència (predictamen): 

Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica per la seva incidència 
en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera

Títol I. Disposicions preliminars

Text presentat

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei 

1. Aquesta Llei té per objecte la creació, com a tributs 
propis de la Generalitat, dels impostos següents: 

1.1. Impost sobre les emissions contaminants d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial.

1.2. Impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient.

1.3. Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera.

2. Els impostos esmentats en l’apartat anterior són exi-
gibles a tot el territori de Catalunya i són compatibles 
amb altres impostos i taxes.

Títol II. Impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera de l’aviació comercial 

Text presentat

Article 2. Objecte

Aquest impost té per objecte gravar les emissions d’òxid 
de nitrogen (NOx) efectuades per l’aviació comercial 
en els aeròdroms durant les fases de rodatge d’entra-
da i sortida, fase d’enlairament i fase d’aterratge (cicle 
LTO) pel risc que provoquen en el medi ambient.

Text presentat

Article 3. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable les emissions d’òxid de 
nitrogen (NOx) emeses per l’aviació comercial de pas-
satgers durant el cicle LTO en un aeròdrom que perta-
nyi a un municipi declarat zona de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric (ZPE) per la normativa vigent.

2. No es consideren vols comercials els vols de posi-
cionament.
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3. No estan subjectes a l’impost els vols realitzats per 
les aeronaus medicalitzades, els helicòpters que es 
destinen al transport de malalts o els que realitzen vols 
destinats als serveis públics com els destinats a la pre-
sa d’imatges del trànsit, cartografia, la lluita contra in-
cendis i altres serveis anàlegs.

Esmenes presentades

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (1)

Article 3. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable les emissions d’òxid de 
nitrogen (NOx) emeses per l’aviació comercial de pas-
satgers durant el cicle LTO en un aeròdrom de Cata-
lunya que pertanyi a un municipi declarat zona de pro-
tecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPE) per la 
normativa vigent.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 1.

Text presentat

Article 4. Exempcions

Estan exemptes: 

1. Les aeronaus amb un factor d’emissió inferior a 2 kg-
NOx per cicle LTO.

2. Els vols en els que concorrin situacions excepcionals, 
com són els aterratges induïts per problemes d’operati-
vitat en aeròdroms propers, els aterratges d’emergència 
o les accions específiques de suport a zones on es de-
senvolupen campanyes solidàries i humanitàries.

Text presentat

Article 5. Subjecte passiu 

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribu-
ent, les companyies aèries i les persones físiques o ju-
rídiques que operen o noliegen el vol que surt des d’un 
aeròdrom de Catalunya.

Text presentat

Article 6. Base imposable 

1. Constitueix la base imposable de l’impost la quan-
titat en quilograms d’òxid de nitrogen (NOx) emesa 
durant els cicles LTO de les aeronaus durant el pe-
ríode impositiu, determinada conforme els apartats 
següents. A aquest efecte s’han d’aplicar els factors 
d’emissió descrits en la guia d’inventaris d’emissions 
EMEP/EEA de l’Agència Europea de Medi Ambient. 
En el cas d’helicòpters, els factors d’emissió són els 
que estableix l’Oficina Federal d’Aviació Civil.

2. La base imposable es calcula segons la fórmula se-
güent: 

BI = Nre. de vols x FE mitjà

On: 

– BI és la base imposable.

– Nre. de vols és el nombre de vols (enlairaments) efectuats 
durant el període impositiu, computant un màxim de 20.000 
vols anuals.

– FE mitjà és el factor d’emissió mitjà (expressat en kg).

3. El factor d’emissió mitjà es calcula segons la fórmu-
la següent: 

FE mitjà = BI teòrica / Nre. de vols

On: 

– BI teòrica és el resultat de sumar les bases imposables par-
cials que resulten de multiplicar per cada model d’aeronau del 
contribuent el nombre de vols anuals pel factor d’emissions 
NOx corresponent a aquell tipus d’aeronau.

– Nre. de vols és el nombre total de vols (enlairaments) efec-
tuats durant el període impositiu, sense que resulti d’aplica-
ció cap topall.

Esmenes presentades

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans (1)

De supressió a l’article 6

1. Constitueix la base imposable de l’impost la quan-
titat en quilograms d’òxid de nitrogen (NOx) emesa 
durant els cicles LTO de les aeronaus durant el pe-
ríode impositiu, determinada conforme els apartats 
següents. A aquest efecte s’han d’aplicar els factors 
d’emissió descrits en la guia d’inventaris d’emissions 
EMEP/EEA de l’Agència Europea de Medi Ambient. 
En el cas d’helicòpters, els factors d’emissió són els 
que estableix l’Oficina Federal d’Aviació Civil.

2. La base imposable es calcula segons la fórmula se-
güent:

BI = Nre. de vols x FE mitjà
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On: 

– BI és la base imposable.

– Nre. de vols és el nombre de vols (enlairaments) efectuats 
durant el període impositiu, computant un màxim de 20.000 
vols anuals.

– FE mitjà és el factor d’emissió mitjà (expressat en kg).

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (2)

De supressió al punt 2 de l’article 6. Base Imposable

[...] Nre. de vols és el nombre de vols (enlairaments) 
efectuats durant el període impositiu, computant un 
màxim de 20.000 vols anuals.[...]

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 2 i 3.

Text presentat

Article 7. Tipus impositius i quota íntegra

1. S’estableixen dos tipus impositius, que s’han d’apli-
car segons el que disposa l’apartat 2 d’aquest article: 

a) El tipus impositiu general: 3 euros/kg NOx.
b) El tipus impositiu reduït: 1,5 euros/kg NOx 

2. La quota íntegra s’obté de sumar les dues quotes 
parcials següents: 

a) Quota 1: és la que s’obté de multiplicar la base im-
posable (BI) pel tipus impositiu general (TG) i pel 
quocient del nombre total de passatgers (NTP) menys 
la suma del nombre de passatgers en connexió (NPC) 
i el nombre de passatgers en rutes de llarg recorregut 
(NPLR) dividit pel nombre total de passatgers (NTP) 
del subjecte passiu durant el període impositiu en el 
mateix aeròdrom.

Quota 1 = BI x TG x NTP - (NPC + NPLR)
NTP

b) Quota 2: és la que s’obté de multiplicar la base im-
posable (BI) pel tipus impositiu reduït (TR) i pel quo-
cient de la suma del nombre de passatgers en connexió 
(NPC) i el nombre de passatgers en rutes de llarg re-
corregut (NPLR) dividit pel nombre total de passat-
gers del subjecte passiu durant el període impositiu en 
el mateix aeròdrom.

Quota 2 = BI x TR x (NPC + NPLR)

NTP

3. A l’efecte del que disposa l’apartat 2 anterior: 

a) S’entén per ruta de llarg recorregut la que comunica 
els aeròdroms a què fa referència l’article 3 d’aquesta 
Llei amb aeròdroms que no pertanyen a l’Espai Aeri 
Comú Europeu.

b) Un passatger en ruta de llarg recorregut que ho sigui 
al mateix temps de vol en connexió només computa 
com a passatger en ruta de llarg recorregut.

c) Els passatgers que computen són els passatgers de 
sortida del corresponent aeròdrom.

Esmenes presentades

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (3)

Article 7. Tipus impositius i quota íntegra

1. S’estableix un tipus impositiu de 2,5 euros/kg NOx. 
dos tipus impositius, que s’han d’aplicar segons el que 
disposa l’apartat 2 d’aquest article: 

a) El tipus impositiu general: 3 euros/kg NOx.
b) El tipus impositiu reduït: 1,5 euros/kg NOx 

2. La quota íntegra s’obté de sumar les dues quotes par-
cials següents: 

a) Quota 1: és la que s’obté de multiplicar la base im-
posable (BI) pel tipus impositiu general (TG) i pel 
quocient del nombre total de passatgers (NTP) menys 
la suma del nombre de passatgers en connexió (NPC) 
i el nombre de passatgers en rutes de llarg recorregut 
(NPLR) dividit pel nombre total de passatgers (NTP) 
del subjecte passiu durant el període impositiu en el 
mateix aeròdrom i pel factor de correcció FC.

Quota 1 = BI x TG x FC x NTP - (NPC + NPLR)

FC: factor de correcció: 

– de 0 vols al 25% dels que ha fet l’any anterior la com-
panyia que n’ha fet més: 1

– del 25% al 50%: 0,75

– del 75% al 100 %: 0,50

b) Quota 2: és la que s’obté de multiplicar la base im-
posable (BI) pel tipus impositiu reduït (TR) i pel quo-
cient de la suma del nombre de passatgers en connexió 
(NPC) i el nombre de passatgers en rutes de llarg recor-
regut (NPLR) dividit pel nombre total de passatgers del 
subjecte passiu durant el període impositiu en el mateix 
aeròdrom.

Quota 2 = BI x TR x (NPC + NPLR)

NTP
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3. A l’efecte del que disposa l’apartat 2 anterior: 

a) S’entén per ruta de llarg recorregut la que comunica 
els aeròdroms a què fa referència l’article 3 d’aquesta 
Llei amb aeròdroms que no pertanyen a l’Espai Aeri 
Comú Europeu.

b) Un passatger en ruta de llarg recorregut que ho si-
gui al mateix temps de vol en connexió només computa 
com a passatger en ruta de llarg recorregut.

c) Els passatgers que computen són els passatgers de 
sortida del corresponent aeròdrom.

Apartat 1

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Article 7

De l’apartat 1

«1. S’estableixen dos tipus impositius, que s’han d’apli-
car segons el que disposa l’apartat 2 d’aquest article: 

a) El tipus impositiu general: 0,03 euros/kg NOx.
b) El tipus impositiu reduït: 0,015 euros/kg NOx.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 4 i 5.

Text presentat

Article 8. Quota líquida i bonificació 

1. La quota líquida s’obté d’aplicar a la quota íntegra, 
si escau, una bonificació per l’import que resulti d’apli-
car el 5 per 100 sobre el producte de la quota íntegra 
pel percentatge d’aeronaus del contribuent que dispo-
sen d’aleta d’extremitat. Aquest percentatge es calcula 
respecte de les aeronaus que operen en l’aeròdrom cor-
responent.

2. En el cas que no sigui d’aplicació la bonificació an-
terior, la quota líquida coincideix amb la quota íntegra.

Esmenes presentades

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Ciutadans (2)

Es suprimeix l’article 8 del Projecte de llei.

Apartat 1

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Article 8

De l’apartat 1, de l’article 8

«1. La quota líquida s’obté d’aplicar a la quota íntegra 
les bonificacions següents: 

a) Bonificació del 15 per 100 de la quota íntegra si el 
contribuent ha utilitzat en el 80% de les seves operaci-
ons la connexió elèctrica als serveis de l’aeroport per 
als subministraments d’electricitat quan estan en pista 
i no han emprat les unitats auxiliars de subministra-
ment (APU).

b) Bonificació per l’import que resulti d’aplicar el 80 per 
100 sobre el producte de la quota íntegra pel percentat-
ge d’aeronaus del contribuent que disposen d’aleta d’ex-
tremitat. Aquest percentatge es calcula respecte de les 
aeronaus que operen en l’aeròdrom corresponent.»

Apartat 2

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Article 8

De l’apartat 2, de l’article 8

«2. En el cas que no sigui d’aplicació la bonificació an-
terior, la quota líquida coincideix amb la quota íntegra.»

Addició de nous articles

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (4)

D’addició d’un nou article 8 bis

Article 8 bis. Afectació 

S’afecten parcialment els ingressos d’aquest impost en 
la quantia recaptada pels vols que operen o noliegen 
el vol des de l’aeroport de Barcelona-El Prat per al fi-
nançament de les mesures del Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 6, 7, 8 i 9.
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Text presentat

Article 9. Període impositiu i meritació 

1. El període impositiu és l’any natural.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els 
supòsits en què l’inici o el cessament de les activitats en 
l’aeròdrom corresponent no coincideix amb el primer 
o l’últim dia de l’any natural, respectivament. A aquest 
efecte, no es consideren els casos de successió en la re-
alització de les activitats o de canvi de la denominació 
del subjecte passiu quan no impliquen un cessament de 
l’activitat, sense perjudici del que disposa la Llei gene-
ral tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Text presentat

Article 10. Autoliquidació

1. El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoli-
quidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés correspo-
nent en les condicions i terminis que s’estableixen re-
glamentàriament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller o consellera del departament competent 
en matèria tributària.

Esmenes presentades

Addició de nous articles

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

D’un nou article 10 bis

«10 bis. Afectació

Els ingressos derivats d’aquest impost estan afectats a 
les mesures a adoptar per la Generalitat de Catalunya 
per la reducció de les emissions del trànsit associat als 
accessos a l’aeroport que derivin del Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire, així com a les 
inversions en infraestructures de transport públic d’ac-
cés a l’aeroport de El Prat.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 10.

Títol III. Impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica per la seva 
incidència en el medi ambient 

Text presentat

Article 11. Objecte 

Aquest impost té per objecte gravar l’impacte i l’even-
tual dany en el medi ambient derivats de la realitza-
ció de l’activitat de producció termonuclear d’energia 
elèctrica efectuada en el territori de Catalunya.

Esmenes presentades

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

Article 11

«Article 11. Objecte 

Aquest impost té per objecte gravar l’impacte i l’even-
tual dany en el medi ambient derivats de la realitza-
ció de l’activitat de producció termonuclear d’energia 
elèctrica efectuada en el territori de Catalunya.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (5)

Article 11. Objecte 

Aquest impost té per objecte gravar l’impacte i l’even-
tual dany els riscos en el medi ambient derivats de la 
realització de l’activitat de producció termonuclear 
d’energia elèctrica efectuada en el territori de Catalu-
nya i l’impacte dels costos de transició que implicarà 
la fi de la vida útil de les centrals nuclears i la implan-
tació d’un nou model energètic basat en les energies 
renovables.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 11 i 12.
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Text presentat

Article 12. Afectació

A l’efecte d’atendre el finançament del pla especial de 
protecció civil expressament destinat als riscos que 
puguin derivar de l’activitat gravada, s’afecten parci-
alment els ingressos d’aquest impost en la quantia de 
257.154 euros anuals.

Esmenes presentades

13 Esmena núm. 13
De modificació i supressió
GP de Ciutadans (3)

Article 12

A l’efecte d’atendre el finançament del pla especial de 
protecció civil expressament destinat als i altres despe-
ses relacionades amb els riscos que puguin derivar de 
l’activitat gravada, s’afecten parcialment els ingressos 
d’aquest impost en la quantia de 257.154 euros del deu 
per cent dels ingressos anuals.

Addició de nous paràgrafs

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP Socialista (1)

S’addiciona tot un paràgraf a l’article 12, amb la re-
dacció següent: 

«Article 12. Afectació

1. A l’efecte d’atendre el finançament del pla especial 
de protecció civil expressament destinat als riscos que 
puguin derivar de l’activitat gravada, s’afecten parci-
alment els ingressos d’aquest impost en la quantia de 
257.154 euros anuals.

2. La resta d’ingressos d’aquest impost, un 50% es des-
tinarà a elaborar un Pla de dinamització econòmica 
per a les comarques catalanes on radiquin centrals nu-
clears amb l’objectiu de preveure l’impacte que tindrà 
sobre l’activitat econòmica local el tancament de les 
mateixes quan es produeixi al final de la seva vida útil 
i també en les inversions necessàries en protecció civil, 
la distribució d’aquest fons s’acordarà de forma con-
junta en una comissió bilateral entre Govern de Cata-
lunya i Ajuntaments inclosos en les àrees d’afectació 
de les centrals nuclears, la mateixa s’haurà de crear 
en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor 
de la llei.

3. El 50% restant servirà per nodrir un fons que s’hau-
rà de destinar a subvencionar programes d’estalvi i mi-
llora en l’eficiència energètica dels sectors industrials i 
domèstics a Catalunya.»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Addició d’un nou apartat a l’article 12

Article 12. Afectació

«2. Mitjançant la Llei de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya, i tenint com a prioritat atendre les 
necessitats de despesa pròpies de la Generalitat, es po-
drà destinar part de la recaptació de l’Impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica, a cre-
ar un fons orientat al foment del reequilibri territorial 
d’aquelles zones afectades per activitats de producció 
termonuclear amb la finalitat de promoure i millorar 
la seva competitivitat i diversificació econòmica.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

D’un apartat segon a l’article 12

«2. Mitjançant la Llei de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya, i tenint com a prioritat atendre les 
necessitats de despesa pròpies de la Generalitat, es po-
drà destinar part de la recaptació de l’Impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica, a cre-
ar un fons orientat al foment del reequilibri territorial 
d’aquelles zones afectades per activitats de producció 
termonuclear amb la finalitat de promoure i millorar 
la seva competitivitat i diversificació econòmica.»

17 Esmena núm. 17
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (6)

Article 12

1. A l’efecte d’atendre el finançament del pla especi-
al de protecció civil expressament destinat als riscos 
que puguin derivar de l’activitat gravada, així com els 
costos de transició en les zones on estan ubicades les 
centrals nuclears, s’afecten parcialment els ingressos 
d’aquest impost en la quantia de 257.154 el 30% anuals 
dels ingressos d’aquest impost.

2. La resta de la recaptació finançarà mesures i pro-
grames de caràcter mediambiental: 

– Programes de foment de les energies renovables i netes.

– Programes de foment de l’estalvi i la reutilització ener-
gètica.
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Addició de nous articles

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (7)

D’addició d’un nou article 12 bis 

Article 12 bis

1. Es crea un fons d’inversió per al finançament de les 
actuacions corresponents als plans de protecció civil, 
sempre que no corresponguin a actuacions que per la 
normativa vigent correspongui finançar al Govern de 
l’Estat o a les empreses que gestionen les centrals nu-
clears, així com per finançar les iniciatives de diversifi-
cació de l’economia local dels municipis inclosos en la 
primera zona d’afectació definida en el Pla d’emergèn-
cia nuclear de Tarragona (PENTA).

2. El fons d’inversió es dotarà amb el 30% de la recap-
tació de l’impost sobre producció termonuclear.

3. Es crea una comissió de seguiment del fons d’inver-
sió. El Govern de la Generalitat establirà el reglament 
de la Comissió.

4. La Comissió de Gestió es composa per un represen-
tant de cada municipi de la primera zona d’afectació 
definida pel Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona, 
i quatre representants de l’administració de la Genera-
litat en funció de la tipologia de projectes i programes 
a desenvolupar.

5. La comissió de gestió es dotarà d’un pla de quatre 
anys amb els projectes i programes previstos, la inver-
sió necessària i les memòries d’impacte sobre el terri-
tori de cada un d’ells.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes nú-
meros 15 i 16.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 13, 14, 17 i 18.

Text presentat

Article 13. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable la producció termonucle-
ar d’energia elèctrica pel seu efecte i dany eventual en 
el medi ambient.

Esmenes presentades

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

«Article 13. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable la producció termonucle-
ar d’energia elèctrica pel seu efecte i dany eventual en 
el medi ambient.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 19.

Text presentat

Article 14. Subjecte passiu i responsable 
solidari

1. Són subjectes passius de l’impost, a títol de contri-
buent, les persones físiques o jurídiques i els ens sen-
se personalitat jurídica a què es refereix l’apartat 4 de 
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, ge-
neral tributària, que realitzen l’activitat de producció 
termonuclear d’energia elèctrica.

2. Són responsables solidaris del deute tributari d’aquest 
impost els propietaris de les instal·lacions en què es realitza 
l’activitat de producció termonuclear d’energia elèctrica.

Text presentat

Article 15. Exempció subjectiva

Estan exempts de l’impost l’Estat, la Generalitat de 
Catalunya i les corporacions locals, així com també 
els seus organismes i els ens que en depenen.

Text presentat

Article 16. Base imposable

1. La base imposable de l’impost està constituïda per 
la producció bruta d’electricitat en el període imposi-
tiu, expressada en quilovats hora.

2. La base imposable es determina per a cada instal-
lació en què es realitzi l’activitat de producció termo-
nuclear d’energia elèctrica. Com a regla general, es 
determina pel mètode d’estimació directa. El mètode 
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d’estimació indirecta s’aplica de conformitat amb el 
que disposa la Llei general tributària.

Text presentat

Article 17. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen és de 0,0018 euros per quilovat 
hora.

Esmenes presentades

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP Socialista (2)

Es modifica l’article 17, amb la redacció següent: 

«Article 17. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen és de 0,0018 0,0036 euros per 
quilovat hora.»

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

«Article 17. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen és de 0,000018 euros per quilo-
vat hora.»

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (8)

De modificació de l’article 17. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen és de 0,0018 50 euros per quilo-
vat hora.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 20, 21 i 22.

Text presentat

Article 18. Quota tributària

La quota tributària de l’impost s’obté d’aplicar a la ba-
se imposable el tipus de gravamen.

Text presentat

Article 19. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu és l’any natural.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en 
els supòsits en què l’inici o el cessament de les activi-
tats no coincideix amb el primer o l’últim dia de l’any 
natural, respectivament. A aquest efecte, no es consi-
deren els casos de successió en la realització de les ac-
tivitats o de canvi de la denominació del subjecte pas-
siu quan no impliquen un cessament de l’activitat en 
la instal·lació, sense perjudici del que disposa la Llei 
general tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Text presentat

Article 20. Autoliquidació i pagament 
fraccionat

1. El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoli-
quidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés correspo-
nent durant el mes de gener de l’any següent a la fina-
lització del període impositiu.

2. Durant el període impositiu els subjectes passius 
han d’efectuar pagaments fraccionats en concepte de 
pagaments a compte, referits a trimestres naturals, en 
els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol 
i octubre de cada any natural, en el lloc i la forma que 
estableix el reglament.

3. L’import dels pagaments fraccionats correspon a la 
quota corresponent al valor de les magnituds determi-
nants de la base imposable durant el trimestre natural 
respectiu.

4. Els pagaments fraccionats realitzats durant el pe-
ríode impositiu es deduiran de la quota tributària re-
sultant de l’autoliquidació a què es refereix l’apartat 1 
d’aquest article.

5. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller o consellera del departament competent 
en matèria tributària.
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Esmenes presentades

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

Article 20

De l’apartat 1, de l’article 20

«1. El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoli-
quidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés correspo-
nent durant els primers dos mesos de l’any següent a la 
finalització del període impositiu.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 23.

Títol IV. Impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera

Text presentat

Article 21. Objecte 

Amb la finalitat d’incentivar conductes més respectu-
oses amb el medi ambient atmosfèric i aconseguir una 
millor qualitat de l’aire, l’impost sobre emissions de 
gasos i partícules a l’atmosfera grava les emissions a 
l’atmosfera de determinades substàncies generades en: 

a. Instal·lacions industrials classificades a l’annex I.1 
de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats.

b. Instal·lacions de combustió amb potència tèrmica 
nominal superior a 20MW tèrmics.

Text presentat

Article 22. Fet imposable

Constitueix el fet imposable les emissions a l’atmosfera 
vehiculades d’òxid de nitrogen (NOx), de diòxid de so-
fre (SO2), de partícules en suspensió (PST) i de carboni 
orgànic total (COT) que es generen tant en instal·lacions 
industrials incloses a l’annex I.1 de la Llei 20/2009 com 
en instal·lacions de combustió amb potència tèrmica no-
minal superior a 20MW tèrmics i que en ambdós su-
pòsits tinguin emissions superiors a 150 t/a de SO2, i/o 
100 t/a de NOx, i/o 50 t/a de PST i/o 150 t/a COT.

Esmenes presentades

Addició de nous articles

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

D’un nou article 22 bis

«Article 22 bis. Supòsits de no subjecció

No estaran subjectes al impost sobre emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera d’òxid de nitrogen (NOx) les 
emissions procedents de instal·lacions de combustió 
que hagin realitzat mesures compensatòries establer-
tes en l’autorització ambiental de les instal·lacions.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 24.

Text presentat

Article 23. Subjecte passiu

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribu-
ent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributà-
ria que realitzin qualsevol de les activitats que consti-
tueixen el fet imposable.

Text presentat

Article 24. Base imposable 

1. La base imposable de l’impost la constitueixen les 
emissions màssiques de cadascuna de les substàncies 
contaminants a l’atmosfera emeses per una mateixa 
instal·lació durant el període impositiu corresponent.

2. La base imposable de cada establiment és la càrre-
ga màssica anual emesa a l’atmosfera per l’establiment 
per a cada contaminant en qüestió, calculada segons la 
fórmula següent: 

[vegeu: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b268.
pdf]

Per a cada focus emissor, la càrrega màssica anual s’ha 
de calcular segons la fórmula següent: 

[vegeu: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b268.
pdf]

Per calcular cada factor, s’ha de seguir el procediment 
que s’estableix reglamentàriament.

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b268.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b268.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b268.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b268.pdf
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3. A l’efecte del càlcul de l’emissió màssica de l’esta-
bliment no computen les emissions associades a calde-
res que utilitzen combustibles convencionals: gas na-
tural, propà, GLP, gasoil, fueloil, turba, lignit, hulla, 
antracita, coc, biomassa (definida d’acord al punt 31 
de l’article 3 de la Directiva 2010/75/EU) i biogàs, que 
tinguin una potència inferior a 2.3 MWt.

4. No formen part de la càrrega màssica anual emesa 
per l’establiment les emissions màssiques de les seves 
instal·lacions de cogeneració que tinguin una potència 
nominal inferior a 20MWT i que utilitzen com a com-
bustible gas natural o biogàs amb un contingut de so-
fre com el del gas natural.

Esmenes presentades

Apartat 4

25 Esmena núm. 25
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Supressió a l’apartat 4 de l’article 24

«4. No formen part de la càrrega màssica anual emesa 
per l’establiment les emissions màssiques de les seves 
instal·lacions de cogeneració que tinguin una potencia 
nominal inferior a 20MWT i que utilitzin com a com-
bustible gas natural o biogàs amb un conjunt de sofre 
com el gas natural.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 25.

Text presentat

Article 25. Base liquidable

La base liquidable s’obté de reduir la base imposable 
de cada tipus de contaminant en els imports següents: 

a) SO2: 150 Tm/a
b) NOx: 100 Tm/a
c) PST: 50 Tm/a
d) COT: 150 Tm/a

Text presentat

Article 26. Tipus impositiu i quota íntegra

La quota íntegra és el resultat d’aplicar a la base liqui-
dable per a cada substància els tipus següents: 

45 euros/t SO2

75 euros/t NOx
60 euros/t PST
45 euros/t COT

Esmenes presentades

26 Esmena núm. 26
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

Article 26

«Article 26. Tipus impositiu i quota íntegra

La quota íntegra és el resultat d’aplicar a la base liqui-
dable per a cada substància els tipus següents: 

0,045 euros/t SO2

0,075 euros/t NOx
0,060 euros/t PST
0,045 euros/t COT»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 26.

Text presentat

Article 27. Bonificacions

La quota líquida s’obté d’aplicar a la quota íntegra les 
bonificacions següents: 

1. Bonificació del 50 per 100 del percentatge que re-
sulta de la càrrega màssica anual provinent d’instal-
lacions de cogeneració ubicades en establiments in-
dustrials amb una potència nominal superior a 20MWt 
que utilitzen com a combustible gas natural o biogàs 
respecte de la càrrega màssica anual de l’establiment. 
Als efectes d’aquesta bonificació, el contingut de sofre 
del biogàs no pot ser superior al que estableix la nor-
mativa per al gas natural.

2. Bonificació del 10 per 100 de la inversió en millora 
atmosfèrica realitzada en el període impositiu i que ha 
certificat la Direcció General de Qualitat Ambiental 
dins el Programa de desgravacions fiscals per inversi-
ons en reducció de les emissions contaminants atmos-
fèriques canalitzades, amb un límit del 15 per 100 de 
la quota íntegra.
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Esmenes presentades

Apartat 1

27 Esmena núm. 27
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (9)

De supressió del punt de l’Article 27.Bonificacions

1. Bonificació del 50 per 100 del percentatge que resul-
ta de la càrrega màssica anual provinent d’instal·lacions 
de cogeneració ubicades en establiments industrials 
amb una potència nominal superior a 20MWt que uti-
litzen com a combustible gas natural o biogàs respecte 
de la càrrega màssica anual de l’establiment. Als efec-
tes d’aquesta bonificació, el contingut de sofre del bio-
gàs no pot ser superior al que estableix la normativa per 
al gas natural

Apartat 2

28 Esmena núm. 28
De modificació
GP Socialista (3)

Es modifica l’apartat segon de l’article 27, amb la re-
dacció següent: 

«Article 27. Bonificacions

La quota líquida s’obté d’aplicar a la quota íntegra les 
bonificacions següents: 

[...]

2. Bonificació del 10 25 per 100 de la inversió en mi-
llora atmosfèrica si s’ha acredita amb certificació 
EMAS o ISO 14001 o bonificació del 15% de l’import 
de la inversió en millora atmosfèrica si no s’acredita 
EMAS o ISO 14001 en millora atmosfèrica realitzada 
en el període impositiu i que ha certificat la Direcció 
General de Qualitat Ambiental dins el Programa de 
desgravacions fiscals per inversions en reducció de les 
d’emissions contaminants atmosfèriques canalitzades, 
amb un límit del 15 50 per 100 de la quota íntegra.»

29 Esmena núm. 29
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

«Article 27. Bonificacions

La quota líquida s’obté d’aplicar a la quota íntegra les 
bonificacions següents: 

1. Bonificació del 95 per 100 del percentatge que re-
sulta de la càrrega màssica anual [...] estableix la nor-
mativa per al gas natural.

2. Bonificació del 95 per 100 de la inversió en millora 
atmosfèrica realitzada en el període impositiu i que ha 
certificat la Direcció General de Qualitat Ambiental 

dins el Programa de desgravacions fiscals per inversi-
ons en reducció de les emissions contaminants atmos-
fèriques canalitzades, amb un límit del 15 per 100 de 
la quota íntegra.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 27, 28 i 29.

Text presentat

Article 28. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu és l’any natural.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en 
els supòsits en què l’inici o el cessament de les activi-
tats no coincideix amb el primer o l’últim dia de l’any 
natural, respectivament. A aquest efecte, no es consi-
deren els casos de successió en la realització de les ac-
tivitats o de canvi de la denominació del subjecte pas-
siu quan no impliquen un cessament de l’activitat en 
la instal·lació, sense perjudici del que disposa la Llei 
general tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Text presentat

Article 29. Liquidació i pagament de l’impost

1. El subjecte passiu està obligat a presentar, per cada 
una de les instal·lacions en què realitza les activitats 
gravades l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne 
l’ingrés corresponent en les condicions i terminis que 
s’estableixen reglamentàriament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller o consellera del departament competent 
en matèria tributària.
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Text presentat

Article 30. Afectació 

Els ingressos derivats d’aquest impost estan afectats al 
programa de vigilància i control ambiental atmosfèric 
a la indústria i a mesures compensatòries de la conta-
minació atmosfèrica.

Esmenes presentades

30 Esmena núm. 30
De supressió
GP Socialista (4)

Es suprimeix l’article 30.

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Modificació de l’article 30

Article 30. Afectació 

«Els ingressos derivats d’aquest impost estan afectats 
a dotar el Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmos-
fèric creat per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, al 
programa de vigilància i control ambiental atmosfèric 
a la indústria i a mesures compensatòries de la conta-
minació atmosfèrica.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

A l’article 30

«Article 30. Afectació 

Els ingressos derivats d’aquest impost estan afectats a 
dotar el Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmos-
fèric creat per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, al 
programa de vigilància i control ambiental atmosfèric 
a la indústria i a mesures compensatòries de la conta-
minació atmosfèrica.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes nú-
meros 31 i 32.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 30.

Títol V. Normes comunes 

Text presentat

Article 31. Gestió, recaptació i inspecció

La gestió, recaptació i inspecció dels impostos creats 
en aquesta Llei corresponen a l’Agència Tributària de 
Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, 
sens perjudici de la col·laboració amb els òrgans d’ins-
pecció sectorialment competents.

Text presentat

Article 32. Infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions en matèria dels im-
postos creats en aquesta Llei és el vigent per als tributs 
propis de la Generalitat de Catalunya.

Text presentat

Article 33. Recursos i reclamacions

Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats 
en l’àmbit dels impostos creats en aquesta Llei poden 
ésser objecte de reclamació economicoadministrativa 
davant la Junta de Finances, sens perjudici de la inter-
posició prèvia, amb caràcter potestatiu, del recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.

Disposicions addicionals

Text presentat

Primera. Gravamen de protecció civil

1. Amb efectes de la data d’entrada en vigor

1.1. Es modifica l’apartat cinquè del punt 1 de l’article 
59 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, que passa a tenir el text següent: 

«Cinquè. Les instal·lacions i estructures destinades a la 
producció o a la transformació d’energia elèctrica: la 
base del gravamen s’ha de constituir amb la potència 
nominal, expressada en megawatts. El tipus de grava-
men és de 22,07 euros per megawatt.»

1.2. S’afegeix una lletra f a l’article 60 de la Llei 4/1997, 
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, amb el 
text següent: 

«f) Les centrals nuclears»
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2. Pel que fa a l’any 2014, el període impositiu corres-
ponent al gravamen de protecció civil que grava les 
centrals nuclears finalitza el dia anterior al de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, dia aquell en què es merita 
l’impost corresponent a aquest exercici. La quota re-
sultant del gravamen de protecció civil per a aquest 
període s’ha de prorratejar pel nombre de dies del pe-
ríode impositiu.

Esmenes presentades

33 Esmena núm. 33
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

De l’apartat 1, de la Disposició addicional primera

«1. Amb efectes de la data d’entrada en vigor

1.1. Es modifica l’apartat cinquè del punt 1 de l’article 
59 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, que passa a tenir el text següent: 

«Cinquè. Les instal·lacions i estructures destinades a la 
producció o a la transformació d’energia elèctrica: la 
base del gravamen s’ha de constituir amb la potència 
nominal, expressada en megawatts. El tipus de grava-
men és de 2,07 euros per megawatt.» [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 33.

Text presentat

Segona. Elements quantitatius

Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, es poden modificar les bases, els tipus 
de gravamen, reduccions, bonificacions i imports es-
tablerts en els articles 6, 7, 8, 12, 16, 17, 24, 25, 26 i 27 
d’aquesta Llei.

Text presentat

Tercera. Normativa supletòria

En l’aplicació d’aquests tributs regeix supletòriament 
la Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.

Esmenes presentades

Addició de noves disposicions addicionals

34 Esmena núm. 34
D’addició
GP Socialista (5)

S’addiciona una nova disposició addicional tercera bis, 
amb la redacció següent: 

«Disposició addicional tercera bis

Els ingressos obtinguts de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que 
produeixi l’aviació comercial i de l’impost sobre emis-
sió de gasos i partícules a l’atmosfera, es destinaran en 
la seva totalitat al finançament d’actuacions en matè-
ria de protecció ambiental, del programa de vigilància 
i control ambiental atmosfèric a la industria i en la mi-
llora d’actuacions de la qualitat de l’aire de les zones 
de protecció especial. El govern haurà d’informar en 
periodicitat anual i en seu parlamentaria de la imple-
mentació d’aquests programes i la seva avaluació.»

35 Esmena núm. 35
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Addició d’una disposició addicional quarta

«Disposició addicional quarta. Taxa per la realització 
d’activitats que són competència del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic

Es modifica l’article 7 ter. 1-4 del capítol I del títol VII 
ter del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir la re-
dacció següent: 

“Article 7 ter. 1-4. Quota

1. Cada recurs especial en matèria de contractació, re-
clamació per a l’adopció de mesures provisionals o 
qüestió de nul·litat que constitueixen el fet imposable 
d’aquesta taxa i que siguin sotmesos al coneixement 
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
merita la quota següent: 

Valor estimat del contracte que és objecte 
de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat

Import de 
la quota

Fins a 500.000 euros 750 euros
De 500.001 euros a 1.000.000 d’euros 1.500 euros
De 1.000.001 euros a 5.000.000 d’euros 2.000 euros
De 5.000.001 euros a 10.000.000 d’euros 3.500 euros
Més de 10.000.000 d’euros 5.000 euros

2. Als efectes de l’apartat anterior s’entén que el valor 
estimat del contracte és determinat per l’import total, 
sense incloure l’impost sobre el valor afegit, en els ter-
mes de l’article 88.1 del Text refós de la Llei de con-
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tractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 3/2011, del 14 de novembre.

3. En el cas que l’objecte del recurs, reclamació o qües-
tió de nul·litat sigui un lot, el valor estimat a efectes 
d’aplicació de la tarifa anterior és el del lot. En el cas 
s’impugnin al mateix temps dos o més lots, l’import de 
la taxa resultarà de la suma de les quotes que corres-
ponguin a cada lot pel seu respectiu valor estimat.

4. Quan la taxa ha estat abonada per la reclamació 
d’adopció de mesures provisionals, no cal efectuar cap 
altre pagament per a la per a la interposició del recurs 
posterior.”»

36 Esmena núm. 36
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

Addició d’una disposició addicional cinquena

«Disposició addicional cinquena. Entrada en vigor de 
l’article 121 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesu-
res fiscals, administratives, financeres i del sector públic

El que preveu l’article 121 de la Llei 2/2014, de 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, pel qual s’afegeix un apartat 4 a 
l’article 20 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, resul-
ta aplicable a les quantitats invertides en l’adquisició 
d’accions o participacions socials efectuada a partir 
de l’entrada en vigor de la Llei 2/2014, de 27 de gener.»

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

Addició nova disposició addicional

«Disposició addicional XXX. Modificació de l’article 
15 de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 
de l’ambient atmosfèric

Es modifica l’article 15 de la Llei 22/1983, de 21 de no-
vembre, que passa a tenir la redacció següent: 

“Article 15

1. Es crea el Fons per a la Protecció de l’Ambient At-
mosfèric.

2. El Fons es destina a finançar les despeses i inversi-
ons públiques en matèria de protecció de l’ambient at-
mosfèric i de millora de la qualitat acústica, al foment 
de les actuacions en instal·lacions públiques i privades 
encaminades a disminuir els nivells d’emissió de con-
taminants a l’atmosfera i, en general, a les polítiques 
de prevenció i millora de la qualitat atmosfèrica.

3. El Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
s’integra, de manera diferenciada, en el pressupost del 
departament competent en matèria de qualitat atmos-
fèrica de la Generalitat de Catalunya.

4. El Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
es nodreix dels recursos següents: 

a) L’import de les sancions imposades per l’Adminis-
tració de la Generalitat, com a conseqüència d’infrac-
cions de la normativa que regula la contaminació at-
mosfèrica.

b) Els ingressos derivats dels impostos ambientals que 
graven les emissions contaminants a l’atmosfera.

c) Les donacions, les herències, les aportacions i els 
ajuts que els particulars, les empreses, les institucions o 
altres administracions destinin específicament al Fons.

d) Els romanents procedents d’economies en la con-
tractació i els ingressos procedents de revocacions o re-
núncies d’ajuts o subvencions finançades amb el Fons.

e) Les aportacions del Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya i qualsevol altre ingrés de dret públic que li 
sigui assignat reglamentàriament.

5. El Fons és administrat i controlat per un òrgan col-
legiat adscrit al departament competent en matèria de 
qualitat ambiental, la composició del qual s’ha d’esta-
blir per reglament.”»

38 Esmena núm. 38
D’addició
GP de Convergència i Unió (4)

D’una disposició addicional quarta

«Disposició addicional quarta. Taxa per la realització 
d’activitats que són competència del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic

Es modifica l’article 7 ter. 1-4 del capítol I del títol VII 
ter del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir la 
redacció següent: 

“Article 7 ter. 1-4. Quota

1. Cada recurs especial en matèria de contractació, 
reclamació per a l’adopció de mesures provisionals o 
qüestió de nul·litat que constitueixen el fet imposable 
d’aquesta taxa i que siguin sotmesos al coneixement 
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
merita la quota següent: 

Valor estimat del contracte que és objecte 
de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat

Import de 
la quota

Fins a 500.000 euros 750 euros
De 500.001 euros a 1.000.000 d’euros 1.500 euros
De 1.000.001 euros a 5.000.000 d’euros 2.000 euros
De 5.000.001 euros a 10.000.000 d’euros 3.500 euros
Més de 10.000.000 d’euros 5.000 euros

2. Als efectes de l’apartat anterior s’entén que el valor 
estimat del contracte és determinat per l’import total, 
sense incloure l’impost sobre el valor afegit, en els ter-
mes de l’article 88.1 del Text refós de la Llei de con-
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tractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 3/2011, del 14 de novembre.

3. En el cas que l’objecte del recurs, reclamació o qües-
tió de nul·litat sigui un lot, el valor estimat a efectes 
d’aplicació de la tarifa anterior és el del lot. En el cas 
s’impugnin al mateix temps dos o més lots, l’import de 
la taxa resultarà de la suma de les quotes que corres-
ponguin a cada lot pel seu respectiu valor estimat.

4. Quan la taxa ha estat abonada per la reclamació 
d’adopció de mesures provisionals, no cal efectuar cap 
altre pagament per a la per a la interposició del recurs 
posterior.”»

39 Esmena núm. 39
D’addició
GP de Convergència i Unió (5)

D’una disposició addicional cinquena

«Disposició addicional cinquena. Entrada en vigor de 
l’article 121 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesu-
res fiscals, administratives, financeres i del sector públic

El que preveu l’article 121 de la Llei 2/2014, de 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, pel qual s’afegeix un apartat 4 a 
l’article 20 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, resul-
ta aplicable a les quantitats invertides en l’adquisició 
d’accions o participacions socials efectuada a partir 
de l’entrada en vigor de la Llei 2/2014, de 27 de gener.»

40 Esmena núm. 40
D’addició
GP de Convergència i Unió (6)

D’una disposició addicional sisena

«Disposició addicional sisena. Modificació de l’article 
15 de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 
de l’ambient atmosfèric

Es modifica l’article 15 de la Llei 22/1983, de 21 de no-
vembre, que passa a tenir la redacció següent: 

“Article 15

1. Es crea el Fons per a la Protecció de l’Ambient At-
mosfèric.

2. El Fons es destina a finançar les despeses i inversi-
ons públiques en matèria de protecció de l’ambient at-
mosfèric i de millora de la qualitat acústica, al foment 
de les actuacions en instal·lacions públiques i privades 
encaminades a disminuir els nivells d’emissió de con-
taminants a l’atmosfera i, en general, a les polítiques 
de prevenció i millora de la qualitat atmosfèrica.

3. El Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
s’integra, de manera diferenciada, en el pressupost del 
departament competent en matèria de qualitat atmos-
fèrica de la Generalitat de Catalunya.

4. El Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
es nodreix dels recursos següents: 

a) L’import de les sancions imposades per l’Adminis-
tració de la Generalitat, com a conseqüència d’infrac-
cions de la normativa que regula la contaminació at-
mosfèrica.

b) Els ingressos derivats dels impostos ambientals que 
graven les emissions contaminants a l’atmosfera.

c) Les donacions, les herències, les aportacions i els 
ajuts que els particulars, les empreses, les institucions o 
altres administracions destinin específicament al Fons.

d) Els romanents procedents d’economies en la con-
tractació i els ingressos procedents de revocacions o re-
núncies d’ajuts o subvencions finançades amb el Fons.

e) Les aportacions del Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya i qualsevol altre ingrés de dret públic que li 
sigui assignat reglamentàriament.

5. El Fons és administrat i controlat per un òrgan col-
legiat adscrit al departament competent en matèria de 
qualitat ambiental, la composició del qual s’ha d’esta-
blir per reglament.”»

Addició de noves disposicions transitòries

41 Esmena núm. 41

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

D’una disposició transitòria única

«Disposició transitòria única

1. Des de la seva entrada en vigor, l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmos-
fera que produeixi l’aviació comercial és meritarà pels 
enlairaments de les aeronaus realitzats un cop trans-
corregut un any des de l’entrada en vigor de la Llei.

2. En cas que el primer període de meritació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera que produeixi l’aviació comercial no 
sigui coincident amb un any natural sense, el càlcul del 
topall de 20.000 vols establert a l’apartat 2 de l’article 
6 és prorratejarà pels dies en què s’ha produït la meri-
tació de l’impost.»
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42 Esmena núm. 42
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (10)

D’addició de tres disposicions transitòries

Disposicions transitòries

Primera. Contaminació atmosfèrica per causes del trans-
port terrestre

1. El Govern de la Generalitat presentarà al Parlament 
de Catalunya en el termini de tres mesos un projecte de 
llei amb les mesures tributàries adients per gravar les 
emissions contaminants produïdes pel transport ter-
restre.

Segona. Contaminació atmosfèrica per l’activitat por-
tuària.

1. El Govern de la Generalitat presentarà al Parlament 
de Catalunya en el termini de tres mesos un projecte 
de llei que gravi les emissions contaminants produïdes 
per l’activitat portuària, en base a una taxa en funció 
de les estades al port dels vaixells i uns coeficients de 
contaminació tècnics, sobre tot per al cas dels vaixells-
hotel.

2. En una primera fase el principal objecte dels fons 
seria l’electrificació dels ports.

Tercera. Contaminació atmosfèrica per l’activitat ae-
ronàutica

Es crea amb una comissió formada per representants 
de la Generalitat de Catalunya, AENA i de les princi-
pals aerolínies que operen als aeroports catalans amb 
l’objectiu de realitzar el seguiment i impuls de bones 
pràctiques aeronàutiques en el cicle LTO (landing take-
off, aterratge despegament) i en el manteniment de les 
aeronaus que afavoreixin la reducció d’emissions.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes nú-
meros 36, 37, 39 i 40.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes números 35 i 38 amb el text se-
güent: 

«D’addició d’una disposició addicional quarta

S’afegeix una disposició addicional quarta, amb la re-
dacció següent: 

“Disposició addicional quarta. Taxa per la realització 
d’activitats que són competència del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic

Es modifica l’article 7 ter. 1-4 del capítol I del títol VII 
ter del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics 

de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir la re-
dacció següent: 

“Article 7 ter. 1-4. Quota

1. Cada recurs especial en matèria de contractació, 
reclamació per a l’adopció de mesures provisionals o 
qüestió de nul·litat que constitueixen el fet imposable 
d’aquesta taxa i que siguin sotmesos al coneixement 
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
merita la quota següent: 

Quantia del 
procediment

Import de 
la quota

Fins a 500.000 euros 750 euros
De 500.001 euros a 1.000.000 d’euros 1.500 euros
De 1.000.001 euros a 5.000.000 d’euros 2.000 euros
De 5.000.001 euros a 10.000.000 d’euros 3.500 euros
Més de 10.000.000 d’euros 5.000 euros

2. Als efectes de l’apartat anterior, la quantia del 
procediment es fixa en el valor estimat del contracte 
objecte del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat 
determinat per l’import total, sense incloure l’im-
post sobre el valor afegit, en els termes de l’article 
88.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 
del 14 de novembre.

3. En el cas que l’objecte del recurs, reclamació o 
qüestió de nul·litat sigui un lot, la quantia del pro-
cediment és el valor estimat del lot. En el cas s’im-
pugnin al mateix temps dos o més lots, la quantia 
del procediment serà el resultat de sumar els valors 
estimats de cada lot impugnat.

4. Quan la taxa ha estat abonada per la reclamació d’adop-
ció de mesures provisionals, no cal efectuar cap altre pa-
gament per a la interposició del recurs posterior.”»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes números 34, 41 i 42.

Text presentat

Disposició derogatòria. Taxes per la prestació 
dels serveis de l’Agència Catalana de l’Aigua

Amb efectes 31 de gener de 2014, es deroguen les lle-
tres p, q, r, i s de l’article 5.1-5 del capítol I del títol V 
del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, del 25 de juny.
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Disposicions finals

Text presentat

Primera. Desplegament reglamentari

Es faculten el Govern i la persona titular del depar-
tament competent en matèria tributària perquè dictin 
les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei.

Text presentat

Segona. Cànon de l’aigua 

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 
75 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 
de novembre, que resta redactat de la manera següent: 

«En cas que cap dels municipis de subministrament 
no superi el milió de metres cúbics anuals de submi-
nistrament, s’aplica un coeficient 1,5 sobre el valor re-
sultant de la bonificació atribuïble al tercer tram de 
l’escalat anterior.»

Esmenes presentades

43 Esmena núm. 43
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

Supressió de la disposició final segona

Segona. Cànon de l’aigua

«Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 
75 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 
de novembre, que resta redactat de la manera següent: 

En cas que cap dels municipis de subministrament no 
superi el milió de metres cúbics anuals de subministra-
ment, s’aplica un coeficient 1,5 sobre el valor resultant 
de la bonificació atribuïble al tercer tram de l’escalat 
anterior»

44 Esmena núm. 44
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

De la disposició final segona

«Segona. Cànon de l’aigua

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 
75 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 
de novembre, que resta redactat de la manera següent: 

En cas que cap dels municipis de subministrament no 
superi el milió de metres cúbics anuals de subministra-
ment, s’aplica un coeficient 1,5 sobre el valor resultant 
de la bonificació atribuïble al tercer tram de l’escalat 
anterior.»

Addició de noves disposicions finals

45 Esmena núm. 45
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

D’un nova disposició final segona bis

«Disposició final segona bis. Retiment de comptes

El conseller o consellera del departament competent 
en matèria tributària ha de comparèixer anualment al 
Parlament de Catalunya per informar de la recaptació 
dels impostos creats en aquesta Llei, la seva incidència 
en l’activitat econòmica, així com la destinació dels re-
cursos obtinguts.» 

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes nú-
meros 43 i 44.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 45.

Text presentat

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de juliol de 2014, data 
en la qual s’inicia per als impostos regulats en aquesta 
Llei el període impositiu corresponent a l’exercici 2014.

Esmenes presentades

46 Esmena núm. 46
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (15)

«Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2015.»

47 Esmena núm. 47
De modificació
GP de Convergència i Unió (7)

De la disposició final tercera

«Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’1 d’octubre de 2014, data 
en la qual s’inicia per als impostos regulats en els títols 
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III i IV d’aquesta Llei el període impositiu correspo-
nent a l’exercici 2014.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 47.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 46.

Text presentat

Preàmbul

I

A partir de les recomanacions de la Unió Europea so-
bre l’adopció de mesures de fiscalitat mediambiental, 
hom es planteja la possibilitat de crear noves figures 
tributàries en aquest àmbit.

Així, doncs, aquesta Llei té per objecte la creació, com 
a tributs propis de la Generalitat de Catalunya, de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i 
de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera.

Els nous impostos es configuren des d’una doble ves-
sant; d’una part, el seu caràcter extrafiscal pretén ori-
entar el comportament dels agents econòmics afectats, 
amb la interiorització dels costos no desitjats i de les 
externalitats negatives que generen amb llur activitat, 
essent l’objectiu la seva contribució a la millora i pre-
servació del medi ambient. D’una altra, esdevenen ins-
truments de política econòmica i, en aquest sentit, no 
es pot negligir que hi concorre també una finalitat fis-
cal, per tal com amb la seva exacció s’obtindran in-
gressos addicionals que han de permetre subvenir, en 
part, les despeses i inversions públiques en matèria de 
medi ambient i, en general, les polítiques de foment de 
la preservació i millora de la qualitat del medi.

La Llei, amb un total de 33 articles, s’estructura en 
cinc títols, tres disposicions addicionals, una dispo-
sició derogatòria i tres disposicions finals. El primer 
títol regula les disposicions preliminars i el segon, 
tercer i quart estan dedicats a cada un dels nous im-
postos; el títol V, per la seva part, conté les normes co-
munes aplicables a tots tres tributs.

Esmenes presentades

Paràgraf 2

48 Esmena núm. 48
D’addició
GP Socialista (6)

S’addiciona un incís al paràgraf segon de l’exposició 
de motius, amb la redacció següent: 

«Exposició de motius

[...]

Així, doncs, aquesta Llei té per objecte la creació, 
com a tributs propis de la Generalitat de Catalunya, de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comerci-
al, de l’impost sobre la producció termonuclear d’ener-
gia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient 
i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera del sector industrial.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 48.

Text presentat

II

El títol II regula l’impost sobre les emissions contami-
nants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial. La seva creació suposa una inno-
vació en el nostre ordenament jurídic, atès que els pre-
cedents més propers són a França, Alemanya i Regne 
Unit.

Des del punt de vista de la normativa vigent en matèria 
de medi ambient, la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de protecció de l’ambient atmosfèric, estableix que 
el Govern de la Generalitat ha de declarar una zona 
determinada com a zona de protecció especial, si es 
constata que en aquell sector del territori s’ultrapassen 
els nivells de situació admissible pel que fa a la qua-
litat de l’aire. La declaració de zona de protecció es-
pecial comporta la formulació d’un pla d’actuació que 
ha d’indicar les mesures que cal prendre, els mitjans 
econòmics o d’altre ordre que cal emprar i les entitats 
i els òrgans encarregats d’executar-lo. Una de les me-
sures citades en aquest pla és la creació d’un impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial de pas-
satgers. Seguint aquest línia d’actuació, l’impost que 
ara es crea té per objecte gravar les emissions d’òxids 
de nitrogen efectuades per l’aviació comercial durant 
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les fases de rodatge d’entrada i sortida, l’enlairament 
i l’aterratge, pel dany que provoquen en la qualitat de 
l’aire de la zona.

A continuació, el títol III regula l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la incidèn-
cia que té en el medi ambient. El seu precedent més 
immediat el trobem a la Comunitat Valenciana que, 
mitjançant la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de me-
sures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’or-
ganització de la Generalitat, crea l’impost sobre activi-
tats que incideixen en el medi ambient, constituint un 
dels seus fets imposables el dany, l’impacte, l’afecció i 
el risc derivat de la producció d’energia elèctrica.

L’impost que es crea ara té per objecte gravar l’im-
pacte i l’eventual dany en el medi ambient derivats de 
la realització de l’activitat de producció termonucle-
ar d’energia elèctrica efectuada en el territori de Ca-
talunya. La creació d’aquest impost comporta, al seu 
torn, la modificació de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, que regula el grava-
men de protecció civil que grava les centrals nuclears, 
de manera que aquestes queden, a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, excloses de tributació del gra-
vamen.

Finalment, el títol IV conté els preceptes dedicats a 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera.

Totes les avaluacions efectuades en els darrers anys 
posen de manifest que, tot i les mesures posades en 
marxa en les darreres dècades, encara existeixen ni-
vells de contaminació amb efectes adversos molt sig-
nificatius per la salut humana i el medi, especialment 
en les aglomeracions urbanes i en les zones on es pro-
dueix determinada concentració d’activitats industri-
als. En l’àmbit europeu, en el marc d’aplicació de la 
Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions in-
dustrials, cal prendre mesures per evitar, reduir i, sem-
pre que sigui possible, eliminar la contaminació deri-
vada de les activitats industrials de conformitat amb el 
principi de «qui contamina paga» i el principi de pre-
venció de la contaminació. El control ha de prioritzar 
les intervencions en les fonts d’origen, assegurant una 
gestió prudent dels recursos naturals i tenint en comp-
te, sempre que calgui, la situació socioeconòmica i les 
especificitats locals d’allà on es desenvolupa l’activitat 
industrial.

En aquest context es crea aquesta figura impositiva 
com a instrument d’estímul i incentiu a la reducció de 
la contaminació atmosfèrica, amb la implementació de 
millores tècniques per reduir les emissions atmosfèri-
ques industrials i, per tant, millorar la qualitat de l’aire 
dels ciutadans propers a activitats industrials. Aquest 
tribut no és desconegut en el nostre ordenament jurí-
dic; així, d’altres comunitats autònomes ja tenen apro-

vats impostos similars com Aragó, Castella - la Man-
xa, la Regió de Múrcia, Galícia i Andalusia.

El títol V recull els preceptes d’aplicació a tots i cadas-
cun dels tributs nous, i que es refereixen a aspectes de 
gestió, recaptació i inspecció; el règim d’infraccions i 
sancions i el de recursos i reclamacions.

Text presentat

Títol del Projecte de llei

Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que pro-
dueix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència 
en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera

Esmenes presentades

49 Esmena núm. 49
D’addició
GP Socialista (7)

S’addiciona un incís al títol del projecte de llei, amb la 
redacció següent: 

«Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emis-
sions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la 
producció termonuclear d’energia elèctrica per la se-
va incidència en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera del sector 
industrial»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena número 49.

Esmena tècnica número 1 

Que proposa el lletrat de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 109.6 in fine del Reglament del Parlament, a la 
ponència del Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(200-00016/10).
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1. Nom de l’«impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi 
ambient» 

S’aconsella «impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica [per la seva incidència en el medi 
ambient]» 

Motivació. Per neutralitat, la motivació no hauria de 
formar part del nom de l’impost. (Com no en forma 
part, d’altra banda, en el cas del nom dels altres dos im-
postos creats per la mateixa norma.) El lloc idoni per a 
aquest tipus d’informació és el preàmbul de la llei.

2. Referència a l’«Oficina Federal d’Aviació Civil» (ar-
ticle 6.1)

Es recomana citar que és de Suïssa.

Motivació. Cal identificar adequadament a la dita Ofi-
cina.

3. Desplegament reglamentari indistint pel Govern i el 
conseller (disposició final primera)

S’aconsella la redacció següent: «Es faculta el Govern 
perquè dicti les disposicions necessàries per a desple-
gar i aplicar aquesta llei».

Motivació. La disposició final primera atorga, indis-
tintament, la potestat de desplegament reglamentari al 
Govern i al titular del departament competent en ma-
tèria tributària. En el nostre ordenament no existeixen 
les competències indistintes i no pot ser que una fun-
ció la puguin realitzar dos òrgans diferents.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena tècnica 
número 1.

Proposta de tècnica legislativa número 1 

Que proposen, d’acord amb el que estableix l’article 
109.2 del Reglament del Parlament, a la ponència del 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissi-
ons contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que 
produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva in-
cidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emis-
sió de gasos i partícules a l’atmosfera (200-00016/10), 
el lletrat de la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost i la lingüista assignada a la Ponència

1. Estructuració de la llei en títols

S’aconsella estructurar la llei en capítols, no en títols.

Motivació. Els articles s’agrupen normalment en ca-
pítols, i aquests, en títols. L’existència d’aquestes divi-
sions superiors depèn de la llargada i la complexitat de 

la llei. En aquest cas, no és prou llarga ni complexa per 
requerir títols: n’hi ha prou amb capítols.

2. Ordre dels impostos 

S’aconsella posar primer els dos impostos d’emissions 
i en darrer terme l’impost sobre la producció termonu-
clear d’energia elèctrica..

Motivació. Per connexió temàtica sembla més adient 
posar junts els dos impostos d’emissions a l’atmosfera.

3. Referències als impostos

Es recomana concretar el nom de cada impost en la 
regulació de cadascun. Per exemple, en comptes de: 
«El fet imposable de l’impost és...», «El fet imposable 
de l’impost sobre emissions de gasos i partícules a l’at-
mosfera és...».

Motivació. Aquesta norma regula tres impostos dife-
rents. Si la referència no és clara es pot generar inse-
guretat jurídica a efectes de citacions de determinats 
articles.

4. Ús de sigles i símbols

Es recomana evitar l’ús de sigles i símbols en el text 
de la llei.

Motivació. Per qüestions estilístiques, en llenguatge le-
gislatiu reservem l’ús de sigles i símbols per a les tau-
les i els annexos.

5. Canvi d’ubicació de l’article referent a l’afectació 
de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica (art. 12).

Hauria de ser l’últim article del capítol corresponent, 
no el segon (com passa amb l’art. 30, que regula l’afec-
tació de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules 
a l’atmosfera, i que és l’últim article del seu capítol).

6. Supressió de l’incís «Amb efectes de la data d’entra-
da en vigor» de la DA1

Tots els articles tenen efectes des de la data d’entrada 
en vigor de la llei, cosa que fa aquest incís sobrer.

7. Canvi d’ubicació de la modificació de regulació del 
cànon de l’aigua (disposició final segona)

La modificació de regulació del cànon de l’aigua (DF1) 
hauria de ser al costat de la DA1, que modifica el gra-
vamen de protecció civil.

8. Entrada en vigor (disposició final tercera)

Donat que no pot entrar en vigor l’1 de juliol de 2014, 
cal posar una nova data d’entrada en vigor.
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de la proposta de tèc-
nica legislativa número 1.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014

Antoni Fernández Teixidó, GP CiU; Marc Sanglas i 
Alcantarilla, GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, GP 
SOC; José Antonio Coto Roquet, GP PPC; Josep Ven-
drell Gardeñes, GP ICV-EUiA; José Manuel Villegas 
Pérez, GP  C’s; Joaquim Arrufat i Ibáñez, G Mixt

Predictamen

Projecte de llei de l’impost sobre l’emissió 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda 
per l’aviació comercial, de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
produïda per la indústria i de l’impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica

Preàmbul

A partir de les recomanacions de la Unió Europea so-
bre l’adopció de mesures de fiscalitat mediambiental, 
cal plantejar-se la possibilitat de crear noves figures 
tributàries en aquest àmbit.

L’objecte d’aquesta llei és la creació, com a tributs pro-
pis de la Generalitat de Catalunya, de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera pro-
duïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica.

Els nous impostos es configuren des d’un doble vessant. 
D’una banda, llur caràcter extrafiscal pretén orientar el 
comportament dels agents econòmics afectats, amb la 
interiorització dels costos no desitjats i de les externali-
tats negatives que generen amb llur activitat, amb l’ob-
jectiu de contribuir a la millora i la preservació del me-
di ambient. D’altra banda, esdevenen instruments de 
política econòmica i, en aquest sentit, no es pot negligir 
que hi concorre també una finalitat fiscal, per tal com 
amb llur exacció s’obtindran ingressos addicionals que 
han de permetre subvenir, en part, a les despeses i in-
versions públiques en matèria de medi ambient i, en 
general, a les polítiques de foment de la preservació i la 
millora de la qualitat del medi ambient.

El capítol I regula l’impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer-
cial. La creació d’aquest impost és una innovació en 
l’ordenament jurídic estatal, ja que els precedents més 
propers són a França, Alemanya i el Regne Unit.

Des del punt de vista de la normativa vigent en matèria 
de medi ambient, la Llei 22/1983, del 21 de novembre, 
de protecció de l’ambient atmosfèric, estableix que el 

Govern ha de declarar una zona determinada com a 
zona de protecció especial si es constata que en aquell 
sector del territori s’ultrapassen els nivells admissibles 
de qualitat de l’aire. Si una zona és declarada zona de 
protecció especial, s’ha d’elaborar un pla d’actuació 
que indiqui les mesures que cal prendre, els mitjans 
econòmics o d’una altra naturalesa que cal emprar i 
les entitats i els òrgans encarregats d’executar-lo. Una 
de les mesures citades en aquest pla és la creació d’un 
impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïdes per l’aviació comer-
cial de passatgers. Seguint aquesta línia d’actuació, 
l’objecte de l’impost que es crea és gravar l’emissió 
d’òxids de nitrogen efectuada per l’aviació comercial 
durant les fases de rodada d’entrada i sortida, enlaira-
ment i aterratge, pel dany que provoca en la qualitat de 
l’aire de la zona.

El capítol II conté els preceptes dedicats a l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produï-
da per la indústria.

Totes les avaluacions efectuades en els darrers anys 
posen de manifest que, tot i les mesures posades en 
marxa les darreres dècades, encara hi ha nivells de 
contaminació amb efectes adversos molt significatius 
per a la salut humana i el medi ambient, especialment 
en les aglomeracions urbanes i en les zones on es pro-
dueix una determinada concentració d’activitats in-
dustrials. En l’àmbit europeu, en el marc d’aplicació 
de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i 
del Consell, del 24 de novembre, sobre les emissions 
industrials, cal prendre mesures per a evitar, reduir i, 
sempre que sigui possible, eliminar la contaminació 
derivada de les activitats industrials de conformitat 
amb el principi de «qui contamina paga» i el principi 
de prevenció de la contaminació. El control ha de prio-
ritzar les intervencions en les fonts d’origen, assegu-
rant una gestió prudent dels recursos naturals i tenint 
en compte, sempre que calgui, la situació socioeconò-
mica i les especificitats locals d’allà on es duu a terme 
l’activitat industrial.

En aquest context es crea aquesta figura impositiva 
com a instrument d’estímul i incentiu a la reducció 
de la contaminació atmosfèrica, amb millores tècni-
ques per a reduir les emissions atmosfèriques industri-
als i, per tant, millorar la qualitat de l’aire dels ciuta-
dans propers a activitats industrials. Aquest tribut no 
és desconegut en el nostre ordenament jurídic; així, al-
tres comunitats autònomes ja tenen aprovats impostos 
similars, com ara Aragó, Castella - la Manxa, la Regió 
de Múrcia, Galícia i Andalusia.

El capítol III regula l’impost sobre la producció termo-
nuclear d’energia elèctrica, per la incidència que pot 
tenir en el medi ambient. El seu precedent més imme-
diat és a la Comunitat Valenciana, que, per mitjà de la 
Llei 10/2012, del 21 de desembre, de mesures fiscals, 
de gestió administrativa i financera i d’organització de 
la Generalitat, crea l’impost sobre activitats que inci-
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deixen en el medi ambient, un dels fets imposables del 
qual és el dany, l’impacte, l’afecció i el risc derivat de 
la producció d’energia elèctrica.

L’impost que crea aquesta llei té per objecte gravar 
l’impacte i el dany eventual en el medi ambient de-
rivats de l’activitat de producció termonuclear d’ener-
gia elèctrica efectuada en el territori de Catalunya. La 
creació d’aquest impost comporta, al seu torn, la mo-
dificació de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protec-
ció civil de Catalunya, que regula el gravamen de pro-
tecció civil que grava les centrals nuclears, de manera 
que aquestes, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, resten excloses de tributació del gravamen.

El capítol IV recull els preceptes aplicables a tots i ca-
dascun dels tributs nous, relatius a aspectes de gestió, 
recaptació i inspecció; el règim d’infraccions i san-
cions i el de recursos i reclamacions.

Capítol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei 

1. L’objecte d’aquesta llei és la creació, com a tributs 
propis de la Generalitat, dels impostos següents: 

a) L’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera produïda per l’aviació comercial.

b) L’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera produïda per la indústria.

c) L’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica.

2. Els impostos a què fa referència l’apartat 1 són apli-
cables a tot el territori de Catalunya, i són compatibles 
amb altres impostos i taxes.

Capítol I. Impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació 
comercial

Article 2. Objecte

L’objecte de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial és 
gravar l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus en 
vols comercials de passatgers en els aeròdroms durant 
el cicle LTO (landing and take-off) –que comprèn les 
fases de rodada d’entrada a l’aeroport, de rodada de 
sortida de l’aeroport, d’enlairament i d’aterratge–, pel 
risc que provoca en el medi ambient.

Article 3. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre 
l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda 
per l’aviació comercial l’emissió d’òxids de nitrogen de 
les aeronaus en vols comercials de passatgers durant el 

cicle LTO en aeròdroms pertanyents a municipis de-
clarats zones de protecció especial de l’ambient atmos-
fèric per la normativa vigent.

2. Als efectes d’aquesta llei, els vols de posicionament 
no es consideren vols comercials.

3. No resten subjectes a aquest impost els vols se-
güents: 

a) Els vols efectuats per aeronaus medicalitzades.

b) Els vols d’helicòpters destinats al transport de ma-
lalts.

c) Els vols destinats a serveis públics, com ara la presa 
d’imatges del trànsit, la cartografia, la lluita contra in-
cendis o altres serveis anàlegs.

Article 4. Exempcions

Resten exempts de l’impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial: 

a) Les aeronaus amb un factor d’emissió inferior a dos 
quilograms d’òxids de nitrogen per cicle LTO.

b) Els vols que es donen en situacions excepcionals, 
com ara els aterratges induïts per problemes d’operati-
vitat en aeròdroms propers, els aterratges d’emergèn-
cia o les accions específiques de suport a zones on es 
duen a terme campanyes solidàries i humanitàries.

Article 5. Subjecte passiu

Són subjectes passius de l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer-
cial, a títol de contribuents, les companyies aèries i les 
persones físiques o jurídiques que operen o noliegen 
vols que surten d’un aeròdrom de Catalunya.

Article 6. Base imposable

1. La base imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació co-
mercial és constituïda per la quantitat, en quilograms, 
d’òxids de nitrogen emesa durant el cicle LTO de les 
aeronaus durant el període impositiu.

1 bis. A l’efecte de determinar la base imposable d’a-
quest impost, s’han d’aplicar els factors d’emissió que 
determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/
EEA, de l’Agència Europea de Medi Ambient. En el 
cas dels helicòpters, els factors d’emissió aplicables 
són els que estableix l’Oficina Federal d’Aviació Civil 
de Suïssa.

2. La base imposable d’aquest impost es calcula 
d’acord amb la fórmula següent: 

BI = Nre. de vols x FE mitjà

On: 

– BI és la base imposable.



14 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 361

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 25

– Nre. de vols és el nombre de vols (enlairaments) efectuats 
durant el període impositiu, computant un màxim de 20.000 
vols anuals.

– FE mitjà és el factor d’emissió mitjà (expressat en quilo-
grams).

3. El factor d’emissió mitjà es calcula d’acord amb la 
fórmula següent: 

FE mitjà = BI teòrica / Nre. de vols

On: 

– BI teòrica és el resultat de sumar les bases imposables par-
cials que resulten de multiplicar per cada model d’aeronau del 
contribuent el nombre de vols anuals pel factor d’emissions 
d’òxids de nitrogen corresponent a aquell tipus d’aeronau.

– Nre. de vols és el nombre total de vols (enlairaments) efec-
tuats durant el període impositiu, sense cap topall aplicable.

Article 7. Tipus impositius i quota íntegra

1. S’estableixen els dos tipus impositius següents per a 
l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmos-
fera produïda per l’aviació comercial, que s’han d’apli-
car d’acord amb el que estableix l’apartat 2: 

a) El tipus impositiu general, que és de 3 euros per qui-
logram d’òxids de nitrogen.

b) El tipus impositiu reduït, que és d’1,5 euros per qui-
logram d’òxids de nitrogen.

2. La quota íntegra d’aquest impost, aplicable durant 
el període impositiu en un mateix aeròdrom, s’obté de 
sumar les quotes parcials 1 i 2, d’acord amb les fórmu-
les següents: 

Quota 1 = BI x TG x NTP - (NPC + NPLR)
NTP

On: 

– BI és la base imposable.
– TG és el tipus impositiu general.
– NTP és el nombre total de passatgers.
– NPC és el nombre de passatgers en connexió.
– NPLR és el nombre de passatgers en rutes de llarg recorregut.

Quota 2 = BI x TR x (NPC + NPLR)

NTP

On: 

– BI és la base imposable.
– TR és el tipus impositiu reduït.
– NPC és el nombre de passatgers en connexió.
– NPLR és el nombre de passatgers en rutes de llarg recorregut.

3. A l’efecte del que estableix l’apartat 2, s’entén per 
ruta de llarg recorregut la que comunica els aerò-
droms a què fa referència l’article 3 amb aeròdroms no 
pertanyents a l’Espai Aeri Comú Europeu.

3 bis. A l’efecte del que estableix l’apartat 2, si un pas-
satger en ruta de llarg recorregut és, alhora, passatger 

de vol en connexió només computa com a passatger en 
ruta de llarg recorregut.

3 ter. A l’efecte del que estableix l’apartat 2, computen 
els passatgers de sortida de l’aeròdrom corresponent.

Article 8. Quota líquida i bonificació

1. La quota líquida de l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer-
cial s’obté d’aplicar a la quota íntegra, si escau, una 
bonificació per l’import que resulti d’aplicar el 5% 
sobre el producte de la quota íntegra pel percentatge 
d’aeronaus del contribuent que disposen d’aleta d’ex-
tremitat. Aquest percentatge es calcula respecte de les 
aeronaus que operen en l’aeròdrom corresponent.

2. Si la bonificació a què fa referència l’apartat 1 no 
és aplicable, la quota líquida coincideix amb la quota 
íntegra.

Article 9. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu de l’impost sobre l’emissió 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació 
comercial és l’any natural, sens perjudici del que esta-
bleix l’apartat 2.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els 
supòsits que l’inici de les activitats a l’aeròdrom cor-
responent s’esdevingui en una data posterior a l’1 de 
gener o que el cessament de les activitats s’esdevingui 
en una data anterior al 31 de desembre. A aquest efec-
te, no es consideren els casos de successió en l’execu-
ció de les activitats o de canvi de la denominació del 
subjecte passiu si no impliquen un cessament de l’ac-
tivitat, sens perjudici del que disposa la Llei general 
tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 10. Autoliquidació

1. El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoli-
quidació de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial i a 
efectuar-ne l’ingrés corresponent en les condicions i 
els terminis que s’estableixen per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller del departament competent en matèria 
tributària.

Capítol II. Impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera produïda 
per la indústria

Article [21]. Objecte

L’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera produïda per la indústria grava l’emissió a 
l’atmosfera de les substàncies a què fa referència l’ar-
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ticle 22, amb la finalitat d’incentivar conductes més 
respectuoses amb el medi ambient atmosfèric i acon-
seguir una millor qualitat de l’aire, generades en les 
instal·lacions següents: 

a) Les instal·lacions industrials classificades en l’annex 
I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats.

b) Les instal·lacions de combustió amb una potència 
tèrmica nominal superior a 20 megawatts tèrmics.

Article [22]. Fet imposable

El fet imposable de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria és 
constituït per les emissions canalitzades a l’atmosfe-
ra d’òxids de nitrogen, de diòxid de sofre, de partícu-
les i de carboni orgànic total que es generen tant en 
instal·lacions industrials incloses en l’annex I.1 de la 
Llei 20/2009 com en instal·lacions de combustió amb 
una potència tèrmica nominal superior a 20 megawatts 
tèrmics, sempre que les emissions de les instal·lacions 
siguin superiors a 150 tones anuals de diòxid de sofre, 
de 100 tones anuals d’òxids de nitrogen, de 50 tones 

anuals de partícules o de 150 tones anuals de carboni 
orgànic total.

Article [23]. Subjecte passiu

Són subjectes passius de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indús-
tria, a títol de contribuent, les persones físiques o ju-
rídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 
de la Llei general tributària que facin qualsevol de les 
activitats que constitueixen el fet imposable.

Article [24]. Base imposable

1. La base imposable de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria 
és constituïda per les emissions màssiques de cadascu-
na de les substàncies contaminants a l’atmosfera eme-
ses per una mateixa instal·lació durant el període im-
positiu corresponent.

2. La base imposable de cada establiment és la càrrega 
màssica anual que emet a l’atmosfera amb relació a ca-
da contaminant, calculada segons la fórmula següent: 
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i Coneixement 
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Per calcular cada factor, s’ha de seguir el procediment que s’estableix reglamentàriament. 
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imports següents: 
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2 bis. Per a cada focus emissor, la càrrega màssica 
anual s’ha de calcular segons la fórmula següent:
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Per calcular cada factor, s’ha de seguir el procediment que s’estableix reglamentàriament. 
 
3. A l’efecte del càlcul de l’emissió màssica de l’establiment no computen les emissions 
associades a calderes que utilitzen combustibles convencionals: gas natural, propà, GLP, 
gasoil, fueloil, turba, lignit, hulla, antracita, coc, biomassa (definida d’acord al punt 31 de 
l’article 3 de la Directiva 2010/75/EU) i biogàs, que tinguin una potència inferior a 2.3 MWt. 
 
4. No formen part de la càrrega màssica anual emesa per l’establiment les emissions 
màssiques de les seves instal·lacions de cogeneració que tinguin una potència nominal 
inferior a 20MWT i que utilitzen com a combustible gas natural o biogàs amb un contingut de 
sofre com el del gas natural. 
 
Article 25 
Base liquidable 
 
La base liquidable s’obté de reduir la base imposable de cada tipus de contaminant en els 
imports següents: 
 
a) SO2: 150 Tm/a 
b) NOX: 100 Tm/a 
c) PST: 50 Tm/a 
d) COT: 150 Tm/a 

On: 

– Concentració és la concentració mitjana anual de cada fo-
cus emissor.
– Cabal és el cabal mitjà anual de cada focus emissor.
– Hores anuals de funcionament és el temps anual de funci-
onament de cada focus.

2 ter. Per a calcular cada factor a què fan referència els 
apartats 2 i 2 bis, cal aplicar el procediment que s’esta-
bleix per reglament.

3. A l’efecte del càlcul de l’emissió màssica de l’esta-
bliment no computen les emissions associades a cal-
deres que utilitzen combustibles convencionals: gas 
natural, propà, gas liquat del petroli, gasoil, fueloil, 
turba, lignit, hulla, antracita, coc, biomassa –definida 
d’acord amb el punt 31 de l’article 3 de la Directiva 
2010/75/EU– i biogàs, i que tinguin una potència infe-
rior a 2,3 megavatts tèrmics.

4. No formen part de la càrrega màssica anual emesa 
per l’establiment les emissions màssiques de les seves 
instal·lacions de cogeneració que tinguin una potència 
nominal inferior a 20 megavatts tèrmics i que utilitzen 

com a combustible gas natural o biogàs amb un con-
tingut de sofre com el del gas natural.

Article [25]. Base liquidable

La base liquidable de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria 
s’obté de reduir la base imposable de cada tipus de 
contaminant en els imports següents: 

a) Diòxid de sofre: 150 tones anuals.
b) Òxids de nitrogen: 100 tones anuals.
c) Partícules: 50 tones anuals.
d) Carboni orgànic total: 150 tones anuals.

Article [26]. Tipus impositiu i quota íntegra

La quota íntegra de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indústria és el 
resultat d’aplicar a la base liquidable, per a cada subs-
tància, els tipus següents: 

a) 45 euros per tona de diòxid de sofre.
b) 75 euros per tona d’òxids de nitrogen.
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c) 60 euros per tona de partícules.
d) 45 euros per tona de carboni orgànic total.

Article [27]. Bonificacions

La quota líquida de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indústria s’obté 
d’aplicar a la quota íntegra les bonificacions següents: 

a) Una bonificació del 50% del percentatge que resulta 
de la càrrega màssica anual provinent d’instal·lacions 
de cogeneració situades en establiments industrials 
amb una potència nominal superior a 20 megavatts 
tèrmics que utilitzen com a combustible gas natural o 
biogàs respecte de la càrrega màssica anual de l’esta-
bliment. Als efectes d’aquesta bonificació, el contingut 
de sofre del biogàs no pot ésser superior al que esta-
bleix la normativa per al gas natural.

b) Una bonificació del 10% de la inversió en millora 
atmosfèrica efectuada en el període impositiu i que ha 
certificat la Direcció General de Qualitat Ambiental 
dins el Programa de desgravacions fiscals per inversi-
ons en reducció de les emissions contaminants atmos-
fèriques canalitzades, amb un límit del 15% de la quo-
ta íntegra.

Article [28]. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indús-
tria és l’any natural, sens perjudici del que estableix 
l’apartat 2.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en 
els supòsits que l’inici de les activitats s’esdevingui en 
una data posterior a l’1 de gener o que el cessament de 
les activitats s’esdevingui en una data anterior al 31 de 
desembre.

2 bis. A l’efecte del que estableix l’apartat 2, no es con-
sideren els casos de successió en l’execució de les acti-
vitats o de canvi de la denominació del subjecte passiu 
si no impliquen un cessament de l’activitat en la instal-
lació, sens perjudici del que disposa la Llei general tri-
butària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article [29]. Liquidació i pagament de l’impost

1. El subjecte passiu de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria 
està obligat a presentar l’autoliquidació per a cada una 
de les instal·lacions en què duu a terme les activitats gra-
vades, i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en les con-
dicions i els terminis que s’estableixen per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller del departament competent en matèria 
tributària.

Article [30]. Afectació

Els ingressos derivats de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indús-
tria estan afectats a dotar el Fons per a la protecció 
de l’ambient atmosfèric, creat per la Llei 22/1983, 
del 21 de novembre, al programa de vigilància i con-
trol ambiental atmosfèric a la indústria i a mesures 
compensatòries de la contaminació atmosfèrica.

Capítol III. Impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica

Article [11]. Objecte

L’objecte de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica és gravar l’impacte i el dany even-
tual en el medi ambient derivats de l’activitat de pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica efectuada en 
el territori de Catalunya.

Article [12]. Afectació

1. S’afecten parcialment els ingressos de l’impost so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica en la 
quantia de 257.154 euros anuals, a l’efecte d’atendre 
el finançament del pla especial de protecció civil ex-
pressament destinat als riscos que puguin derivar de 
l’activitat gravada.

2. Una part de la recaptació de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica pot ésser des-
tinada, per mitjà de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya, i amb la prioritat d’atendre 
les necessitats de despesa pròpies de la Generalitat, a 
crear un fons orientat a fomentar el reequilibri territo-
rial de les zones afectades per activitats de producció 
termonuclear, amb la finalitat de promoure’n i millo-
rar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica.

Article [13]. Fet imposable 

El fet imposable de l’impost sobre la producció termo-
nuclear d’energia elèctrica és constituït per la produc-
ció termonuclear d’energia elèctrica, per l’efecte que 
pot tenir en el medi ambient i pel dany que eventual-
ment hi pot produir.

Article [14]. Subjecte passiu i responsable 
solidari

1. Són subjectes passius de l’impost sobre la produc-
ció termonuclear d’energia elèctrica, a títol de contri-
buents, les persones físiques o jurídiques i els ens sen-
se personalitat jurídica a què fa referència l’article 35.4 
de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tribu-
tària, que duen a terme l’activitat de producció termo-
nuclear d’energia elèctrica.

2. Són responsables solidaris del deute tributari d’a-
quest impost els propietaris de les instal·lacions en què 
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es duu a terme l’activitat de producció termonuclear 
d’energia elèctrica.

Article [15]. Exempció subjectiva

Resten exempts de l’impost sobre la producció termo-
nuclear d’energia elèctrica l’Estat, la Generalitat i les 
corporacions locals, i també llurs organismes i els ens 
que en depenen.

Article [16]. Base imposable

1. La base imposable de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica és constituïda per la 
producció bruta d’electricitat en el període impositiu, 
expressada en quilowatts hora.

2. La base imposable de l’impost es determina per a 
cada instal·lació en què es duu a terme l’activitat de 
producció termonuclear d’energia elèctrica.

2 bis. La base imposable de l’impost es determina, 
com a regla general, pel mètode d’estimació directa. 
El mètode d’estimació indirecta s’aplica de conformi-
tat amb el que disposa la Llei general tributària.

Article [17]. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica és de 0,0018 euros 
per quilowatt hora.

Article [18]. Quota tributària

La quota tributària de l’impost sobre la producció ter-
monuclear d’energia elèctrica s’obté d’aplicar a la base 
imposable el tipus de gravamen.

Article [19]. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica és l’any natural, sens 
perjudici del que estableix l’apartat 2.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els 
supòsits en que l’inici de les activitats s’esdevingui en 
una data posterior a l’1 de gener o que el cessament de 
les activitats s’esdevingui en una data anterior al 31 de 
desembre. A aquest efecte, no es consideren els casos 
de successió en l’execució de les activitats o de canvi 
de la denominació del subjecte passiu si no impliquen 
un cessament de l’activitat en la instal·lació, sens perju-
dici del que disposa la Llei general tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article [20]. Autoliquidació i pagament 
fraccionat

1. El subjecte passiu de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica està obligat a presen-
tar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés 
corresponent durant els primers dos mesos de l’any 
següent a la finalització del període impositiu.

2. Durant el període impositiu de l’impost els subjec-
tes passius han d’efectuar pagaments fraccionats en 
concepte de pagaments a compte, referits a trimestres 
naturals, en els primers vint dies naturals dels mesos 
d’abril, juliol i octubre de cada any natural, en el lloc i 
la forma que estableix el reglament.

3. L’import dels pagaments fraccionats equival a la 
quota corresponent al valor de les magnituds determi-
nants de la base imposable durant el trimestre natural 
respectiu.

4. Els pagaments fraccionats efectuats durant el perí-
ode impositiu s’han de deduir de la quota tributària 
resultant de l’autoliquidació a què fa referència l’apar-
tat 1.

5. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller del departament competent en matèria 
tributària.

Capítol IV. Normes comunes

Article 31. Gestió, recaptació i inspecció

La gestió, la recaptació i la inspecció dels impostos 
creats per aquesta llei corresponen a l’Agència Tribu-
tària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 
7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Ca-
talunya, sens perjudici de la col·laboració amb els òr-
gans d’inspecció sectorialment competents.

Article 32. Infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions en matèria dels im-
postos creats per aquesta llei és el vigent per als tributs 
propis de la Generalitat.

Article 33. Recursos i reclamacions

Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats 
en l’àmbit dels impostos creats per aquesta llei poden 
ésser objecte de reclamació economicoadministrativa 
davant la Junta de Finances, sens perjudici de la inter-
posició prèvia, amb caràcter potestatiu, del recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.

Disposicions addicionals

[Primera]. Modificació de l’article 15 de la Llei 
22/1983, del 21 de novembre, de protecció de 
l’ambient atmosfèric

Es modifica l’article 15 de la Llei 22/1983, del 21 de 
novembre, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 15

»1. Es crea el Fons per a la protecció de l’ambient at-
mosfèric.
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»2. El Fons es destina a finançar les despeses i les in-
versions públiques en matèria de protecció de l’ambi-
ent atmosfèric i de millora de la qualitat acústica, al 
foment de les actuacions en instal·lacions públiques i 
privades destinades a disminuir els nivells d’emissió 
de contaminants a l’atmosfera i, en general, a les polí-
tiques de prevenció i millora de la qualitat atmosfèrica.

»3. El Fons per a la protecció de l’ambient atmosfèric 
s’integra, d’una manera diferenciada, en el pressupost 
del departament de la Generalitat competent en matè-
ria de qualitat atmosfèrica.

»4. El Fons es nodreix dels recursos següents: 

»a) L’import de les sancions imposades per l’Adminis-
tració de la Generalitat, com a conseqüència d’infrac-
cions de la normativa que regula la contaminació at-
mosfèrica.

»b) Els ingressos derivats dels impostos ambientals que 
graven les emissions contaminants a l’atmosfera.

»c) Les donacions, les herències, les aportacions i els 
ajuts que els particulars, les empreses, les institucions o 
altres administracions destinen específicament al Fons.

»d) Els romanents procedents d’economies en la con-
tractació i els ingressos procedents de revocacions o re-
núncies d’ajuts o subvencions finançades amb el Fons.

»e) Les aportacions del Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya i qualsevol altre ingrés de dret públic que li 
sigui assignat reglamentàriament.

»5. El Fons és administrat i controlat per un òrgan col-
legiat adscrit al departament de la Generalitat compe-
tent en matèria de qualitat ambiental, la composició 
del qual s’ha d’establir per reglament.»

[Segona]. Modificació del gravamen 
de protecció civil

1. Es modifica el punt cinquè de l’apartat 1 de l’article 
59 de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Cinquè. Les instal·lacions i les estructures destinades 
a la producció o a la transformació d’energia elèctrica: 
la base del gravamen s’ha de constituir amb la potèn-
cia nominal, expressada en megawatts. El tipus de gra-
vamen és de 22,07 euros per megawatt.»

1 bis. S’afegeix una lletra, la f, a l’article 60 de la Llei 
4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalu-
nya, amb el text següent: 

«f) Les centrals nuclears.»

2. L’any 2014 el període impositiu corresponent al gra-
vamen de protecció civil que grava les centrals nu-
clears finalitza el dia anterior al de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, dia en què es merita l’impost correspo-
nent a aquest exercici. La quota resultant del gravamen 

de protecció civil per a aquest període s’ha de prorra-
tejar pel nombre de dies del període impositiu.

[Tercera]. Taxa per la realització d’activitats 
que són competència del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic

Es modifica l’article 7 ter. 1-4 del capítol I del títol VII 
ter del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legis-
latiu 3/2008, del 25 de juny, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 7 ter. 1-4. Quota

»1. Cada recurs especial en matèria de contractació, 
reclamació per a l’adopció de mesures provisionals o 
qüestió de nul·litat que constitueixen el fet imposable 
d’aquesta taxa i que siguin sotmesos al coneixement 
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
merita la quota següent: 

Quantia del 
procediment

Import de 
la quota

Fins a 500.000 euros 750 euros
De 500.001 euros a 1.000.000 d’euros 1.500 euros
De 1.000.001 euros a 5.000.000 d’euros 2.000 euros
De 5.000.001 euros a 10.000.000 d’euros 3.500 euros
Més de 10.000.000 d’euros 5.000 euros

»2. Als efectes de l’apartat 1, la quantia del procedi-
ment es fixa en el valor estimat del contracte objecte 
del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat determi-
nat per l’import total, sense incloure l’impost sobre 
el valor afegit, en els termes de l’article 88.1 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de no-
vembre.

»3. En el cas que l’objecte del recurs, reclamació o 
qüestió de nul·litat sigui un lot, la quantia del procedi-
ment és el valor estimat del lot. En el cas que s’impug-
nin alhora dos lots o més, la quantia del procediment 
és el resultat de sumar els valors estimats de cada lot 
impugnat.

»4. Quan la taxa ha estat abonada per la reclamació 
d’adopció de mesures provisionals, no cal efectuar cap 
altre pagament per a la interposició del recurs posterior.»

[Quarta]. Entrada en vigor de l’article 121 
de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic

El que estableix l’article 20.4 de la Llei 26/2009, del 
23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives, d’acord amb el text de l’article 121 de la 
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic, és aplicable 
a les quantitats invertides en l’adquisició d’accions o 
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participacions socials efectuada a partir de l’entrada 
en vigor de la Llei 2/2014, del 27 de gener.

[Cinquena]. Elements quantitatius

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
pot modificar les bases, els tipus de gravamen, les re-
duccions, les bonificacions i els imports establerts pels 
articles 6, 7, 8, 12, 16, 17, 24, 25, 26 i 27 d’aquesta llei.

[Sisena]. Normativa supletòria

En l’aplicació dels tributs creats per aquesta llei regeix 
supletòriament la Llei general tributària i les normes 
complementàries que la despleguen.

Disposició derogatòria. Taxes per la prestació 
dels serveis de l’Agència Catalana de l’Aigua

Resten derogades, amb efecte del 31 de gener de 2014, 
les lletres p, q, r, i s de l’apartat 1 de l’article 5.1-5 del 

text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, del 25 de juny.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.

[Segona]. Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor l’1 d’octubre de 2014.

2. El període impositiu corresponent a l’exercici del 
2014 dels impostos regulats pels capítols II i III s’ini-
cia l’1 d’octubre de 2014.
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