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SESSIó NÚM. 20

La sessió s’obre a les nou del matí i deu minuts. Presi-
deix Antoni Fernández Teixidó, acompanyat de la vice-
presidenta, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, i de la se-
cretària, Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el lletrat 
Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Ferran Falcó i Isern, Lluís 
Guinó i Subirós, M. Mercè Jou i Torras, Annabel Marcos 
i Vilar, Roger Montañola i Busquets, Joan Morell i Comas 
i Montserrat Ribera i Puig, pel G. P. de Convergència i 
Unió; Pere Aragonès i Garcia i Marc Sanglas i Alcantarilla, 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Ro-
mero Llano i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socia-
lista; Santi Rodríguez i Serra i Fernando Sánchez Costa, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Josep Vendrell 
Gardeñes, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i José Manuel Villegas Pérez, 
pel G. P. de Ciutadans. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. 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 produc-
ció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 200-00016/10). 
Govern de la Generalitat. Nomenament de la ponència 
que ha d’elaborar l’informe. (Text presentat: BOPC 268, 
35; esmenes a la totalitat: BOPC 297, 18.)

2. Proposta de compareixença d’una representació d’Air-
Europa amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de 
l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèc-
trica per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
352-01095/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

3. Proposta de compareixença d’Alfons Garcia, alcalde 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb relació al Pro-
jecte 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 (tram. 352-01090/10). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

4. Proposta de compareixença d’Ángel Díaz, consultor 
en l’àmbit del turisme i soci fundador d’Advanced Leisure 
Services, SL, amb relació al 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’atmos-
fera (tram. 352-01116/10). Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

5. Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, 
economista, amb relació al Projecte de llei de creació de 

l’impost 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 elèc-
trica per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 352-01105/10). Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.

6. Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, 
professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal 
espanyol de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
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 gasos i 
partícules a l’atmosfera (tram. 352-01112/10). Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

7. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Municipis amb Centrals Nuclears amb re-
lació al 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 pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01088/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

8. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb re-
lació al 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 pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01083/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

9. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica amb re-
lació al 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 pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01110/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

10. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Internacional del Transport Aeri amb relació 
al 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 pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01111/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions 
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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 gasos i 
partícules a l’atmosfera (tram. 352-01087/10). Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

12. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfe-
ra que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la 
producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva in-
cidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01085/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

13. Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental amb re-
lació al 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 pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01084/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

14. Proposta de compareixença d’una representació de 
Ciment Català amb relació al 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’atmos-
fera (tram. 352-01082/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

15. Proposta de compareixença d’una representació de 
Ciment Català amb relació al 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’atmos-
fera (tram. 352-01109/10). Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.

16. Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte 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 (tram. 352-01099/10). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

17. Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al 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 pro-

ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01100/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

18. Proposta de compareixença d’una representació 
d’EasyJet amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost 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 elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
352-01093/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

19. Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-
Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes 
de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte 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 gasos i 
partícules a l’atmosfera (tram. 352-01118/10). Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

20. Proposta de compareixença d’Enric Tello, catedràtic 
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona i president d’Ecologistes en Acció, amb re-
lació al 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 pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01115/10). 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

21. Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball amb relació al Projecte de llei de crea-
ció 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’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera (tram. 352-01086/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

22. Proposta de compareixença de Francesc Granell, 
catedràtic d’organització econòmica internacional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al 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 am-
bient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules 
a l’atmosfera (tram. 352-01119/10). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.

23. Proposta de compareixença d’una representació de 
Greenpeace amb relació al Projecte de llei de creació  
de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
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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’atmos-
fera (tram. 352-01108/10). Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.

24. Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, consultor 
especialista en fiscalitat ambiental, amb relació al Pro-
jecte 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 gasos i 
partícules a l’atmosfera (tram. 352-01102/10). Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

25. Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, consultor 
especialista en fiscalitat ambiental, amb relació al Pro-
jecte 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 gasos i 
partícules a l’atmosfera (tram. 352-01107/10). Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

26. Proposta de compareixença d’Ignasi Puig, doctor 
en ciències ambientals i soci fundador d’ENT Medi Am-
bient i Gestió, amb relació al 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’atmos-
fera (tram. 352-01114/10). Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

27. Proposta de compareixença de Jordi Roca, catedrà-
tic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al 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’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. 352-
01101/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

28. Proposta de compareixença de Jordi Roca, catedràtic 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfe-
ra que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la 
producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva in-
cidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01113/10). 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

29. Proposta de compareixença d’una representació de 
Lufthansa amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-

post 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. 352-
01094/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

30. Proposta de compareixença d’una representació de 
Norwegian Air amb relació al 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’atmos-
fera (tram. 352-01096/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

31. Proposta de compareixença de Pablo Cotarelo, mem-
bre de la Xarxa per la Sobirania Energètica, amb relació al 
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 gasos i 
partícules a l’atmosfera (tram. 352-01103/10). Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

32. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidà-
ria amb relació al 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. 352-
01104/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

33. Proposta de compareixença de Rafel Vidal i Ibars, al-
calde d’Ascó, amb relació al 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’atmos-
fera (tram. 352-01089/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

34. Proposta de compareixença d’una representació 
de Ryanair amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost 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 elèc-
trica per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 352-01092/10). Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.

35. Proposta de compareixença de Sònia Corrochano, 
directora de l’aeroport de Barcelona - el Prat, amb re-
lació al 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 pro-
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ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01097/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

36. Proposta de compareixença de Sònia Corrochano, 
directora de l’aeroport de Barcelona - el Prat, amb re-
lació al 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 pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva inci-
dència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 352-01120/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

37. Proposta de compareixença de Valentí Pich, president 
del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espa-
nya, amb relació al 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. 352-
01117/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

38. Proposta de compareixença d’una representació 
de Vueling amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost 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 elèctri-
ca per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 
352-01091/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

39. Proposta de compareixença de Xavier Calsamiglia, 
economista, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost 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 elèc-
trica per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
(tram. 352-01106/10). Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

40. Proposta de compareixença de Xavier Carol, cientí-
fic, amb relació al 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. 352-
01098/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

El president

Senyores i senyors diputats, molt bon dia a tots i a to-
tes. Si els sembla... (Veus de fons.) Sí. Senyores i se-
nyors diputats, reclamem la seva atenció. Tindríem la 

voluntat d’esbandir la comissió en quinze minuts, però 
això depèn de vostès.

Començarem per les substitucions; després passarem 
a votar el primer punt de l’ordre del dia, que és el co-
neixement per part de la comissió del ponents, i vos-
tès rebran a continuació una llista de com proposem la 
votació agrupada de les compareixences en funció de 
la informació que a hores d’ara tenim, i després vota-
rem en funció dels desitjos que cada grup parlamenta-
ri pugui manifestar, com és natural.

Anem a les substitucions. Convergència i Unió, dipu-
tada.

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, president. Sí, la diputada Annabel Marcos 
substitueix la diputada Maria Senserrich.

El president

Moltes gràcies, diputada. Diputat Aragonès, per Es-
querra Republicana de Catalunya.

Pere Aragonès i Garcia

El diputat Marc Sanglas substitueix el diputat Lluís 
Salvadó.

El president

Gràcies, diputat. Diputat...

Santi Rodríguez i Serra

En aquest moment no hi han substitucions, però es po-
den produir d’aquí a uns minuts.

El president

Doncs si li sembla, quan es produeixin en prenem no-
ta, diputat? (Pausa.) Gràcies.

Diputada Romero, en nom del Partit Socialista.

Alícia Romero Llano

Bon dia, president. El diputat Jordi Terrades substitu-
eix el diputat Maurici Lucena.

El president

Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. Diputat Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Sí. El diputat David Companyon substitueix el diputat 
Joan Herrera.

El president

Gràcies, diputat. I pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, és vostè, el diputat titular de la comissió, ara?



Sèrie C - Núm. 408 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 de maig de 2014

COMISSIó D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST, SESSIó NÚM. 20  7

José Manuel Villegas Pérez

Sí, José Manuel Villegas, yo mismo, a partir de ahora 
seré el diputado titular, el portavoz, de Ciudadanos en 
esta comisión.

El president

Molt bé. Doncs si m’ho permeten, i només en... (Veus 
de fons.) Senyores i senyors diputats, si m’ho permeten, 
només en quinze segons donem la benvinguda als subs-
tituts, i en particular a vostè, diputat, que s’integra for-
malment en aquesta comissió, i no cal que li digui que 
és desig d’aquest president i de la Mesa que tingui vos-
tè una magnífica trajectòria professional i personal en 
aquesta comissió.

Gràcies.

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 (nomenament 
de la ponència) (tram. 200-00016/10)

Passem al primer punt de l’ordre del dia, que té a veure 
amb la ponència..., a proposta dels grups parlamenta-
ris..., per al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera 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 so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera.

Ara el que farem és nomenar la ponència. Anirem 
grup per grup parlamentari. Diputada Ribera, en nom 
de Convergència i Unió, el ponent serà...?

Montserrat Ribera i Puig

En nom de Convergència i Unió, president, serà l’ho-
norable diputat i president d’aquesta comissió, Antoni 
Fernández Teixidó.

El president

Moltes gràcies, diputada. En nom d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, diputat Aragonès?

Pere Aragonès i Garcia

Serà el diputat Marc Sanglas.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socia-
lista, diputada Romero?

Alícia Romero Llano

Sí, serà el diputat Jordi Terrades.

El president

Moltes gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamen-
tari...

Santi Rodríguez i Serra

Popular.

El president

...Popular, que a més...

Santi Rodríguez i Serra

Ara li ho explico.

El president

...ara és el moment de fer la substitució?

Santi Rodríguez i Serra

Serà el senyor José Antonio Coto, i anuncio també la 
substitució del senyor Enric Millo per part del senyor 
Fernando Sánchez.

El president

Senyor Sánchez, sigui vostè benvingut en aquesta 
substitució. I el senyor Coto serà el seu ponent.

Santi Rodríguez i Serra

Sí.

El president

Gràcies. Per Esquerra Unida i Alternativa?

Josep Vendrell Gardeñes

I per Iniciativa també. (Rialles.) Jo mateix, president.

El president

Senyor Vendrell, per una vegada els representarà tots?

(Rialles.)

Josep Vendrell Gardeñes

Efectivament.

(L’orador riu.)

El president

Molt bé; molt benvingut, també. I en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans?

José Manuel Villegas Pérez 

Sí, yo mismo, señor presidente.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al 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. 352-01082/10 a 352-01120/10)

Ara, si vostès m’ho permeten, i en un minutet, re-
brem l’agrupació –oi que sí, senyor Zardoya?, ara 
mateix la baixen– de les propostes, amb la voluntat  
–m’ha semblat operativa, i així ho hem comentat a la 
Mesa, que ens sembla operatiu... El que tenim la se-
guretat a hores d’ara, per la informació que tenim, 
que prospera i el que tenim la percepció que potser 
no prosperi. Les agruparíem en dos blocs. Faríem una 
primera votació, faríem una segona votació, a expen-
ses que vostès vulguin votar amb algun nom en parti-
cular separat del grup. D’acord? (Pausa.) Doncs en un 
minutet serem capaços d’agrupar.

Voldran fer alguna intervenció? (Pausa.) Gràcies, 
sembla que no. Perfecte. 

(Pausa.)

La diputada Ribera demana la paraula. Endavant, 
diputada.

Montserrat Ribera i Puig

Sí, president. Dir que bàsicament el que s’ha elegit 
a l’hora de comparèixer han sigut els representants 
d’àmbit municipal; les companyies aèries, les que te-
nen més activitat en l’àmbit de Catalunya; les asso-
ciacions empresarials que tenen a veure amb la llei; 
experts i persones del món acadèmic, i associacions i 
representants mediambientals..., de tots els grups polí-
tics. Crec que ha estat una bona elecció.

I també fer una proposta: si algun grup polític ha pro-
posat algun compareixent però que creu que pot fer-ho 
per escrit o d’alguna altra forma, de cara a anar més 
ràpids a l’hora de la resolució penso que si ens posés-
sim tots d’acord podria ser una bona opció.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Això ho tractarem a conti-
nuació. Algun altre parlamentari desitja fer alguna in-
tervenció? Diputat Rodríguez, té vostè la paraula.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Per anunciar que el nostre 
grup donarà suport a totes les propostes de compa-
reixença que s’han presentat per part també de tots el 
grups parlamentaris. 

Però, comprovant les propostes que sembla que tenen 
probabilitat de prosperar, crido l’atenció sobre el fet 
que la número 4, que és una proposta realitzada pel 
nostre grup parlamentari, sembla que no està en el 
grup de les que tenen probabilitat de prosperar. I volia 
cridar l’atenció sobre aquest fet, perquè entenem que 
la persona de la qual demanem la compareixença és 
una persona que pot oferir una visió bastant imparcial 
amb relació als impostos, sobretots aquells que afec-
ten l’aviació, i que a més a més no està vinculada a cap 
companyia aèria. Ho dic perquè, segurament, les visions 
que ens poden oferir des de les companyies aèries o 
des de les entitats mediambientals poden ser, segura-
ment, visions a partir d’un determinat interès. En can-
vi, aquesta proposta en concret nosaltres la fèiem per-
què enteníem que podia ser un punt de vista bastant 
imparcial. I per això els crido l’atenció sobre el fet que 
aquesta proposta queda en el grup de les que sembla 
que tenen menys probabilitats de prosperar.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Algun altre diputat, 
diputada, desitja fer ús de la paraula en aquest moment 
processal, abans de les votacions? (Pausa.) D’acord. 

En principi, el que votem ara, senyores i senyors dipu-
tats, són les compareixences que progressen, les com-
pareixences que prosperen, i aquelles que no tinguin 
la majoria qualificada, òbviament, no prosperaran, 
malgrat alguna de les reflexions que ens feia el diputat 
Santi Rodríguez al respecte, amb el benentès que des-
prés, quan estiguin votades les compareixences, veu-
rem com abordem el treball, i aquesta Mesa els farà 
una proposta. D’acord?

(Pausa.)

Primer bloc de propostes sotmeses a la seva conside-
ració i eventual votació: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40.

Vots a favor?

Unanimitat.

Resta de les propostes presentades pel conjunt de 
grups parlamentaris.

Vots a favor?

(Veus de fons.)

Vostè vol parlar?

Santi Rodríguez i Serra

Volia demanar la votació separada de la compareixen-
ça número 4.

(Pausa.)

El president

Senyores i senyors diputats, votem?

(Pausa.)

Són 8 a 11, eh?
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I ara votem, senyores i senyors diputats, la resta de 
compareixences.

Vots a favor?

Vuit.

Vots en contra?

Onze. 

No prosperen.

Ara, si els sembla bé, la proposta que aquesta Mesa els 
fa, senyores i senyors diputats, és la següent: hi dedi-
carem el dia 4, tot sencer, 4 de juny, que és el primer 
dia hàbil que tenim, que no hi ha Ple i que podem con-
vocar la comissió després de la convocatòria d’elec-
cions municipals. El 4 tot sencer. (Veus de fons.) La 
importància d’aquestes eleccions..., ja ho veu, diputat, 
que em té... Són les europees, deixem-ho en les eu-
ropees. Crec que entre les europees i les municipals 
hem de fer sessions parlamentàries, no ha de patir. 
(Rialles.) Estaria bé que les féssim. Dia 4 de juny, se-
nyores i senyors diputats, tot el dia, i amb un planteja-
ment que si vostès no s’hi oposen..., faríem el gruix, i 
aquí és on tenen rellevància algunes de les propostes 
que s’han fet en el sentit que si hi ha algun comparei-
xent que creu que pot enviar un informe a la comissió 
i l’envia –entre els compareixents–, fantàstic. 

Naturalment, quan tinguem per part del lletrat i del 
senyor Zardoya el conjunt de compareixents, estruc-

turarem en blocs les intervencions, perquè l’objectiu 
d’aquesta Mesa i d’aquest president, i crec que de totes 
i tots vostès, és enllestir els treballs de les comparei-
xences abans de l’hora de dinar del dia 5. Quatre tot 
el dia... Si ens trobéssim, doncs, amb el fet que algu-
nes persones declinen, perquè no poden o no volen, o 
envien un informe, potser ho podríem enllestir el dia 
4 a darrera hora. Però com que no en tenim la segure-
tat ens veiem en l’obligació de demanar-los que vos-
tès també posin en la seva agenda el dia 5 al matí per 
treballar-hi. Quatre tot el dia, amb una sessió llarga. 
També els vull advertir que si, potser, allargant una 
horeta més la comissió a la tarda, o una horeta i mit-
ja, enllestim, si vostès no em diuen el contrari també 
ho farem; estirem. Si no, haurem d’habilitar el dia 5 
al matí. Però, en qualsevol cas, estaran estructurades, 
les compareixences, de manera que el dia 5 al mig-
dia, abans de dinar, haurem enllestit els treballs de les 
compareixences.

Estem d’acord, senyores i senyors diputats, amb aquest 
plantejament?

(Pausa.)

Ens esperem, doncs, a retrobar-nos el dia 4, i gràcies 
per la seva presència.

Molt bon dia a tothom.

La sessió s’aixeca a un quart de deu del matí i cinc minuts.
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