
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 4/2022, de 5 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer.

El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets lleis són promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

D'acord amb això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, regulat per la Llei
16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, es va crear l'any 2017 i ha estat objecte de successives
modificacions. El Decret llei 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en
establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu, va establir l'exigibilitat de l'impost a partir del
31 de desembre del 2020, i es va preveure demorar fins al 2021 l'aplicació de la tarifa inicialment prevista per
al 2020. Així, l'any 2021 ha estat el primer en què s'ha posat en marxa el tribut i s'ha liquidat l'exercici 2020.

Per al 2021, l'article 44 de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, baixa el llindar d'emissions a partir del qual es
produeix la subjecció al tribut i incrementa els tipus de gravamen marginals: així, per als vehicles de la
categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e, la subjecció es produeix a partir dels 95 g/km (120 g/km
el 2020), i per als vehicles de la categoria N1, a partir dels 140 g/km (160g/km el 2020). Això comportarà un
increment de la quota.

Actualment, però, cal replantejar-se l'aplicació d'aquesta tarifa més exigent, arran, sobretot, de tres factors:
per una banda, la constatació que, tot i que els indicadors apuntaven a una millora de l'economia del país,
bona part de les llars catalanes encara pateixen la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19;
per una altra, l'elevada inflació causada, fonamentalment, per l'augment notable del preu de l'energia; i,
finalment, la situació recent d'inestabilitat a l'Europa de l'est que, entre d'altres conseqüències, està
comportant un increment dels preus dels combustibles que s'està repercutint de forma immediata en el preu
dels carburants emprats pels vehicles de tracció mecànica, subjectes a tributació.

En aquest escenari d'elevada incertesa, s'estima del tot necessari procedir a mantenir la càrrega tributària de
l'impost. Per aquest motiu, es manté la tarifa aplicable en l'exercici 2020, amb caràcter indefinit i amb efectes,
també, per a l'exercici 2021, ja meritat.

D'altra banda, en els darrers anys s'han reduït les inversions en fonts d'energia fòssil i s'han incrementat les
inversions en energies renovables. Aquesta transició energètica està sent, però, més lenta del que es preveia.
La situació d'inestabilitat a l'Europa de l'est esmentada anteriorment ha posat de manifest la necessitat de
disposar de fons d'energia alternatives.

Per tal d'atendre aquesta necessitat, es considera adient utilitzar l'instrument tributari, concretament, l'impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, creat en la Llei 5/2020, del 29 d'abril, i incrementar
el tipus de gravamen que recau sobre l'activitat de producció, emmagatzematge o transformació d'energia
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elèctrica. Es preveu que aquest augment de recaptació, que es verifiqui per la diferència entre els tipus de
gravamen aprovats en aquest Decret llei i els aprovats per la Llei 5/2020, resti afectat al finançament
d'actuacions de transició energètica.

Per altra banda, la situació derivada de la crisi per la guerra a Ucraïna també està provocant greus problemes
econòmics i financers a les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura
de Catalunya. En concret, aquest conflicte bèl·lic comporta l'eliminació de les exportacions de productes als
països directament afectats i una reducció significativa als països de l'entorn més proper a l'escenari de la
guerra. Així mateix, es produeix per a les mateixes empreses unes dificultats molt importants en la importació
de matèries primeres, imprescindibles per al seu cicle productiu, i un augment molt considerable del preu dels
consumibles, a la qual cosa cal afegir l'increment dels preus de l'energia. Addicionalment, es genera una
dinàmica de crisi de preus dels seus productes. Tot això, fa del tot necessari un suport financer més gran per a
aquestes empreses, per la qual cosa es considera plenament justificat l'increment de l'import de la quantitat
màxima global a prestar garantia pel Govern a favor de l'Institut Català de Finances per atorgar préstecs
destinats al finançament de petites i mitjanes empreses i treballadors i treballadores autònoms de les
empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura de Catalunya, passant de
7 a 39 milions d'euros.

Finalment, la secció cinquena de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües
marítimes i continentals, regula la taxa de pesca fresca. L'increment actual del preu del carburant i el seu
impacte en l'operativa pesquera, així com l'increment dels preus del consum que afecten la demanda de
compra per part del consumidor final, fan que sigui procedent acordar mesures per pal·liar dits efectes, com
ara l'establiment d'una exempció en la taxa portuària sobre la pesca fresca a l'armador del vaixell o
embarcació pesquera i als seus substituts, en el cas que la pesca accedeixi al port per via marítima, i que
equipari un tractament equivalent dels ports de competència de la Generalitat respecte als ports d'interès
estatal amb la seva singularitat pel que fa a l'exempció temporal de la taxa TA4, pesca fresca, aprovada per
mitjà del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla
nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

Aquesta exempció s'estableix per un període de sis mesos, des de l'entrada en vigor d'aquesta norma i el seu
impacte econòmic serà assumit pel pressupost de Ports de la Generalitat.

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei en cas d'una necessitat
extraordinària i urgent.

En aquest cas, i pel que fa al caràcter extraordinari, és prou palès que concorre en la situació actual descrita
anteriorment, una situació que poc temps enrere era quasi inimaginable, especialment la derivada de
l'enfrontament bèl·lic a Ucraïna, situació que a data d'avui resulta especialment incerta quant al seu
desenvolupament i conseqüències.

En relació amb la urgència de les mesures tributàries, en el cas de l'impost sobre les emissions de diòxid de
carboni dels vehicles de tracció mecànica, cal tenir present que, d'acord amb la Llei 16/2017, de l'1 d'agost,
del canvi climàtic, el padró provisional –que ha de contenir les propostes de liquidació– s'ha de publicar de l'1
al 15 de maig de 2022. Per això, és del tot imprescindible utilitzar l'instrument legal que permeti tenir la nova
tarifa aprovada abans de la publicació del padró. Pel que fa a l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en
el medi ambient, la urgència deriva del fet que ja s'ha iniciat el període impositiu i que els contribuents
realitzen pagaments fraccionats. Finalment, pel que fa a la mesura sobre la taxa de la pesca fresca, les
dificultats i perjudicis de l'actual situació i el seu impacte en el sector justifiquen la seva urgència, adoptada
també pel Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, respecte dels ports d'interès general.

En el cas de la mesura financera, la urgència que la fonamenta deriva de les dificultats i perjudicis actuals que
la situació descrita anteriorment provoca a les petites i mitjanes empreses i treballadors i treballadores
autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura de
Catalunya, per la qual cosa cal aplicar immediatament les mesures necessàries per facilitar l'accés al
finançament d'aquestes empreses i treballadors i treballadores autònoms.

L'instrument per aprovar aquestes mesures només pot ser un decret llei, atès que el temps que es requereix
per a la tramitació i aprovació d'un projecte de llei ordinària excediria amb escreix la data límit assenyalada, en
el cas de la mesura tributària, i agreujaria les dificultats i perjudicis indicats anteriorment, en el cas de la
mesura financera.

Aquest Decret llei conté tres articles, relatius a les mesures tributàries; el primer té per objecte establir les
tarifes de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica; el segon fixa
amb efectes de l'entrada en vigor del Decret llei, els tipus de gravamen de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient, que recau sobre les activitats de producció, emmagatzematge o transformació
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d'energia elèctrica, i preveu l'afectació dels ingressos derivats de l'increment a actuacions de transició
energètica. Finalment, el tercer estableix una exempció de la taxa de la pesca fresca (TA4), durant el període
de 6 mesos, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, a l'armador del vaixell o embarcació pesquera, i als
seus substituts, en el cas que la pesca fresca accedeixi al port per via marítima, que equipara la situació dels
ports de competència de la Generalitat respecte als ports d'interès estatal pel que fa a l'exempció temporal de
la taxa TA4, pesca fresca, aprovada per mitjà del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març.

La part final del Decret llei conté dues disposicions finals: la primera, que articula la mesura financera
mitjançant la modificació de l'apartat 2 de l'article 41 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2022, i la segona, relativa a l'entrada en vigor.

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del conseller
d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

1. Amb efectes de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la quota tributària de l'impost sobre les emissions de
diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica s'obtindrà de l'aplicació de les tarifes següents:

a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 120 g/km 0

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 0,55

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km 0,65

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km 0,80

Més de 200 g/km 1,10

b) Vehicles de la categoria N1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0

Més de 160 g/km 0,30

2. Les mateixes tarifes de l'apartat anterior s'han d'aplicar a la liquidació de l'impost corresponent a l'exercici
meritat el 31 de desembre de 2021.

Article 2
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Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

1. Amb efectes de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, es modifica l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei
5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que passa a tenir el text següent:

“1. En el cas d'activitats de producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica, el tipus de
gravamen és de:

a) 0,00665 euros per kWh, amb caràcter general.

b) 0,00133 euros per kWh, en el cas que l'activitat sigui efectuada per instal·lacions de cicle combinat.”

2. L'augment de recaptació que es verifiqui per la diferència entre els tipus de gravamen aprovats a l'apartat
anterior i els aprovats per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, resta afectat al finançament d'actuacions de transició
energètica.

Article 3

Exempció de la taxa de la pesca fresca

Estaran exempts de la taxa de la pesca fresca (TA4) durant un període de sis mesos, des de l'entrada en vigor
d'aquet Decret llei, l'armador del vaixell o embarcació pesquera i els seus substituts, en el cas que la pesca
fresca accedeixi al port per via marítima.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2022.

Es modifica l'apartat 2 de l'article 41 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2022, que queda redactat de la manera següent:

“2. S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici del 2022, fins a una quantitat màxima global de
39.000.000,00 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances per atorgar préstecs per al finançament de
petites i mitjanes empreses i treballadors i treballadores autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries,
forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura de Catalunya. A aquest efecte, el Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de tenir formalitzat un conveni amb l'Institut Català de Finances per
constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural.”

Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i que els
tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 5 d'abril de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya
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Jaume Giró i Ribas

Conseller d'Economia i Hisenda

(22.095.128)
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