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El Grup Intergovernarnental d'Experts en Canvi Climàtic (IPCC per les seves sigles en anglès) 
ha publicat cinc informes que confirmen l'evidència dels canvis en el clima i llur correlació , 
directa amb l'activitat humana: L'últim informe conclou que l'origen de l'escalfament global i 
del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb un rang 
de probabilitats superior al 95% i està causat, essencialment, per les emissions de gasos àmb 
efecte d'hivernacle (GEH) provocades per l'ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del 
sòl i l'agricultura, 

El canvi climàtic i els impactes derivats d'aquest fenomen és un dels reptes actuals de 
caràcter global més imp.ortants que les societats han d'afrontar. Encarar aquest repte exigeix 
una transformació profunda dels actuals models energètics i productius i un compromís 
mundial al més alt nivell. L'escalfament global no és exclusivament un problema ambiental, i 
passa a ser un concepte holístic que afecta multitud d'àmbits, tot i convertint-se en una 
qüestió cabdal que afecta l'economia, el comerç, la seguretat alimentària, l'accés a l'aigua, les 
infraestructures, la salut i influirà cada vegada més en les polítiques mundials, nacio'nals i 
locals. L'alteració de les variables climàtiques (temperatura, precipitació, humitat, velocitat 
del vent, temperatura de l'aigua de mar, etc) i l'augment en la freqüència i intensitat dels 
fenòmens meteorològics extrems (sequeres, inundacions, onades de calor) ja suposen ara un 
risc per als ecosistemes i per a les persones. 

Cal afrontar amb seriositat el repte del canvi climàtic. De fet, la ciència ha assenyalat que les 
concentracions de GEH a l'atmosfera han assolit el 2013 la xifra de 400 parts per milió, un 
llindar que mai no s'havia assolit des d_e fa més de 800.000 -anys. Els danys i les pèrdues 
derivats de fenòmens naturals han passat dels 50 mil milions de dòlars en la dècada dels anys 
80, als més de 200 mil milions de dòlars en la darrera dècada, dels quals tres quartes parts 
són conseqüència de fenòmens meteorològics extrems. 

Així, les tres últimes dècades han estat cadascuna d'elles més càlida que l'antèrior, i la 
corresponent al 2001-2010 ha estat la més càlida mai registrada des que es van començar a 
realitzar mesures instrumentals en l'època moderna i de manera global (cap al 1850). Aquest 
escalfament ha estat acompanyat per una ràpida disminució del gel marí de l'Àrtic i una 
acceleració de la pèrdua de la massa neta de les capes de gel de l'Antàrtida i Groenlàndia, així 
com de la resta de glaceres del món. Com a resultat de la fosa generalitzada del gel marí i de 
l'expansió tèrmica de l'aigua ~el mar, la mitjana mundial del nivell del mar ha augmentat uns 
3 mm per any, aproximadament el doble de la tendència observada durant el segle XX (1,6. 
mm per any) . El nivell mitjà del mar a nivell mundial és uns 20 cm més alt que al 1880. 
S'estima que la temperatura mitjana anual mundial a la superfície de la terra i de l'oceà 
durant la dècada 2001-2010 ha estat de 14,47QC, és a dir, +0,47QC respecte de la mitjana 
mundial del període 1961-1990 (14,OQC) i +0,21QC per sobre de la dècada anterior (1991-
2000). Tots els anys del darrer decenni, excepte 2008, s'han comptat entre els 10 anys més 
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A Catalunya, com a la resta del món, també s'ha produït un augment de la temperatura 
mitjana anual, avaluat en 0,22Q( per dècada per al període 1950-2013; una reducció de les 
precipitacions a l'estiu del 5,4% per dècada; un increment contrastat de la temperatura del 
mar de 0,3QC per dècada en el període 1974-20:)..3. A més a més, l'estratègia d'adaptació als 
impactes del canvi climàtic que la Comissió Europea presentà a finals d'abril del 2013 
identifica tota la conca mediterrània com una de les zones més vulnerables d'Europa al canvi 
climàtic. 
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El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la necessitat 
d'actuar es produí l'any 1992 en aprovar-se el Conveni Marc de les Nacions Unides sobre 
canvi climàtic, que va permetre, el 1997, la signatura del Protocol de Kyoto, amb la finalitat de 
limitar el creixement i aconseguir una estabilització de les concentracions de GEH a 
l'atmosfera. Les successives Conferències de les Parts (COP, per les sigles en anglès) que se 
celebren anualment en diverses ciutats del món realitzen el seguiment de l'acompliment del 
Protocol i, alhora, estableixen les diverses línies d'actuació que han de guiar les polítiques 
públiques per tal d'aconseguir reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 
(mitigació) i, a la vegada, preveure estratègies en les zones més vulnerables als impactes del 
canvi climàtic (adaptació), 

Dins d'aquest marc internacional, la Unió Europea ha assumit el paper de lideratge en les 
polítiques sobre eficiència energètica i canvi cl imàtic; cal destacar el que es coneix com a 
Paquet Legislatiu d'Energia i Clima 2013-2,020. Es tracta d'un conjunt de directives que 
marquen com a objectius incrementar l'ús de les energies renovables fins a un 20% del 
consum brut d'energia final, reduir en un 20% el consum d'energia primària gràcies a un 
increment de l'eficiència energètica, i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 
un 20% en l'horitzó de l'any 2020 en relació a l'any 1990. Així mateix, s'ha creat i regulat un 
mercat de comerç de drets d'emissió de GEH a nivell europeu . 

La creació d'aquest mercat de comerç de drets d'emissió ha suposat l'aplicació dels 
instruments del mercat al servei de la reducció de les emissions de GEH. Ara bé, les emissions 
incloses dins d'aquest mecanisme suposen aproximadame!1t la meitat de les emissions a 
nivell de la Unió Europea. La resta d'emissions correspon als anomenats sectors difusos. Per 
fer front a aquestes emissions, la Unió Europea va establir un sistema de repartiment de 
càrregues entre els països amb l'anomenada "Decisió dels esforços compartits", prenent com 
a any de referència l'any 2005, el primer any en què va entrar en vigor el mercat de drets 
d'emissió i, pèr tant, el primer any e,n el que es produïa la diferenciació entre em issions 
sotmeses al comerç de drets d'emissió i emissions dels sectors difusos . L'objectiu fixat a 
l'Estat espanyol va ser d'una reducció l'any 2020 d'un 10% respecte els nivells de l 2005 . Atès 
que aquestes emissions co rresponen a sectors com el transport, l'habitatge, els res idus, 
l'agricultura i ramaderia o els gasos fluora ts, sectors on Catalunya disposa de competències, 
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espanyolï ·establint així . obje.etiu s . territorialitzats que facilitin una veritable governança 
multinive". Sense aquest " mecahi~h1é es fa extremadament difícil podér garantir el 
compliment de l'objectiu establert per la Unió Europea. Aquesta territorialització d'objectius 
que Catalunya està disposada a assumir necessitaria també .de l'establiment dels recursos 
econòmics adients, tal i com la Unió Europea va posar en mans dels Estats amb el repartiment 
dels recursos econòmics procedents de la generalització del mecanisme de la subhasta a la 
tercera fase del mercat de comerç drets d'emissió (2013-2020), o mitjançant d'altres recursos 
econòmics que es puguin generar en aplicació d'una reforma de la fiscalitat que, sense 
augmentar la càrrega impositiva, gravin determinats usos que tenen un fort impacte en les 
emissions de GEH. 

L'objectiu establert a nivell de la Unió Europea per a l'àny 2020 no é's però un punt d'arribada, 
sinó que de fet constitueix una primera etapa en el camí de reducció de les emissions. En 
aquest sentit el Consell Europeu, a l'octubre del 2009 va reconèixer, tot i fent seves les 
recomanacions de l'IPCC, que en l'horitzó del 2050 Europa i el conjunt d'economies 
desenvolupades hauria de situar aquesta reducció en el nivell d'un 80-95% per sota dels 
valors del 1990, si es volia limitar l'increment de la temperatura mitjana a 2QC respecte 
l'època preindustrial. Aquesta miraqa .a mig termini implica l'establiment d'un full de ruta 
que cobreixi quins han de ser els objectius a assolir en el període 2020-2050. 

Catalunya ja fa temps que treballa per redu ir les seves emissions. De fet, des de l'any 2005 va 
iniciar un camí de reducció de les seves emissions que l'han situat actualment dins el marc de 
compliment dels compromisos de Kyoto. L'aplicació de polítiques en matèria de recollida 
selectiva de residus, la implantació de polítiques de peatges segons la categoria ambiental 
dels vehicles o els incentius a la millora en l'eficiència energètica, entre d'altres línies 
d'actuació, han contribuït a aquesta situació. Avançar encara més significa també avançar 
vers l'establiment de mecanismes que permetin accedir a fonts de finançament. 

III 

Els comprom isos en mitigació i adaptació s'han establert sempre a nivell d'Estats, en una 
construcció de dalt cap a baix (top-down); ara bé, durant els .darrers anys, tal i com ha estat 
reconegut per les Nacions Unides, el paper dels governs nacionals, regionals i locals és cabdal 

. en l'èxit de la política climàtica. Així, la construcció de baix cap a dalt (bottom-up) es basa en 
el nivell competencial, de responsabilitat i d'intervenció d'allò que en llenguatge de les 
Nacions Unides s'anomena IIsubnations". Aquest és el cas de Catalunya, amb àmplies 
competències i, per tant, amb una gran capacitat per incidir tant en el nivell d'emissions de 
GEH, molt especialment per a les emissions difuses (transport, mobilitat, agricultura, residus,. 
aigua), com en les mesures d'adaptació als impactes sobre els diversos territoris (Pirineus, 
zona litoral, Delta de l'Ebre), sistemes físics (boscos, aigua, costes) i sectors socioeconòmics 
(salut, infraestructures, agricultura, gestió forestal, turisme, habitatge) més vulnerables al 
canvi climàtic. 

Cal disposar, en coherència amb el paràgraf anterior, d'un marc legal propi adaptat a la 
realitat política, social, econòmica, ambiental i cultural de Catalunya que permeti clarificar i 
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desenvolupar de fòrma plena totsaquél1s "as'pêc s quet~I~ 'ò\NM.a de PR!Yli~~;.Nf~{Wf¡ti a han 
de guiar les accions de les institucions i de la soci . ~¡¡i\i;{~~@offl' . sa llur 
actuació. El desenvolupament d'una llei catala"na del canvi climàtic suposa també vetllar 
perquè en els àmbits amb concurrència de competències amb l'Administració General de 
l'Estat, el seu desenvolupament sigui coherent amb els objectius d'aquesta llei, sobretot en 
camps com l'energia, la gestió de l'aigua o les infraestructures. 

En relació amb el títol competencial, aquesta Llei és una norma substancialment ambiental. El 
seu objectiu i llurs finalitats li atorguen ineludiblement aquest caràcter. La competència sobre 
protecció del medi ambient es configura com una competència compartida, en la qual 
correspon a l'Estat espanyol la determinació de la normativa bàsica (article 149.1.23 de la 
Constitució espanyola). Aquesta normativa bàsica, però, no pot tenir un extensió tal que 
impedeixi a la Generalitat de Catalunya l'establiment de polítiques pròpies en aquest àmbit a 
través dels corresponents instruments normatius o que buidi de contingut la competència 
autonòmica, principi que reiteradament ha estat sancionat pel Tribunal Constitucional. Així 
mateix, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 111, ha delimitat l'abast del que 
s'ha d'entendre per normativa bàsica, en el sentit que les bases estatals no impedeixin 
l'establiment de polítiques pròpies de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, la 
Generalitat de Catalunya pot dictar la legislació de desplegament i la normativa 
reglamentàries, a més a més d'incloure l'exercici de les funcions executives i dictar normes 
addicionals de protecció, d'acord amb l'article 144.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
Específicament en el seu article 144.1.i) s'atribueix a la Generalitat de Catalunya la 
competència en matèria de regulació del règim d'autorització i seguiment de l'emissió de 
gasos amb efecte d'hivernacle i l'article 144.5 atribueix a la Generalitat de Catalunya la 
competència per l'establiment d'un Servei Meteorològic propi, competència que entre 
d'altres inclou el subministrament d'informació meteorològica i climàtica, incloent-hi el ' 
pronòstic, el control i el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, i també la 
recerca en aquests àmbits i l'elaboració de la cartografia climàtica. 

Tanmateix no es pot desconèixer que pel caràcter complex i transversal del canvi climàtic 
aquesta Llei incideix també en d'altres àmbits sectorials atès que per poder assolir la voluntat 
expressada a la llei de contribuir a una societat sostenible, amb baixes emissions i millor 
adaptada als impactes del canvi climàtic, caldrà una actuació dels diversos sectors econòmics i 
sobre els sistemes naturals ja sigui com a subjectes actius per a la reducció de les emissions o 
per minimitzar els efectes que el canvi climàtic pot produir en aquests sectors i sistemes. 

Aquest caràcter transversal -reconegut expressament per l'article 46.3 de l'Estatut 
d'í'\utonomia de Catalunya- determina que l'acció dels poders públics per fer front al canvi 
climàtic haurà de desenvolupar-se per mitjà d'altres títols competencials que al·ludeixen a 
matèries que poden veure's afectades per la lluita contra el canvi climàtic. Àrees i àmbits com 
l'agricultura, la ramaderia, els recursos hídrics, l'energia, l'habitatge, la mobilitat, la salut, el 
turisme, els sectors industrials, les infraestructures, la gestió forestal, etc ... es veuran afectats 
d'una o altra manera. Així mateix, el desenvolupament de les polítiques sectorials en 
cadascun d'aquests àmbits tenen el seu impacte sobre la intensificació o mitigació del canvi 
climàtic. 
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~n efecte, són diversos els' p ~é'd~p'!ê"'s' êle u oñO'iñraTecataTüñ'Ya"q ue atorguen a la 
Generalitat de Catalunya la . co.mpetència exclusiva en l'exercici dels dos principals eixos 
d'actuació vers el canvi climàtic: la mitigació i l'adaptació. Correspon a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva en matèria d'agricultura, ramaderia i gestió forestal; en la 
gestió del cicle de l'aigua; en l'àmbit de caça i pesca marítima i recreativa; en matèria 
d'emergències i protecció civil; en matè.ria d'habitatge; en infraestructures del transport i, per 
tant, la competència exclusiva sobre ports, aeroports i heliports que no siguin d'interès 
general; dels transports terrestres, de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable, 
transport marítim i fluvial; en êspais naturals; en matèria d'ordenació del territori i del 
paisatge, del litoral i de l'urbanisme; en l'àmbit de recerca, desenvolupament i innovació 
tecnològica; en matèria de salut; i en l'àmbit del turisme. 

L'article 133 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya la 
competència compartida en matèria d'energia, competència que inclou en tot cas, el foment i 
la gestió de les energies renovables i de l'eficiència energètica. A aquests efectes cal destacar 
la importància de l'energia en el conjunt d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a 
Catalunya . Així, el conjunt del cicle energètic (producció, transformació, transport, distribució 
i consu'm d'energia) representa el 76,8% de les emissions totals de gasos amb efecte 
d'hivernacle a Catalunya i el 93% de les emissions pe CO2. Aquestes dades mostren que per 
abordar la lluita contra les causes de l'escalfament global són clau les polítiques energètiques 
i totes aquelles altres polítiques que incideixen bé sigui sobre l'oferta d'aquesta energia com, 
molt especialment, sobré la seva demanda, afavorint uns models de consum eficients 
responsables en àmbits com el transport, la mobilitat, l'urbanisme, l'habitatge, etc. 

Totes aquestes actuacions tenen un evident impacte sobre l'economia, però de cap manera 
som davant una normativa que tingui per objectiu l'ordenació de l'activitat econòmica. Els 
efectes que es puguin derivar sobre l'economia de l'aplicació de la llei tenen un caràcter 
col·lateral, atès que com ja s'ha indicat aquesta és una Llei ambièntal. Certament la 
Constitució espanyola, en el seu article 149.1.13 estableix per a l'Estat espanyol la 
competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació general de l'activitat 
econòmica, però la jursiprudència constitucional ha considerat en reiterades ocasions que 
aquest títol competencial no l'habilita per dictar qualsevol normativa; només aquella que 
reguli o ordeni, de manera directa i significativa, l'activitat econòmica general, i sempre què la 
regulació que s'hi empara contingui un conjunt de mesures rellevants amb vistes a establir el 
règim d'ordenació d'un sector econòmic concret, que no és el cas d'aquesta Llei. 

IV 

La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte en què la contribució dels governs nacionals i 
locals és fonamental en tant que moltes de les polítiques a desenvolupar per aquestes 
institucions de govern incideixen sobre els processos que alteren la composició de l'atmosfera 
i la capacitat d'adaptació als impactes. En concret, el paper de les Comunitats Autònomes per 
fer front al canvi climàtic és essencial, tant pel que fa a les actuacions d'adaptació com a les 
de mitigació. S'estima que el 80% de les accions per fer front al canvi climàtic es duen a terme 
a nivell de les subnations. 
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L'aprovació 'd~ " I~ -Llei ¿at~lana del carlvrêiim~tiç ñà"'dè' ''pérmeTrê''reforçàr~rpoSiêioña:ment 
internacional i el lideratge que fins ara ha mantingut Catalunya en els fòrums internacionals, 
en situar-se ' com una nació capdavantera no només per l'assistència de 'manera 

. ininterrompuda a les cimeres mundials de les Conferències de les Parts del Conveni Marc de 
les Nacions Unides d'ençà l'any 2003, sinó també per la feina feta en el camp de l'acció 
climàtica. Així, l'any 2005 la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans publicà el 
Primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, informe que s'actualitzà i amplià el 
desembre del 2010. El desembre del 2006, mitjançant el Decret 573/2006, de 19 de 
desembre, es crea l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic qui, en el decurs dels anys, ha anat 
construint un conjunt d'instruments de planificació sectorial, plans, estratègies i programes, 
aprovats mitjançant diferents Acords del Govern, que si bé no tenen el caràcter de normes 
jurídicament vinculants, s'articulen com a eixos estratègics de la política catalana vers el canvi 
climàtic. A nivell del Govern de la Generalitat de Catalunya és la Comissió Interdepartamental 
del Canvi Climàtic, modificada per Acord del Govern 145/2011, de 18 d'octubre, qui coordina i 
'supervisa les polítiques climàtiques. 

Entre aquestes polítiques cal esmentar el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 
(2008-2012), aprovat la tardor del 2008; el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 
(PECACC 2012-2020), elaborat pel Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant l'Institut 
Català d'Energia, aprovat l'octubre del 2012; l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi 
Climàtic, horitzó 2013-2020 (ESCACC}, aprovada el novembre del 2012; el Programa d'Acords 
Voluntaris que ja agrupa més d'un centenar d'empreses, organitzacions i entitats; la 
incorporació del vector canvi climàtic en l'avaluació ambiental del planejament urbanístic per 
tal de donar compliment al que preveu la Llei 6/2009, de 28 d'abri l, d'avaluació ambiental de 

, plans i programes. Altres mesures d'acció climàtica han estat la creació de centres de recerca, 
el desenvolupament i participació de molts municipis en la iniciativa europea del Pacte 
d'Alcaldes i Alcaldesses, la participació en l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic o 
l'Estratègia d'Implantació del Vehicle Elèctric à Catalunya (IVECAT) per al període 2010-2015. 

La Llei ta,mbé incideix en aspectes relatius a les administracions locals en tant que són claus 
perquè l'aplicació de les polítiques en matèria de canvi climàtic siguin efectives. Així, els 
governs locals de Catalunya, d'acord amb l'article 84.2 de l'Estatut, disposen de competències 
pròpies en l'àmbit de les polítiques tant de mitigació com d'adaptació al canvi climàtic, i 
concretament, sobre les matèries següents: l'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la 
disciplina urbanística, la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local; la 
protecció civil i la prevenció d'incendis; la formulació i la gestió de polítiques per a la 
protecció del medi ' ambient i el desenvolupament sostenible i , la regulació, la gestió i la 
vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la 
muntanya, entre d'altres. 

En aquest context, la Llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coordinació i 
possibilitar que tant les administracions nacional com locals, així com els diversos sectors 
socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials amb els objectius de 
reducció de GEH i d'adaptació als impactes del canvi climàtic. La integració de l'acció climàtica 
en les planificacions i programacions sectoria ls mitjançant la Llei Catalana del Canvi Climàtic 
ha de permetre que aquest marc normatiu sigui un mitjà adequat en l'assoliment d'una 
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societatca:mpetiti~à, inn<?~ê.Çí¿?ll I3qs15'l!j, [~!.~, amb baixes emissions de carboni i millor 
adaptada als impactes del canvi climàtic. La Llei ha d'esdevenir un veritable motor de canvi 
que contribueixi a què la sortida de la crisi es faci des d'un creixement econòmic intel ·ligent, 
basat en el coneixement i la innovació, amb un ús més eficaç dels recursos tot i fomentant la 
cohesió econòmica, social i territorial. 

v 

Amb aquesta Llei es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, aconseguir que 
Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle com la vulnerabilitat 
als imp.actes del canvi climàtic, tot ï afavorint la transició cap a un model baix d'emissions en 
GEH i, alhora, estimulant l'estalvi i l'eficiència en l'ús dels recursos (energia, aigua, sòl, 
materials, residus). En segon lloc, reforçar les diverses estratègies i plans que s'han elaborat 
durant els darrers anys en l'àmbit del canvi climàtic. En tercer lloc, promoure i garantir la 
coordinació de tots els instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i 
la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, així com el foment de la 
participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics. En quàrt lloc, 
esdevenir un país avançat en la investigació i implementació de noves tecnologies. Finalment, 
visualitzar el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la 
participació als fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. 

Pel que fa a l'estructura, aquesta Llei consta de seixanta articles, agrupats en un capítol 
preliminar, 6 capítols, 'set disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una 
disposició derogatòria i dotze disposicions finals. 

El capítol preliminar determina l'objecte de la Llei, en detalla les responsabilitats, concreta 
l'àmbit d'aplicació i estableix les definicions a les quals fan referència les disposicions deia 
Llei . .. 

El capítol primer conté la regulació dels objectius relatius a les polítiques de mitigació; 
s'estableixen, d'una banda, uns objectius de " reducció d'emissions viables però 
necessàriament ambiciosos, tractors de la transició de Catalunya vers un model de 

.. desenvolupament sostenible; de l'altra banda, es crea l'Inventari Català d'Emissions a 
l'Atmosfera, d'acord amb les previsions de la Llei 34/2007 com a complement de la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, que actualment està en funcionament 
com a sistema de de,tecció dels nivells d'immissió dels pri'ncipals contaminants. La Llei preveu 
en aquest capítol els mecanismes adients i la metodologia per a elaborar anualment un 
Inventari Català d'Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle d'acord amb els criteris definits 
pel Grup Intergovernamental d'Experts en canvi climàtic. 

El capítol segon es referix als objectius d'adaptació; recull els requis its que han de contenirels 
instruments de planificació i programació sectorials amb la f inalitat de reforçar la 
transversalitat d'àmbits i d'assolir una coordinació intersectorial assegurant que la legislació 
sectorial catalana s'adapti al nou marc regulador. Es reforça el paper del Servei Meteorològic 
de Catalunya per tal de disposar del millor coneixement disponible en matèria de projeccions 
climàtiques i regionalització . 
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El capítol tercer es dedica a la integració dels objectius i .l'establiment de mesures per 
aconseguir aquests objectius mitjançant la introducció de la perspectiva del canvi climàtic en 
totes les polítiques sectorials de les Administracions Públiques. Es recullen disposicions en 
relació amb el sector agrícola i ramader, de l'aigua, de la biodiversitat, dels boscos i la gestió 
forestal, del sector energètic, de la indústria, els serveis i el comerç! de les infraestructures, 
dels residus, de la salut, del transport i la mobilitat, del turisme, de les universitats i la recerca, 
així com d'urbanisme i habitatge. 

El capítol quart delimita el nou model organitzatiu que es va consolidar amb l'aprovació del 
Decret 342/2011, de 17 de maig , i recull les competències i les responsabilitats en la 
planificació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya. Es reforça el paper de la 
Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgancol-legiat que té, entre altres funcions, 
promoure accions de caràcter transversal entre els diferents departaments per tal de 
disminuir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle responsables del canvi climàtic i 
impulsar-ne l'adaptació als impactes, desplegant així el marc competencial definit per 
l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia aprovat el 2006. 

En el mateix capítol i en el marc dels principis rectQrs de la Unió Europea i dels tres pilars 
sobre els que es basa el Conveni d'Aarhus, s'articula el dret dels ciutadans a participar en els 
processos de presa de decisions que s'adoptin en matèria de canvi climàtic, es regula la 
naturalesa, fin~litats, composici'ó i funcihns del Consell Català del Clima com a òrgan de 
participació d'organitzacions .i institucions respresentatives d'interessos diversos. 
S'estableixen diferents instruments per facilitar l'avaluació i el seguiment de les mesures en 
matèria de mitigació i adaptació dels plans d'acció sectorial mitjançant la integració de 
l'informe que elaborarà un grup d'experts en l'informe que la Comissió Interdepartamental 
del Canvi Climàtic elevarà al Govern i al Parlament, amb una periodicitat màxima de tres anys. 
S'articula també la col·laboració del govern de la Generalitat de Catalunya amb els ens locals 
en la planificació i el fin~nçament de les polítiques climàtiques. 

De conformitat amb les previsions fixades en l'article 42 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya i en el Pla de l'energia i canvi climàtic (PECAC 2012-2020), la Llei aborda la lluita 
contra la pObresa energètica còm una nova prioritat social, fenòmen creixent en la nostra 
societat sobretot en col·lectius més necessítats de protecció, espècialment els qu.e són en 
situació de pobresa i risc d'exclusió social. 

S'estableixen diversos articles sobre l'exemplificació de l'administració pública: l'obligació que 
els edificis que es construeixin siguin de consum d'energia gairebé nul, termini que en el cas 
dels edificis públics s'avança un any abans. de la seva entrada .en vigor. S'anuncia també 
l'obligació requerida pel Reial decret 235/2013, de 5 d'abril que transposa a l'ordenament 
jurídic espanyol la Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis, en el 
sentit de disposar del certificat d'eficiència energètica. S'hi inclou l'habilitació d'un 
percentatge mínim de consum d'energia d'origen renovable per a determinades instal·lacions 
públiques, o l'obligatorietat de disposar d'un programa de reducció d'emissions de GEH per 
als edificis, instal·lacions o serveis dels departaments de la Generalitat de Catalunya. El capítol 
quart clou amb un article sobre la simplificació i racionalització administratives, amb l'objectiu 
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d'eliminar progressivament certes bàrreres Ç1dministratives que dificultin el desenvolupament 
d'actuacions de mitigació i adaptació, i amb un article sobre col ·laboració i cooperació 
internacional. 

El capítol cinquè introdueix nou~ instruments de fiscalitat ambiental o ecològica per tal de 
fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb m~nys impactes ambientals i menys 
malbaratadores de recursos naturals escassos. Fa molt de temps que la Unió Europea ha 
proclamat que el principi "qui contamina, paga" ha d'orientar la política ambiental, i cal 
entendre-ho en un sentit no només reparador sinó preventiu i, alhora, d'internalització dels 
costos ambientals associats a les activitats i els serveis, La Llei incorpora tres noves figures 
impositives per incèntivar canvis de comportament , ambiental i models més sostenibles : 
impost sobre la circulació i la contaminació dels automòbils; impost sobre l'eficència 
energètica dels pneumàtics i l'impost sobre l'eficiència energètica dels electrodomèstics. Es 
preveu una modificació del tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques per tal d' incentivar les inversions relatives a la millora dels habitatges amb fonts 
d'energia d'origen renovable i a la millora en l'eficiència energètica. 

El capítol sisè inclou un ventall d'instruments per al compliment dels objectius de la llei. En 
particular, es crea el Fons Climàtic que haurà de nodrir-se amb els recursos procedents de la 
territorialització del Fons de Carboni per a una economia sostenible cr~at pel Govern de 
l'Estat mitjançant el Reial decret 1494/2011, de 24 d'octubre, i es regula el règim del comerç 
de drets d'emissió. Cal recordar que enel nou règim establert per la Llei 13/2010, l'assignació 
de drets d'emissió a les empreses de la Unió Europea es farà mitjançant el nou règim de 
subhasta, i els ingressos derivats d'aquests s'han de destinar a polítiques de canvi climàtic. 
Aquest procediment generarà una quantitat de recursos econòmics que es distribuirà entre 
els diferents estats membres de conformitat amb els çriteris que estableix la directiva 
2009/29/CE, i que hauria de permetre impulsar actuacions per mitigar les emissions de canvi 
climàtic i adaptar-se als impactes, i promoure a l'ensems la transició vers una economia baixa 
en carboni i eficient en l'ús dels recursos. Les comunitats autònomes i els ens locals tenen 
assignades competències en els àmbits que poden contribuir de forma més decidida a la 
mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte d'hivernacle (residus, habitatges, 
transport, agricultura, etc.) i a l'adaptació als impactes del canvi climàtic. El nou model que 
aquesta llei implanta va dirigit a acostar els objectius dels Estats a les mesures que es prenen 
en l'àmbit nacional i local, on es concentren part de les competències en aquesta matèria i 
conSensuar els criteris de repartiment. 

D'acord amb això, en el mateix capítol es fa referència als Programes voluntaris com a 
instrument de foment amb la finalitat de donar suport a la participació d'empreses, 
administracions i altres institucions i organitzacions en projectes i programes voluntaris de 
reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de reducció de la vu lnerabilitat als 
impactes del canvi climàtic. Els darrers articles ·de la Llei fan referència a la promoció, 
innovació i desenvolupament del coneixement, mitjançant la creació d'una plataforma digita l 
i la col ·laboració amb els centres de recerca; a la participació pública en les polítiques 
climàtiques, vetllant per facilita r una informació adequada als ciutadans; i a la difusió del 
cone ixement i sensibilització com a elements indispensables en l'avenç de les polítiql:les 
climàtiques. 

10 

.' mm Generàli!at dé CatalLInYr , '. ,' ~. ~ : 
W Deparfamèr.lt de Ter'ritori'i SostèniJilitat . 

Direcció General 

PA"R~XMñm·tt êATA~tr1~ . 
': AEGI~t~ GENE" .. l · ¡ ' 10 i & 41.7 1 6.02. 16 O 085972 .09.1 4 

.. i , 
~ , . , 

~iJioIl.,r: rUtl. r',', ,", "'!'N'" o ,.'' 

r i .. \ . 
~ 

• HI 
¡11,i .. ' 

: . I : 

de Polítiques Ambientals · . . ..... ____ ..: ... ___ : .. :.~_.:~::,j 
d'eliminar progressivament certes bàrreres Ç1dministratives que dificultin el desenvolupament 
d'actuacions de mitigació i adaptació, i amb un article sobre col ·laboració i cooperació 
internacional. 

El capítol cinquè introdueix nou~ instruments de fiscalitat ambiental o ecològica per tal de 
fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb m~nys impactes ambientals i menys 
malbaratadores de recursos naturals escassos. Fa molt de temps que la Unió Europea ha 
proclamat que el principi "qui contamina, paga" ha d'orientar la política ambiental, i cal 
entendre-ho en un sentit no només reparador sinó preventiu i, alhora, d'internalització dels 
costos ambientals associats a les activitats i els serveis, La Llei incorpora tres noves figures 
impositives per incèntivar canvis de comportament , ambiental i models més sostenibles : 
impost sobre la circulació i la contaminació dels automòbils; impost sobre l'eficència 
energètica dels pneumàtics i l'impost sobre l'eficiència energètica dels electrodomèstics. Es 
preveu una modificació del tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques per tal d' incentivar les inversions relatives a la millora dels habitatges amb fonts 
d'energia d'origen renovable i a la millora en l'eficiència energètica. 

El capítol sisè inclou un ventall d'instruments per al compliment dels objectius de la llei. En 
particular, es crea el Fons Climàtic que haurà de nodrir-se amb els recursos procedents de la 
territorialització del Fons de Carboni per a una economia sostenible cr~at pel Govern de 
l'Estat mitjançant el Reial decret 1494/2011, de 24 d'octubre, i es regula el règim del comerç 
de drets d'emissió. Cal recordar que enel nou règim establert per la Llei 13/2010, l'assignació 
de drets d'emissió a les empreses de la Unió Europea es farà mitjançant el nou règim de 
subhasta, i els ingressos derivats d'aquests s'han de destinar a polítiques de canvi climàtic. 
Aquest procediment generarà una quantitat de recursos econòmics que es distribuirà entre 
els diferents estats membres de conformitat amb els çriteris que estableix la directiva 
2009/29/CE, i que hauria de permetre impulsar actuacions per mitigar les emissions de canvi 
climàtic i adaptar-se als impactes, i promoure a l'ensems la transició vers una economia baixa 
en carboni i eficient en l'ús dels recursos. Les comunitats autònomes i els ens locals tenen 
assignades competències en els àmbits que poden contribuir de forma més decidida a la 
mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte d'hivernacle (residus, habitatges, 
transport, agricultura, etc.) i a l'adaptació als impactes del canvi climàtic. El nou model que 
aquesta llei implanta va dirigit a acostar els objectius dels Estats a les mesures que es prenen 
en l'àmbit nacional i local, on es concentren part de les competències en aquesta matèria i 
conSensuar els criteris de repartiment. 

D'acord amb això, en el mateix capítol es fa referència als Programes voluntaris com a 
instrument de foment amb la finalitat de donar suport a la participació d'empreses, 
administracions i altres institucions i organitzacions en projectes i programes voluntaris de 
reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de reducció de la vu lnerabilitat als 
impactes del canvi climàtic. Els darrers articles ·de la Llei fan referència a la promoció, 
innovació i desenvolupament del coneixement, mitjançant la creació d'una plataforma digita l 
i la col ·laboració amb els centres de recerca; a la participació pública en les polítiques 
climàtiques, vetllant per facilita r una informació adequada als ciutadans; i a la difusió del 
cone ixement i sensibilització com a elements indispensables en l'avenç de les polítiql:les 
climàtiques. 

10 

.' 



, '"l' ''I ~.\ ,~. ' \ J I,~ 1< "\1 ~i \', ',',' 
t ,~,\.l • ,1 '\ . ~ \ \:\ .1\ " ,". . ..., _ q ' •• 

~'q~ • I . \;"(1',1 \ f!i l' '\'!' ¡ ,., ,i· ¡ . ~ ,( , " " . . 
, , j . 1 ¡ 

mnt1 Gene ra l itafd~ ·~t~rMlya: " I , .~ ¡ ; h fi I 
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Direcció General . . ·~/.... . 
de Polítiques Ambientals 

Capítol preliminar 
Disposicions generals 

Article 1 
Objectiu 

.. . ,. ~ ~' " ... 

1. L'objectiu d'aquesta Llei és contribuir a l'assoliment d'una societat innovadora, sostenible i 
econòmicament competitiva amb baixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle' i millor adaptada als 
impactes del canvi climàtic. 

2. Constitueixen també objectius d'aquesta Llei: 

a) La disminució de les emissions de gasos amb efecte d~hivernacle a Catalunya per tal de contribuir a la 
transició cap a una societat amb una baixa intensitat de consum de combustibles fòssils. 

b) La reducció de la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes davant 
els impactes adversos del canvi climàtic, així com la creació i el reforç de les capacitats nacionals de 
resposta a aquests impactes. 

e) L'adaptació dels sectors econòmics i de les infraestructures a les noves condicions climàtiques. 

d) El foment de l'edt,Jcació, la investigació, el desenvolupament i la transferència de tecnologia i la difusió 
del coneixement en matèria d'adaptació i mitigació del canvi climàtic. 

e) L'establiment de mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre tots els aspectes 
relacionats amb el canvi climàtic, la seva evo'lució temporal i els seu's impactes. 

f) Facilitar la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en l'elaboració i avaluació de les 
polítiques climàtiques. 

3. La responsabilitat en l'assoliment dels objectius d'aquesta Llei és compartida pel conjunt del govern de la 
. Generalitat de Catalunya, dels ens locals, dels~ectors productius, dels agents polítics, socials i econòmics, 
. així comde la ciutadania en general. 

Article 2 
Àmbit d'aplicació 

1. Aquesta llei és d'aplicació a: I 

a) les administracions públiques d'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de 
procedmient de les administracions públiques de Catalunya. 

b) les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada. 
e) els ens sense personalitat jurídica que es relacionen amb el sector públic de Catalunya. 

2. En l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya, les disposicions de la Llei s'han d'aplicar 
d'acord amb el repartiment competencia l entre els diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. 

Article 3 
Definicions 
Als efectes d'aquesta Lle i, s'entén per: 
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dePolltlques Am.bl.ental~t (. " ,, '~ ( ~. ' . _~ __ .. ~_._._.~ . . . 
a) .Acord voluntari : Instrume.nf que cfetermlha un compromls entre una admlnlstraclo pública i una o 
diverses orgÇlnitzacions públiquèso privadès per tal d'establir mesures voluntàries que contribueixin a la 
reducció d'Eimissions de 'g'a50s ~ffib êfect~ d'hivernacle i/o mesures que fomentin l'adaptació al canvi 
climàtic, més enllà del que eIS ·dl5l¡gà,~nMrrt,ativa. 

b) Adaptació: capacitat d'ajust dels sistemes naturals o humans al canvi climàtic i als seus impactes per tal 
de moderar'-ne els danys i/o aprofitar les oportunitats. 

c) Canvi climàtic: canvi en el clima atribuït directament o indirectament a l'activitat humana, que altera la 
composició de l'atmosfera mundial, i que se suma a la variabilitat natural del clima observada durant 
períodes de temps comparabl.es. 

d) Gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) : els gasos amb efecte d'hivernacle són components gasosos de 
l'atmosfera, tant naturals com d'origen antropogènic, que absorbeixen i reemeten radiació infraroja . Als 
efectes d'aquesta llei seran considerats GEH els regulats per la Convenció Marc de les Nacions Unides 
sobre canvi climàti.c i els que, en endavant, la Convenció pugui reconèixer~ 

e) Gran rehabilitació: conjunt d'obres que consisteixen en l'enderrocament d'un edifici salvant-ne 
únicament- les façanes o que constitueixen una actuació global que afecta l'estructura o l'ús general de 
l'edifici o l'habitatge rehabilitat. . 

f) Edifici de consum energètic gairebé nul : Edifici amb un nivell d'eficiència energètica molt elevat, 
calculada d'acord amb la metodologia establerta a l'annex I de la Directiva 2010/31/UE del Parlament i del 
Consell. La quantitat gairebé nul·la o molt baixa de l'ener.gia requerida ha d'estar àmpliament coberta per 
energia procedent de fonts renovablès, inclosa l'energia produïda in situ o en el seu entorn. 

g) Embornal : reservori que absorbeix o emmagatzema carboni com a part del cicle natural del carboni. Els 
. embornals més comuns són l'oceà, l'atmosfera, el sòl, els boscos i la vegetació. 

h) Emissions indirect~s : emissions de GEH que són conseqüència de les activitats de l'organització, però 
procedeixen de fonts que són propietat o estan controlades per altres organitzacions. S'exclouen del seu 
àmbit les emissions conseqüència del consum d'energia elèctrica. 

i) Escenari climàtic: representació plausible i simplificada del clima futur. 

j) Indicador de canvi climàtic,: expressió de l'evolució d'una variable relacionada amb l'avaluació de les 
polítiques de canvi climàtic. Exemples en són les emissions de GEH emeses a Catalunya, el balanç energètic 
de Catalunya, el nombre de viatges realitzat s a Catalunya i el mode de transport, les dades sobre la 
disponibil itat d'aigua o l'estrés hídric de Catalunya . 

k) Mitigació: intervenció antropogènica que té per objectiu reduir les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle o millorar els embornals. 

I) Projecció climàtica : una projecció climàtica o pronòstic del cl ima és el resultat d'obten ir una estimació de 
l'evolució rea l del cl ima en el futur, per exemple a esca les de temps estacionals, interanuals o més 
prolongades. Atès que l'evòlució futura del sistema climàtic pot ser molt sensible a les condicions inicia ls, 

. aquestes pred iccions solen ser probabilístiques. 

m) Recu rs energètic: tota aq uella substància de la qual hom pot obten ir energia a través de diversos 
processos. 
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processos. 
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n) Resiliència: capacitat d'un sistema hu~~ ~. ~~~ ~.0~¡~l~J.t>~;:'~~~,· 
dels efectes d'un esdeveniment climàtic advers d'una manera oportuna i eficient. 

recuperar-se 

o) Vulnerabilitat: grau en què un sistema és susceptible o incapaç d'afrontar els efectes adversos del canvi 
climàtic, incloent la variabilitat i els extrems climàtics. El grau de vulnerabilitat depèn del caràcter, la 
magnitud i la rapidesa de les variacions climàtiques i deies fluctuacions a què està exposat un sistema o 
sector, així com de la seva sensibilitat i capacitat d'adaptació. . , 
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Article 4 

-~ru:~,ME!Ñr5ft~~t~~ü~vr: 
"e.G1Sf~~ ('jÉNfH~.Al, 

~ 00, 21 ' 16.02, ,~ 008~~7_ 

Objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 

2.09.14 

1. El govern ha de presentar al Parlament l'objectiu de reducció d'emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle per als diferents períodes de compliment que la Unió Europea estableixi. 

2. L'objectiu per a cada període es fixarà prenent com a referència la reducció acordada pel conjunt de la 
Unió Europea i els criteris de repartiment d'esforços que la Unió Europea fixi per als seus estats membres. 

3. Els objectius de reducció indicats a l'apartat anterior han de permetre assolir una reducció mínima del 
80% per a l'any 2050 respecte les emissions de l'any base. 

4. Els objectius de reducció establerts als apartats 1 i 3 poden ser modificats posteriorment en funció,de les 
circumstàncies següents: 

a) Nou coneixement científic. 
b) Desenvolupament tecnològic. 
c) Afectacions a l'economia catalana, en especial aquelles relatives a la competitivitat dels sectors, a les 

petites i mitjanes empreses i a la creació d'ocupació. 
d) Afectacions a la seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament energètic. 
e) 
f) 
g) 

Impactes sobre comunitats socials desafavorides. 
ConsideraciQris ambientals. 
Modificació de les polítiques europees i internacionals relatives al canvi climàtic. 

5. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d'elaborar, conjuntament amb' la resta de 
departaments i amb la participació dels diversos actors implicats, el marc estratègic de referència de 
mitigació on s'hi recull in, entre d'altres, els objectius d'emissions de GEH per als diferents períodes 
considerats, així com una proposta' de les mesures necessàries per al seu assoliment. Els objectius i les 
mesures s'han d'integrar en les respectives planificacions i programacions sectoria ls . . Aquest marc 
estratègic és aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya previ acord de la Comissió 
Interdepartamental del Canvi Climàtic. 

Art icle S 
Inventari de les emissions a l'atmosfera de Catalunya 

1. Per fer el seguiment de les emissions i la planificació de les polítiques, el departament competent en 
matèria de medi ambient ha d' elaborar l'Inventari de les emissions a l'atmosfera de Catalunya. Aquest 
inventari recull les emissions de substàncies a l'atmosfera procedents tant de fonts naturals com 
antropogèniques que poden incidir en la salut de les persones, en la degradació de materials, en els éssers 
vius i en el funcionament dels ecosistemes, d'acord amb la relació de contaminants relacionats a l'Annex\. 

2. Les emissions dels gasos amb efecte d'hivernacle incloso's a l'inventari esmentat a l'apartat 1 i l'evolució 
dels embornals constitueix l'Inventari d'emissions de GEH de Catalunya. La seva elaboració es real itza 
d'acord amb els criteris definits per la Unió Europea i pel Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi 
Climàtic. ' 

3. Els inventaris s'actualitzen anualment i han d'estar dispon ibles al portal institucional de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Direcció Genèral . '" 
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de Pohtlques :Ambientals ' 
Capítol 2 
Adaptació al cpnvi climàtic 

Art icle 6 
Objectius 

'" ', .. ;. fi\.) 

Els objectius que cal assolir en l'adaptació al canvi climàtic són ; 

1. Que Catalunya esdevingui menys vulnerable als impactes del canvi climàtic a través dels instruments de 
planificació i programació que s'estableixen en aquesta llei . 

2. Introduir els canvis necessaris en els sitemes econòmics, socials ambientals que garanteixin llur 
funcionalitat en les noves condicions climàtiques 

Article 7 
Contingut i terminis dels instruments de planificació i programació 

1. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d'elaborar el marc estratègic de referència 
d'adaptació on s'hi recullin, entre d'altres, l'avaluació dels impactes, la identificació dels sistemes naturals, 
dels territoris i dels sectors socioeconòmics més vulnerables, així com una proposta de les mesures 
d'adaptació necessàries per redu ir la vulnerabilitat. Aquest marc estratègic és aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya previ acord de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic. 

2. A partir del marc estratègic de referència d'adaptació establert, els diferents departaments del govern 
de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit de les competències respectives en matèria d'agricultura, 
aigua, biodiversitat, boscos, comerç, educació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, 
infraestructures, mobilitat, protecció civil , ramaderia, recerca, residus, sa lut, transport, turisme, 
universitats i urbanisme, han d'integrar en llur planificació i programació sectorials els objectius referents 
a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. 

3. Amb aquesta finalitat els instruments de planificació i programació sectorials indicats han d'incorporar: 

a) L'avaluació sistemàtica i seguiment dels impactes observats i previstos del canvi climàtic sobre els 
sectors socioeconòmics, els sistemes naturals i els territoris més vulnerables. 

b) El coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques a Cata lunya per diferents horitzons 
temporals. 

e) L'establiment de mesures de respost? viables econòmicament, socialment i ambiental ment que han 
d'adoptar les institucions públiques i els agents privats amb l'objectiu d'adaptar-se als impactes del 
canvi climàtic. 

A rticle 8 
Projeccions climàtiques 

1. El Servei Meteorològic de Cata lunya ha d'elaborar i revisa r les projeccions climàtiques de Cata lunya . Les 
projeccions es real itzaran en base als escenaris establerts pel Grup Intergovernamenta l d'Experts en Canvi 
Climàtic, tot i compa rant els resultats segons diversos escenaris qualitatius. Aquestes projecccions són la 
base del , coneixement en aq uest àmbit per al desenvolupament del marc estratègic de ~eferència 

d'adaptació i de les respectives plan if icacions sectorials. 

2. El Serve i Meteorològic de Cat alunya ha de proporciona r, periòdicament, la informació al públic sobre : 
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mil Gene'ral¡ta~de; ê;t~IUry.a .,.~, ·,,,., ," , ~ PARlt..U~1a',flra· , ,AlUNVA 22 .09.14 
WJJ1l 'Departàment de l'~ {ri\~~!i l\S~sten~bi tat AlGi$T~E ClP~ERAL 

Direcció G~~~t~l ¡,I~\' \ \ ~\I \ lU l , . . . e ,., 97" 
de Polítiqu~s Ambientals ,. f" ' .. ~ ~ O 4 2 J 1 6. 02. , fi O O o a 

" ';' . 
al L'estatdel ~Iim~ a"Cat~lunya , que i 'clou 1/¡~l(~lJ€lf ió,~~ l'evOltMié dl:!J ;'tlr~~ ,~. ssat. 
bl ~eS\pLj~çCiOns climàttqtíê'S' i els . ' ~~·Wrr~~'"M'iêreorològiques de temperatura, 

r~ l ". ,! \ .0', 1 ~ L'\ ~1 , \ . d ~ 
p'recipitaclo, humitat relativa i vel o"citat del vent, entre d'altres. . 

cl L'anàlisi tècnica comparativa respecte els resultats de projeccions anteriors tant pel que fa a les 
variables observades com projectades. 
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Article 9 ' 
Agricultura i ramaderia 

1. La política agrícola del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva planificació, 
execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat del sistema agrícola català i les 
emissions de GEH derivades: 

a) La incorporació en la planificació del reg a~rícola dels impactes observats i projectats del canvi cl imàtic a 
Catalunya, amb especial atenció al risc d'una insuficient garantia en la disponibilitat d'aigua per a reg. 

b) El foment prioritari de les mesures adreçades a la intensificació de les modernitzacions de regad ius que 
comportin un millor i més racional aprofitament de l'aigua amb la màxima eficiència energètica. 

c) La promoció de l'agricultura de proximitat a través de les eines de suport que disposa el govern per tal 
d'aconseguir una agricultura sostenible i de qualitat, altament eficient en el consum de recursos. 

d) L'impuls al reg de suport per als cultius tradicionals de secà amb l'objectiu d'assegurar la seva 
pervivència i productivitat. 

e) La valorització d'espècies i/o varietats pròpies o forànies adaptades a les noves condicions ambientals 
d'acord amb treballs genètics i ecofisiològics. 

f) La progresiva utilització de fertilitzants d'origen bio-orgànic en detriment d'aquells fertilitzants químics 
altament emissiors de GEH durant la seva fase de producció i ús. 

g) La minimització de les emissions derivades de les dejeccions ramaderes a través dels diferents tipus de 

gestió. 

Article 10 
Aigüa 

1. La política de l'aigua del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva planificació, 
execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat del sistema hídric català: 

a) La implantació dels cabals de manteniment a les conques fluvials que discorren pel territori català, així 
com la seva successiva revisió en funció de l'evolució de les variables climàtiques. 

b) L'aplicació de mesures econÒmiques per a la progressiva restauració integral dels eco~istemes i per a la 
gestió del cicle de l'aigua. 

c) La interconnexió de les xarxes d'abastament com a mesura que atorga seguretat, flexibilitat i robustesa 
al sistema públic d'abastament. 

d) La derivació amb caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits mitjançant millores d'estalvi i 
eficiència cap a l'assoliment dels objectius de qualitat dels ecosistemes aquàtics i, en cas de sequera 
extrema, cap a l' abastament urbà. 
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Article 9 ' 
Agricultura i ramaderia 

1. La política agrícola del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva planificació, 
execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat del sistema agrícola català i les 
emissions de GEH derivades: 

a) La incorporació en la planificació del reg a~rícola dels impactes observats i projectats del canvi cl imàtic a 
Catalunya, amb especial atenció al risc d'una insuficient garantia en la disponibilitat d'aigua per a reg. 

b) El foment prioritari de les mesures adreçades a la intensificació de les modernitzacions de regad ius que 
comportin un millor i més racional aprofitament de l'aigua amb la màxima eficiència energètica. 

c) La promoció de l'agricultura de proximitat a través de les eines de suport que disposa el govern per tal 
d'aconseguir una agricultura sostenible i de qualitat, altament eficient en el consum de recursos. 

d) L'impuls al reg de suport per als cultius tradicionals de secà amb l'objectiu d'assegurar la seva 
pervivència i productivitat. 

e) La valorització d'espècies i/o varietats pròpies o forànies adaptades a les noves condicions ambientals 
d'acord amb treballs genètics i ecofisiològics. 

f) La progresiva utilització de fertilitzants d'origen bio-orgànic en detriment d'aquells fertilitzants químics 
altament emissiors de GEH durant la seva fase de producció i ús. 

g) La minimització de les emissions derivades de les dejeccions ramaderes a través dels diferents tipus de 

gestió. 

Article 10 
Aigüa 

1. La política de l'aigua del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva planificació, 
execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat del sistema hídric català: 

a) La implantació dels cabals de manteniment a les conques fluvials que discorren pel territori català, així 
com la seva successiva revisió en funció de l'evolució de les variables climàtiques. 

b) L'aplicació de mesures econÒmiques per a la progressiva restauració integral dels eco~istemes i per a la 
gestió del cicle de l'aigua. 

c) La interconnexió de les xarxes d'abastament com a mesura que atorga seguretat, flexibilitat i robustesa 
al sistema públic d'abastament. 

d) La derivació amb caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits mitjançant millores d'estalvi i 
eficiència cap a l'assoliment dels objectius de qualitat dels ecosistemes aquàtics i, en cas de sequera 
extrema, cap a l' abastament urbà. 
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e) l'a~alu.ació de la ' vulnerabilitat en les diverses masses d'aigua continentals i costaneres a partir de la 
diagnosi del document d'impactes i :pressions dels successius plans de gestió de l'aigua i les me'sures 
d'adaptació necessàries . .•• • .... -",·: i 

Article 11 
Biodiversitat 

1. La política en matèria de biodiversitat del, Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva 
planificació, execució i control els següents elements per tal de reduir la seva vulnerabilitat : 

a) L'avaluació dels impactes del canvi climàtic en les mesures de planificació i de gestió dels espais naturals 
de Catalunya per garantir-hi la conservació de la biodiversitat, 

b) La preservació que la planificació amb incidència territorial faciliti la permeabilitat ecològica i eviti la 
fragmentació dels hàbitats i dels sistemes naturals, 

c) L'efectivitat de les polítiques de pagament per serveis ambientals per tal d'incentivar les activitats que 
mantenen i milloren els serveis ambientals dels ecosistemes, 

Article 12 
Bosèos i gestió forestal 

1. La política forestal del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva planificació, 
execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat del sistema forestal català i 
optimitzar la seva capacitat d'actuar com embornal: 

a) , La definició i promoció d'una gestió forestal que augmenti la resistència i resiliència de les masses 
. boscoses als impactes del canvi climàtic. 

b) L'avaluació dels riscos del canvi climàtic i la seva gestió. 

e) L'afavoriment d'una gestió forestal que permeti la reducció del risc d'incendis i la recuperació dels 
mosaics agroforestals i de pastures. 

d) L'execució de mesures de gestió forestal adreçades a la conservació de la biodiversitat i a l'optimització 
de la demanda d'aigua i l'increment de generació d'escolament cap els rius. 

Article 13 
Energia 

1. La política energètica del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva planificació, 
execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat del sistema e'nergètic català i les 
emissions de GEH derivades: 

a) L'impuls a les polítiques d'estalvi i d'eficiència energètica. 
b) El desenvolupament d'un marc normatiu que afavoreixi l'autoconsum energètic a partir d'energies 

renovables. 
e) La promoció de les energies renovables a Catalunya. 
d) El foment de la generació d'energia distribuïda i la implantació de xarxes de distribució d'energia 

intel·ligents. 
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2. L'Institut Catal,à d'Energia, com a organisme de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d'energia, ha d'elaborar, conjuntament amb la resta de departaments, els programes- i les actuacions 
necessaris en matèria d'energies renovables i d'estalvi i eficiència energètica per a l'assoliment dels 
objectius establerts en aquesta llei. Igualment, actuarà com a impulsor de les actuacions en aquest àmbit 
de les administracions locals catalanes amb competències energètiques. 

Article 14 
Indústria, serveis i comerç 

1. La política industrial, de serveis i comerç del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar .en la 
seva planificació, execució i control les mesures necessàries per tal de reduir la vulnerabilitat del sector i les 
emissions de GEH derivades. 

2. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt t inguin més de 250 treballadors 
que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de 
naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni 
establerts o gestionats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, han d'acreditar: -

a) , L'anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d'acord al marc estratègic de referència 
definit a l'article 7 i, si s'escau, un calendari de mesures d'adaptació. 

b) L'inventari de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del conjunt dels seus centres a Catalunya 
així com les actuacions que estan portant a terme per a reduir-les. Les dades de l'inventari han d'estar 
validades per una entitat de certificació independent degudament habilitada. En el cas de centres amb 
activitats incloses dins el règim de comerç de drets d'emissió de la UE o en un programa d'acords 
voluntaris que inclogui el càlcul i la reducció d'emissions de GEH, la validació de les emissions de GEH 
realitzada a l'ampara dels respectius sistemes es considera vàlida als efectes d'aquest article. 
Reglamentàriament s'establiran les metodologies de càlcul de l'inventari d'emissions. 

3. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt tinguin menys de 250 
treballadors, i que ja hagin adoptat les mesures descrites als apartats anteriors, gaudiran de criteris de 
selecció positiva quan s'acullin als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de 
naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni 
establerts o gestionats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Article 15 
Infraestru~tures 

1. La política d'infraestructures del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva 
planificació, execució i control les mesures necessàries per tal de reduir la vulnerabilitat del sector i les ' 
emissions de GEH derivades. 

2. Els gestors de les infraestructures existents de ports, aeroports, transport, energia, residus i aigua de 
Catalunya que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de 
naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per a una transició çap a una economia baixa en èarboni 
establerts o gestionats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, han d'acreditar: 

a) L'anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d'acord al marc estratègic de referència 
definit a l'article 7 i, si s'escau, un calendari de mesures d'adaptació. 

b) L' inventari de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del conjunt dels seus centres a Catalunya 
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2. L'Institut Catal,à d'Energia, com a organisme de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d'energia, ha d'elaborar, conjuntament amb la resta de departaments, els programes- i les actuacions 
necessaris en matèria d'energies renovables i d'estalvi i eficiència energètica per a l'assoliment dels 
objectius establerts en aquesta llei. Igualment, actuarà com a impulsor de les actuacions en aquest àmbit 
de les administracions locals catalanes amb competències energètiques. 

Article 14 
Indústria, serveis i comerç 

1. La política industrial, de serveis i comerç del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar .en la 
seva planificació, execució i control les mesures necessàries per tal de reduir la vulnerabilitat del sector i les 
emissions de GEH derivades. 

2. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt t inguin més de 250 treballadors 
que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de 
naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni 
establerts o gestionats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, han d'acreditar: -

a) , L'anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d'acord al marc estratègic de referència 
definit a l'article 7 i, si s'escau, un calendari de mesures d'adaptació. 

b) L'inventari de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del conjunt dels seus centres a Catalunya 
així com les actuacions que estan portant a terme per a reduir-les. Les dades de l'inventari han d'estar 
validades per una entitat de certificació independent degudament habilitada. En el cas de centres amb 
activitats incloses dins el règim de comerç de drets d'emissió de la UE o en un programa d'acords 
voluntaris que inclogui el càlcul i la reducció d'emissions de GEH, la validació de les emissions de GEH 
realitzada a l'ampara dels respectius sistemes es considera vàlida als efectes d'aquest article. 
Reglamentàriament s'establiran les metodologies de càlcul de l'inventari d'emissions. 
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treballadors, i que ja hagin adoptat les mesures descrites als apartats anteriors, gaudiran de criteris de 
selecció positiva quan s'acullin als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de 
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2. Els gestors de les infraestructures existents de ports, aeroports, transport, energia, residus i aigua de 
Catalunya que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de 
naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per a una transició çap a una economia baixa en èarboni 
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~~ íidades per una entitat dè 'E~¡fitèció independent degudament habilitêjda. En el cas de centres amb 
activitats incloses dins el règim de comerç de drets d'emissió de la UE o en un programa d'acords 
voluntaris que inclogui el càlcul i la reducció d'emissions de GEH, la validació de les emissions de GEH 
realitzada a l'ampara dels respectius sistemes es considera vàlida als efectes d'aquest article. 

3. Els promotors de la planificació i dels projectes constructius de noves infraestructures de ports, 
aeroports, transport, energia, residus i aigua que es desenvolupin a Catalunya han d'incorporar, en el marc 
de l'avaluació ambiental de plans i projectes: \ 

a) L'anàlisi de la seva vulnerabilitat als impactes del canvi cl imàtic i l'establiment d'un mecanisme de 
seguiment. Aquesta anàlisi avaluarà, pel cap baix, l'impacte sobre la nova infraestructura tant de 
fenòmens meteorològics extrems (sequeres, onades de calor, inundacions, temporals marítims) com 
demanca de subministraments (energia, aigua, matèries primeres), i el sistema de monitoreig de les 
mesures. 

b) L'avaluació de llur contribució a les emissions de GEH tant en la fase de construcció com d'explotació. 
Aquesta avaluació recollirà, pel cap baix i per a cada una de les alternatives, una estimació de les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

4. Reglamentàriamènt s'establirà tant la tipologia d'infraestructures afectades en base al seu tamany així 
com les metodologies de càlcul d'emissions de GEH i els instruments per a la seva acreditació. 

Article 16 
Residus 

1. La política de residus del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva planificació, 
execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat del sector: 

a) L'avaluació de les emissions de GEH derivades de la gestió dels residus. 
b) L'anàlisi de la prevenció, la reutilització, el reciclatge, així com d'altres tipus de valorització i eliminació. 
c) El foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, evitant la seva deposició en 

abocadors. 
d) La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la valorització de 

residus afavorint la creació d'una economia circular. 

Article 17 
Salut 

1. La política en matèria de salut del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva 

planificació, execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat de la població: 

a) La identificació i l'avaluació dels efectes del canvi climàtic sobre la salut de les persones. 
b) L'adopció de mesures de prevenció davant dels efectes del canvi climàtic que puguin resultar adversos 

sobre la salut de les persones. 
c) La comunicació dels riscos per a la salut derivats dels efectes del canvi climàtic. 
d) El desenvolupament de mesures de protecció de la salut de la població davant dels efectes del canvi 

climàtic, especialment pel que fa a malalties transmeses per vectors, qualitat de l'aigua, qualitat de 

l'aire i protecció a les onades de calor. Així mateix, I·'adopció de mesures de protecció de la salut en 
l'àmbit alimentari davant de qua lsevol efecte del canvi climàtic que pugui afectar la innocuïtat dels 
aliments consumit s a Catalunya . 
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Transports i mobilitat 

1. La política de transport i mobilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva 
planificació, execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat del sector i les 
emissions de GEH derivades: 

al La racionalització de la demanda de mobilitat i transport tant de mercaderies com de persones 
mitjançant el desenvolupament, entre d'altres, d'instruments de gestió, informació, integració tarifària 
i plataformes intermodals, que permetin treure el màxim rendiment a les infraestructures existents. 

al L'impuls a la millora en l'eficiència del parc de vehicles, a la diversificació energètica i als mitjans de 
I 

transport ,energèticament més eficients, tot i atenent de no transvasar les emissions cap a d'altres 
contaminants amb impactes locals. 

bl La creació de les condicions tècniques i de gestió que facilitin la integració j laintermodalitat dels 
diferents modes de transport. 

2. Les flotes de transport de mercaderies i els operadors de transport públic de viatgers han d'informar els 
, ' . 

usuaris del servei de la quantitat de GEH emesos per a la prestació del servei. Reglamentàriament 
s'establirà la metodologia de càlcul, el calendari d'aplicació segons tamany de les empreses de transport i 
la forma en què caldrà subministrar aquesta informació. 

Article 19 
Turisme 

L La ' política en, matèria de turisme del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'integrar en la seva 
planificació, exeçució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat del sector i les 
emissions de GEH derivades: 

al El foment d'un model turístic que tingui en compte les noves situacions, tant les oportl,mitats com les 
amenaces, derivades dels impactes del canvi climàtic. 

bl El tractament de la sostenibilitat del sector turístic, inclosos els recursos, productes i destinacions, de 
forma integral. 

2. Entre els criteris de valoració per al finançament de projectes per al foment del turisme en el marc del 
fons creat a la Llei 5/2012 i desenvolupat al Decret 161/2013, o d'altres instruments de finançament 
públics, constitueix un criteri de selecció positiu el fet que els beneficiaris disposin d'una planificació qúe 
inclogui les mesures necessàries per tal de: 

al reduir llur impacte en la generació de gasos amb efecte d'hivernacle. 
bl incrementar l'eficiència i l'estalvi d'aigua i energia, l'autoconsum d'energia de fonts renovables, i la 

reducció en la generació de residús. 
cl disminuir la vulnerabilitat davant dels fenòmens meteorològics extrems. 
dl Sensibilitzar, informar i educar tant els treballadors del sector com els turistes sobre l'ús sostenible dels 

recursos. 

3. Amb l'objectiu de reduir llur vulnerabilitat davant de fenòmens meteorològics extrems, i en el marc dels 
instruments de col·laboració existents, el Govern de la Generalitat de Catalunya instarà els municipis que 
tinguin la consideració de turístics, d'acord amb l'article 18 de la Llei 13/2002 de 21 de juny de turisme, 
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perquè disposin d'ulJa planificació que .i ~ corpo TtY't1~T~mm~ es per a garantir 
els serveis bàsics municipals en època de màxima afluència turística. Aquests serveis bàsics inclouen 
l'abastament d'aigua potable, el subministrament d'energia, la gestió de residus, la depuració d'aigües 
residuals urbanes i l'atenció primària de salut. 

Article 20 
Universitats i Recerca 

1. La política en matèria d'universitats i recerca del Govern de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de 
' l'autonomia que correspon a cada ' centre, ha d'integrar en la seva planificació" execució, control, 
finançament i avaluació, els següents elements per tal de contribuir a l'impuls en el coneixement sobre 
canvi climàtic i la consolidació de les bones pràctiques en aquest àmbit: 

1.1 Pel que fa a l'oferta universitària: 

al El desenvolupament d'una oferta universitària en els respectius plans d'estudi que incorpori el 
coneixement dels aspectes rellevants en matèria de canvi climàtic. 

bl La promoció d'estudis universitaris especilitzats en els àmbits de protecció d'aquesta llei. 
cl L'impuls de pràctiques universitàries en centres nacionals i internacionals que desenvolupin activitats 

d'estudi, recerca o anàlisi en relació al clima, l'eficiència energètica, les energies renovables, la 
mitigació i l'adaptació al canvi climàtic i els instruments econòmics amb incidència directa o indirecta 
s'obre el canvi climàtic. 

dl L'oferta de formació continuada adreçada als col·lectius de professionals universitaris i molt 
especialment als mestres i sectors amb incidència educativa. 

1.2 Pel que fa a la recerca: 

al La generació de projectes d'investigació, la creació i consolidació de grups investigadors, centres d'alt 
nivell i d'empreses spin off resultants dels avenços en el coneixement. 

bl La potenciació de les acccions de mecenatge i d'atracció de capital privat, nacional i internacional, i 
d'àngels inversors en R+D+1. 

. cl L'increment dels vincles amb els centres i instituts internacionals capdavanters. 
dl La creació d'iniciatives, patents i explotació dels resultats de la recerca. 

2. El departament competent en matèria d'universitats del govern de la Generalitat de Catalunya, 
conjuntament amb les universitats, han d'impulsar i reforçar les relaCions universitat-empresa i 
universitats-ens locals mitjançant la creació d'espais de trobada, físics i virtuals, id'Lin teixit d'agents que 
l'afavoreixin, per tal de facilitar l'accés al coneixement acadèmic, tècnic i de la recerca en aquests àmbits. 

Article 21 
Urbanisme i habitatge 

1. Els departaments competents en matèria d'urbanisme, habitatge, planificació territorial, energia i 
mediambient del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el seus respectius àmbits de competència, han 
d'integrar en la seva planificació, execució i control els següents elements per tal de reduir la vulnerabilitat 
del sector i les emissions de GEH derivades: 

al L'adaptació de la normativa urbanística i energètica per tal que la promoció de les noves àre,es 
r esidencials siguin àrees el màxim d'autosuficients energètica ment. 

bl El foment de l'ús d'energia provinent de fonts renovables en el sector de l'edificació, prioritzant 
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aquélles' que no generen un tran~~asameni cap a d'altres contaminants amb impactes locals. 

c) L'impuls.a.les polítiques actives que fomentin la rehabilitació energètica del parc d'habitatges existents 
així com la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, i especialment aquelles actuacions adreçades a 
la reducció de la demanda energètica i de recursos naturals . 

. d) L'adaptació de la normativa urbanística i mediambiental per tal que tant les f igures de planejament 
urbanístic i llurs modificacions i revisions, com el planejament territorial, incorporin una anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l' impacte sobre les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament. Aquesta anàlisi ha d'incloure 
les emissions vinculades a la mobilitat generada, als consums -energètics del cicle de l'aigua, de residus 
i les associades als consums energètics dels usos residencials . 

. 2. A partir de 1'1 de gener del 2019, les sol · licituds de llicència d'edificis nous i d'edificis existents sotmesos 
a una gran rehabilitació i que siguin de t itularitat privada, han d'inclo1Jre un disseny que compleixi amb els 
requisits corresponents a un edifici de consum d'energia gairebé nul. Només resten exempts els edificis 
existents amb valor arquitectònic o històric. 

3. El govern de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals han de pr omoure : 

a) L'ús, per part dels professiona ls en el disseny, projecció i construcció de zones residencials, de fonts 
d'energia renovable per a calefacció i refrigeració. 

b) La construcció amb criteris bioclimàtics. 
c)EI foment de les mesures necessàries per a la millora del clima urbà, en especial la reducció dels 

efectes de les illes de calor urbana. 
d) Que els municipis, en el seu ordenament urbanístic, tinguin en compte les recomanacions de 

l'Organització Mundial de la Salut sobre la superfície de verd urbà per habitant. 
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aquélles' que no generen un tran~~asameni cap a d'altres contaminants amb impactes locals. 
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a una gran rehabilitació i que siguin de t itularitat privada, han d'inclo1Jre un disseny que compleixi amb els 
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d'energia renovable per a calefacció i refrigeració. 

b) La construcció amb criteris bioclimàtics. 
c)EI foment de les mesures necessàries per a la millora del clima urbà, en especial la reducció dels 

efectes de les illes de calor urbana. 
d) Que els municipis, en el seu ordenament urbanístic, tinguin en compte les recomanacions de 

l'Organització Mundial de la Salut sobre la superfície de verd urbà per habitant. 
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L'Administració de la Generalitat de Catalunya 
• 

1. Correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya la responsabilitat en la planificació i execució de les 
polítiques climàtiques de Catalunya. 

2. La planificació de les polítiques climàtiques abasta, especialment, la mitigació de gasos amb efecte . 
d'hivernacle de tots els sectors generadors i l'adaptació als impactes del canvi climàtic sobre els sistemes 
naturals, els sectors socioeconòmics i els territoris, tot i establint els objectius a assolir i les mesures 
genèriques a adoptar que hauran d'incloure, necessàriament i pel cap baix, les descrites al capítol 3 
d'aquesta Llei. 

3. En els àmbits amb concurrència de competències amb l'Administració General de l'Estat, la Generalitat 
de Catalunya vetllarà perquè el seu desenvolupament sigui coherent amb els objectius establerts en 
aquesta Llei. 

Article 23 
La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic 

1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat adscrit al departament competent en 
matèria de canvi climàtic, coordina la planificació de les polítiques climàtiques i .realitza el seguiment de 
l'acompliment d'aquesta Llei. 

2. Són funcions de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic les següents: 

a) Impulsar les polítiques del govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la mitigació d'emissions i 
a l'adaptació als impactes del canvi climàtic. 

b) Aprovar els marcs estratègics de mitigació i adaptació a què fan referència els articles 4 i 7. 
c) Coordinar l'actuació dels diversos departaments del govern de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit 

de la lluita contra el canvi climàtic. 
d) Fer el seguiment i l'avaluació de les polítiques climàtiques i dels plans d'acció sectorials en aquells 

aspectes rellevants per a l'assoliment dels objectius d'aquesta Llei. 
e) Establir les prioritats d'actuació del Fons Climàtic definit a l'article 55 d'aquesta Llei, tot i atenent a la 

disponibilitat econòmica, la planificació sectorial i l'anàlisi cost-eficiència. 

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. 

Article 24 
El Consell Català del Clima 

1. El Consell Català del Clima és l'òrgan col ·legiat de la Generalitat de Catalunya en matèria de. participació 
pública, informació i consulta de les polítiques climàtiques. 

2. A més a mé.s de les descrites a l'apartat anterior, són funcions del Consell Català del Clima: 

a) La formulació de propostes d'actuació en matèria de polítiques climàtiques. 
b) La formulació de propostes sobre la planificació climàtica i les seves actualitzacions i revisions i, en 

24 

Article 22 

I 

~ 

PA~lA;~n;N;f:DF.~C~T.~(VNY~: 914 
. AEG.SfRt: GENERAL ". . 

t '_ • • , .. 

• O 04 31 ·1 6.02 16 O O 8 597 

~--~~-------------------~ '. 

L'Administració de la Generalitat de Catalunya 
• 

1. Correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya la responsabilitat en la planificació i execució de les 
polítiques climàtiques de Catalunya. 

2. La planificació de les polítiques climàtiques abasta, especialment, la mitigació de gasos amb efecte . 
d'hivernacle de tots els sectors generadors i l'adaptació als impactes del canvi climàtic sobre els sistemes 
naturals, els sectors socioeconòmics i els territoris, tot i establint els objectius a assolir i les mesures 
genèriques a adoptar que hauran d'incloure, necessàriament i pel cap baix, les descrites al capítol 3 
d'aquesta Llei. 

3. En els àmbits amb concurrència de competències amb l'Administració General de l'Estat, la Generalitat 
de Catalunya vetllarà perquè el seu desenvolupament sigui coherent amb els objectius establerts en 
aquesta Llei. 

Article 23 
La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic 

1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat adscrit al departament competent en 
matèria de canvi climàtic, coordina la planificació de les polítiques climàtiques i .realitza el seguiment de 
l'acompliment d'aquesta Llei. 

2. Són funcions de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic les següents: 

a) Impulsar les polítiques del govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la mitigació d'emissions i 
a l'adaptació als impactes del canvi climàtic. 

b) Aprovar els marcs estratègics de mitigació i adaptació a què fan referència els articles 4 i 7. 
c) Coordinar l'actuació dels diversos departaments del govern de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit 

de la lluita contra el canvi climàtic. 
d) Fer el seguiment i l'avaluació de les polítiques climàtiques i dels plans d'acció sectorials en aquells 

aspectes rellevants per a l'assoliment dels objectius d'aquesta Llei. 
e) Establir les prioritats d'actuació del Fons Climàtic definit a l'article 55 d'aquesta Llei, tot i atenent a la 

disponibilitat econòmica, la planificació sectorial i l'anàlisi cost-eficiència. 

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. 

Article 24 
El Consell Català del Clima 

1. El Consell Català del Clima és l'òrgan col ·legiat de la Generalitat de Catalunya en matèria de. participació 
pública, informació i consulta de les polítiques climàtiques. 

2. A més a mé.s de les descrites a l'apartat anterior, són funcions del Consell Català del Clima: 

a) La formulació de propostes d'actuació en matèria de polítiques climàtiques. 
b) La formulació de propostes sobre la planificació climàtica i les seves actualitzacions i revisions i, en 

24 



'-' " ;'IARtXM!i~r~!"'·W--:--- . 
.. ¡'i'·;,;>~',~~:::/:;:~·,,~,.:'~:~'::~' \.,,' .;<-¡.,, : > .. I, .' ",Fi:C$JSTJ¡~{~~~~~~N~~ 

mIl g:~:~t~a~~e~;~:~~~%~i~~;t8~i,b ;li~~t ' l'IH) 4 ~~ '16.'ÒZ 1608852~~ .14 
Direcc,ió Gehèrat j' ¡,~ .' ,',' i, , '.: 

de Polítiques Ambientals ' ' . ~. . ", ~u lI Pf; ¡:I)~L '~'!~!M DÜIrR D_ ' 

especi,al, sobr~ , els marcs estratè~ic? de mi~i~aclo ,17ÇrP"t'BtMr-at~~~~d al articles 4 i 7. , 
cl En gen~ral, la fprmulació de propostes a la [omí'ssió .Ioterdepartamental ae( èanvi Climàtic i qualsevol 

altr~ funció de caire cons\:.Jl.tiuque· li ·siguien¿omanada. . 

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. Cal que aquest reglament 
garanteixi que en la composició del Consell Català del Clima hi hagi membres escollits d'entre les entitats i 
les associacions més representatives del món de l'administració local, de la recerca, empresarial, veïnal, 
sindical, ambiental i econòmic de Catalunya . 

Article 25 
Avaluació de les polítiques climàt iques 

1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, cada tres anys, ha d'elevar al Govern i al Parlament 
un informe sobre l'avenç de les mesures en matèria de mitigació i adaptació contingudes als plans d'acció 
sectorials. En aquest sentit, els Departaments de la Generalitat de Catalunya faran arribar a la Comissió 
Interdepartamental del Canvi Climàtic, amb la periodicitat que es determini, la informació sobre els 
diversos indicadors en matèria d'avaluació de polítiques de canvi climàtic. El Parlament podrà requerir el 
govern perquè procedeixi a realitzar una revisió de la planificació de les polítiques climàtiques i, per tant, 
dels objectius i terminis inicialment previstos en funció del grau d'acompliment en la implementació de les 
mesures. 

2. L'informe esmentat ha d'incloure una avaluació, realitzada per un grUp d'experts independents, sobre la 
planificació i el grau d'execució i foment de les polítiques climàtiques, tot i assenyalant les orientacions a 
seguir. Les conclusions d'aquesta avaluació independent no tindran caràcter vinculant. Reglamentàriament 
s',establirà el procediment de selecció dels experts. 

3. L'informe i l'avaluació han de romandre a disposició de la ciutadania a través del portal web institucional 
de la Generalitat'de Catalunya. 

Article 26 
eadministració local 

1. El govern de la Generalitat de Catalunya fomentarà, mitjançant els mecanismes i òrgans de col·laboració 
i cooperació existents, la participació dels ens locals tant en la planificació de les polítiques climàtiques com 
en els plans d'acció sectorial de cada departament en aquells aspectes rellevants al compliment dels 
objectius d'aquesta Llei . 

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de promoure que els municipis no contemplats a l'article 
19.3 integrin en la planificació local tant la mitigació dels gasos amb efecte d'hivernacle, com l'adaptació 
als impactes del canvi climàtic, tot i tenint en compte les singularitats organitzatives de l'administració local 
i l'estructura socioeconòmica dels territoris. Els continguts d'aquesta planificació en matèria de canvi 
climàtic s'establiran conjuntament entre l'administració ~ocal i la Generalitat de Catalunya. 

3. El finançament necessari per a l'execució ' de les mesures contemplades als plans municipals ha 
d'incloure l'aplicació de polítiques fiscals que incentivin les bones pràctiques, afavorint la mitigació i 
disminuint la vu lnerabilitat, i desincentivin les males pràctiques. Aquest finançament podrà ser 
complementat també mitjançant l'aportació econòmica de la Generalitat de Cata lunya a través de 
convocatòries públiCjues. 
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1. En l'àmbit de llurs respectives competències tant el govern de la Generalitat de Catalunya com, si 
s'escau, els ens locals, i amb l'objectiu de garantir l'accés de tota la població a un mínim vital de 
determinats recursos bàsics per reduir la seva vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic, han 
d'impulsar els meçanismes necessaris que garanteixin unes tarifes socials en els subministraments 
d'energia elèctrica, combustibles no carburants, i aigua. 

2, D'acord amb l'apartat anterior, les tarifes socials han de permetre que aquest mínim vital disposi de 
preus reduïts i exempcions per a la població en situació de pobresa i risc d'exclusió social. 

3. Els Departaments competents en matèria de benestar social, aigua i energia definiran les condicions i la 
metodologia que permetin establir el consum mínim d'energia i aigua -mínim vital - necessaris per tal de 
reduir la vulnerabilitat de la població en situació de pobresa i risc d'exclusió social. 

Article 28 
Exemplificació de l'Administració Pública 

1. A partir de l'i de gener del 2017, les sol · licituds de llicència d'edificis nous i d'edificis existents sotmesos 
à una gran rehabilitació i que siguin de titularitat pública, han d'incloure un disseny que compleixi amb els 
requisits corresponents a un edifici de' consum d'energia gairebé nul. Només resten exempts els edificis 
existents amb valor arquitectònic o històric. 

2. En els edificis ocupats per les administracions públiques catalanes cal fomenta r entre la ciutadan ia la 
difusió d'informació sobre l'eficiència energètica. En tots aquells casos en què existeixi l'obligació legal 
d'e~tar en posessió del certificat d'eficiència energètica, s'exposarà de forma ben visible la corresponent 
etiqueta d'eficiència energètica. 

3. El consum energètic de les instal·lacions públiques de gestió de residus, de sanejament d'aigües residuals 
urbanes i de potabilització d'aigua, la gestió de les quals és com peten cia dels departaments del govern de 
la Generalitat de Catalunya o dels organ ismes que en depenen, ha d'incloure un percentage d'energia 
d'origen renovable. El govern de la Generalitat de Catalunya establirà periòdicament l'objectiu a assolir en 
funció de la seva viabilitat tècnica i econòmica . 

4. Tots els departaments del govern de la Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen han 
de: 

, a) Disposar d'un inventari, de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle generats pels immobles, 
instal·lacions i serveis que presten. El departament compete(1t en matèria de canvi climàtic establirà 
reglamentàriament les metodologies de càlcul. 

b) Establir un objectiu de reducció d'emissions de GEH i un programa d'actuació que tingui en compte les 
directrius que a aquests efectes hagi establert la Unió Europea i el departament competent en matèria 
d'energia, en tot allò relatiu a energies re'novables i estalvi i eficiència energètica . 

c) Incloure en tots els procediments de licitació i contractació que reglamentàriement s'estableixi, a 
excepció dels contractes menors, especificacions tècniques i/o criteris d'adjudicació relatius a l'ús 
eficient de recursos, especialment en el consU'm d'aigua i energia, i la minimització de les emiss ions de 
GEH, d'acord amb les recomanacions establertes per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya en 
matèria d'ambientalització de la contractació pública . La quantificació ha d' incloure, sempre que sigui 
possible, el cost d'inversió, explotació i manten iment del subministrament o serve i. Els departaments 

26 

. :.~ .. ) ::' "; v: -" . i ~ ;';, " "';1:: /' . 
Imf y~flèr~ litat de Catalunya 
W1.Jd Departpment dei T èr'ritori i S'ostenibilitat ' 

" , ~;À';~ L,~'4T~7Ñrr;rfêAfA~rúÑy~09 .14 

" 

, ~ , Direcció General I i " 

de Polítiques Ambientals 
Article 27 . " .. . 
Gara~tia d'accés als recursos Ijà~~h d'energi 

.·lt t) I g ftif(¡ '(~.f¡ ,:'4 P: Pf Al ,., i 

, • nHJ316.021111Hl'Sa i J 
i aiguq,t.Ta.. O!¡ ,·li¡jU,).'jf,t¡¡j¡~mhr': .. ' .................................... __ ...... 

1. En l'àmbit de llurs respectives competències tant el govern de la Generalitat de Catalunya com, si 
s'escau, els ens locals, i amb l'objectiu de garantir l'accés de tota la població a un mínim vital de 
determinats recursos bàsics per reduir la seva vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic, han 
d'impulsar els meçanismes necessaris que garanteixin unes tarifes socials en els subministraments 
d'energia elèctrica, combustibles no carburants, i aigua. 

2, D'acord amb l'apartat anterior, les tarifes socials han de permetre que aquest mínim vital disposi de 
preus reduïts i exempcions per a la població en situació de pobresa i risc d'exclusió social. 

3. Els Departaments competents en matèria de benestar social, aigua i energia definiran les condicions i la 
metodologia que permetin establir el consum mínim d'energia i aigua -mínim vital - necessaris per tal de 
reduir la vulnerabilitat de la població en situació de pobresa i risc d'exclusió social. 

Article 28 
Exemplificació de l'Administració Pública 

1. A partir de l'i de gener del 2017, les sol · licituds de llicència d'edificis nous i d'edificis existents sotmesos 
à una gran rehabilitació i que siguin de titularitat pública, han d'incloure un disseny que compleixi amb els 
requisits corresponents a un edifici de' consum d'energia gairebé nul. Només resten exempts els edificis 
existents amb valor arquitectònic o històric. 

2. En els edificis ocupats per les administracions públiques catalanes cal fomenta r entre la ciutadan ia la 
difusió d'informació sobre l'eficiència energètica. En tots aquells casos en què existeixi l'obligació legal 
d'e~tar en posessió del certificat d'eficiència energètica, s'exposarà de forma ben visible la corresponent 
etiqueta d'eficiència energètica. 

3. El consum energètic de les instal·lacions públiques de gestió de residus, de sanejament d'aigües residuals 
urbanes i de potabilització d'aigua, la gestió de les quals és com peten cia dels departaments del govern de 
la Generalitat de Catalunya o dels organ ismes que en depenen, ha d'incloure un percentage d'energia 
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4. Tots els departaments del govern de la Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen han 
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, a) Disposar d'un inventari, de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle generats pels immobles, 
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directrius que a aquests efectes hagi establert la Unió Europea i el departament competent en matèria 
d'energia, en tot allò relatiu a energies re'novables i estalvi i eficiència energètica . 

c) Incloure en tots els procediments de licitació i contractació que reglamentàriement s'estableixi, a 
excepció dels contractes menors, especificacions tècniques i/o criteris d'adjudicació relatius a l'ús 
eficient de recursos, especialment en el consU'm d'aigua i energia, i la minimització de les emiss ions de 
GEH, d'acord amb les recomanacions establertes per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya en 
matèria d'ambientalització de la contractació pública . La quantificació ha d' incloure, sempre que sigui 
possible, el cost d'inversió, explotació i manten iment del subministrament o serve i. Els departaments 
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dl Fer pública)a informacró sobre 'el gràU' d'assoliment dels objectius i de les mesures correctores que es 
proposin en cas de desviació. Aquest informe tindrà el contingut mínim que. s'especifica a l'annex 11. En 
el cas que el departament o organisme ja tingui establert un sistema. d'informació o declaració 
ambiental, com és el cas de l'EMAS, podrà integrar el contingut que s'especifica en l'annex 11 en aquest 
altre sistema. 

5. Els programes de reducció i els informes anuals indicats en l'apartat anterior són aprovats pels Secretaris · 
Generals o els òrgans de direcció dels respectius organismes i seran públics. Els programes han de 
contemplar un procés regular de revisió que pot incloure la modificació dels objectius establerts. En 
qualsevol cas aquesta modificació dels objectius hade ser aprovada pels òrgans abans esmentats, detallant 
els motius que ho fan necessari. 

6. En el marc dels instruments de col·laboració existents, el Govern de la Generalitat de Catalunya instarà 
les administracions locals, les universitats i els centres de recerca perquè implementin mesures equivalents 
a les descrites en aquest article en llurs infreastructures, equipaments i serveis. 

Article 29 
Simplificació i racionalització administratives 

1. Amb l'objectiu d'eliminar progressivament, per una banda, certes barreres administratives que dificulten 
el desenvolupament d'actuacions de mitigació i adaptació, i de garantir, per l'altra, el principi de 
simplificació i racionalitat administratives, s'estableixen les mesures següents: 

al Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que pugui declarar com a obres d'interès 
públic aquelles infraestructures d'energies renovables que responguin a uria planificació general en la 
qual s'hagin tingut en compte els diversos actors econòmics, socials i ambientals. 

bl Les compensacions econòmiques per als territoris que acullen la infraestructura han d'incloure no 
només el municipi que l'acull sinó també els territoris fronterers o pròxims. Els criteris per al 
repartiment d'aquestes compensacions han de tenir en compte el grau d'afectació i vulnerabilitat. 

cl La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic ha de realitzar una avaluació de la política d'ajuts de 
la Generalitat de Catalunya i de la seva adequació als objectius d'aquesta Llei . Aquesta avaluació és 
part de l'informe esmentat a l'article 25. 

dl En els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desènvolupin a 
Catalunya, s'han de valorar les emissions de GEH que la seva execució i gestió puguin produir, així com 
la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic. Els promotors de projectes sotmesos al 
procediment d'avaluació d'impacte ambiental han d'incorporar aquests mateixos elements en l'estudi 
d'impacte ambiental i les mesures per a la seva gestió i minimització. Els departaments de la 
Generalitat de Catalunya competents en matèria de canvi climàtic i avaluació ambiental, establiran 
reglamentàriament les metodologies que facilitin el càlcul de les emissions de GEH i l'anàlisi de la 
vulnerabilitat . 

Article 30 
CoHaboració i cooperació internacional 

1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de mantenir i potenciar el seu compromís i la seva activitat 
internacional especialment en els àmbits de : 

al Les cimeres mundials sobre canvi climàtic de les Nacions U.nides. 
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c) Lés xar)(es ' i d'altre~ espa is" de col·laboració amb ' d'altres territoris per a l' intercanvi d'informació i 
coneixement i per al desenvolupament de projectes conjunts de mitigació i adaptació. 

d) El suport al món local, amb l'objectiu que s'incorpori a les inicatives europees i internacionals en 
aquest àmbit. 

2. Les administracions públiques de Catalunya, en exercici de llurs competències i funcions en matèria de 
. canvi climàtic, han de contribuir en assolir els objectius establerts per les Nacions Unides en cooperació al 
desenvolupament. La contribució ha d'incloure actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic en 
col ·laboració amb els agents públics i privats. 
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Secció 1 Consideracions generals 

Article 31 
Objectiu de la fiscalitat climàtica 
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Les administracions públiques de Catalunya han d'incentivar aqUelles actuacions més respectuoses amb el 
medi ambient en general i, pel que fa als objectius d'aquesta Llei, les que afavoreixen l'adaptació al canvi 
climàtic i/o la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i gravar aquelles que en fan 
augmentar llur 'vulnerabilitat i/o n'incrementen les emissions. 

Article 32 
Coor,dinació amb el món local 

1. En el marc dels instruments de col·laboracció existents, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de 
fomentar que els ens locals, en l'àmbit de les seves c0l'!lpetències, apliquin una política fiscal d'acord amb 
l'objectiu expressat en l'article 26 en àmbits com l'impost de béns immobles, l'impost d'activitats 
econòmiques, les taxes municipals de residus i l'impost sobre construccions, instal·lacions i 'obres, per tal 
d'incentivar en el sector privat aquelles actuacions que contribueixin a fer efectives polítiques de mitigació 
i adaptació al canvi climàtic. 

2. A títol merament enunciatiu, les actuacions a què es fa referència en l'apartat anterior són : 

a) l'autosuficiència energètica a partir de fonts renovables, 
b) la descentralització de xarxes i l'autoconsum energètic, 
c) ' els habitatges energètica ment eficients, 
d) la mobilitat sostenible, 
e) l'estalvi d'aigua, 
f) la millora de la biodiversitat o evitar-ne la pèrdua, 
g) la reducció d'impactes sobre la salut, 
h) els equipaments més eficients, 
i) la modificació dels processos de producció per a la reducció de les emissions de GEH i altres agents 

contaminants, 
j) la gestió forestal sostenible, 
k) la prevenció en la generació de residus i la seva valorització. 

Article 33 
Creació d'impostos ambientals 

Es creen com a tributs propis de la General itat de Catalunya els impostos següents: 

a) L'impost sobrela circulació i la contaminació dels vehicles de tracció mecànica. 
b) L'impost sobre l'eficiència energètica dels pneumàtics. 
c) L'impost sobre l'eficiència energètica dels electrodomèstics. 

Secció 2 Impost sobre la Circulació i la Contaminació dels vehicles de tracció mecànica 
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1. L'impost sobre la circulació i la contaminació dels vehicles de tracció mecànica té per objecte gravar la 
titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques i les emissions de CO2 

que produeixen i, per tant, la seva contribució a l'increment en les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle. 

2. L'impost sóbre la circulació i la contaminació dels vehicles de tracció mecànica és un tribut gestionat i 
recaptat pels ajuntaments, els quals han de liquidar a la Generalitat de Catalunya, en la forma que es 
determini per reglament, la part del tribut que grava les emissions de CO2 generades per aquests vehicles. 

Article 35 
Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per a 
circular per les vies públiques, qualsevol que en sigui la classe i categoria. 

2. Es considera apte per a circular per les vies públiques qualsevol vehicle matriculat en els registres públics 
corresponents mentre no hagi estat donat de baixa d'aquests. A l'efecte d'aquest impost, també es 
consideraran aptes per a circular els vehicles proveïts de permisos temporals per a particulars i els de 
matrícula turística . 

3. No estan subjectesa l'impost: 

a) Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per l'antiguitat del model, puguin ser 
autoritzats per a circular excepcionalment arran d'exhibicions, certàmens o carreres limitades a 
vehicles d'aquesta naturalesa, 

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no 
sigui superior a 750 quilograms. 

Article 36 
Subjectes passius 

Són subjectes passius de l'impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a nom de les quals figura el 
vehicle en el permís de circulació. 

Article 37 
Exempcions 

1. Estan exempts de l'impost : 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals adscrits a la defensa 
nacional o a la seguretat ciutadana . 
b) Els vehicles dels organismes internacionals, amb seu o oficina a Catalunya, i dels seus funcionaris o 
membres amb estatut diplomàtic. 
cr Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat en tractats o convenis internacionals. 
d) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o 
malalts. 
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titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques i les emissions de CO2 

que produeixen i, per tant, la seva contribució a l'increment en les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle. 

2. L'impost sóbre la circulació i la contaminació dels vehicles de tracció mecànica és un tribut gestionat i 
recaptat pels ajuntaments, els quals han de liquidar a la Generalitat de Catalunya, en la forma que es 
determini per reglament, la part del tribut que grava les emissions de CO2 generades per aquests vehicles. 

Article 35 
Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per a 
circular per les vies públiques, qualsevol que en sigui la classe i categoria. 

2. Es considera apte per a circular per les vies públiques qualsevol vehicle matriculat en els registres públics 
corresponents mentre no hagi estat donat de baixa d'aquests. A l'efecte d'aquest impost, també es 
consideraran aptes per a circular els vehicles proveïts de permisos temporals per a particulars i els de 
matrícula turística . 

3. No estan subjectesa l'impost: 

a) Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per l'antiguitat del model, puguin ser 
autoritzats per a circular excepcionalment arran d'exhibicions, certàmens o carreres limitades a 
vehicles d'aquesta naturalesa, 

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no 
sigui superior a 750 quilograms. 

Article 36 
Subjectes passius 

Són subjectes passius de l'impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a nom de les quals figura el 
vehicle en el permís de circulació. 

Article 37 
Exempcions 

1. Estan exempts de l'impost : 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals adscrits a la defensa 
nacional o a la seguretat ciutadana . 
b) Els vehicles dels organismes internacionals, amb seu o oficina a Catalunya, i dels seus funcionaris o 
membres amb estatut diplomàtic. 
cr Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat en tractats o convenis internacionals. 
d) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o 
malalts. 
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dEIS' V'éh,tlesp~r Jper.so¡'es~ a~b:';';~b¡litat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex II del Reglament 
general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. 
f) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció 
s'aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant als vehicles conduïts per 
persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. 
g) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei del transport públic urbà sempre 
que tinguin una capacitat que excedeixi de nou seients, inclòs el del conductor. 
h) Els tractors agrícoles, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària, sempre que disposin de la 
corresponent targeta d'ITV i estiguin inscrits als Registres Oficials de Maquinària Agrícola. 

2. Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes en els apartats e) i f) no la podran gaudir 
per més d'un vehicle simultàniament. A aquests efectes, es consideraran persones amb discapacitat les que 
tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. Per poder gaudir de l'exempció, els 
interessats hauran d'aportar el certificat de la disca'pacitat emès per l'òrgan competent i signar una 
declaració on s'especifiqui que el vehicle serà conduït per la persona amb discapacitat o bé serà destinat al 
seu transport. 

3. Per tal que els siguin d'aplicació les exempcions a què es refereixen les lletres e), f) i h), les persones 
interessades han de demanar-ne la concessió, indicant les característiques del vehicle, la ' matrícula i la 
causa del benefici en els termes que estableixin les ordenances fiscals. 

Article 38 
Quota 

1. La quota de l'impost s'obté amb caràcter general aplicant a la tarifa bàsica de l'apartat 3 els coeficients 
que s'estableixin a les ordenances municipals. 

2. Per a la determinació de les quotes dels turismes s'aplica a la tarifa bàsica, obtinguda d'acord amb 
l'apartat anterior, els coeficients de contaminació de l'apartat 4. 

3. La tarifa bàsica és la següent: 

Classe de vehicle Tarifa bàsica (en €) 
A) Turismes 

De menys dé 8 cavalls fiscals 25,24 
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22 
De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00 
S) Autobusos 

De menys de 21 places 166,60 
De 21 a 50 places 237,28 
De més de 50 places 296,60 
C) Camions 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,56 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60 
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 237,28 
De més de 9.999 qu ilograms de càrrega útil 296,60 
O) Tractors 

De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 
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general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. 
f) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció 
s'aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant als vehicles conduïts per 
persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. 
g) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei del transport públic urbà sempre 
que tinguin una capacitat que excedeixi de nou seients, inclòs el del conductor. 
h) Els tractors agrícoles, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària, sempre que disposin de la 
corresponent targeta d'ITV i estiguin inscrits als Registres Oficials de Maquinària Agrícola. 

2. Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes en els apartats e) i f) no la podran gaudir 
per més d'un vehicle simultàniament. A aquests efectes, es consideraran persones amb discapacitat les que 
tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. Per poder gaudir de l'exempció, els 
interessats hauran d'aportar el certificat de la disca'pacitat emès per l'òrgan competent i signar una 
declaració on s'especifiqui que el vehicle serà conduït per la persona amb discapacitat o bé serà destinat al 
seu transport. 

3. Per tal que els siguin d'aplicació les exempcions a què es refereixen les lletres e), f) i h), les persones 
interessades han de demanar-ne la concessió, indicant les característiques del vehicle, la ' matrícula i la 
causa del benefici en els termes que estableixin les ordenances fiscals. 

Article 38 
Quota 

1. La quota de l'impost s'obté amb caràcter general aplicant a la tarifa bàsica de l'apartat 3 els coeficients 
que s'estableixin a les ordenances municipals. 

2. Per a la determinació de les quotes dels turismes s'aplica a la tarifa bàsica, obtinguda d'acord amb 
l'apartat anterior, els coeficients de contaminació de l'apartat 4. 

3. La tarifa bàsica és la següent: 

Classe de vehicle Tarifa bàsica (en €) 
A) Turismes 

De menys dé 8 cavalls fiscals 25,24 
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22 
De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00 
S) Autobusos 

De menys de 21 places 166,60 
De 21 a 50 places 237,28 
De més de 50 places 296,60 
C) Camions 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,56 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60 
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 237,28 
De més de 9.999 qu ilograms de càrrega útil 296,60 
O) Tractors 

De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 
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De 16 a 25 cayal 'ls fiscals . : :., ', ~ .. " , 

. - ._ . . - 55,54 . ,-. 

De més de 25 cavalls fistêlls •. '.~ 166,60 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 

De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 35,34 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,54 
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60 
F) Altres vehicles 

Ciclomotors 8,84 
Motociclètes fins a 125 cc 8,84 
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 15,14 
Motocicletes de més de 250 ccfins a 500 cc 30,30 
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 60,58 
Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 

4. Els coeficients de contaminació per als turismes varien en funció de les emissions oficials deC02 d'acord 
amb la taula següent: 

Emissions oficials de CO2 per als turismes Coeficient de contaminació 

no superiors a 120 g/km 1 

superiors a 120 g/km i menors de 140 g/km 1,25 

Superiors a 140 g/km i menors de 159 g/km 1,50 
superiors a 159 g/km i menors de 199 g/km 1,75 

superiors a 199 g/km 2 

5. Les emissions oficials de CO2 s'acrediten per mitjà d'un certificat expedit a l'efecte pel fabricant o 
importador del vehicle excepte en els casos en què aquestes emissions constin en la targeta d'inspecció 
tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial expedit individualment respecte del vehicle de 
què es tracti , 

Article 39 
Bonificacions 

Les ordenances municipals poden establ ir sobre la quota resultant de l'aplicació del que preveu l'article 
anterior les següents bonificacions 

a) Una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin la consideració de veh icles històrics. Per gaudir 
d'aquesta bonificació cal acreditar a la targeta ITV del vehicle que figura la seva qualificació com a "Vehicle 
Històric". 

b) Una bonificació de fins al 75% de la quota quan es tracti de vehicles híbrids o que utilitzin exclusivament 
com a combustible gas natural comprimit, gas liquat del petroli,' metà, derivats d'olis vegeta ls o d'altres 
biocarburants i acreditin que, d'acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar uns altres 
carburants i sempre que les emissioris siguin inferiors a 120g/km de CO2, 

c) Una bonificació de f ins al 75% de la quota quan es tracti de veh icles elèctrics, d'hidrogen, biodièsel, 
biogas o metanol. 
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E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 

De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 35,34 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,54 
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60 
F) Altres vehicles 

Ciclomotors 8,84 
Motociclètes fins a 125 cc 8,84 
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 15,14 
Motocicletes de més de 250 ccfins a 500 cc 30,30 
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 60,58 
Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 

4. Els coeficients de contaminació per als turismes varien en funció de les emissions oficials deC02 d'acord 
amb la taula següent: 

Emissions oficials de CO2 per als turismes Coeficient de contaminació 

no superiors a 120 g/km 1 

superiors a 120 g/km i menors de 140 g/km 1,25 

Superiors a 140 g/km i menors de 159 g/km 1,50 
superiors a 159 g/km i menors de 199 g/km 1,75 

superiors a 199 g/km 2 

5. Les emissions oficials de CO2 s'acrediten per mitjà d'un certificat expedit a l'efecte pel fabricant o 
importador del vehicle excepte en els casos en què aquestes emissions constin en la targeta d'inspecció 
tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial expedit individualment respecte del vehicle de 
què es tracti , 

Article 39 
Bonificacions 

Les ordenances municipals poden establ ir sobre la quota resultant de l'aplicació del que preveu l'article 
anterior les següents bonificacions 

a) Una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin la consideració de veh icles històrics. Per gaudir 
d'aquesta bonificació cal acreditar a la targeta ITV del vehicle que figura la seva qualificació com a "Vehicle 
Històric". 

b) Una bonificació de fins al 75% de la quota quan es tracti de vehicles híbrids o que utilitzin exclusivament 
com a combustible gas natural comprimit, gas liquat del petroli,' metà, derivats d'olis vegeta ls o d'altres 
biocarburants i acreditin que, d'acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar uns altres 
carburants i sempre que les emissioris siguin inferiors a 120g/km de CO2, 

c) Una bonificació de f ins al 75% de la quota quan es tracti de veh icles elèctrics, d'hidrogen, biodièsel, 
biogas o metanol. 

32 



\ 

.NÚIwl {1f:HJi.I. ~. :' :..- . rq:'¡T¡(f."" .,..-_ .......... -~. __ .. --.:: .. , -' ' . . '.;.' . 

c _ . .. "."~. J 

1. El període impositiu còincideix amb l'any natural, llevat de la primera adquisició del vehicle. En aquest 
cas, el període impositiu comença el dia en què té lloc l'adquisició. 

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu. 

3. L'import de la quota de l'impost s'ha de prorratejar per trimestres natur~ls en els casos de primera 
adquisició ode baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos 
termes en els casos de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle des del moment en què es 
produeixi la baixa temporal en el Registre Públic corresponent. 

Article 41 
Gestió tributària i liquidació 

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, com també la revlslo dels actes dictats en via de gestió 
tributària, correspon a l'ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. 

Secció 3 Impost sobre l'eficiència energètica dels Pneumàtics 

Article 42 
Objecte i naturalesa 

L'impost sobre l'eficència energètica dels pneumàtics és un tribut de caràcter indirecte que té per objecte 
gravar la compra de pneumàtics amb la finalitat de disminuir el consum d'energia, les emissions de gasos 
amb efecte d'hivernacle i la contaminació al medi ambient que genera la utilització de pneumàtics 

. ineficients energèticament. 

Article 43 
. / Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la primera compra de pneumàtics, tant si es venen directament 
com si formen part d'un vehícle. 

2. No estan subjectes a l'impost: 

a) Els pneumàtics recautxutats 
b) Els pneumàtics als quals normativa ment no els és d'aplicació obligatòria l'etiqueta regulada al 
Reglament (CE) Núm. 1222/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009, sobre 
l'etiquetatge dels pneumàtics en relació amb l'eficiència en termes de consum de carburant i altres ' 
paràmetres essencials. 

Article 44 
Subjectes passius 

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats que venguin 
pneumàtics als consumidors en el punt de venda dels mateixos, o a qualsevol altre punt de venda, ja sigui 
directament o formant part d'un vehicle. 
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1. El període impositiu còincideix amb l'any natural, llevat de la primera adquisició del vehicle. En aquest 
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2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu. 

3. L'import de la quota de l'impost s'ha de prorratejar per trimestres natur~ls en els casos de primera 
adquisició ode baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos 
termes en els casos de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle des del moment en què es 
produeixi la baixa temporal en el Registre Públic corresponent. 

Article 41 
Gestió tributària i liquidació 

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, com també la revlslo dels actes dictats en via de gestió 
tributària, correspon a l'ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. 

Secció 3 Impost sobre l'eficiència energètica dels Pneumàtics 

Article 42 
Objecte i naturalesa 

L'impost sobre l'eficència energètica dels pneumàtics és un tribut de caràcter indirecte que té per objecte 
gravar la compra de pneumàtics amb la finalitat de disminuir el consum d'energia, les emissions de gasos 
amb efecte d'hivernacle i la contaminació al medi ambient que genera la utilització de pneumàtics 

. ineficients energèticament. 

Article 43 
. / Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la primera compra de pneumàtics, tant si es venen directament 
com si formen part d'un vehícle. 

2. No estan subjectes a l'impost: 

a) Els pneumàtics recautxutats 
b) Els pneumàtics als quals normativa ment no els és d'aplicació obligatòria l'etiqueta regulada al 
Reglament (CE) Núm. 1222/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009, sobre 
l'etiquetatge dels pneumàtics en relació amb l'eficiència en termes de consum de carburant i altres ' 
paràmetres essencials. 

Article 44 
Subjectes passius 

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats que venguin 
pneumàtics als consumidors en el punt de venda dels mateixos, o a qualsevol altre punt de venda, ja sigui 
directament o formant part d'un vehicle. 
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Article 4S 
Quota i repercussió 

1.- La quota de l'impost s'obté aplicant les tarifes unitàries que s'estableixen a l'apartat 2 al nombre total 
de pneumàtics subministrats al consumidor. El subjecte passiu repercutirà aquesta quantitat sobre el 
consumidor final, exceptuant aquells casos a què es refereix l'article 43 apartat 2. 

2, Les tarifes unitàries a aplicar varien en funció de l'eficiència energètica dels pneumàtics: 

Categoria d'eficiència energètica Tarifa unitàri'a (euros) 

A O 
B 0,25 
C D,S 
O 1 
E 2 

- F 3,5 
G 5 

3. L'acreditació de l'eficiència energètica dels pneumàtics adquirits es farà a partir de l'etiqueta energètica 
dels pneumàtics implantada a partir del Reglament (CE) Núm. 1222/2009 ,del Parlament Europeu i del 
Consell de 25 de novembre de 2009, sobre l'etiquetatge dels pneumàtics en relació amb l'eficiència en 
termes de consum de carburant i altres paràmetres essencials. 

4, El càrrec a què fa referència l'apartat 1 ha de ser registrat en la factura o el rebut corresponent, ' 
apareixent com a concepte independent, Aquesta obligació no aplicarà en el cas de pneumàtics adquirits 
en el moment de la compra de vehicles nous, 

Article 46 
Liquidació i meritació 

1. L'impost es meritaén el moment que es produeix la compra de pneumàtics per part del consumidor, 

2, El període de liquidació coincidirà amb el trimestre natural. 

3, Els subjectes passius estaran obligats a declarar i autoliquidar l'impost i a ingressar l'import del 
corresponent deute tributari dins el termini dels vint dies naturals següents al corresponent període de 
liquidació trimestral. El pagament de les autoliquidacions s'ha de fer en el lloc i forma determinats per 
l'Agència Tributària de Catalunya. 

Article 47 
Gestió tributària 

1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptaci'Ó, com també la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària, correspon a l'Agència Tributària de Catalunya. 

2. La base imposable es determina, amb caràcter general, pel sistema d'estimació directa, mitjançant 
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c:omptabilit~ac!ó del no,~b.reila_ càtegò¡-¡~·e¡;¡ergètiCéÍ dels pneu~Iii'i~sb l:1¡ ¡~ :. r:~l ~i'~, Iè6 sumidors, En el 
cas quen'o, sigtli pdssible . l'estimació directa per manca de presentació de declaracions exigibles, 
insuficiència o falsedat de les declaracions presentades o resistència, excusa o negativa a l'actuació 
inspectora, l'administració tributària, sense perjudici de les sancions que poguessin correspondre, 
.determinarà la base imposable per estimació indirecta, per a la qual cosa pot tenir en compte qualsevol 
dada, circumstància o antecedent que pugui resultar indicatiu del nombre i tipologia de pneumàtics 
subministrats als consumidors. 

3. El règim d'infraccions i sancions apl icable es qualificarà i .sancionarà d'acord amb el que disposa la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i altres disposicions que regulin la potestat sancionadora 
de l'Administració pública en matèria tributària. 

4. La jurisdicció contenciosa administrativa, previ esgotament de la via econòmicoadministrativa, serà 
l'única competent per dirimir les controvèrsies de fet i dret que se suscitin entre l'Administració tributària i 
els subjectes passius. 

Secció 4 Impost sobre l'eficiència energètica dels electrodomèstics 

Article 48 
Objecte i naturalesa 

L'impost sobre l'eficència energètica dels electrodomèstics és un tribut de caràcter indirecte que té per 
objecte gravar la compra d'electrodomèstics amb la finalitat de disminuir el consum d'energia, les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la contaminació al medi ambient que genera la utilització 
d'electrodomèstics ineficients energèticament. 

Article 49 
Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la primera compra d'electrodomèstics per part del seu 
consumidor final. 

2, ,No estan subjectes a l'impost els electrodomèstics als quals normativament no els és d'aplicació 
obligatòria l'etiqueta regulada a la Directiva 92/75/EC, així com el Reglament (CE) Núm. 1882/2003 i el 
Reglament (CE) Núm. 1137/2008, 

Article 50 
Subjectes passius 

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les persones físiques .0 jurídiques i les entitats que venguin 
electrodomèstics als consumidors en el punt de venda dels mateixos, o a qualsevol altre punt de venda . 

2. No es consideraran subjectes passius aquelles persones que subministrin electr.odomèstics com a 
empleats d'una altra persona. 

Art icle 51 
Quota i repercussió 

1.- La quota de l'impos~ s'obté apl icant les tarifes unitàries que s'estableixen a l'apartat 2 al nombre total 
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co~súmidor final, exceptu'M1t ¡íqu'elis casos a què es 

2. Les tarifes unitàries a aplicar varien en funció de l'eficiència energètica dels electrodomèstics: 

a) Per a rentadores, rentaplats, frigorífics i congeladors: 

Categoria d'eficiència energètica Tarifa unitària (euros) 

A+++ O 

A++ 2 

A+ 4 

A 8 
B 15 

C 25 

D 35 

b) Per a assecadores, forns i plaques de cocciÓ: 

Categoria d'eficiència Tarifa unitària (euros) 

A O 

B 2 

C 4 

D 8 ' 

E 15 

F 25 

G 35 , 

3. L'acreditació de l'eficiència energètica dels electrodomèstics adquirits es farà mitjançant l'etiqueta 
e,nergètica dels electrodomèstics implantada a partir de la Directiva 92/75/EC. 

4. El càrrec a què fa referència l'apartat 1 ha de ser registrat en la factura o el rebut corresponent, 
apareixent com a concepte independent. 

Article 52 
Liquidació i meritació 

1. L'impost es merita en el moment que es ' produeixi la compra d'electrodomèstics per part del 
consumidor. 

2. El període de liquidació coincidirà amb el trimestre natural. 

3. Els subjectes passius estaran .obligats a declarar i autoliquidar l'impost i a ingressar l'import del 
corresponent deute tributari dins el termini dels vint dies naturals següents al corresponent període de 
liquidació trimestral. El pagament de les autoliquidacions s'ha de fer en el lloc i forma determinats per 
l'Agència Tributària de Catalunya . 

Article 53 
Gestió tributària 

1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, com també la revisió dels actes dictats en via de gestió 
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2. La baselmj5osàb'[e" es dei:èrm'ina amb <:aràCt'er general pel sistema d'estimació directa, mitjançant 
comptabilització del nombre, la tipologia i la categoria energètica dels electrodomèstics subministrats als 
consumidors. En el cas que no sigui possible l'estimació directa per manca de presentació de declaracions 
exigibles, . insuficiència o falsedat de les declaracions presentades o resistència, excusa o negativa . a 
l'actuació inspectora, l'administració tributària, sense perjudici de les sancions que poguessin 
correspondre, determinarà la base imposable per estimació inderecta, per a la qual cosa pot tenir en 
compte qualsevol dada, circumstància o antecedent que pugui resultar indicatiu del nombre, tipologia i 
categoria energètica dels electrodomèstics swbministrats als consumidors, 

3. El règim d'infraccions i sancions aplicable es qualificarà i sancionarà d'acord amb el que disposa la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i altres disposicions que regulin la potestat sancionadora 
de l'Administració pública en matèria tributària. 

4. La jurisdicció contenciosa administrativa, previ esgotament de la via econòmico administrativa, serà 
l'única competent per dirimir les controvèrsies de fet i dret que se suscitin entre l'Administració tributària i 
els subjectes passius. 

Secció 5 L'U per cent climàtic 

Article 54 
Objecte i naturalesa 

1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de reservar una partida mínima de 1'1 per cent de la 
seva aportació pressupostària a les obres públiques que financïi, totalment o parcialment, amb la finalitat 
d'invertir-la en l'execució de polítiques i accions de mitigació i adaptació al cànvi climàtic que afavoreixin el 
compliment dels objectius d'aquesta Llei . 

2. La reserva a què es refereix l'apartat 1 també s'aplica sobre el 'pressupost total d'èxecució de les obres 
públiques que executen els particulars en virtut de concessió administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

3. S'exceptuen de les mesures fixades pels apartats 1 i 2 les obres públiques següents: 

a) Aquelles en què l'aportació de la Generalitat de Càtalunya o del concessionari és inferior a 600.000,00 
, 

euros. 
b) Les que es fan per complir específicament els objectius d'aquesta Llei . 
c) Les que es financen totalment .amb càrrec a transferències de fons finalistes. 
d) Les derivades d'intervencions arqueològiques. 

4. Als efectes del que disposa la lletra a) de l'apartat 3, no es tenen en compte els eventuals 
fraccionaments en la contractació d'una obra que es pugui considerar unitàriament o globalment. 

5. En els expedients de contractació d'obres s'ha d'acreditar la disponibilitat del crèdit necessari per al 
compliment de l'obligació de reserva determinada per aquést article. 

37 

. . F;~::~ ';~:,;.\:<:t ;.::.",<.,(;t< .. ::.;::o:,,:·:~T:~"j"~:·;~ "'.' 
11m G~ner~lit~ld~:ta!t~lun.;21!.: ·, · .. . : ';oi' : ">1' 
WJJd DéRartame\1t de f €ir:r.ito ri i Só.stêr,ib iMat· ~ 

. pÀRlATl~n~i~f:li:!C¡.li'!'ÜÑVA 
. . ~~ .. GmTHt qni~~Al. 

.~94 4 4 í 6. 02 1~W81'9 7 
'. , • • _. I ç 

D irec'cró~el1eral . ', : .:, " o •. ~ '10,"" oi: FULl. 
dEi.· ... Polítiqu'es Ambient.a.ls ·: . o., .'.' i ~ __ _ 

~ ~~ ......... ----...... "" ........... -.............. 
trjb'Utàriaj. cQ,rres'p?n~l:'Agè(lciil Tributària de Catal unya. 

Ja - ·t .... . '-, '. . I • . • " •• ~; :. 

, I 

2. La baselmj5osàb'[e" es dei:èrm'ina amb <:aràCt'er general pel sistema d'estimació directa, mitjançant 
comptabilització del nombre, la tipologia i la categoria energètica dels electrodomèstics subministrats als 
consumidors. En el cas que no sigui possible l'estimació directa per manca de presentació de declaracions 
exigibles, . insuficiència o falsedat de les declaracions presentades o resistència, excusa o negativa . a 
l'actuació inspectora, l'administració tributària, sense perjudici de les sancions que poguessin 
correspondre, determinarà la base imposable per estimació inderecta, per a la qual cosa pot tenir en 
compte qualsevol dada, circumstància o antecedent que pugui resultar indicatiu del nombre, tipologia i 
categoria energètica dels electrodomèstics swbministrats als consumidors, 

3. El règim d'infraccions i sancions aplicable es qualificarà i sancionarà d'acord amb el que disposa la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i altres disposicions que regulin la potestat sancionadora 
de l'Administració pública en matèria tributària. 

4. La jurisdicció contenciosa administrativa, previ esgotament de la via econòmico administrativa, serà 
l'única competent per dirimir les controvèrsies de fet i dret que se suscitin entre l'Administració tributària i 
els subjectes passius. 

Secció 5 L'U per cent climàtic 

Article 54 
Objecte i naturalesa 

1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de reservar una partida mínima de 1'1 per cent de la 
seva aportació pressupostària a les obres públiques que financïi, totalment o parcialment, amb la finalitat 
d'invertir-la en l'execució de polítiques i accions de mitigació i adaptació al cànvi climàtic que afavoreixin el 
compliment dels objectius d'aquesta Llei . 

2. La reserva a què es refereix l'apartat 1 també s'aplica sobre el 'pressupost total d'èxecució de les obres 
públiques que executen els particulars en virtut de concessió administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

3. S'exceptuen de les mesures fixades pels apartats 1 i 2 les obres públiques següents: 

a) Aquelles en què l'aportació de la Generalitat de Càtalunya o del concessionari és inferior a 600.000,00 
, 

euros. 
b) Les que es fan per complir específicament els objectius d'aquesta Llei . 
c) Les que es financen totalment .amb càrrec a transferències de fons finalistes. 
d) Les derivades d'intervencions arqueològiques. 
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Article 55 
Fons Climàtic 

............... « •• ,' ... __ ..... _...1 

1. Es crea el Fons Climàtic, de caràcter públic i sense personalitat jurídica, adscrit al departament 
competent en matèria de canvi climàtic, i que té com a objectiu esdevenir un instrument necessari per 
a l'execució de polítiques i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic que afavoreixin el 
compliment dels objectius d'aquesta Llei . A títol exclusivament enunciatiu i no exhaustiu, entre les 
actuacions a impulsar pel Fons es consideren les següents: 

a) l'autosuficiència energètica a partir de fonts renovables, 
b) la descentralització de xarxes i l'autoconsum energètic, 
c) els habitatges energètica ment eficients, 
d) la mobilitat sostenible, 
e) l'estalvi d'aigua, 
f) la millora de la biodiversitat, 
g) la reducció d'impactes sobre la salut, 
h) els equipaments més eficients, 
i) la modificació dels processos de producció per a la reducció de les emissions contaminants, 
j) la gestió forestal sostenible 
k) la recerca i la innovació en l'àmbit del canvi climàtic. 

2. El Fons Climàtic es nodreix amb els recursos econòmics procedents totalment o parcialment de: 

a) Els ingressos procedents dels instruments establerts en el capítol cinquè d'aquesta Llei. 
b) Els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d'emissió del règim de comerç de drets d'emissió de 
gasos amb efecte d'hivernacle, en els termes que s'acordi amb l'Estat espanyol. 
c) Els ingressos obtinguts de l'impost sobre gasos fluorats, en els termes que s'acordi amb l'Estat 
espanyol. 
d) Els ingressos obtinguts de les aportacions socials de l'impost sobre la renda de les persones físiques. 
e) Qualssevol altra font de recursos econòmics que el Govern de la Generalitat de Catalunya consideri 
oportuna. 

3. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, autoritat competent, establirà les prioritas 
d'actuació i el repartiment corresponent atenent a les disponibilitats econòmiques del Fons, la 
planificació sectorial i l'anàl isi èost-eficiència. Es destinarà una quantitat mínima equ ivalent a la 
recaptació obtinguda pels impostos sobre eficiència energètica de pneumàtics i electrodomèstics al 
desenvolupament d'aquelles actuacions en matèria d'eficiència energètica previstes pel departament 
competent en matèria d'energia. 

Article 56 
Règim de comerç de drets d'emissió 

1. Correspon al departament competent en matèria de canvi climàtic l'autorització, la supervisió, el 
control i el segu iment a Catalunya de totes aquelles activitats incloses en el règim de comerç de drets 
d'emissió de la UEo 
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2. El gover~ de l'a ~èneralitat de Catalunya esdbleix els mecanismes administratius i de suport 
necessaris per tal :'dè ·t'acilitar a les" aètil/itàts situàdes a Çatalunya el compliment dels requisits 
establerts péï" I¡fnór'matlvat:in aqUesta matèria. • 

3. El govern de la Generalitat de Catalunya, reglamentàriament, establirà els mecanismes d'habilitació, 
acreditació de verificadors i certificació de persones físiques que puguin desenvolupar les tasques de 
verificació, d'acord amb la normativa europea així com la supervisió de les seves actuacions. 

Article 57 
Acords voluntaris 

1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de promoure el desenvolupament d'acords de caràcter 
voluntari per tal que les empreses i les organitzacions puguin fer explícita la seva contribució a la lluita 
contra el canvi climàtic de les seves activitats, productes i serveis. Sens perjudici que el Govern pugui 
crear-ne més en el futur, s'estableixen els programes d'acords voluntaris amb els objectius següents: 

al Inventari i reducció d'emissions de GEH. 
bl Compensació d'emissions de GEH. 
cl Reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic. 

2. Reglamentàriament es desenvoluparan les condicions i requisits d'adhesió als programes d'acords 
voluntaris anteriorment esmentats. 

Article 58 
Transferència de coneixement 

1. Les delegacions exteriors de l'administració de la Generalitat de Catalunya han d'incentivar la 
promoció d'empreses i serveis catalans que ofereixin tecnologies per a la reducció d'emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle i l'adaptació als impactes del canvi climàtic. 

, ) 

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha d'impulsar la creació d'una plataforma digital que 
inclogui, entre d'altres, els avenços científics en matèria de canvi climàtic, les experiències 
internacionals exitoses en polítiques de mitigació i adaptació, i posar a l'abast la transferència del 
coneixement que aquests avenços i experiències suposin per a la ciutadania i els agents 
socioeconòmics. 

3. Els departaments competents en els àmbits d'agricultura, aigua, biodiversitat, comerç, educació, 
energia, gestió forestal , habitatge, indústria, infraestructures, mobilitat, medi natural, protecció civil, 
ramaderia, RDl , residus, salut, transport, turisme i urbanisme han d'establir les vies de col ·laboració 
escaients amb els centres que facin recerca, desenvolupament i innovació en matèria de canvi climàtic 
a Catalunya. 

4. D'acord amb l'apartat anterior, i pel que fa a l'àmbit de la protecció civil , el departament competent 
en la matèria ha de traslladar als plans d'emergència vigents les modificacions que s'escaiguin com a 
conseqüència de l'increment en, la intensitat i la freqüència dels fenòmens meteorològics extrems. 

Article 59 
Participació pública en plans ¡ progra"!es i accés a la informació ambiental 
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de Polítfques Ambiêntals ,.... . f · 'n; .. I. l 7 • n? ~ n fi Q ~ 97 
Direcció General I Rt:.Gt~ T~f.: GfNf:RAl 

1. La Generalitat de Catalunya ha de fom'érlt~·;tb~ si!g5i %i~jéritanl ~Itó ef pecificat a l'article 24 del 
Consell Català del Clima, i/o mitja. çé¡l)1:t;.un ~rocés descentralitzat a tot el ter ritori, la participació de la 
ciutadania en totes les polítiques c imàtiqLl~g~~ 'l\[ FlJU, ~.':M ',' ¡:~:I ;"~ i:" \J 

~---..--.~ ........ -...... _.-..-, ........... -...-
2. La Generalitat de Catalunya ha de facilitar la informació adequada als ciutadans per tal que puguin 
aportar la seva contribució abans que s'adoptin les mesures necessàries per fer front al canvi climàtic 
i, també, les decisions sobre plans i programes, d'acord amb les normatives europees per les quals 
s'estableixen mesures per a la participació dels ciutadans en l'elaboració de determinats plans i 
programes relacionats amb el medi ambient. Amb sol·licitud prèvia, es permetrà l'accés als documents 
i a la informació de referència utilitzada per a la seva elaboració. 

3. Les autoritats públiques han de vetllar perquè els indicadors previstos a l'article 25, s'actualitzin, es 
publiquin i es posin a disposició del públic, a fi de recollir les observacions pertinents. 

4. La Generalitat de Catalunya ha d'establir els mitjans tècnics telemàtics i accessibles per informar la 
ciutadania de les iniciatives i actuacions públiques en matèria climàtica. Així mateix, els plans i 
programes sectorials, el contingut dels quals sigui rellevant a efectes de canvi climàtic, . han d'estar a 
disposició de la ciutadania a les diverses seus dels departaments del govern de la General,itat de 
Catalunya. 

Article 60 
Difusió del coneixement i sensibilització 

1. El govern de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb d'altres insTitucions del ca.mp de la 
recerca i de la ciència, ha d'elaborar periòdicament un informe sobre l'estat del coneixement en 
matèria de canvi climàtic a Catalunya. 

2. La Generalitat de Catalunya ha de promoure campanyes informatives i formatives entre la 
ciutadania amb la finalitat de fer conèixer els darrers avenços científics sobre el canvi cl imàtic i sobre 
les polítiques públiques per mitigar-lo i adaptar-s'hi. 

3. El govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments competents en matèria 
d'ensenyament i canvi climàtic, ha d'impulsar un programa específic de sensibilització i formació a les 
escoles sobre el repte del canvi climàtic. 
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Primera 
Objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per al 2020 

En aplicació de l'article 4, l'objectiu de reducció d'emissions de GEH per a l'any 2020 és del 25% respecte 
l'any base 2005. Així m~teix, i pel que fa a les emissions de GEH que no formen part del règim de comerç 
de drets d'emissió, anomenades emissions difuses, l'objectiu de reducció és del 15% respecte l'any base 
2005. 

Segona 
Pià de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 

El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, aprovat per Acord de Govern de 9 d'octubre 
de 2012 és, d'acord amb l'article 4.5 i 22.1 d'aquesta Llei, l'element de planificació de les polítiques de 
mitigació en l'àmbit energètic. 

Tercera 
Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013-2020 (ESCACC) 

l'Estratègia Catalana d' Adaptació ~I Canvi Climàtic, horitzó 2013-2020 (ESCACC), aprovada per Acord de 
Govern de 13 de novembre de 2012 és, d'acord amb l'article 7.1, 22.1 i 22.2 d'aquesta Llei, l'element de 
planificació de les polítiques d'adaptació a partir del qual els diferents departaments de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves respectives competències, han de desenvolupar 
els plans d'acció sectorials corresponents d'acord amb l'article 7.2. 

Quarta 
Deduccions en la quota íntegra autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques per 
inversions no empresarials 

El subjecte passiu que efectuï aportacions dineràries al Fons Climàtic a què es refereix l'article 55 té dret 
a aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica del 15% en concepte d'inversions no empresarials, 
en el marc de les competències normatives que pot assumir Catalunya en l'impost sobre la renda de les 
persones físiques, i per consegüent, segons la Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual es regula el 
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatuts 
d'autonomia. 

Cinquena 
Programes voluntaris 

\ 

El Programa voluntari d'inventari i reducció d'emissions de GEH, d'acord amb l'article 57 d'aquesta llei, 
correspon a tots els efectes al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle, aprovat per Resolució MAf-:f/2099/2010, de 3 de juny. 

Sisena 
. Consum d'energia procedent de fonts renovables a determinades instal-lacions públiques 

En aplicació de l'article 28 apartat 3, el percentage de consum d'energia d'origen renovable per a les 
instal·lacions públiques de gestió de residus, de sanejament d'aigües residuals urbanes i de potabilització 
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El Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-
2014 

El Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014, 
aprovat per Acord de Govern de 30 d'agost de 2011 és, d'acord amb l'article 28, apartat 4, lletra b), 
l'element a tenir present en el desenvolupament del programa d'actuació a què s'hi fa esment, 
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Disposicio~s transitòries 
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La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic 

Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició, el funcionament, el regim de fes 
convocatòries, la creació de grups de treball i la constitució de l'òrgan col·legiat a què es refereix 
l'article 23, és d'aplicació a aquests efectes l'Acord de Govern adoptat el18 d'octubre de 2011 sobre la 
composició i funcions de la Comissió ,lnterdepartamental del Canvi Climàtic. 

Segona 
El Consell Català del Clima 

Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i el règim de funcionament a què es 
refereix l'article 24.3, les funcions podran canalitzar-se mitjançant la Taula per al desenvolupament 
sostenible de Catalunya o d'altres òrgans · que, atesa la seva composició i finalitats, puguin 
desenvolupar aquestes funcions. Es faculta el Govern per tal que de forma definitiva pugui assignar 
aquestes funcions a organismes ja existents. 

Tercera 
Avaluació independent de les polítiques en matèria de canvi climàtic 

Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i l'estructura del grup d'experts a què es 
refereix l'article 25.2, aquestes funcions s'atribueixen al Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CAOS). 

( 

Quarta 
Avaluació al'!1biental de plans, programes i projectes 

Mentre no es desenvolupin reglamentàriament les metodologies Cl què fa referència l'article 29, 
apartat l, lletra d), són d'aplicació les instruccions que els departaments res'ponsables en matèria 
d'avaluació ambiental i de canvi climàtic hagin publicat. 
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A l'empara de la disposició addicional primera del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legis lat iu 2/2004, de 5 de març, es deroga l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, que queda substituït per l'impost sobre la circulació i la contaminació dels veh icles de tracció 
mecànica. 
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Primera 
Inventari d'Emissions a l'Atmosfera de Catalunya 

- 1. S'habilita el Govern perquè, reglamentàriament, estableixi la metodologia per a l'elaboració i 
actualització de l'Inventari d'Emissions a l'Atmosfera de Catalunya, en base a les directrius i criteris 
comunitaris. 
2. El Govern, en el termini d'Un any a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, revisarà cada 
cinc anys la relació de contaminants inclosa en l'Annex I d'aquesta Llei . Així mateix, en cas de 
modificació o variació de la normativa i directrius europeés i internacionals, el Govern podrà actualitzar 
la relació de contaminants a l'atmosfera que consten en l'Annex I d'aquesta Llei . 

Segona 
Integració dels objectius de la llei als plans i programes sectorials 

D'acord amb els articles 4.5, 7.2 i 22.2 els diferents departaments del govern de la Generalitat de 
Catalunya han d'integrar en llur planificació i programació sectorials, en un termin i no superior a tres 
anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, tant els objectius referents a la reducció de les emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle com els referents a la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. 

Tercera 
Informació que han de subministrar determinades empreses 
infraestructures 

els titulars de determinades 

1. S'habilita el Govern perquè reglamentàriament estableixi l'abast i la metodologia dels inventaris a 
què fan esment els articles 14 i lS, així com la concreció de l'habilitació de les entitats de çertificació. 

2.- En aquest desenvolupament es tindrà en compte l'existència de programes voluntaris establerts per 
la Generalitat de Catalunya que totalment o parcial incloguin els requis its esmentats. 

Quarta 
Inventari d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle als departaments del govern de la 
Genera litat de Catalunya i els organismes que en depenen 

. En aplicació de l'article 28 apartat 4, els departaments del govern de la Generalitat de Catalunya i els 
organismes que en depenen han de disposar en el termini d'un any de l'aprovació d'aquesta Lle i d'un , -

inventari de les seves emiss ions de GEH derivades del consum de combustibles fòssils, de gasos 
fluorats i del consum d'electricitat. En el termini de dos anys des de l'aprovació d'aquesta Llei , els 
departaments de la Generalitat de . Catalunya i els organismes que en depenen incorporaran 
progressivament en aquest inventari les emissions de GEH indirectes que siguin rellevants per a la seva 
organització. 

Cinquena 
Fons Climàtic 

En el termin i d' un any de l'aprovació d'aquesta Ll ei, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de 
presentar una proposta de reglament que estableixi el f unci onament del Fons Climàtic. 
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progr~mes voluntà'rls de compèlí~a~lód'e~is.Ml'ffê'oIlf!r,pm~~ts~~'!!i1tU' ê'@cmi1"fi'iV~ e I de reducció de 
la vul'nerabilitat davant el canvi climàtic 

En el termini d'un any de l'aprovació d'aquesta Llei, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha 
d'establir els reglaments que desenvolupin el funcionament d'aquests dos programes voluntaris , 

Setena 
Tram autonòmic de l'impost de l'IRPF 

D'acord amb l'article 29 sobre simplificació i racionalització administratives, en el termin i d'un any de 
l'aprovació d'aquesta Llei, el govern de la Generalitat de Catalunya ha de presentar una proposta de 
modificació del tram autonòmic de l'impost de l' IRPF amb l'objectiu d'incloure una bonificació per 
inversions de millora de l'habitatge relatives a l'ús i foment de les energies renovables, així com per 
obres de rehabilitació en la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, especialment aquelles 
actuacions encaminades a la reducció de la demanda energètica i de recursos naturals, 

( 

Vuitena 
Modificació del codi civil català 

D'acord amb l'article 29 sobre simplificació i racionalització ~dministratives, en el termini d'un any de 
l'aprovació d'aquesta Llei, el Govern ha de presentar una proposta de modificació del codi civil català 
per afavorir, entre d'altres, la introducció de plaques solars a les teulades, dispositius d'energia 
minieòlica , i escomeses d'electricitat als pàrkings comunitaris per a vehicles elèctrics. La proposta 
inclourà criteris de control perquè totes aquestes modificacions es facin garantint les normatives 
urbanístiques i de paisatge. 

Novena 
Bonificacions, devolucions i ajuts a l'adquisició de carburants d'origen fòssil 

En un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, èl govern de la Generalitat de 
Catalunya revisarà les bonificacions, devolucions i d'altres mesures similars que s'apliquin directament 
a l'adquisició de carburants d'origen fòssil. Aquesta revisió inclourà un calendari per a la seva , 
progressiva eliminació i uns criteris que han de permetre que, mentre siguin vigents, la devolució o 
bonificació es faci atenent als principis d'eficiència, estalvi i contribució a les emissions de GEH , 

Desena 
Modificació del Decret 342/2011 de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

1. Es modifiquen les lletres a, j, k, I, i n de l'article 129 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de 
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat que resten redactades de la manera 
següent: 

" a) Impulsar i coordinar a Catalunya l'establiment d'estratègies i plans en matèria de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic, sobre la base dels comprom isos adoptats per la Unió Europea", 
" j) Aval\Jar els impactes, la identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors 
socioeconòmics més vulnerables , i proposar les mesures d'adaptació necessàries per redu ir la 
vulnerabilitat " , 
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Direcció General . . 

dePolítiqy~~ ,A~qi,~r,lta ls _ ', " .. l,I , " !11:1f ')i:N"~!l"'. 
" k) Impu!.~él, r, .. !lÇj:JJaçjQ¡js,;j :. p.(pj.~ctes. per::m,¡U.8rar I . 1'!lmF"tft~~.:f~~~ -

climàtic a Catalunya ila integradóde l'adaptaCió a les polítiques sectorials i locals". 
del canvi 

" I) Desenvolupar i donar suport a la participació d'empreses, administracions i d'altres organitzacions 
en programes voluntaris d'inventari i reducció d'emissions de GEH, compensació de GEH i de reducció 
de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic". 
" n) Anàlisi, informació i difussió del compliment dels objectius d'emissions de GEH a Catalunya i 
estimació de la seva evolució futura". 

2. S'afegeix la lletra q a l'article 129 del Decret 342/2011, amb el text següent: 

"q) Avaluar l'evolució de la capacitat d'emmagatzematge de carboni als embornals de Catalunya". 

Onzena 
Impost de circulació i contaminació de vehicles de tracció mecànica 

1. L'impost previst a la secció segona del capítol cinquè d'aquesta llei serà d'aplicació en el termini d'i 
any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

2. El Govern de la Generalitat estudiarà la viabilitat d'establir coeficients de contaminació per a d'altres 
vehicles de tracció mecànica no inclosos a l'article 38.4. 

Dotzena 
Entrada en vigor 

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Direcció General ' , 

2.09.14 

de ~oHtiquei Am~ientals 

ANNEX I 

Relació de contaminants a l'atmosfera inclosos en l'Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera (article 
S apartat 1) 

a) Aeidifieadors, precursors d'ozó i GEH : 

SOx, 

NOx, 

COVNM, 

CH4, 
CO, 

C02, 
N20, 
NH3, 

SF6, 

HFC, 
PFC 

b) Meta/is pesants: 

As, 

Cd, 

Cr, 

Cu, 

Hg, 

Ni, 

Pb, 

Se, 

Zn 

e) Partícules : 

PM2,5, 

PM10, 

PST 

d) COP : 

HCH, 
PCP, 

HCB, 
' TCM, 

TRI, 

PER, 

TCB, 
TCE, 

DIOX, 

HAP 
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Contingut mínim de l'informe a què fa referència l'article 28 apartat 4 

a) Inventari d'emissions de GEH 
b) Mesures d'estalvi i eficiència energètica i en l'ús de l'aigua en edificis 
c) Mesures de reducció en la generació i millora de la gestió de residus 
d) Mesures d'implantació d'energies renovables 
e) Mesures dè foment del transport col ·lectiu 
f) Mesures per a la introducció de vehicles amb ba ixes emissions de CO2 

9.14 

g) Actuacions en matèria d'ambientalització de la contractació pública, amb especial incidència en els 
grups de productes definits com a priorita ris per la UE així com els establerts en les guies 
d'ambientalització de la General itat de Catalunya 
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PAHlAM:E~U DE CATALUNYA 
1111 Gèneralitat de Catalunya . . 
IIWI Departamen.t de,Ter.ritori i $ostenibilitat 

REG.lSTRE G.E.NERAl 2 .09.14 

Direcció General . 00457 16.02.16008597 
de Polítiques Ambientals ,. 

AVANTPROJECTE·DE L~EI CAT J.r-.~~-'L CANVI CLIMÀTIC 

MEMÒRIA GENERAL SOBRE LA NECESSITAT DE LA LLEI CATALANA 
DEL CANVI CLIMÀTIC 

Aquesta memòria s'elabora a l'empara del que estableix l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, quant a la necessitat d'acompanyar els 
avantprojectes de llei, entre d'altres, amb una memòria general que ha de contenir, pel cap baix, 
l'adequació de la norma als fins que es persegueixen; el marc normatiu en què s'ins-ereix; la relació 
de les disposicions afectades per l'aitantprojècte de llei .i la tàula de vigències i derogacions 
resultants; la competència de la Generalitat sobre la matèria, .i la relació motivada de les persones i 
les entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit d'audiència o la l ' , - ¡',",v",,,ciient a 

informació pública . ~n 1'.i . / 
V- 11..lh - " 

1. Justificació de la necessitat de la disposició 

Avançar cap a un model econòmic de baixa intensitat en carbf 

El canvi climàtic és un dels grans reptes que ha d'encarar la nurlfa" .. ..: - (XI. La 
comunitat científica internacional, a través del Grup /ntergovernamental d'Experts sobre Canvi 
Climàtic (/PCC en anglès), i coincidint amb la presentació del 5è Informe publicat en el decurs dels . 
anys 2013 i 2014, ha llençat, una vegada més, un seriós crit d'alerta: el canvi climàtic és 
inqüestionable, està provocat per l'acció de l'home, les seves conseqüències són ben visibles i cal 
actuar urgentment. Aquesta alerta va adreçada molt especialment als. poders públics però també al 
conjunt de la societat: el model de creixement i de desenvolupament seguit pels països anomenats 
del primer món, basat en un consum energètic procedent de combustibles fòssils, no és ni sostenible 
en el temps ni generalitzable al' conjunt de països de la Terra. L'increment en la generació de gasos 
amb efecte d'hivernacle (GEH), especialment el COz, i l'augment de llur concentració a l'atmosfera, 
n'ha alterat el balanç energètic i com a conseqüència les característiques del clima. L'escalfament 
produït per l'increment de GEH no s'ha d'interpretar només com un canvi de la temperatura mitjana 
de la Terra, sinó com una alteració profunda de les altres variables climàtiques: la pluviometria, tant 
en quantitat com en distribució, els fenòmens meteorològics extrems, les sequeres, l'escalfament i 
l'acidificació dels oceans, l'increment del nivell del mar, el retrocés de les glaceres. Una · alteració 
profunda de les variables climàtiques que ja suposa impactes evidents en la distribució de la flora i la 
fauna, la productivitat dels conreus, la disponibilitat d'aigua, la salut, i sobre nombroses activitats 
socioeconòmiques. 

Totes les regions del planeta en mostren evidències; a Catalunya també se n'han identificat: la 
temperatura mitjana anual ja s'ha incrementat més de 1,2 Q'C respecte el 1950 -a un promig de 
0,22QC per dècada-, la precipitació en el període 1950-2011 s'ha reduït durant les èpoques d'estiu en 
un 5,4% per dèçada, i la temperatura de l'aigua del mar en els primers 50 m 'de f~mdària ha 
augmentat a un ritme de 0.30QC per dècada. Els impactes sobre la biodiversitat, la disponibilitat 
d'aigua, la dinàmica litoral o els.-sectors socioeconòmics com l' agricultura i el turisme també ja són 
identificables. Els sistemes naturals i ers sectors socioeconòmics ja es van adaptant de manera 
natural , però sovint els ritmes del canvi no estan sincronitzats amb la capacitat i la celeritat d'aque~ta 
aaaptació . La Llei Catalana del Canvi Climàtic ha de contribuir a què aquesta adaptació es fàci des 
d'una visió més integrada i coordinada. És evident que en la mesura que una societat s'avanci en 

Av Diagonal. 523-525 
011029 Barcelona 
Tei. 93 444 50 00 
cax 93 41 387 ')9 
hltp íí',vww JencaLcal:i ternton 

1 

PAHlAM:E~U DE CATALUNYA 
1111 Gèneralitat de Catalunya . . 
IIWI Departamen.t de,Ter.ritori i $ostenibilitat 

REG.lSTRE G.E.NERAl 2 .09.14 

Direcció General . 00457 16.02.16008597 
de Polítiques Ambientals ,. 

AVANTPROJECTE·DE L~EI CAT J.r-.~~-'L CANVI CLIMÀTIC 

MEMÒRIA GENERAL SOBRE LA NECESSITAT DE LA LLEI CATALANA 
DEL CANVI CLIMÀTIC 

Aquesta memòria s'elabora a l'empara del que estableix l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, quant a la necessitat d'acompanyar els 
avantprojectes de llei, entre d'altres, amb una memòria general que ha de contenir, pel cap baix, 
l'adequació de la norma als fins que es persegueixen; el marc normatiu en què s'ins-ereix; la relació 
de les disposicions afectades per l'aitantprojècte de llei .i la tàula de vigències i derogacions 
resultants; la competència de la Generalitat sobre la matèria, .i la relació motivada de les persones i 
les entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit d'audiència o la l ' , - ¡',",v",,,ciient a 

informació pública . ~n 1'.i . / 
V- 11..lh - " 

1. Justificació de la necessitat de la disposició 

Avançar cap a un model econòmic de baixa intensitat en carbf 

El canvi climàtic és un dels grans reptes que ha d'encarar la nurlfa" .. ..: - (XI. La 
comunitat científica internacional, a través del Grup /ntergovernamental d'Experts sobre Canvi 
Climàtic (/PCC en anglès), i coincidint amb la presentació del 5è Informe publicat en el decurs dels . 
anys 2013 i 2014, ha llençat, una vegada més, un seriós crit d'alerta: el canvi climàtic és 
inqüestionable, està provocat per l'acció de l'home, les seves conseqüències són ben visibles i cal 
actuar urgentment. Aquesta alerta va adreçada molt especialment als. poders públics però també al 
conjunt de la societat: el model de creixement i de desenvolupament seguit pels països anomenats 
del primer món, basat en un consum energètic procedent de combustibles fòssils, no és ni sostenible 
en el temps ni generalitzable al' conjunt de països de la Terra. L'increment en la generació de gasos 
amb efecte d'hivernacle (GEH), especialment el COz, i l'augment de llur concentració a l'atmosfera, 
n'ha alterat el balanç energètic i com a conseqüència les característiques del clima. L'escalfament 
produït per l'increment de GEH no s'ha d'interpretar només com un canvi de la temperatura mitjana 
de la Terra, sinó com una alteració profunda de les altres variables climàtiques: la pluviometria, tant 
en quantitat com en distribució, els fenòmens meteorològics extrems, les sequeres, l'escalfament i 
l'acidificació dels oceans, l'increment del nivell del mar, el retrocés de les glaceres. Una · alteració 
profunda de les variables climàtiques que ja suposa impactes evidents en la distribució de la flora i la 
fauna, la productivitat dels conreus, la disponibilitat d'aigua, la salut, i sobre nombroses activitats 
socioeconòmiques. 

Totes les regions del planeta en mostren evidències; a Catalunya també se n'han identificat: la 
temperatura mitjana anual ja s'ha incrementat més de 1,2 Q'C respecte el 1950 -a un promig de 
0,22QC per dècada-, la precipitació en el període 1950-2011 s'ha reduït durant les èpoques d'estiu en 
un 5,4% per dèçada, i la temperatura de l'aigua del mar en els primers 50 m 'de f~mdària ha 
augmentat a un ritme de 0.30QC per dècada. Els impactes sobre la biodiversitat, la disponibilitat 
d'aigua, la dinàmica litoral o els.-sectors socioeconòmics com l' agricultura i el turisme també ja són 
identificables. Els sistemes naturals i ers sectors socioeconòmics ja es van adaptant de manera 
natural , però sovint els ritmes del canvi no estan sincronitzats amb la capacitat i la celeritat d'aque~ta 
aaaptació . La Llei Catalana del Canvi Climàtic ha de contribuir a què aquesta adaptació es fàci des 
d'una visió més integrada i coordinada. És evident que en la mesura que una societat s'avanci en 

Av Diagonal. 523-525 
011029 Barcelona 
Tei. 93 444 50 00 
cax 93 41 387 ')9 
hltp íí',vww JencaLcal:i ternton 

1 



r" .. ','" . "". 
- :- ":: .~-"'~-.:: .r-::., ~ : .. "; > : _ .. , ... 
. 

1111 G;eneral¡tà(d~ CàiaIÚñya :;" .1 i 

' W D;epartament·de Territori i,So.steníbilitat 
Direcció General' '. '. :. 
d~ Pol~ique • . Ambientals" r· 

• ~ '" ..... . 1 • • ' .. . • .. ,_ ' " , _ _ • .. ! 

l'adaptació a aquests impactes hauràde 'súportar me 
¡ . ' 

p;\i:~rAUffi~r5:~ c.Ai.\W::jY. . 9,14 
REGISTRE GENERAL 

_ O O 4 5 8 i 6. 02 16 O (t 8 59 7 
• 

rs cos~~~~@~Etr..tals, sOqj,aJ~j~~fl..Q.~t. _ ........ ...-.--------..-...-.. ...... 
Ala vegada, el canvi climàtic també ofereix oportunitats fruit dels canvis en l'entorn que es van 
prod,uint gradualment: les tecnologies permeten fer un ús més eficient dels recursos (en els 
processos industrials, al, transport, a la llar); les energies renovables cor:nencen a ser plenament 
competitives respecte les convencionals; apareixen noves formes de consum que desmate¡rialitzen 
l'economia, ja sigu,i el cotxe compartit, el consum de proximitat o l'àmplia aplicació de les TIC. A més, 
ja són una realitat els nous nínxols de negoci, com els, mercats de carboni, la gestió de la mobilitat, 
els biocombustibles de segona generació, l'electrificació del "transport, la construcció amb criteris 
'd'eficiència o l'aplitació de les tecnologies a les ciutats (smartcities). 

Tots aquests canvis són conseqüència ~'un canvi tecnològic, d'un impuls de fes polítiques públiqúes i, 
en especial, d'una sensibilitat ciutadana. La nova realitat que implica el canvi climàtic tal'Dbé ofereix. 
oportunitats econòmiques, i amb la Llei Catalana del Canvi Climàtic es contribuirà a impulsar aquests 
sectors com a base d'un desenvolupament econòmic innovador, competitiu, de baixa intensitat en 
carboni, creador de riquesa i de llocs de treball. 

Coherèpèia amb la palítlca climàtica, de, la. Unió, Europ.éa 

La Unió Europea ha assumit el paper de lideratge a nivell global de les polítiques climàtiques. Això 
s' ha tradu'it en diverses iniciatives normatives en aquest camp, convertint el canvi climàtic en un dels 
seus eixos d'actuació 'prioritaris i estratègics. Entre els fets més rellevants podem destacar: 

• L'aprovació l'any 2003 de la Directiva 2003/87 ICE, que crea el règim del comer'ç de drets 
. d'emissió de ~EH. Unes 12.000 instal·lacions industrials arreu d'Europa (unes 180 a Catalunya) 
tenen establerts uns límits a les seves emissions de GEH, que poden a.ssolir mitjançant un 
mecanisme dè mercat (compra i venda de crèdits de C02eq). 

• El Consell Europeu adopta, l'any 2009, el conegut com a Pa'quet Energia i Clima que assumeix el 
triple compromfs'comunitari per a l'any 2020 de reduir les emissions de GEH en un 20%, utilitzar 
el 20% d'energies renovables i augmentar l'eficiència energètica en un 20%. Actualment la 
Comissió ja ha iniciat els treballs i els debats entre els Estats Membres per a l'establiment d'uns 
nous objectius en l'horitzó 2030. 

-L'any 2013 s'aprova l'Estratègia europea d'adaptació al canvi climàtic que estableix les bases i 
prioritats per actuar a .10tS els nivells de l'administració, europea, nacional i l'Oca I per esdevenir 
menys vulnerables als impactes del canvi climàtic. 

• L' Esfratègia Europa 2020 és l'instrument que fixa unes fites de creixement de la Unió Europea 
per a la propera dècada, amb la finalitat no només de superar la crisi econòmica sinó també 
esmenar els efectes del nostre model de creixement i aconseguir un creixement intel·ligent, 
mitjançant inversions més efici.ents en educació, investigació i innovació; un creixement 
sostenible basat en una economia baixa en carboni i en una indústria competitiva; i un 
creixement integrador, que posj l'accent en la creació d'ocupació í en la reducció de la pobresa. . 

És important destacar que el' canvi climàtic s'està incorporant a la resta de polítiques sectorials 
europees i no únicament a les energètiques". També en les polítiques agrícoles i ramaderes, les de 
transport i mobilitat, les de gestió de l'aigua, les d'infraestructures o la gestiÓ forestal i, molt 
especialment, en aquelles que ofereixen oportunitats de finançament com els fons de cohesió, el 
FEDER o les polítiques de R+D+i. Per això en els darrers anys els estaments europeus han anat 
adoptant una sèrie de reglaments, directives, recomanacions, propostes legislatives i resolucions que 
contenen diverses mesures relatives al canvi climàt ic, 
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competitives respecte les convencionals; apareixen noves formes de consum que desmate¡rialitzen 
l'economia, ja sigu,i el cotxe compartit, el consum de proximitat o l'àmplia aplicació de les TIC. A més, 
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• la llei Catalana del Can'{,i Climàtic ha de c ntribU\~\¡\~H.:i~h! o!aiÇ.Ç.lliL~ OENTR.ADa seva relació amb 
les polítiques europees. Pèr una banda, aSSUlTlIr com a propi el lideratge climàtic que exerceix la Unió 
Europea .L..e.stablir els mecanismes normatius perquè des de Catalunya es redueixin les emissions de 
gasós:.$frir¡ '·;i=ècte d'hivernacle en la part proporcional què correspon dels compromisos europeus. 
Per altra banda, aquesta llei permetrà millorar el posicionament de Catalunya de tal manera que 
permeti implementar totes aquelles polítiques europees sectorials i de finançament relatives al canvi .. . 
climàtic. ¡ . 

Millorar l'aplicació de la normativa comunitària 

La llei Ca,talana del Canvi Climàtic ha de facilitar l'aplicació de la normativa climàtica de la Unió 
Europea d'una manera més eficaç i sòlida. Els compromisos que' la UE adopta, especialment pel que 
fa a les emissions de GEH, tenen posteriorment la ' seva- traducció a nivell dels Estats Membres, de 
manera que tots hi són compromes.os, si bé amb diferents nivells d'eJ$igència en l'esforç. Però 
aquests compromisos no són vinculants a estructures administratives no estatàls, com és el cas de les 
comunitats autònomes de l'Estat espanyol: els compromisos i els objectius són exigibl.es i coneg!;Jts a 
nivell de l'Estat, però no passa el mateix amb les contribucions de ¡es diverses comunitats autònomes 
en l'assoliment d'aquests objectius. Unes comunitats autònomes que, bo és recordar-ho, disposen 
d'un elevat nivell competencial en molts dels àmbits afectats per a l'assoliment d'aquests 
compromisos. 

D'acord amb el principi d'interpretació del Dret Nacional conforme al Dret de la Unió, els Estats 
membres han d'adoptar totes les mesures generals o particulars escaients que assegurin el 
compliment de les obligacions dels Tractats de la Unió o resultants dels actes de les institucions de la 
Unió Europea. Per tant, la Generalitat de Catalunya, en tant què administració competent dins la 
Unió Europea, té el drett l'obligació, dins. el marc de les seves competèn~ies, de dur a terme les 
actuacions necessàries per contribuir a l'assoliment dels objectius generals de laUE. 

En aquest context, i en absència d'una llei espanyola del canvi climàtic, l'elaboració i ulterior 
aprovació d'una llei Catalana del Canvi Climàtic facilitaria l'aplicació real i efectiva de les normes del 
Dret Europeu a Catalunya. 

Afirmar el marc competencial 

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) estableix el següent en relació a les competències relatives 
al canvi climàtic: 

Article 144. Medi ambient espais naturals i meteorologia 
1. Corresponen ' o la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la 
competència per a restabliment de normes addiçionals de protecció. Aquesta competència 
compartida inclou en tot cas: 

(. .. ). 
h) La regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d'aquest, la 
declaració de zones d'atmosfera contaminada i l'establiment d'altres instruments de control 
de la contaminació, amb independència de l'administració competent per a autoritzar l'obra, 
la insta/·lació o l'activitat que la produeixi. 

i) La regulació del règim d'autorització i seguiment de l'emissió de gasos d'efecte hivernae/e. 
( ... ) ~ 
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5. Correspon a la Ge~eralitat l'establiment 'uti ; servet;"'~teorol¿gic propi, el subministrament . . , ~ 

d'informació meteorològica i climàtica, incïóeni:-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les 
situacions meteorològiques de risc, i també la recerca en aquests àmbits l'elaboració de la 
cartografia climàtica. 

Addicionalment al que s'ha assenyalat, és important destacar tal i com ja s'ha subratllaten apartats 
anteriors, que el canvi. climàtic és un element transversal . que afecta clarament m01tes polítiques 
sectorials, entre d'altres: energia, indústria, transport i mobilitat, resiçius, aigua, habitatge, 
biodiversitat, agricultura, gestió forestal, salut o turisme, sobre les que. I~EAC atorga a la Generalitat 
àmplies competències. Tot i així, sovint es produeixen situacions amb interpretacions competencials 
molt diferents entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. COlf1seqüència 
d'aquestes diferents interpretacions són els diversos recursos interposats al Tribunal Constitucional 
ja que des de la Generalitat de Catalunya s'ha considerat que l'Estat fa un ús qüestionable de les 
polítiques de canvi cHmàtic i de la incidència que aquest pot tenir sobre les activitats econòmiques, 
excedint les competències que l'ordenament constitucional i estatutari li té reservat. 

En la mesura que des de Catalunya no es reguli el paper de la Generalitat en matèria de canvi 
climàtic, el risc de trobar-se amb una iniciativa estatal que condicioni l'actuació del Govern de 
Ca~alunya és força alt. L'ajornament de la nol"ma augmentaria el risc, doncs, que la política climàtica 
catalana estigúés fortament condicionada per l'actuació de l'Administració General de l'Estat, ' 
limitant la capacitat d'actuació i de definició d'un marc legal propi ad'aptat a la realitat social, 
econÒmica i ambiental catalana, alhora· que relegaria Catalunya a un segon pla. Unes conseqüències, 
doncs, del tot incongruents atenent les àmplies competències que ostenta Cat~lunya en matèria de 
mitigació i adaptació. 

La Llei Catalana del Canvi Climàtic ha de contribuir a afirmar i clarificar les competències de la 
Generalitat de Catalunya no només en les polítiques climàtiques sinó també en aquelles altres 
polítiques sectorials amb àmbits rellevants pel canvi climàtic. 

Actuar coordinadament dins l'administració catalana en matèria climàtica 

L'acció climàtica es du a terme en gran part actuant sobre altres àrees ja siguI en tant que 
responsables d'emetre GEH, per tenir capacitat d'embornal (fixació de CO2) o per ser susceptible de 
rebre els impactes derivats del canvi climàtic. Àrees com l'agricultura, l'energia, la biodiversitat, la 
mobilitat, la salut, el turisme, els recursos hídrics, els sectors industrials, les infraestructures, la gestió 
forestal, etc ... es veuen i es veuran afectats d'una o altra manera. Així mateix, el desenvolupament 
de les ' polítiques se.ctorials en cada un d'aquests àmbits pot tenir el seu impacte sobre la 
intensificació o l'atenuació del canvi climàtic. Precisament, la separaciÓ de les polítiques sectorials i la 
falta d'interconnexió I relació entre elles no ajuden a desenvolupar mesures efectives de lluita contra 
el canvi climàtic. 

La ' Llei permetrà consolidar i reforçar ,els mecanismes de coordinació ja existents del Govern i 
assegurar la transversalitat necessària en l'aplicació de cadascuna deies polítiques sectorials. La 
transversalitat del canvi climàtic no es limita només a les polítiques sectorials dins el govern de la 
Generalitat de Catalunya, sinó que també afecta els diferents nivells de l'administració pública . En 
efecte, cal tenir present que l' adaptació al canvi climàtic té un component d'actuació clarament local. 
Així mateix, els impactes del canvi climàtic poden tenir característiques particula'rs en funció de 
l'àmbit territorial i que obliguen a implementar actuacions d' adaptació diverses. 
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En la mesura que des de Catalunya no es reguli el paper de la Generalitat en matèria de canvi 
climàtic, el risc de trobar-se amb una iniciativa estatal que condicioni l'actuació del Govern de 
Ca~alunya és força alt. L'ajornament de la nol"ma augmentaria el risc, doncs, que la política climàtica 
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La' mitigació d.~1 canvi climàtic també té una forta incidèn~~eR!:I~~políÚguè'~)~'fd\Nt~fr,~ : la gestió 

de la mobilitat, el transport públic, la gestió de residus o l'ús de l'aigua, entre molts d'altres, És 
important destacar que Catalunya és un referent a Europa amb més de 500 municipis formant part 
de la Iniciativa europea "Covenant of Mayors" (Pacte d'Alcaldes) mitjançant la qual aquests municipis 
es compt.bm~.tel") .a reduir les seves emissions de GEH en un 20%. 

, • ,"', t '.' ~ .. f •• '. , 

I f ~ l' .',t ,t, ., • . _ . 

Dins d'aquest' matcA~q~~u'a'ci? rê,o,~~ilflada és important comptar amb la complicitat dels sectors 
socioeconòmics., , Ila ciú't'aei'an;à. Un~ Llei Catalana del Canvi Climàtic permetria establir els 
mecanismes que {fatili~'~ If p¡a~icipaci1 en el disseny de les diferents polítiques climàtiques i, 'també, 
en les polítiques sectorials 'eJ toi allò/ que sigui rellevant des del punt de vista de la mitigació o de 
l'adaptaciÓ' ~1 canvj.~lir;nàtic. : 

'> ,.. .. ', . , 

. -... ~, •... , ., ... . ..:'; 

~ ... ~ ~ ... .. 
Reforç de la planificació , . .'. 

En l'actualitat, existeixen. una ~èrie de regulacions o orientacions de caràcter plurianual i formulació 
programàtica (plans, programes i estratègies temàtiques) que tracten de,S d'una perspectiva global o 
de conjunt la lluita contra.el canvi climàtic, incloent tant objectius de reducció de GEH com línies 
generals d'accíó. Tot i que poden tenir naturalesa normativa arran de la sentència del Tribunal 
Constitucional 102/1995, en la majoria dels casos són directrius de caràcter polític. . ' .' 
Mitjançant una Llei es disposaria d'un text legal consolidat que obligui la planificació i l'aplicació 
d'instruments concrets per reduir ra contribució antròpica al canvi climàtic, adaptar-se als seus 
impa~tes i, finalment, promoure una transició vers una economia baixa en carboni i eficient en l'ús 
dels recursos. 

2. Adequació de la norma als fins que es persegueixen 

La Llei Catalàna del Canvi Climàtic és una norma curta i sintètica . Adopta les bases imprescindibles 
que es deriven de la legislació comunitària bàsica, i configura els elements essencials per a la 
regulació d'aquest instrument a Catalunya. T0t això sense perjudici de l'ulterior desenvolupament 
reglamentari que inevitable¡nent es preveu que caldrà emprar per tal de donar sortida a aspectes de 
detall. 

Pel que fa a l'estructura aquesta Llei consta de 60 articles agrupats en un capítol preliminar, sis 
capítols, set disposicions addicionals, quatre disposicions transitòri~s, l disposició derogatòria i 
dotze disposicions finals. 

El capítol. preliminar,determina l'objecte de la Llei, en detalla les responsabilitats, concreta l'àmbit 
d'aplicació i estableix les definicions a les quals fan referència les disposicions de la Llei. 

El capítol primer conté la regulació dels objectius relatius a les polítiques de mitigació i dels 
instruments de planificació i programació necessaris. En aquest sentit estableix la necessitat de fixar 
uns objectius d'emissions de GEH des de la premissa que Catalunya assumeix els objectius de 
reducció i els mateixos criteris de temporalitat i de repart iment d'esforços establerts per la Unió 
Europea, motors de la transició de Catalunya vers un modet de d~senvolupament sosten ible. S'hi 
preveu, alhora, la possibilitat de modificar els objectius de reducció sota determinats supòsits, així 
com els mecanismes i la metodologia adients que permetin establir un sistema cata là d'Invent ar i 
d'emissions a l' atmosfera , detal lat a l'Annex I de l'avantprojecte, i ,del qual deriva l'Inventari Cat alà 
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Intergovernamental d'Experts sobre canvïclimàtis. 

El capítol segon es refereix als objectius d'adaptació, amb la finalitat essencial d'esdevenir menys 
vulnerables als impactes del canvi climàtic, tot i dotant Catalunya dels instruments de planificació i 
programació necessaris. En aquest sentit, s'estableix l'elaboració d'un marc estratègic de referència 
on s'emmarcaria l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic ja aprovada (ESCACC). Recuit els 
requisits mínims que han de contenir els plans i programes sectorials amb la finalitat de reforçar la 
transversalitat i assolir una coordinació intersectorial assegurant queIa legislació sectorial catalana 
s'adapti al nou marc regulador del canvi climàtic, de tal manêra que els diversos departaments de la 
Generalitat de Catalunya a qui correspon intervenir en matèries que són de la seva competència 
(agricultura, aigua, biodiversitat, comerç, educació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, -
infraestructures, mobilitat, medi natural, protecció civil, ramaderia, recerca, residus,' salut, transport, 
turisme i urbanisme) integrin en llur planificacio i programació sectorials e,ls objectius referents a la 
reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. Es reforça la col·laboració amb el Servei 
Meteorològic de Catalunya per tal de disposar del millor coneixement disponible en matèria 
d'evolució del clima tant passat com futur. 

El capítol tercer es dedica a la integració dels objectius de la llei en totes les polítiques sectorials de 
les Administracio'ns Públiques. Es recullen, d'aquesta forma, disposicions en relació amb el sector 
agrícola i ramader, de l'aigua, de la biodiversitat, de la gestió . forestal, del sector energètic, la 
indústria, els serveis i el comerç, les infraestructures, els residus, la salut, el transport ria mobilitat, el 
turisme, l'.edificació i construcció sostenibles, el medi urbà, el planejarr'lent urbanístic i territorial, i les 
universitats ila recerca. 

El capítol quart delimita el model organitzatiu que es va consolidar amb l'aprovació del Decret 
342/2011, de li de maig, i recull les competències i les responsabilitats en la planificació i execució 
de les polítiques climatiques de Catalunya. Es reforça el paper de !a Comissió Interdepartamental del 
Canvi Climàtic (CICC), òrgan col ·legiat que té, entre altres funcions, promoure accions de caràcter 
transversal entre els diferents departaments per disminuir les emissions de GEH i adaptar-se als 
impactes, desplegant així el marc competencial definit per l'entrada en vigor de l'Estatut · 
d'Autonomia aprovat el 2006. 

En el mateix capítol i en el marc dels principis rectors ,de la Unió Europea i dels tres pilars sobre els 
que es b'asa el Conveni d'Aarhus, s'articula el dret dels ciutadans a participar en els processos de 
presa de decisions que s'adoptin en matèria de canvi climàtic, es regula la naturalesa, finalitats i 
funcions del Consell Català del Clima com a òrgan de participació social amb la pre'sència 
d'organitzacions i institucions representatives d'interessos diversos. S'estableix també un mecanisme 
d'avaluació i seguiment de les mesures en -matèria de mitigació i adaptació que contindrà una 
avaluació feta per la pròpia CICC i a la que se li afegirà un informe d'experts independents. Ambdós 
informes s'elevaran al Govern i al Parlament, amb una periodicitat màxima de~tres anys. La llei 
preveu que aquest informe fet per experts sigui prèceptiu però no vinculant i que contingui 
l'avaluació de la planificació, execució i foment de les polítiques climàtiques així com les orientacions 
a seguir, A través de portal web institucional de la Generalitat de Catalunya es posarà a disposició de 
la ciutadania els informes esmentats.-

S'aborda també la necessitat que els ens locals en llur planificació incorporin tant els aspectes 
relatius a les emissions de GEH com l'anàlisi de la seva vulnerabilitat front els impactes del canvi 
cl imàtic. També es destaca el fet que el finançament necessari per a ,' execució de les mesures ha 
d'incloure l/aplicació de polítiques fiscals que incentivin les bones pràctiques i les conductes6 
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tendents a afavorir lamitigac,ió i. dismj nuir la Pi!,)~ ~J~~~~.tg~ld[~¡~~é~~ivin les m.ales 
pràctiques, sense oblidar però que també serà necessària l'aportació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant convocatòries públiques d'ajuts. 
De conformitat amb les previsions fixades en l'article 42 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i en 
el ~Ia de l'energia i canvi climàtic (PECAC 2013-2020), la Llei aborda la lluita per garantir l'accés a 
determinats recursos bàsics com una nova prioritat social, especialment dels que es troben en 
situació de pobresa i risc d'exclusió. S'estableixen mecanismes específics preferents per a les 
persón5!$ 'afectade!?_ q~e permetin aquests col·lectius disposar dels serveis bàsics d'energia elèctrica, 
aigua. ¡. :cO~bu¿tib1ê~ ¡;lo carburants, com és el cas de l'establiment d'un mínim vital a uns preus 

~ • ,-" ¡,ol . 

reduïts que poden arri-barfins a l'exempció del seu pagament. . . 
, .... \ ¡., (¡ 

S'inclou tamb'é un a~ticle relatiu a l'exemplificació a l'administració: l'exemple com a vehicle de 
comunicació i motor de canvi. Així, com a novetat, s'avança l'obligació establerta per la Directiva 

~ .. ~ , 
2010/31!UE J~lativq a l'eficiència energètica dels edifiCis, segons la qual els edificis que es _ 
construeixin sig~in- de consum d'energia gairebé nul, de manera que les sol·licituds de noves 
edificacions (2017 pels edificis públics i 2019 pels privats) ja hauran d'incloure aquests requisit un any 
abans de l'obligació establerta per la directiva. També s'anuncia l'obligació en el sentit de disposar 
del certificat d'eficiència energètica i l'obligació d't;xhibir l'etiqueta d'eficiència energètica en els 
edificis o parts d'edificis existents ocupats per l'autoritat pública i freqüentats habitualment pel 
públic. Altres aspectes que recull la norma en aquest àmbit són que determinades infraestructures 
tinguin un consum mínim d'energia procedent de fonts renovables i que els Departaments del 
govern de la Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen duguin a terme un inventari 
de les seves emissions, disposin d'un programa i d'objectius de reducció i una anàlisi de la seva 
vulnerabilitat front els impactes del ca.nvi climàtic. . 

En matèria de simplificació i racionalització administrativa s'hi preveu que es pugui declarar com a 
-obres d'interès públic les infraestructures d'energies renovables que responguin a ufla planificació 
general atenent els diversos actors econòmics, socials i ambientals. Preveu la póssibilitat d'ampliar 
les compensacions a territoris veïns en base a l'impacte de les infraestructures i obre la possibilitat a 
modificar el codi civil català per eliminar aquelles barreres que poden dificultar ' la penetració de 
noves tecnologies amb baixes emissions de GEH. Amb l'objectiu d'eliminar aquestes barreres, s'hi 
inclou un mandat per a modificar el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques per introduir una bonificaciÓ per inversions de millora de l'habitatge relatives al foment 
d'energies renovables i l' estatvi i- l'eficiència energètica . També es reforça el paper de l'avaluació 
ambiental com l'instrument on incorporar els aspectes climàtics en plans, programes i projectes. 

En l'àmbit de la col·laboració i cooperació internacional l'avantprojecte de Llei reafirma el paper del 
Govern de Catalunya com a actor compromès i actiu en l'àmbit internacional i europeu; per 
consegüent, la Llei articula la contribució de les administracions públiques a la tasca d'assolir els 
objectius establerts en matèria de cooperació al desenvolupament per les Nacions Unides, polítiques 
que hauran d'incloure actuacions relatives tant a la mitigació com' a l'adaptació al canvi climàtic, en 
col·laboració amb els agents públics i privats. 

El capítol cinquè introdueix instruments de nscalitat per tal de fomentar i incentï'var les actuacions 
que afavoreixin l'adaptació al canvi climàtic i la reducció d'emissions de GEH, i gravar amb més 
intensitat i rigor aquelles conductes que les incrementen i provoquen un augment de llur 
vulnerabilitat. Fa molt de temps que la Un ió Europea ha proclamat que el principi "q ui contamina, 
paga" ha d'orientar la política ambien.tal, i cal entendre això en un sentit no només reparador sinó 
preventiu, i d'internalització dels costos ambientals associats a les activïtats i els serveis. la Llei 
incorpora tres figures impositives per incentivar canvis de comportament ambiental i models més7 
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~ • ,-" ¡,ol . 
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, .... \ ¡., (¡ 
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sostenibles, que són els següents : impost sob r.e NVI.i, PE. !'ULL ~¡¡jM r.E~T¡;~D .. omòbils; 

l'impost sobre l'eficiència energètica dels pneumàtics j' I¡impost sobre l'eficiència energètica dels 
electrodomèstics . Es preveu també l'obligació que l'Administració de la Generalitat de CatalUnya 
reservi en els pressupostos de les obres públiques que financïi totalment o parcial una partida 
mínima de 1'1 per cent de la seva aportació, amb la finalitat d'invertir-la en l'execució de po,lítiques i 
accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic que afavoreixin el compliment dels objectius 
d'aquesta llei. 
El capítol sisè inclou un ventall d'instruments per al compliment dels objectius de la llei. En 
particular, es crea el Fons Climàtic, de caràcter públic i sense personalitat jurídica,adscrital 
Departament competent en matèria de canvi climàtic, amb l'objectiu d'esdevenir l'instrument 
necessari per a l'execució de polítiques i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. El Fons 
Climàtic es nodrirà amb els recursos econòmics provinents totalment o parcialment dels ingressos de 
les figures impositives abans esmentades o d'altres existents, la subhasta de drets d'emissió, etc. La 
Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic establirà les prioritats d'actuació atenent les 
disponibilitats econòmiques del Fons, la, planificació sectorial i l'anàlisi cost-eficiència. 

En el mateix capítol es determina que correspon al departament del govern de la Generalitat de 
Catalunya competent en matèria de canvi climàtic l'autorització, supervisió, control i seguiment a 
Catalunya de totes les activitats incloses en el règim de comerç de drets d'emissió de la UEo També es 
fa referència als Programes d'acords voluntaris com a instrument de foment amb la finalitat de donar 
suport a la Pêlrticipació d'empreses, administr.acions i altres institucions i organitzacions en projectes 
i programes voluntar;s de reducció d'emissions de GEH. Sens perjudici que el Govern pugui crear-ne 
més en un futur, s'estableixen els programes que han d'abastar els objectius següents: inventari i 
reducció d'emissions de GEH, compensació d'emissions i reducció de la vulnerabilitat davant el canvi 
climàtic. 

Des del vessant de la transferència del coneixement, s'incentiva la promoclo d' empreses que 
ofereixen tecnologies i serveis de mitigació o adaptació i es proposa la creació d'una plataforma 
digital que haurà mostrar, entre d'altres, els avenços científics en matèria de canvi climàtic. A més, 
els departaments corresponents establ iran les vies de coHaboració pertinents amb els centres 
destinats a l'activitat de recerca, desenvolupament i innovaCió en matèria de canvi climàtic a 
Catalunya. També pren especial rellevància la participació pública en l'elaboració de plans i 
programes així com la transparència i accés a la informació ambiental. En aquest context, es preveu 
que els plans i programes sectorials .climàtics estiguin a disposició de la ciutadania a les diverses seus 
dels Departaments de la Generalitat i, a aquests efectes, èl Govern de la Generalitat, conjuntament 
amb d'altres institucions del camp de la recerca i de la ciència, elaborarà periòdicament un informe 
sobre l'estat del coneixement en matèria de canvi clirT)àtic a Catalunya. Així mateix, es promouran 
campanyes informatives i formatives entre la ciutadania 'amb la finalitat de fer conèixer els darrers 
avenços científics sobre el canvi climàtic i sobre les polítiques públiques per mitigar-lo i adaptar-s'hi . 

3. Marc normatiu 

Com ja s'ha indicat en d'êlltres apartats d' aquesta memori a, les polítiques en matèria de canvi 
cl imàtic tenen un component transversal molt important, afecten una gran quantitat de sectors i, 
alhora , el desenvolupament de normativa sectorial també té la seva traducció i im pacte en relació als 
temes de canvi climàtic. Fer una anàlisi exhaustiva de tota aquesta normativa sectorial seria una 
tasca ingent i que excediria també els objectius d'aquesta memòria. Per aquest motiu el criteri seguit 
ha estat el d'i ncloure la normativa netament de canvi climàtic, però no s'ha inclòs la normativa 
sectorial .excepteen corn ptades ocasions. 
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3.1 Tractats internacionals 

• Conveni Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic (CMNUCC). Aprovat el 1992 amb entrada 
en vigor el 1994, 

• Protocol de Kyoto. Aprovat el 1997 amb entrada en vigor ~J 2005. 

3:ii X:omittjïr;a"t d'acords internacionals 
• Decisió del Co~sell ~002/358/CE de 25 d'abril de 2002· relativa a l'aprovació, en nom deia 

Comunitat . ~¡Jropea, del protoc,.?1 de Kyoto de la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi 
Climàtic·i·al.c.QmpHn;fent conjunt dels compromisos allà contrets. 

• Decisió 406/2009/CE del Parlament Europeu i del .Consell, de 23 d'abril de 2009 sobre l'esforç 
dels Estats membres per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle amb la finalitat de 
complir els compromisos adquirits per la Comunitat fins al 2020. . 

• Decisió de la Comissió de 26 de març de 2013 per la qual es determinen les C!ssignacions 
nacionals d'emissions dels Estats Membres pel períOde 2013-2020 de conformitat amb la Decisió 
406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

• Reglament (EU) núm. 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un mecanisme de 
seguiment i informació de les emissions de GEH i d'altra informació a nivell nacional i de la UE, 
rellevant pel canvi climàtic. 

• Decisió \1úm. 529/2013/EU del Parlament Europeu i el Consell sobre normes comptables de lE~s 
emissions i remocions de GEH resultat d'activitats relacionades amb l'ús del sòl, canvi d'ús del sòl 
i silvicultura i sobre informació d'accions relatives a aquestes activitats: 

3.2.2 Mercat de Comerç de Drets d'Emissió 
És molta la normativa que la UE ha anat aprovant en el desplegament d'aquest sistema. A 
continuació es relacionen les més importants: 

• Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual 
s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle 'a la 
COA1uniÚlt i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell. 

• Directiva 2004/101/CE del Parlàment Europeu i del Consell, de 27 d'octubre de 2004, per la qual 
es modifica la Directiva 2003/87/CE, per la qual s'estàbleix un règim per al comerç de drets 
d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle en la Comunitat respecte els mecanismes de 
projectes del Protocot de Kyoto 

• Directiva 2008/101/CE amb la finalitat d'incloure les activitats d'aviació al règim comunitari de 
drets d'emissió. 

• Directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abríl de 2009 per la qual es . 
modifica la Directiva 2003/87/CE per perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de 
drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. -

3.2.3 Energia i Clima 
• Paquet legislatiu energia i clima: conté mesures per reduir les emissions de GEH i promoure les 

energies renovables i l' estalvi i l'eficiència energètica . 
• . Comunicació sobre el Pla d'eficiència energètica 2011 on s'estableix l' objectiu d'un 20% de 

reducció de consum energètic en el 2020. 
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modifica la Directiva 2003/87/CE per perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de 
drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. -

3.2.3 Energia i Clima 
• Paquet legislatiu energia i clima: conté mesures per reduir les emissions de GEH i promoure les 

energies renovables i l' estalvi i l'eficiència energètica . 
• . Comunicació sobre el Pla d'eficiència energètica 2011 on s'estableix l' objectiu d'un 20% de 

reducció de consum energètic en el 2020. 
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3.2.4 Emissions de vehicles 
• Directiva 1999/94/EC, de 13 de desembre, del Parlament Europeu i el Consell pel que s'estableix 

l'accés del consumidor a la informació sobre el consum de combustible i emissions de CO2 dels . . . 
turismes nous. , . 

• Reglament (UE) núm. 333/2014 del Parlament Europeu i del Consell d'l1 de març de 2014 pel 
qual es modifica el Reglament (CE) núm. 443/2009 amb la finalitat de. definir les modalitats per 
assolir l'objectiu de 2020 de reducció d!emissions de CO2 dels turismes nous. 

• Reglament (UE) núm. 253/2014 del Parlament Europeu i del Consell Pel ,qual es módifica el 
Reglament (UE) núm. 510/2011 amb la finalitat de definir les modalitats per assolir l'objectiu de 
2020 de reducció d'emissions de CO2 dels vehicles còmerdals nous. 

3.2.5 Eficiència energètica de productes 
• Reglament (CE) núm. 1222/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de nOlJembre de 2009 

sobre l'etiquetatge dels pneumàtics en relació amb l'eficiència en termes de consum de 
.carburant i altres paràmetres essêncials (modificat pel Reglament 22.8/2011 i Reglament 
1235/2011) 

• Directiva 2010/30/UE de 19 de maig de 20"10 relativa a la indicació del consum d'energia i altres 
recursos per part dels productes relacionats amb l'energia, mitjançant l'etiquetatge i una 
informació normalitzada. 

3.2.6 Adaptació 

• Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu 
i ai Comitè de les Regions: Estrategia d'adaptació al canvïclimàtic de la UE (COM (201~), 216 
final) . 

3.2.7 Accés a la informació ambiental 
• Conveni sobre l' accés a la i.nformació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a 

la justícia en-matèria de medi ambient (Conveni d' Aarhusr signat el juny de 1998. 
• Diréctiva 2003/4/CE en matèria d'accés a la informació ambiental de 28 de gener de 2003 i 

Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell en matèria de participació pública, de 
26 de m~ig de 2003. 

3.2.8 Altres 
" 

• Directiva 2009/31/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d' abril de 2009 relativa a 
l'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni i pel qual es modifiquen la Directiva 85/337/CE 
del Consell, les Directives 2000/60/CE, 2Q01/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE¡ l008/1/CE i el 
Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consel l. 

• Reglament (CE) núm. 842/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 17 dé maig de 2006 sobre 
determinats gasos fluorats amb efecte d'h ivernacle. Reglaments derivats: 303/2008, 304/2008, 
305/2008,306/2008, 307/2008, 308/2008, 1493/ 2007, 1494/ 2007, 1497/ 2007, 1516/ 2007. 

• Resolució del Parlament Europeu, de 24. de maig de 2012, sobre una Europa que ut ilitzi 
eficaçment els recursos. , 

.; Reglament (UE) núm. 517/ 2014 del Parlament Europeu i del Consell de Hi d'abri l de 2014 sobre 
els gasos f luorats amb efect e d' hivernacle i pe l qual es deroga al Reglament (CE) núm. 842/2006 
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3.3,1 Acords Internacionals N(,,,,, DE FUt l. 1'\;,j~ o-Pmt.!.,~\~,. ' 

• Reial decret 1031/2007, de 20 de juliol de , pel quaT esêlê'Senyo upa e marc de participació 
en els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto. 

,,·,"3.3.2.Constitució espanyola " 

, ,.;;,·,t' :: . :' ":Arti'cl~';:~~.2, estableix que els poders públics han de vetllar per la utilització racional de tots els 
\.. • ò,' "r'ècursos ,naturals, amb l'obj,ectiu ge protegir i millorar Ja qualitat de vida i defensar i restaurar el 

• ~: : ~ : .,' 1'(nedi ~rT\bient. ' 
• Artrcle ' l 49.1.23, estableix la cQmpetència e~clusiva' de l'Estat e'n relació a la legislació bàsica 

: ,,'; , sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats d'e les Comunitats Autònomes 
.. .•• , .' ,I>' 

p~r, estàblir normes addicionals de protecció. ' ' 
• Article 148.1.9, estableix que les Comunitats Autònomes podran assumir competències en 

matèria de protecció del medi ambient. 

3.3.3 Mercat de Comerç de Drets d'Emissió 

• Llei 1/2005, de 9 de ma-rç, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos 
amb efecte d'hivernàcle. 

• 

• 

'. 

• 

• 

• 

• 

Real Decret Llei 5/2005, de 11 de març, de refol"mes urgents per-a l'impuls a la productivitat i per 
a la millora de la contractació p~blica (el títol III estableix modificacions a la Llei. 1/2005, de 9 de 
març). ' , 

Reial Decret 1264/2005, de 21 d'octubre, pel' qual es regula l'organització i funcionament del 
Registre nacional de drets d'emissió. . 
Reial Decret 1315~2005, de 4 de novembre, pel qual s'es~ableixen les bases dels siste'mes, de 
seguiment i verificació d'emissions de gasos amb e~ecte d'hivernacle a les ihstal·lacions incloses 
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de 
drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, 
Llei 13/2010 de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es 
regula el règim de comerç de drets d'emissió degasos amb efecte d'hivernacle, per perfeccionar 
i ampliar el règim general de comerç de drets d'emissió i indoure-hi l'aviació (BOE 6.7.2010). 
Reial decret 101/2011, de 28 de gener de 2011~ pel qual s'estableixen les normes bàsiques que 
han de regir els ,sistemes d'acreditació i verificació de les emissions' de ,gasos amb efecte 
d'hivernacle i les dades tones-quilòmetre del ogeradors aeris i de les sol·licituds d'assignació 
gratuïta transitòria d'instal ·lacions fixes en l'àmbit d'a¡:Jlicació de' la llei +12005, de 9 de març de 
2005, pel qual es regula el ,règim de comerç de dr~ts d'emissió de gasos amb efecte_ d'hivernacle. 
Reial Decret 301/2011, de 4 de març, sobre mesures de mitigació equivalents a la participació en 
el règim de comerç de drets d'emissió a efectes de l'exclusió d'instal ·lacions de petittamany, 
Reial Decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a 
l'a~signació de drets d'emissió en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el 
règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. 

3.3,4 Fons de Carboní 

• Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, d' Economia Sostenible. 
• Re ial decret ' 1494/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regula 

Economia Sostenible (BOE 9,11.2011), 
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3'~i5~is~~flu~;at; ~mb efecte d'hi~~~~acJe ' 'i NU.,. Dl: r~I:""" -~ L ;. r~r~,, _,,", 
" ·. f' Reiàl decret 795/2010, de 16de juny de 2010,pel qual es regula la comercialització i manipulació 

deg9soS.tll,lor.i¡I'ts i~gui,p~ .. ba~at~. ~.~ · ~ls. n:a~eixos, ' així com la certificació dels professionals que 
els utilitzen. ' 

• , Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de 
fiscalitat mediamqiental i s'adopten mesures tributàries i financeres (article 5 estableix un impost 

, sobre els gasos fluorats). ' . 

• Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre de 2GB, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost 
sobre els gasos fluorats amb efecte d'hivernacle, i pel qual es modifiquen el Reglamerit de 
procediment per a l'exercici de la potestat sancionacl'ora, aprova,t pel Reial decret 1398/1993, de ' 
4 d'agost de 1993, el Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat per Reial decrét 1777/2004, 
de 30 de juliol de 2004, el Reglament de l'impost sobre la Renda deies Persones Físiques, 
aprovat per Reial decret 439/2007,de 30 de març de 2007, i el Reial decret 163/2014, de 14 de, 
març ,de 2014, pel qual es crea el registre de. petjada de carboni, compensació i projectes 
d'absorció de diòxid de carboni. 

3.3.6 Altres 
• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora 

de les Hisendes locals. 

• Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de 
participació pú~lica i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (BOE 19.7.2006). 

• Llei 40/2010, de 29 de desembre, d'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni. 

• Reial Decret 1597/2011, de 4 de novembre, pel qual es regule!1 els criteris,de sostenibilitat dels 
biocarburants i biolíquids, el Sistema Nacional de Verificació de la Sostenibilitat i el doble valor 
d'alguns biocarburants a efectes del seu càlcul. 

• Llei 2/2013, de ,29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de costes. 

• Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 

• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
• Reial decret 163/2014, de 14 de març de 2014, pel qual es crea el registre de petjada de carboni, 

compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni. 

3.4 Catalunya 

3.4.1 Lleis orgàniques 
• Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de, les Comunitats Autònomes 
• Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol. Articles 

144.1.h) i 144.1.i) 

3.4.2 Mercat de Comerç de Drets d'emissió. 
• Decret 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos 

amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d' acreditació de verificadors d'informes 
,d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. . 

• Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

3.4.3 Energia i Clima 
• Acord de Govern de 24 d'abril de 2007, pel qual s'aprova el Pla d'es,talvi i eficiència energètica als 

edificis i equipaments de la Generalitat. 
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març ,de 2014, pel qual es crea el registre de. petjada de carboni, compensació i projectes 
d'absorció de diòxid de carboni. 
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• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
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compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni. 

3.4 Catalunya 

3.4.1 Lleis orgàniques 
• Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de, les Comunitats Autònomes 
• Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol. Articles 

144.1.h) i 144.1.i) 

3.4.2 Mercat de Comerç de Drets d'emissió. 
• Decret 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos 

amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d' acreditació de verificadors d'informes 
,d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. . 

• Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

3.4.3 Energia i Clima 
• Acord de Govern de 24 d'abril de 2007, pel qual s'aprova el Pla d'es,talvi i eficiència energètica als 

edificis i equipaments de la Generalitat. 
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• Acord de Govern de 3(1 de setembre de 08 èr~~ar~,~y.ova el P1~t.tm~·ftltre~ R,~ gació del canvi 
climàtic a Catalunya 2008-2012, per al compliment del Protocòl de Kyoto. 

• Acord de Govern de 9d'octubre de 2012, pel qual s'aprova el Pla d'Energia i Canvi Climàtic 2020. 

3.4.4 Adaptació . 
' •. Acord .de Govern de 13 de novembre de 20.12, pel· qual s'aprova l'Estratègia Catalana d'Adaptaèió 
,). · ~I.·éar\vi CliI;n"tltlc, horitzó 2013-2020 (ESCACC) . . ' 

•. _ ~ : .... 1 • .:; . '" ' 

.- f 
3~45A~Cl/;uació. Arrbiental i urbanisme 
• Decret 3'05/2P06, 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urlJanisme 
•. ;;r.Llei 6/2009, Je 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes . 

. ... . ; .' (. 

• . Decret legfslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós 
. d'urbanism~ (amb les modificacions introduïdes per la 'Llei 3/2012,' de 22 de febrer). 

4. Relació de disposicions afectades i taula de vigències i derogacions resultants 

de la llei 

A l'empara de la disposició addicional primera del text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es deroga l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, que queda substituït per l'impost sobre la circulació i la contal1!inació dels vehicles. 

5. Competència de la Generalitat sobre la matèria 

En relació amb el títol competencial, aquesta Llei és una norma substancialment ambiental. El s.eu 
objectiu i llurs fins li atorguen ineludiblement aquest caràcter. En aquest sentit, és important 
destacar que l'Estat espanyol sovint ha invocat la incidència econòmica que tenen les polítiques en 
matèria de canvi climàtic com argument per blinda~ competèn.cies en aquest àmbit cap a 
l'administració central. Ha estat el cas de la transposició de la Directiva sobre captura i 
emmagatzematge de diòxid de carboni, o també el cas dels fons derivats de la subhasta de drets de 
carboni del mer<:;at de comerç de drets d'emissió. La jurisprudència constitucional que s'ha plasmat 
en la Sentència 102.;1995, de 26 de juny, ha considerat que el títol competencial estatal de l'article 
149.1..13 de l'a Constitució espanyola, referent a la competència exclusiva sobre bases i coordinació 
de la planificació general de l'activitat econòmica, no l'habilita per dictar qualsevol normativa; només' 
aquella que reguli o ordeni, de manera directa i significativa, l' activitat econòmica general, i sempre 
que la regulació que s' hi empara contingui un conjunt de mesures rellevants amb vista a establ ir el 
règim d'ordenació d' un sector econòmic concret. En ' co'nseqüència, l'Estat no podria incidir en la 
regulació de la llei a l'empara del títol competencial de l'article 149.1.13 de la CE. ' 

La competència sobre protecció del medi ambient es configura com una competènci·a compartida, en 
la qual correspon a l'Estat la determinació de la normativa bàsica (article 149}.23 de la Constitució 
espanyola) i, d'acord amb aquesta: la Generalitat pot dictar la legislació de desplegament i la 
normati va reglamentària, a més d'incloUre l'exercici de les funcions executives i dictar normes 
addicionals de protecció, d'acord amb , l'article 144.1 de l'Estatut autonomia de Catalunya. 
Específicament, en el seu article 144.l.i) s'atribueix a la Genera!itat la competència en matèria de 
regulació del règim d'autorització i segu iment de l'emissió de gasos amb efecte d' hivernacle (GEH). 

En els seus pronunciaments, i quant a l'abast d'aquesta competència, la doctrina constituciona l i 
consultiva ha incidit en el fet que la fixació de la legislació bàsica per part de l'Estat en matèria de 
medi ambient no pot tenir una extensió tal que. impedeixi a la Generalitat l'establiment de13 
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pcilítique~pròpi.es e~aquest àmbit 11) ate rial íi! trêl h delsN~lrrr~~~~· . ,ormatius o que 
buidi de contingut li'! competència autonòmica. a entència del Tribunal Constitucio'nalés taxativa 
quan en el seu fonament jurídic 18 afirma que "[ ... l el juego recíproca de las normas constitucionales 
[ ... l y de las estatutarias pone de manifiesto sin lugar a du das, que las facultades ejecutivas 0- de 
gestión en materia de media ambiente, en general [ .. . l corresponden a las Comunidades Autónómas 
y no al Estado". Així doncs, les competènCies executives de la Generalitat en matèria de medi 
ambient tenen caràcter exclusiu i no concurrent i la intervenció executiva o de gestió estatal a 
l'empara de la normativa bàsica ha de tenir caràcter puntual i concret i ha de ser excepcional. 
Addicionalment, no es pot desconèixer que pel èaràcter complex i transversal del canvi climàtic són 
més els aspectes competencials que han d'e ser objecte de consiaeració. Catalunya té unà llarga 
tradició i experiència i disposa d'amp.lis coneixements en temes com la gestió de l'aigua, els residus o 
la mobilitat, l'avaluació ambiental., l'energia, la gestió forestal, etc. àmbits tots ells de gran 
importà'ncia a les properes dècades, atès l'impacte que en totes aquestes àrees té i tindrà el canvi 
climàtic. Són diversos els preceptes de l'Estatut d'autonomia de Catalunya que atorguen a la 
Generalitat la competència exclusiva en l'exerciCi dels dos principals eixos d'actuació vers el canvi 
climàtic: la mitigació i l'adap.tació. 

L'article 144.5 de l'actual Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, atribueix a la Generalitat la competència per l'establiment,d'un Servei Meteorològic propi, 
en línia i amb consonància amb l'article 9.15 de l'aleshores Estatut del 1979 que atribuïa també a l,a 
Generalitat competència exclusiva sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, creat per Llei 15/2001, 
de 14 de novembre, de meteorologia. Aquesta competència inclou el subministrament d'informació 
meteorològica i climàtica, indoent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions . 
meteorològiques de risc, i també la recerca en aquests àmbits i l'elaboració de la cartografia 
climàtica , 

Correspon també ala Generalitat, la competència exclusiva en matèries tan rellevants pel que fa a la 
gestió del canvi climàtic com l'agricultura, ramaderia i gestió forestal': els articles 116.1 d) i 116. 1 f); 
en m!3tèria de gestió de l'aigua: els articles 117.1 a), 117.1 b) i 117.1 è); en l'àmbit de caça i pesca: els 
articles 119.2 i 119.3 b); en matèr~a d'emergències i protecció civil: l'article 132.1; en matèria 

. d'habitatge: els articles 137.1 a), 137.1 b), 137.1 e) í 137.1 g); en infraestructures del transport: els 
articles, 140.1,.140.5 i 140.6; en espais naturals i meteorologia: els articles 144.2 i 144.5; en matèria 
d'ordenació del territori i del paisatge, del litoral i d'urbanisme: els articles 149.1, 149. 3 a·}, 149.3 bl, 
149.5 a}, 'b) i c); en matèria de recerca, desenvolupament i innòvació tecnològica : els articles 158.1 
a), el i e) i en matèria de turisme: els articles,171 a) i dl. 

També són rellevants a efectes del canvi climàtic les compet~ncies en matèria de salut de l'article 
162.3 b); en matèria d'energia, especialment tot allò relatiu al foment i la gestió de les enérgies 
renovables i de l'eficiència energètica (133,1.d) mitjançant l'Institut Català d'Energia, organisme que 
ha d'elaborar, conjuntament amb la resta de departaments del govern de la GeneraHtat de 
Catalunya; els programes i les actuacions en aquest èmbit. 

6. Relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit d'audiència 

1.- Entitats àmbit local: 

Les administracions municipals tenen competèncíes en molts dels àmbits objecte d'atenció per part 
de l'avantprojecte de llei . A més a més l'avantprojecte inclou algunes disposicions que afecten 
d¡rectament els ens locals, com és el cas d' incloure els aspectes de mitigació i adaptació dins la14 
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seva plan'ificació sèctoria-" o la substitució de l'i _ _ per un nou 
impost sobre la drcu~a, ció ï IB contaminació dels vehicles, la gestió del qual recau sobre aquest nivell 
d~ l'administració de Catalunya. Pels motius exposats es proposa atorgar tràmit d'audiència a les 
següents entitats: 

Àrea MetrgpoJitana 'de Barcelona (AMB) 
Carrer 6'2, núm.:16·18, Sector A, Zona Franca 

: . ( , ' 
08040 Ba'rcelon~ , ,: : ,¡, , ' . ": 

Associació, Catalan~ d'e, M.u.nicipfS' 
CI València; ·Lg1,. 6~, ! 

08007 Barcelona ' r ',i.: ' • 

Diputació de BarcE~lona ·, 

CI Rambla de Catalunya, 146 ,. 
08008 Barcelona • 

Diputació de Tarragona 
CI Passeig Sant Antoni, 100 
43003 Tarragona 

Diputació de Lleida 
• CI del Carme, 26 
25007 Lleida 

Diputació de Girona' 
CI Pujada de Sant Martí, 4-5 
17004 Girona 

Federació de Municipis de Catalunya 
Via Laietana, 33, ~è1a 
08003 Barcelona 

2.- Entitats àmbit socioeconòmic: 

El canvi climàtic és un fenomen d'una gran transversalitat que incideix sobre un gran nombre 
d' activitats societonòm iques tant des del punt de vista de l'a seva responsabilitat en les emissions de 
GEH com també de la seva, vulnerabilitat front els impactes i, per tant, la necessitat d'adaptar 
aquestes activitats als nous paràmetres climàtics, L'avantprojecte de Llei no ha estat plantejat des de 
l'òptica de regular o limitar la capacitat de produir dels diferents sectors econòmics; ans el contrari, 
el seu objectiu és el d'acompanyar els diferents actors econòmics en aquesta transició cap a un nou 
model capaç de generar riquesa, però no a costa d' externalitzar els impactes, La capacitat que 
tinguin aquests actors econòmics per entomar aquests reptes serà un factor clau en llur 
competitivitat. Així mateix, l'avantprojecte de llei inclou disposicions que incideixen directament 
sobre aquestes activitats requerint la realització d' inventaris, anàlisis de vulnerabilitat, més eficiència 

, en el desenvolupament de nous projectes,- proveir d'informació als usuaris, etc ... Pels motius 
exposats es proposa atorgar tràmit d'audiència a les següents entitats : 
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IIJI Gen~ralitatdeGatalunyi3.' · ,:'." ~ 
Dep$.rta(Tlent de J erritori i SO$tenibilitat 
Direcció Gene'ral '" '. " ' . 
de Polítiques Ambientals 

2.1 ErititaWò'mbit sfn.dical.' .,' 

Comissions Qbreres de Catalunya (CCOO) 
CI Via Laietana, 16 , 
08003 Barcelona ' 

Confederació General del Treball de Càtalunya (CGT) 
CI Via Laietana, 18 
08003.Barcelona 

Intersindical (CSC) 
Confederació Sindical Catalana 
CI Calàbria, 166, baixos 
08015 Barcelona . 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 
CI Ulldecona, 21-31, 1r 
08038 Barcelona 

U.nio General de Treballadors (UGT) 
CI Rambla de Santa Mònica, 10 
08002 Barcelona 

Unió de Pagesos 
Casa de l'Agricultura " 
CI Ulldecona, 21-33, 2a planta 
08038 Barcelona 

2.2. - Entitats àmbit empresarial: 

CECOT 
CI Veneçuela, 103 ' 
08019 Barcelona 

Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) 
CI Via Laietana, 32, 2n 
08003 Barcelona 

22.09.14 
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Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya 
Avinguda Diagonal 452-454 
08006 Barcelona 

Consorci Forestal de Catalunya 
Plaça Major, 4, entresòl 2a 
25280 Solsona 

Foment del Treball Nacional 
Via Laietana, 32 
08003 Barcelona 

,!l, I Olagonal. 523-~25 
03029 Barcelona 
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IOD Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General 

22.09.14 

.~. ~ . 'de Polítiques Ambientals 
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Fundació Empresa i Clima 
" . CI Mallorca 277 4rt ,~A ' 

08037 Barcelona 

PARlAr\>1EÑT Df. CATAt.UNYA 
Rè:~TR( GENERAL 

0.:4-4:1 16.(}2 16008591 
~,. _ ..... ;/ .. - '-.'''~'.'. 

, ~ t ¡.' . . t ~ I.. .1" i ~. \., 
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.~.' ': ',' ',~ ¡¡ Pe~ita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) 
C/Viladomat, 174 

; \\f l'I 08015 Barcelona . 
f. 

, ... "" 1If''''' 
2.3-.- Agents socioeconòmics: 

... ... ', ............... ¡ . . 

Associació Catalana de Comunitats,de Regants 
Eseola-de Capacitació Agrària de Tà-rrega 
Avinguda de Tarragona; s/n 
25300 Tàrrega 

Associae,ió Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública (constCAT) 
Travessera de Gràcia, 62, entresòl, 8a porta ' 
08006 Barcelona 

Associació Catalana d'Enginyeries i Consultories Mediambientals (ACECMA) 
C/ Vila domat, 174, 4t 
08015 Barcelona 

Associació de Productors d'Energies Renovables (APPA) 
C/ Muntanèr, 269, lr la 
08021 Barcelona 

Autorifat del Transport Metropolità 
C/ Muntaner, 3.15-321 
08021 Barcelona 

Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) 
C/ Pau Claris, 95 
08009 Barcelona 

Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
C/ Muntaner, 81, 6è la 
08011 Barcelona 

3.- Entitats ciutadanes: 

l ' . 

El fenomen del canvi climàtic no s'ha de veure només com un repte tecnològic .. El desenvolupament 
de noves formes de producció d' energia que no utilitzen combustibles fòssils o de tecnologies molt 
més eficients en el l'ús dels recurSos naturals, és una part necessària però no suficient. En aquest 
sentit l'avantprojecte incideix en la necessitat de la participació de tots els ciutadans tant en el 
disseny de les polítiques públiques, com en el seu seguiment, la qual cosa passa per un exercici de 
transparència i de facilitar la informació necessària perquè aquesta participació pugui ser viable, Pels 
motius exposats es proposa atorgar tràmit d ' aud ~ència a les següents entitats : 

A-I Diagonal, 52,·525 
08029 Barcelona 
Tel 93444501)0 
Fax g:-¡ 4-19 37 19 
http".I/www gencatGatJterntori 
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Associ~ció pèr à là' p''b<rÍò~Jóldéf Transp6rt Públfc (PTP) 
cI Ind·~s.~(.;2~O, .e·ntresòl . . 
08026 0Barcèlona / ' 

Centre: pe~ a jaS,~ste!1ibilitat Territortal (CST) • 
Cal Monjo ,.. .. , .. .. , '. -, •. ' .. J 

plaça de l'església de Sant Privat d'en Bas 
17178 La Vall d'en Bas 

Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVCY 
CI Doctor Aiguader, 18 
08003 Barcelona 

Ecologistes en Acció de .catalunya 
Passeig de Fabra i Puig, 274 
08031 Barcelona 

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 
CI dels Obradors, 8 
08001 Barcelo'na 

Federació Ecologistes de Catalunya 
ci Jacint Verdaguer, 48 (apartat de correus 117) 
08750 Molins de Rei 

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya 
Hotel d'entitats de Gràcia 
CI Providència, 42 
08024 Barcelona 

. Organització de Consumidors de Catalunya (OCU) 
CI Mallorca, 228 . 
08008 Barcelonq 

SCEA Societat Catalana d'Educació Ambiental 
CI Aragó, 281, 2n 2a 
08009 Barcelona 

Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) 
CI Sagrada Família, 7 (universitat de Vic) 
08500 Vic 

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) 
Hotel d'entitats de Gràcia 
CI Providència, 42 
08024 Barcelona 

Av Diagonal , 52'l·525 
08029 Barcelona 
Tel 9144450 00 
F~x g') ~1g 97 09 
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Generalitat de Catalunya 
Depàrtament de Territori, i Sostenibilitat 

,rARtf".MENT DE CA{ALUN 
AÉQfsn:e GET~-ERAl 
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Direcció General 
de Polítiques Ambientals ¿ • f)fJ 415 J fi 02 1tJAt t8ü1 " 

. 
4.- Agents àmbit acadèmic: 

...... . 

El fenomen del canvi climàtic és d'una gran complexitat. En ell hi conflueixen molts paràmetres 
(físics, econòmics, tecnològics, socials) a'mb un graU de coneixement distint. La reducció de les 
incerteses i l'aprofundiment en el -coneixement són aspectes que la societat cataiana no pot 
descuidar en tant són la base per a poder dissenyar i aplicar polítiques més efectives i eficaces front 
el canvi climàtic'. Pels motius exposats es proposa atorgar tràmit d'audiència a les següents entitats: . 

' . . , , 

Associació Ca{àlana dê Comunicació Científica: 
'Rambla de Catalunva; lO, 1r 
08007 Barcelonà ¡ 

Con'selllnterunivers.ftari de Catalunya 
CI Ijia Laietana, 2 
08003 Barcelona 

Institut d'Estudis Catalans 
CI Carme,47 
08001 Barcelona 

Institut de Recerc;a en Energia de Catalunya (IREC) 
CI Jardins de les dones de negre, l, 2a 
08930 Sant Adrià del Besòs 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya -ITeC 
CI Wellin€;ton, 19 
08018 Barcelona 

7. Procedència, si escau, de sotmetre l'el(pedient a informació pública . ' 

La-transversalitat del canÍli climàtic, I;ler una banda, i l'esperit de l'avantprojecte de Llei en fomentar 
/' la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques climàtiques, per l'altra, han estat les raons 

que han justificat la realització d'un procés de participació en paral·lel a l'elaboració d,e 
l'avantprojecte. 

Aquest procés de participació ha estat liderat conjuntament per la Direcció General de Politiques 
Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat i per la Subdirecció General de Relacions 
Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. El procés, desenvolupat al llarg del mes de juliol, disposava de dos espais, de 
participació: 

a) Sessions territorials de debat obertes a la ciutadania i entitats. 
b) Un formulari en línia per fer aportacions a través del web de la Generalitat. 

Han estat 39 les persones que ha[1 participat en el procés, d'acord amb la tipologia següent: un 31% 
prové de l'àmbit de l'administració, un 26% del de les entitats, un 15% de l' universitar i, un altre 15% 
del de les empreses i el 13% restant a títol particular. Els debats giraven entorn tres grans eixos: canvi 
climàtic i polítiques sectorials, governança i instruments. El nombre total d'aportacions ha arribat a 
68 i, d'acord amb l'actual redacció de l'avantprojecte de Llei, un 55% han estat acceptades i com a19 
A'J Diagonal. 521-525 
08029 8arc~lona 
TeL 93 4445000 , 
Fay. 9341'38709 
http íiw'IJ·JW ;¡encat.catlterntori 
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PA~lr'\MENT OECATAlUNYA 
l REGtSTHE G,9ieRAl., 22.09.14 
I • 

~ Polftiques Ambientslls 
" 1 4) 047'6 í l1l.16 OOR5l1 

. , ' . ; ' . 'Nt:!t..f C.E r-I¡tl . '¡I)?" [\Er.:n; ,~[\,., . . 
ta'ls Incloses en l'articulat, un ' 35% han estat p rClalment r lli . . ' han estat 
éonsidérades': El proces dè participació ¿Iourà amb úna sessió de retòrn una vegada ~I ' Govern hagi 
aprovat l'avantprojecte de Llei.. .~ 

A més a més d'aquests dos' espais de parÚtipació, i també ' du~~nt el mes de juliol, ~s realitzaren 
sessions territorials informatives amb els ens locals i les diputacions. 

. . 

Seguint aquesta \i'oluntat de facilitar la participació de la ciutadania i de les diferents parts 
interessades, es considera necessarI obrir un altre nou període que permeti expressar llur opinió 
sobre ~'avantprojecte i recollir llurs propostes. Per aquest motiu, i de conformitat amb l'article 36.4 
de la llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, l'av~ntp rojecte 
de llei s'ha de sotmetre al tràmit d'audiència a les entitats indicades en l'apartat anterior i al tràmit 
d'informació pública. 

El termini d'aquests tràmits d'audiència i d' informació pública s'estableix en quinze dies hàbils. 

/ Barcelona, 22 de setembre de 2014 

. ral de Pol.ítiques Ambientals 

Marta Subirà i Roca 

A>/ Oiagonal. 523-'525 
880298arr.elona 
T,,¡ 93 444 50 IJC 
F'lX 9.3 419 871)9 
http Ilwww gencat ,:;aWernton 
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AVANTPROJECTE DE LLEI CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC 

MEMÒRIA D'AVALUACiÓ DE L'IMPACTE DE LES MESURES 

PROPOSADES 

Aquesta memòria s'ha elaborat d'acord amb el que estableix l'article 36.3 .d) de la Llei 13/2008, de 
5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, modificada per la Disposició final 
tercera de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, l'article 4 del Decret 106/2008,de 6 de maig, de mesures per a 
l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, la Guia 
de Bones Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l'activitat 
econòmica, l'Acord de Govern, del 20 de desembre de 2011 que aprova les directrius sobre el 
contingut i el procediment d'elaboració de l'informe d'impacte econòmic i social. 

1. Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 

a. Situació actual 

L'avantprojecte de Llei Catalana del Canvi Climàtic s'ha elaborat partint de la premisa, que han 
confirmat els cinc informes que ha publicat el Grup InterGovernamental d'Experts en Canvi 
Climàtic (lPCC en anglès), de que l'origen de l'escalfament global i del consegüent canvi climàtic, 
ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic i està causat sobretot per: 

1. Les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocades per l'ús de combustibles 
fòssils. 

2. El canvi d'usos del sòl i l'agricultura 

Les concentracions de GEH a l'atmosfera van arribar a 400 parts per milió l'any 2013. Aquesta 
xifra es calcula que no s'havia assolit des de fa més de 800.000 anys. 
La fita de 450 parts per milió que ~'ha assenyalat com a punt de no retorn és ja molt a prop. 
Passar d'aquest nivell suposarà afrontar una situació amb importants efectes negatius sobre: 

1. el medi ambient 
2. els sistemes socioeconòmics 
3. el benestar de les persones 

Com és lògic els efectes s'expandiran sobre tota activitat humana de manera important: 

- l'activitat econòmica, 
- el comerç, 
- la seguretat alimentària, 
- l'accés a l'aigua i 
- les infraestructures 
- la salut de les persones 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 75 47 

1 
.e e. . . 

",.".lnCI~ . . .... 

:- ~ ". ..... . -, ;. • ' " • 'O l .• ~ • ..•.•• • 

¡f ~ ." ~ , ... • ~ . , 

I •••• , I f,' •• ; • ••• • '. l' '' 

f " .~. ; 'J t .~ , " ', ... ~'" • 

~ Ge.n~ralitat.de CataJunya ' " 
MUl Departament de Territòri ~ Sdstenibi fi t 

Direcció General 
de Polítiques Ambientals ·· 

o.". ' . ". . ~. ~. 
• "o , .. . . . ........ t 

PAHlAMEU¡ DE CATALUNYA 
f<EOtSTRE GENERl\l " 

. , " ~ 2.09 . 14 
t" • 00417 i 6.0216008591 

"jl . • " . • 

AVANTPROJECTE DE LLEI CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC 

MEMÒRIA D'AVALUACiÓ DE L'IMPACTE DE LES MESURES 

PROPOSADES 

Aquesta memòria s'ha elaborat d'acord amb el que estableix l'article 36.3 .d) de la Llei 13/2008, de 
5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, modificada per la Disposició final 
tercera de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, l'article 4 del Decret 106/2008,de 6 de maig, de mesures per a 
l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, la Guia 
de Bones Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l'activitat 
econòmica, l'Acord de Govern, del 20 de desembre de 2011 que aprova les directrius sobre el 
contingut i el procediment d'elaboració de l'informe d'impacte econòmic i social. 

1. Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 

a. Situació actual 

L'avantprojecte de Llei Catalana del Canvi Climàtic s'ha elaborat partint de la premisa, que han 
confirmat els cinc informes que ha publicat el Grup InterGovernamental d'Experts en Canvi 
Climàtic (lPCC en anglès), de que l'origen de l'escalfament global i del consegüent canvi climàtic, 
ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic i està causat sobretot per: 

1. Les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocades per l'ús de combustibles 
fòssils. 

2. El canvi d'usos del sòl i l'agricultura 

Les concentracions de GEH a l'atmosfera van arribar a 400 parts per milió l'any 2013. Aquesta 
xifra es calcula que no s'havia assolit des de fa més de 800.000 anys. 
La fita de 450 parts per milió que ~'ha assenyalat com a punt de no retorn és ja molt a prop. 
Passar d'aquest nivell suposarà afrontar una situació amb importants efectes negatius sobre: 

1. el medi ambient 
2. els sistemes socioeconòmics 
3. el benestar de les persones 

Com és lògic els efectes s'expandiran sobre tota activitat humana de manera important: 

- l'activitat econòmica, 
- el comerç, 
- la seguretat alimentària, 
- l'accés a l'aigua i 
- les infraestructures 
- la salut de les persones 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 75 47 

1 
.e e. . . 

",.".lnCI~ . . .... 



PARLÑ .. 4ENT óêêATAlUNYA 
~E"G'STRE GENERAL 

.. 0047 81102 15 608597 
i condicionarà cada vegada més les polítiques públiq es a tots els nivells; mundiêll, naci!?f1aIJ.1 cal. 

. 'MC"llt' N')M . !)l;~.,R".t . 
NU~. VI" ,L . 

Algunes evidències del cdrivi climàtic a nivell mundia l. __ ':;.1..~--:o----"""~---"'r" 

El nivell mitjà del mar és uns 20 cm més alt que al 1880 
La temperatura mitjana a la superfície de la terra i de l'oceà ha estat 0,47QC més alta 
en la dècada 2001-2010 que en el període 1961-1990 
Tots els anys del darrer decenni, excepte 2008, s'han comptat entre els 10 anys més 
càlids dels quals es té registre. 

b. Els objectius de l'avantprojecte 

Tant el conegut Protocol de Kyoto del 1997 com les línies d'actuació que s'estableixen a les 
successives Conferències de les Parts (COP) que fan el seguiment del compliment del Protocol, 
van en la mateixa línia que les mesures de l'avantprojecte de Llei: 

1. Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernaCle (GEH); mitigació 
2. Preveure estratègies a seguir per a les zones i sectors més vulnerables als impactes 

del canvi climàtic; adaptaciÓ 

El mateix preàmbul de l'avantprojecte estableix aquests altres objectius de la Llei, a més dels dos 
anteriors: 

3. Reforçar les estratègies i els plans que s'han elaborat durant els darrers anys en 
l'àmbit del canvi climàtic. 

4. Promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació sectorial 
relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions 
públiques catalanes. 

5. Esdevenir un país avançat en la investigació i implementació de noves tecnologies. 
6. Visualitzar el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació, com en 

la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. ' 

Tots aquests darrers objectius, fins i tot el número 6, tenen com a finalitat última reduir les 
emissions de GEH i la vulnerabilitat del país davant els efectes del canvi climàtic; és a dir, assolir 
els dos primers objectius. 

L'article 1.1. de l'avantprojecte diu literalment: "L'objectiu d'aquesta Llei és contribuir a 
l'assoliment d'una societat innovadora, sostenible i econòmicament competitiva amb baixes 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millor adaptada als impactes del canvi c1imàtic" . 

Aquí es tornen a posar de manifest els dos objectius principals de l'avantprojecte: la mitigació i 
l'adaptació. 

La reducció de les emissions es pot aconseguir reorientant les activitats que provoquen les 
emissions o bé augmentant l'eficiència en l'ús de recursos d'aquestes activitats de manera que 
se'n pugin fer més amb menys emissions. Aquest punt ens determina que les mesures que inclou 
l'avantprojecte tenen per objectiu reduir les emissions sense reduir l'activitat econòmica sinó 
millorant la competitivitat amb solucions innovadores i sostenibles. 

El mateix article 1 de l'avantprojecte, en el seu apartat 2, fixa 6 objectius addicionals; tots ells van 
en la línia de reduir les emissions o de reduir la vulnerabilitat davant el canvi climàtic. 

Aquest primer article acaba en una frase que defineix molt bé el tarannà d'aquest avantprojecte: 
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Direcció, General . 
de Polítiques Ambientats ' NÚtol, C·í: HI\.i. ' 

,"La responsabilitat en l'assoliment dels objectius d'aquesta Llei és compartida- pel conjunt del 
. Gove~n p,e la Generalitat de Catalunya, dels ens locals, dels sectors productius, dels agents 
p.ol '~rÇSi 'sòçial i eCOQòmics, així com de la ciutadania en genera!." 

... , '~j. .. " I j~J.' '~ '}~ .~. ",,:'/:" . '''~ 
L'a'r'tic;le? de 1';wa'FÍtPfQJectt! ¡de Llei defineix els dos conceptes; adaptació i mitigació : 

.... ! . ,:' ~ • . . 
Adaptació: cap~~i{M:d'ij U5t .cÍel~ sistemes naturals o humans al canvi climàtic i als seus impactes 
per talde mod~rar-ne els da.~ys i/o aprofitar-ne les oportunitats. 

Mitigació: inter~êntró .élntropogènica que té per objectiu reduir les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle o millor¡;¡r els embornals. 

La Disposició addicional primera de l'avantprojecte estableix un objectiu quantitatiu de reducció 
per l'any 2020_ Aquest objectiu és una reducció de les emissions de GEH del 25% respecte de l'any 
base 2005 i d'un 15% per a les emissions de GEH que no formen part del règim de comerç de 
drets d'emissió, anomenades emissions difuses. 

S'estima que la reducció acumulada ha de ser de 5,775 milions de tones de C02 equivalent des 
d'enguany fins el 2020, 

C. Identificació de les opcions de regulació 

Per assolir aquests dos objectius principals (la mitigació l'adaptació) l'avantprojecte de llei 
estableix tot un seguit de mesures: 

1. Elaboració de l'Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera i Inventari d'emissions de GEH de 
Catalunya (art.S) 

El departament competent en matèria de medi ambient ha d'elaborar l'Inventari Català 
d'Emissions a l'Atmosfera que ha de recollir : 

Les emissions a l'atmosfera de substàncies que puguin incidir en alguna o vàries d'aquestes 
variables: 

la salut de les persones 
la degradació de materials 
els éssers vius i 
el funcionament dels ecosistemes 

Tant si procedeixen de fonts antropogèniques com naturals. 

La Generalitat també ha d'elaborar l'Inventari d'emissions de GEH de Catalunya que es fa a partir 
de la informació que proporciona l'Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera, seguint els criteris 
definits per l'Unió Europea i pel Grup InterGovernamental d'Experts en Canvi Climàtic i que recull 
únicament: 

les emissions de GEH de l'altre inventari i 
l'evolució dels embornals. 
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L'a'r'tic;le? de 1';wa'FÍtPfQJectt! ¡de Llei defineix els dos conceptes; adaptació i mitigació : 

.... ! . ,:' ~ • . . 
Adaptació: cap~~i{M:d'ij U5t .cÍel~ sistemes naturals o humans al canvi climàtic i als seus impactes 
per talde mod~rar-ne els da.~ys i/o aprofitar-ne les oportunitats. 

Mitigació: inter~êntró .élntropogènica que té per objectiu reduir les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle o millor¡;¡r els embornals. 
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per l'any 2020_ Aquest objectiu és una reducció de les emissions de GEH del 25% respecte de l'any 
base 2005 i d'un 15% per a les emissions de GEH que no formen part del règim de comerç de 
drets d'emissió, anomenades emissions difuses. 

S'estima que la reducció acumulada ha de ser de 5,775 milions de tones de C02 equivalent des 
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1. Elaboració de l'Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera i Inventari d'emissions de GEH de 
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El departament competent en matèria de medi ambient ha d'elaborar l'Inventari Català 
d'Emissions a l'Atmosfera que ha de recollir : 

Les emissions a l'atmosfera de substàncies que puguin incidir en alguna o vàries d'aquestes 
variables: 

la salut de les persones 
la degradació de materials 
els éssers vius i 
el funcionament dels ecosistemes 

Tant si procedeixen de fonts antropogèniques com naturals. 

La Generalitat també ha d'elaborar l'Inventari d'emissions de GEH de Catalunya que es fa a partir 
de la informació que proporciona l'Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera, seguint els criteris 
definits per l'Unió Europea i pel Grup InterGovernamental d'Experts en Canvi Climàtic i que recull 
únicament: 

les emissions de GEH de l'altre inventari i 
l'evolució dels embornals. 
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, Tots dos inventaris s'han d'actualitzar anua ~ent i nàlll <ib'te&tat dispol1Ïlbkfs':'laj~9J1.t8!I r;lstitucional 
de la Genéralitat. ~ . . , .. 

En aquest cas la pròpia Generalitat s'obliga a elaborar anualment aquests dos inventaris i a tenir
los disponibles en el seu web. 

És un compromís que la Generalitat vol establir amb la ciutadania perquè aquests inventaris són 
necessaris per determinar si s'estan assolint els nivells de reducció d'emissions de GEH fixats. S'ha 
volgut regular a nivell de Llei per donar més força a aquest compromís. 

El Decret 342/2011, de 17 de maig de 2011, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat en el seu article 109.h) ja parla de l'obligació de fer aquest inventari en tant que 
determina que una de les funcions del Servei de Seguiment i Informació d'Activitats és la de 
"gestionar i mantenir actualitzat l'Inventari d'emissions i fonts contaminants de Catalunya, PRTR
CAT." 

2. Marc Estratègic de Referència de mitigació (art. 4.5) 

L'ha d'elaborar el departament que té competèl)cies en matèria de canvi climàtic i ha de comptar 
amb la participació de la resta de departaments i dels diversos actors implicats i ha de recollir, 
entre d'altres: 

Els objectius de reducció d'emissions de GEH pels diferents períodes considerats 
Una proposta de mesures necessàries pel seu assoliment 

A més de l'objectiu global que fixa la Disposició addicional primera de l'avantprojecte, la 
Generalitat s'obliga també a elaborar aquest Marc Estratègic per detallar els objectius de reducció 
d'emissions i per establir un seguit de mesures concretes per assolir-los. S'ha volgut regular a 
nivell de Llei per donar més força a aquest compromís. 

Actualment ja hi ha un Marc Estratègic de Referència de mitigació que va ser aprovat per l'Acord 
del Govern de 9 d'octubre de 2012 amb el nom de Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 
2012-2020. El 2008 es va elaborar el primer Marc de Referència amb el nom de Pla Marc de 
Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya. 

3. Integració de la reducció d'emissions de GEH en la planificació, execució i control de les 
polítiques sectorials. 

L'avantprojecte de Llei estableix, juntament amb les d'adaptació, una sèrie de línies de treball per 
reduir les emissions, o bé optimitzar la capacitat dels embornals, en els següents sectors: 

Agricultura (art. 9) 
Ramaderia (art. 9) 
Energia (art. 13) 
Boscos i gestió forestal (art. 12) 
Indústria (art. 14) 
Serveis (art. 14) 
Comerç (Art. 14) 
Infraestructures (art. 15) 
Residus (art. 16) 
Transports (art. 18) 
Mobilitat (art. 18) 
Turisme (Art. 19) 
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S'han volgut establir unes línies d'¡{ctua(M)1 per a cadascun dels sectors que, segons el cas, arriben 
a un nivell més alt de detall. S'ha' vÓIgut regular a nivell normatiu per assolir un major compromís 
dels diferents àmbits amb les actu;ÇIç¡ions <¡lue s'hi estableixen . 

• 
4. Marc Estratègic de Referència . d'.~daptació (art. 7) 

l'ha d'elaborar el Departament q~·e·têconipetències en matèria de canvi climàtic i ha de recollir, 
entre d'altres: 

l'avaluació dels impactes del canvi climàtic 
la identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors econòmiCs més 
vulnerables 
la proposta de mesures d' adaptació necessàries per reduir la vulnerabilitat. 

la Generalitat s'obliga també a elaborar aquest Marc Estratègic per establir un seguit de mesures 
concretes a dur a terme per reduir la vulnerabilitat davant el canvi climàtic. S'ha volgut regular a 
nivell de llei per donar més força a aquest compromís de la Generalitat . 

. Actualment hi ha un Marc Estratègic de Referència vigent per a l'horitzó 2013-2020 que es va 
aprovar per Acord de Govern de 13 de novembre de 2012 sota el nom d'Estratègia Catalana 
d'Adaptació al Canvi Climàtic. 

El llibre Verd d'Adaptació al Canvi Climàtic de la UE recomana que les diferents organitzacions 
administratives europees facin els seus propis plans d'adaptació. 

5. Integració de l'adaptació en la planificació, execució i control de les polítiques sectorials (arts. 
9 a 20) 

Els departaments de la Generalitat han d'integrar en llur planificació i programació sectorials els 
objectius referents a la reducció de la vulnerabilitat dels impactes del canvi climàtic establerts en 
el Marc Estratègic de Referència . Ho han de fer els departaments amb competències en: 
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Agricultura (art . 9) 

Aigua (art. 10) 

Biodiversitat (art. 11) 
Comerç (art. 14) 
Educació (art. 43.3) 

Energia (art. 13) 
Boscos i gestió forestal (art. 12) 
Habitatge (art. 21) 
Industria (art. 14) 
Infraestructures (art. 15) 
Mobilitat (art. 18) 
Biodiversitat (Art. 11) 
Ramaderia (art. 9) 
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Concretament els instruments de planificació i programació sectorials han d'incorporar: -

Els impactes observats i previstos del cànvi climàtic sobre els sectors socioeconòmics, 
els sistemes naturals i els territoris més vulnerables. 
Les mesures de resposta viables econòmicament, social i ambiental que han d'adoptar 
les institucions públiques i els agents privats 

Per a cada! cas l'avantprojecte estableix quins aspectes concrets s'han de planificar i preveure 
arribant a un nivell de detall menor o major segons el sector. 
S'ha volgut regular a nivell normatiu per assolir un major compromís dels diferents àmbits amb les 
actuacions que s'hi estableixen. 

6. Projeccions climàtiques a ç:atalunya (art. 8) 

El Servei Meteorològic de Catalunya ha d'elaborar i revisar les projeccions ,limàtiques de 
Catalunya en base als escenaris establerts el Grup InterGovernamental d'Experts en Canvi 
Climàtic. 
Aquestes projeccions serviran de base per a l'elaboració del Marc Estratègic de Referència 
d'adaptació i de les planificacions sectorials pel que fa a l'adaptació. 

La Llei 15/2001, de 14 de nombre, de meteorologia ja estableix aquestes funcions dins les 
competències del Servei Meteorològic de Catalunya. 

7. Mesures concretes de mitigació i adaptació 

A més de les línies d'actuació fixades per cadascun dels sectors anteriors; en el cas de les 
infraestructures i dels sectors industrials i de serveis l'avantprojecte arriba a un nivèll de concreció 
més elevat establint les següents mesures concretes: 

7.1. Sectors industrial i de serveis: 

Les empreses dels sectors industrial i de serveis (art. 14.2)que: 

Tinguin més de 250 treballadors en el conjunt de centres a Catalunya. 
Vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i 
projectes de naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per a una transició cap a 
una economia baixa en carboni establers o gestionats per la Generalitat. 

Hauran d'acreditar que: 

Han incorporat l'anàlisi de la seva vulnerabilitat front als impactes del canvi climàtic 
d'acord amb el Marc Estratègic de ~eferència d'adaptació i, si escau, han establert un 
calendari de mesures d'adaptació. 
Han fet l'inventari d'emissions de GEH del conjunt dels seus centres a Catalunya així 
com les actuacions que estan fent per reduir-les i les dades de l'inventari han estat 
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com les actuacions que estan fent per reduir-les i les dades de l'inventari han estat 
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Les empreses dels sectors industrial i de serveis (art. 14.3) que: 

Tinguin menys de 250 treballadors en el conjunt dels seus centres a Catalunya 
Hagin adoptat les mesures descrites i que es demanen a les empreses de més de 250 

treb?!\,adors. 

Tindran els següeots avantatges: 

Gaudiran de criteris de selecció positiva quan s'acullin als ajuts, bonificacions i 
beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica, 
d'innovació o 'per a una transició cap a una economia baixa en carboni establerts o 
gestionats per la Generalitat. 

En el cas de les pimes l'avantprojecte només estableix les mesures com un incentiu perquè es 
tindrà en compte en diferents criteris de selecció. En el cas de les empreses de més de 250 
treballadors, en canvi serà imprescindible per poder acollir-se a determinats ajuts, bonificacions i 
beneficis fiscals. 

7.2. Infraestructures: 

Els gestors d'infraestructures existents (art. 15.2) de: 

Ports 
Aeroports 
Transport 
Energia 
Residus 
Aigua 

De Catalunya 
Que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals pel que fa a actuacions i 
projectes de naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per una economia baixa 
en carboni establerts o gestionats per la Generalitat 

Hauran d'acreditar que: 

Han incorporat l'anàlisi de la seva vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic 
d'acord amb el Marc Estratègic de. Referència d'adaptació i, si escau, han establert un 

. calendari de mesures d'adaptació. 
Han fet l'inventari d'emissions de GEH del conjunt dels seus centres a Catalunya així 
com les actuacions que estan fent per reduir-les i les dades de l'inventari han estat 
validades per una entitat de certificació independent (tret que estiguin incloses dins el 
comerç de dret d'emissió de la UE). 

Els promotors de la planificació i els projectes constructius de noves infraestructures de (art. 
15.3): 
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Les empreses dels sectors industrial i de serveis (art. 14.3) que: 

Tinguin menys de 250 treballadors en el conjunt dels seus centres a Catalunya 
Hagin adoptat les mesures descrites i que es demanen a les empreses de més de 250 

treb?!\,adors. 

Tindran els següeots avantatges: 

Gaudiran de criteris de selecció positiva quan s'acullin als ajuts, bonificacions i 
beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica, 
d'innovació o 'per a una transició cap a una economia baixa en carboni establerts o 
gestionats per la Generalitat. 

En el cas de les pimes l'avantprojecte només estableix les mesures com un incentiu perquè es 
tindrà en compte en diferents criteris de selecció. En el cas de les empreses de més de 250 
treballadors, en canvi serà imprescindible per poder acollir-se a determinats ajuts, bonificacions i 
beneficis fiscals. 

7.2. Infraestructures: 

Els gestors d'infraestructures existents (art. 15.2) de: 

Ports 
Aeroports 
Transport 
Energia 
Residus 
Aigua 

De Catalunya 
Que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals pel que fa a actuacions i 
projectes de naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per una economia baixa 
en carboni establerts o gestionats per la Generalitat 

Hauran d'acreditar que: 

Han incorporat l'anàlisi de la seva vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic 
d'acord amb el Marc Estratègic de. Referència d'adaptació i, si escau, han establert un 

. calendari de mesures d'adaptació. 
Han fet l'inventari d'emissions de GEH del conjunt dels seus centres a Catalunya així 
com les actuacions que estan fent per reduir-les i les dades de l'inventari han estat 
validades per una entitat de certificació independent (tret que estiguin incloses dins el 
comerç de dret d'emissió de la UE). 

Els promotors de la planificació i els projectes constructius de noves infraestructures de (art. 
15.3): 
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Hauran d'incorporar, en el marc de l'avaluació ambiental de plans i projectes: 

L'anàlisi de llur vulnerabilitat front als impactes del canvi climàtic i els mecanismes de 
seguiment. 
L'avaluació de llur contribució a les emissions de GEH tant en la fase de construcció 
com en la d'explotació. 

Reglamentàriament s'establirà quines infraestructures i d'entre ¡:¡questes i segons la seva mida 
quines són les que hauran de complir els requisits anteriors. 

En el cas dels gestors d'infraestructures existents necessitaran acreditar que han fet les 
actuacions que estableix l'avantprojecte només si volen acollir-se a determinats ajuts; 
bonificacions i beneficis fiscals. 
En el cas dels promotors de la planificació i els projectes construètius de noves infraestructures el 
que els demana l'avantprojecte ja està previst a la Ley 21/2013, de 9 de desembre, de Evaluación 
Ambiental. 

7.3. Turisme: 

Entre els criteris de. valoració (art. 19.2) per al finançament de projectes per al foment del turisme 
en el marc del fons creat a la Llei 5/2012 i desenvolupat al Decret 161/2013, o d'altres 
instruments de finançament públics, s'inclourà com a criteri de selecció positiu el fet que els 
beneficiaris disposin d'una planificació que inclogui les mesures necessàries per tal de: 

Reduir llur impacte en la generació de GEH 
Incrementar l'eficiència i l'estalvi d'aigua energia i de reducció de la 
generació de residus 
Disminuir la vulnerabilitat davant fenòmens meteorològics extrems 
Establir un programa de sensibilització, informació i educació, tant per ' als 
treballadors del sector com per als turistes, sobre l'ús sostenible dels 
recursos. 

S'instarà als ajuntaments de municipis turístics (art. 19.3) a que disposin d'una avaluació de les 
mesures específiques per a garantir els serveis bàsics municipals en època de màxima afluència 
turística. 

Els beneficiaris dels recursos del Fons per al foment del turisme no estan obligats a fer les 
actuaçions 'que estableix l'avantprojecte; fer-les els afavorirà a l'hora d'optar als esmentats 
recursos. 

Els ajuntaments dels municipis que tinguin la consideració de turístics d'acord amb l'article 18 de 
la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme, si que tindran l'obligació de fer les actuacions que 
estableix l'avantprojecte. S'estima que aquesta obligació es imprescindible per reduir-ne la seva 
vulnerabilitat davant del efectes del canvi climàtic. 
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Les empreses de transport de mercaderies i els operadors de transport públic de viatgers (art. 
18.2): 

\ .... "'. ~Ba~ d;il1formar de la quantitat de GEH emesos per a la prestació del servei 

En aquest": Ci'as ~'av~ntprojecte estableix una obligació d'informació nova a les empreses de 
transport de mercaderies i als operadors de transport públic de viatgers però deixa al , 

. ,. desenvolupartleot reglamentari el calendari d'aplicació segons la mida deies empreses. S'anuncia 
ja que el reglament que desenvolupi aquesta mesura establirà, per tant, mesures de flexibilització 
per a les pimes. 

Cal fer notar que la normativa francesa si que incorpora aquestes obligacions, per tant, totes les 
empreses de transport de mercaderies que treballin també a França ja han de donar aquesta 
informació. 

7.5. Edificació (art. 21.2): 

Els propietaris o promotors d'edificis nous o d'edificis existents de titularitat privada, sotmesos a 
una gran rehabilitació: 

Han d'incloure un disseny que compleixi -amb els requisits corresponents a un edifici de 
consum d'energia gairebé nul en la sol·licitud de la llicència d'obres si es presenta a partir de 
1'1 de gener de 2019. 

Aquí s'avança un any l'aplicació de la normativa europea : Directiva 2010/31/UE 

8. Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic (art. 23) 

És un òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de canvi cl imàtic i serà qui 
farà el seguiment del compl iment de la Llei Catalana del Canvi Climàtic. 
La seva composició i el seu règim de funcionament es determinaran reglamentàriament. 

Aquesta Comissió ja va ser creada per l'Acord de Govern de 18 d'octubre de 2011 i mentre no es 
desenvolupi reglamentàriament la seva composició i funcionament serà d'aplicació que el que 
estableix aquest Acord . 

9. Creació del Consell Catalàdel Clima (art. 24) 

És l'òrgan col ·legiat de la Generalitat en matèria de participació pública, informació i consulta de 
les polítiques climàtiques. 

La seva composició i el seu règim de funcionament es determinaran reglàmentàriament. Tot i així 
es preveu que hi hagi representants de l'administració local, de la recerca i del mon empresarial, 
veïnal, ambiental i econòmic de Catalunya. 
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Aquest informe l'haurà d'elaborar la Comissió InterdepartamJ.---~a~n~v~1 LTirñ~tirc (ClCC) cada i 

tres ànys i. ele~ar-Io al Goyern ,i al.,Pê)rlat:nent. 

Ha d'incloure: 

L'avenç de les mesures en matèria de mitigació i adaptació contingudes en els plans d'acció 
sectorials. 
Una avaluació deia planificació, execució i foment de les polítiques climàtiques així com les 
orientacions a seguir fet per un grup d'experts independents. 

Per fer-lo els departaments de la Generalitat hauran de fer arribar a la ClCC, amb la periodicitat 
que es determini, la informació sobre els diversos indicadors en matèria d'avaluació de polítiques 
de canvi climàtic. 
En funció dels resultats d'aquest informe el Parlament podrà requerir al Govern perquè revisi la 
planificació de les polítiques climàtiques i, per tant, els objectius i terminis inicialment previstos 
en funció del grau d'acompliment en la implementació de les mesures. 
L'informe es publicarà al web de la Generalitat. 

Com en el cas dels inventaris d'emissions o dels marcs estratègics de referència, en aquest 
informe triennal de seguiment la Generalitat es vol obligar normativament a elaborar-lo, a elevar
lo al Parlament i a publicar-lo en el seu web. 

11. Cooperació amb l'administració local (art. 26) 

El Govern de la Generalitat fomentarà la participació dels en locals en la planificació de les 
polítiques climàtiques i en els plans d'acció sectorials de cada departament. 

El Govern de la Generalitat ha de promoure que els ajuntaments de municipis no turístics també 
integrin en la seva planificació la mitigació de GEH i l'adaptació als impactes del canvi climàtic, 

En aquest cas l'avantprojecte fa referència als incentius financers que ja s'han establert en l'Ordre 
TES/422/2012, de 17 de desembre, per al qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions 
a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions contra el canvi climàtic, I que 
s'han convòcat enguany mitjançant la Resolució TES/607/2014. El fet d'incloure-ho en 
l'avantprojecte referma la voluntat de continuïtat d'aquests incentius que es consideren cabdals 
perquè els ajuntaments adoptin mesures d'adaptació i de mitigació. 

\ 

12. Exemplaritat administracions públiques (art. 28) 

Tots els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen han de: 

Disposar d'un inventari de les emissions de GEH dels seus edificis, ínstal·lacions i dels 
serveis que presten. 
Establir un objectiu de reducció d'emissions i un programa d'actuacions. 
Incloure especificacions tècniques i/o criteris d'adjudicació relatius a l'ús eficient de 
recurs i a la minimització d'emissions de GEH en els seus contra.ctes. 
Fer pública la informació sobre el grau d'assolime~t dels objectius i de les mesures 
correctores que es proposin en cas de desviació. 

" 

També han d'assolir un consum energètic gaire bé nulen els edificis nous de titularitat pública . 
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~~~------ ----------Han de difondre informació sobre eficiència energètica entre la ciutadania. 

Un cop la pròpia Generalitat s'obliga més enllà del que estableix la normativa vigent. En el cas del 
consum energètic gairebé nul s'avança un any a l'aplicació de la normativa europea: Directiva 

2010/31/UE. 

13. Foment de les infraestructures d'energies renovables (art. 29) 

El Govern de la G~tl~~irtat podrà declar~r com a obres d'interès públic aquelles infraestructures 
d'energies renovables. ! 

Les compensacions ~C~nÒmiqUeS als territoris que acullen la infraestructura ~an d'incloure els 
municipis fronteres o pròxims al que aculli la infraestructura i no limitar-se a aquest. 

I . 

En els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin a 
C~talunya s'han de valorar les emissions de GEH que produeixin la seva execució i gestió així com 
la seva vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic. . 

La primera part d'aquesta mesura vol agilitar la tramitació dels permisos necessaris per a la 
construcció d'infraestructures d'energies renovables per facilitar el desenvolupament d'aquesta 
acció de mitigació i fer-ne més justa la compensació que reben els municipis . 
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Es crea aquest impost com a tribut propi de la Generalitat i que substitueix l'actual impost sobre 
els vehicles de tracció mecànica. El nou impost té per objecte gravar els vehicles de tracció 
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d'energia, les emissions de GEH dels electrodomèstics i promoure'n l'eficiència energètica. 
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A méS',de l'i per cènt cultural la Generalitat haurà de des nar a o ír . ! . .faççioos..A .. . •. ' 
adaptaciÓ al ca'nvi '~limàtic,I'l pèr cent del que' inverteix en obra pública. 

Es crea aquesta figura per contribuir a garantir que hi hagi recursos suficients, dins els 
pressupostos de la Generalitat, per dur a terme totes les mesures de mitigació i adaptació que 

preveu l'avantprojecte. 

19. Col-laboració amb l'administració local (art. 32) 

El Govern de la Generalitat ha de fomentar que els ens locals apliquin una política fiscal que vagi 
en la línia de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. 

Hi ha altre~ taxes i impostos municip~ls que podrien utilitzar-se com a', instruments molt efectius 
de les polítiques de mitigació i adaptació. En aquest punt la Generalitat es compromet a fomentar 
que els ens locals els utilitzin. 

20. Fons climàtic (Art. 55) 

Es crea el Fons climàtic com un instrument per assolir els objectius de la Llei Catalana del Canvi 

Climàtic. 

El Fons climàtic es nodrirà dels següents recursos econòmics: 

Els impostos que crea aquesta Llei 
L'U per cent climàtic , 
Els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d'emissió del règim de comerç de drets 
d'emissió de GEH en els termes que s'acordi amb l'Estat espanyol 
Els ingressos obtinguts de l'impost sobre gasos fluorats, en els termes que s',acordi 

amb l'Estat espanyol 
Els ingressos obtinguts de les aportacions socials de l'IRPF 
Qualsevol altra que la Generalitat consideri 

La (ICC establirà les prioritats pel repartiment dels recursos del Fons. 

Un import equivalent a la recaptació obtinguda dels impostos sobre eficiència energètica de 
pneumàtics i electrodomèstics s'ha, de destinar a actuacions en matèria d'eficiència energètica 

previstes pel departament competent en energia. 

Es crea aquest fons per instrumentar els recursos obtinguts a partir de les noves figures 
impositives que crea aquest avantprojecte i també l'U per cent climàtic i els altres ingressos que 

, especifica l'article 55.1. de l'avantprojecte. 

21. Acords voluntaris (Art. 57) 

El Govern de la Generalitat ha de promoure el desenvolupament d'acords de caràcter voluntari 
per tal que les empreses i, les organitzacions puguin fer explícita la seva contribució en la lluita 

contra el canvi climàtic. 

Els acord inclouran: 

Inventari i reducció d'emissions 
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Es desenvoluparan per reglament els requisits i les condicions d'adhesió. 

22. Transferència de coneixement (Art. 58) 

El Govern de la Generalitat ha d' impulsar la creació d'una plataforma digital que inclogui, entre 
d'altres: 

Els avenços científics en mç¡tèria de canvi climàtic 
Les experiènciês' inte~¡'aciànals d'èxit en polítiques d'adaptació i mitigació . , . 

.. 
Els departaments de la Generalit at han d'establir vies de col,laboració amb els centres que facin 
recerca, desenvolupament i innovac~ó en matèria de canvi climàtic a Catalunya, 

Una altra vegada la Genera litat es vol comprometre a impulsar aquesta plataforma i a col·laborar 
amb centres de recerca . En el p;¡';;e; cas es vol garantir a la societat la informació sobre les 
avenços científics en matèria de canvi climàtic i en el segon es vol impulsar la innovació que 
permeti tan reduir les emissions com millorar les possibil itats d'adaptació, 

23. Participació pública en plans i programes i accés a la informació ambiental (art . 59) 

La Generalitat ha de fomentar la participació de ta ciutadania en totes les polítiques climàtiques, 

La Generalitat ha de facilitar la informació adequada als ciutadans per tal que puguin aportar la 
seva contribució abans que s'adoptin les mesures necessàries per fer front al canvi climàtic i, 
també, les decisions sobre plans i ¡:>rogrames, , 

Aquesta mesura va també en la línia de compromís cap a la ciutadania per donar informació i 
fomentar la participació en totes les mesures que s'adoptin per fer front al canvi climàtic. 

24. Difusió del coneixement i sensibilització (art. 60) 

La Generalitat ha de promoure campanyes informatives i formatives entre la ciutadania per donar 
a conèixer els darrers avenços científics sobre el canvi climàtic i sobre les polítiques públiques per 

,mitigar-lo i adaptar-s' hi . 

També ha d' impulsar un programa específic de sensibilització i formació a les escoles sobre el 
repte del canvi climàtic. 

Tal i com diu l'article 3.1. la responsabilitat en l'assoliment dels objectius d'aquesta Llei, en 
especial el de reducció, és compartida entre els governs, els sectors productius i la ciutadania en 
general, per això és important promoure campanyes informatives i formatives pe r a la ciutadania . 
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NÚ~ t -E;: U!.l . ,~,j ... ~ rYE~~T~ ·.~. ~)~. 

Els · dep~rtamE!nts· de "la Gen'eralltatcomp'etents en matèria """ " I energia 
establiran les condicions i la metodologia que permeti establir el consum mínim d'energia i aigua 
(mínim vital). 

2. Anàlisi de l'impacte de les opcions de regulació considerades 

a. Informe d'impacte pressupostari 

Tot seguit s'analitza una per una, la repercussió de cada mesura de l'avantprojecte de llei sobre 
els recursos personals i materials i sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
S'han calculat, en tots els casos, la seva repercussió fins l'any 2020, perquè és l'any pel que la 
Disposició addicional primera de l'avantprojecte de Llei fixa" l'objectiu de reducció de les emissions 
de GEH; d'acord amb els objectius que fixa la UEo 

1. Elaboració de l'Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera i Inventari d'emissions de GEH de 
Catalunya (art. 5) 

Està previst que ambdós inventaris es facin parcialment amb recursos personals del Departament 
de la Generalitat que tingui la. competència sobre medi ambient i canvi climàtic i que una altra 
part de l'Inventari es faci amb recursos externs. Es calcula que seran necessàries un total de 800 
hores de feina d'un tècnic del grup Al. El que Suposa un cost anual de 12.760 euros. 
També hi haurà una part que es contractarà fora i que tindrà un cost anual de 40.000 euros. 

2. Marc Estratègic de Referència de mitigació (art. 4.5) 

Pel que fa a les emissions derivades del cicle energètic, que corresponen al 75 % de les emissions 
de GEH totals, ja s'han tractat al Pla de l'Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, 
aprovat en l'Acord de Govern de 9 d'octubre de 2012. 
Tanmateix i per completar el que ha de ser el Marc Estratègic de Referència de mitigació cal 
encara abordar les emissions derivades dels residus, l'agricultura i ramaderia i els gasos fluorats, 
juntament amb una valoració de l'increment de la capacitat dels embornals catalans. 

El cost d'acabar d'elaborar aquest Marc Estratègic, que es farà totalment amb recursos personals 
propis de la Generalitat, es preveu que sigui de 18.000 euros corresponents a 1.000 hores de 
feina d'un tècnic del grup Al i a 200 hores de feina d'un administratiu del grup C1. 

3. Integració de la reducció de emissions en la planificació, execució i control de les polítiques 
sectorials (arts. 9 a 20) 

Els Departaments hauran de tenir en compte, quan facin la planificació, l'execució i el control de 
les seves polítiques, incloure-hi l'objectiu de mitigació. Per fer-ho s'hi esmerçaran recursos 
personals propis i externs. 

L'avantprojecte de Llei apunta quines han de ser les línies de treball però fins que no s'aprovin el 
marc estratègic de referència de mitigació i els departaments estableixin els seus plans d'acció 
sectorials no es podrà saber el detall d~ les polítiques concretes ni, per tant, el seu cost. 
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Els Departaments hauran de tenir en compte, quan facin la planificació, l'execució i el control de 
les seves polítiques, incloure-hi l'objectiu de mitigació. Per fer-ho s'hi esmerçaran recursos 
personals propis i externs. 

L'avantprojecte de Llei apunta quines han de ser les línies de treball però fins que no s'aprovin el 
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14 



/ 

j ...... • " OI' .' .• • ••• ¡.' .... ... . 

O<> . : \ . :. " • l ' . .• " ,. " ... 

1 •.• t . '. " ~ f' _ ~ I , • . .- ., ' ,f / 

l . WTm Generali{tat de. Cat~luny.a : 
.. mJI bepartametÏt 'd8<Territorj i: Sostenibilitat 

Direcció General . 
. de Polítiques Ambientals 

.. -.." •• • ... . • ~ • • . ... _~' . ' :- : : " .': •• , . o,~' • 

. ' 004!ll i 6.0215.0085'1 

4. Marc Estratègic de Referència d'adaptació (art. 7) 

El Marc Estratègic de Referència d'adaptació ja està elaborat fins l'any 2020; correspon a 
l'Estratègia Catalana d'Adaptació al C.anvi Climàtic (ESCACC) que es va aprovar per Acord de 
Govern de 13 de novembre de 2012. Per tant fins el 2020 no hi haurà cap cost d'elaboració 
d'aquest Marc de Referència. 

S. Integració de l'adaptació en la planificació, execució i control de les polítiques sectorials (arts. 
9 a 20) 

Una part de la planificació, l'execució i el control de les polítiques dels departaments de la 
Generalitat implicats haurà de dedicar-se a avaluar i fer seguiment dels impactes observats i 
previstos del canvi climàtic i a esta~lir:~mesures de resposta per adaptar-se als seus impactes. Per 
fer-ho s'hi esmerçaran recursos' personals i externs. 

L' avantprojecte de Llei apun~a .quin~s han de ser les línies de treball però fins que cada 
Departament no estableixi els seus rlans d'acció sectorials no es podrà saber el detall de les 
polítiques concretes ni, per tant, el seU cost. 

6. Projeccions climàtiques a Catalunya (art. ,S) 

El cost d'aquestes projeccions anirà íntegrament a càrrec del Servei Meteorològic de Catalunya, 
que actualment ja ho du a terme d'acord a les funcions que li atorga la Llei 15/2001, de 14 de 
novembre de meteorologia. 

7. Mesures concretes de mitigació i adaptació (arts. 14, 15 i 19) 

L'aplicació d'aquestes mesures no té cap repercussió en els recursos personals, materials ni en els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'exercici vigent ni d'exercicis futurs. Perquè 
només inclou la feina de comprovar que s'ha acomplert amb els requisits que estableix aquest 
avantprojecte de Llei per obtenir ajuts, ' bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i 
projectes de naturalesa ambiental , energètica, d'innovació o per una economia baixa en carboni 
establerts o gestionats per la Generalitat. 
Les obligacions als gestors d'infraestructures s' han de desenvolupar reglamentàriament per la 
qual Cosa no s'ha estimat cap cost de revisió i control de la informació requerida. 

S. Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic (art. 23) 

Fins que no s'aprovi el reglament que en determini la composició i el funcionament, serà 
d'aplicació el que preveu l'Acord de Govern de 18 d'octubre de 2011 sobre la composició i 
funcions de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic. 
En tot cas no suposa un cost addicional de l'avantprojecte de Llei perquè aquesta Comissió ja 
s'havia creat anteriorment. 

9. Creació del Consèll Català del Clima (art. 24) 

Fins que no s'aprovin per reglament la composició i el règim de funcionament del Consell Català 
del Clima no en podrem saber la seva repercussió en els recursos personals, materials ni en els 
pressupostos de la Generalitat. 
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La (ICC haurà de fer arribar al Govern i. al Parlament aquest infbrmè caaa tres anys. f'er'¡t:¡-IU ~I;' 
.departaments de la Generalitat hauran de trametre informació sobre eLs diversos indicadors en 
matèria- d'avaluació de polítiques de èanvi climàtic amb la periodicitat que es determini. Això 
suposarà un cost en recursos personals i materials per als departaments que s'ha estimat en 
19.022 euros corresponents a 1.000 hores de feina de. tècnic del grup Al i 300 hores de feina 
'd'administratiu del grup C. Fins el 2020 correspondrà fer-ne 2 i, per tant, el cost total serà de 
38.044 euros. 

Una altra part d'aquest informe consistirà en una avaluació de la planificació, execució i foment 
de les polítiques climàtiques que l'avantprojecte de Llei estableix que caldr~ encarregar a un grup 
d'experts independents. El procediment de selecçió d'aquest grup d'experts s'establirà 
reglamentàriament. Tot i així s'estima que aquest informe pot suposar un cost per al pressupost 
de la Generalitat de 20.000 euros cada 3 anys. Fins el 2020 correspondrà fer-ne 2 per la qual cosa 
el cost total serà de 40.000 euros. 

El cost total de les dues parts de que es composa l'informe s'estima en 78.044 euros. 

11. Cooperació amb l'administració local (art. 26) 

Aquesta mesura no té cap repercussió en els recursos personals, materials ni en els pressupostos 
de la Generalitat de manera immediata tot i que si que pot implicar una despesa pressupostaria 
en el futur si, com estableix l'article 26.3., el finançament dels plans municipals que incloguin les 
mesures d'adaptació i mitigació a adoptar pels ajuntaments és assumida, parcialment, per la 
Generalitat mitjançant convocatòries públiques d'ajuts. En tot cas, com es veu, les bases 
reguladores dels ajuts corresponents i les seves convocatòries seran les que en determinin 
l'import i les condicions. Els anys 2013 i 2014 el Departament de Territori i Sostenibilitat va 
publicar convocatòries d'ajut amb l'objectiu de subvencionar la realització de plans locals 
d'adaptació. La . qJantitat total dels ajuts atorgats va ser de 29.323,75 € i 30.408,70€ 
respectivament. El percentatge mig de subvenció pel ' total dels 16 projectes de les dues 
convocatòries ha estat del 39%. Estimem, per tant, l'atorgament d'ajuts pel mateix import del 
2014 per a tots els anys fins el 2020. 

12. Exemplaritat administracio~s públiques (art. 28) 

Aquesta mesura inclou quatre actuacions diferents; la primera consisteix a avançar un any 
l'obligació de consum d'energia gairebé nul dels edificis públic nous avançant a l'I de gener de 
2017 el ques'hauria de complir, d'acord amb lesdirectives europees, l'I de gener de 2018. El cost 
d'assolir aquest consum gairebé nul s'hauria d'aplicar únicament als edificis pels quals es demani 
la corresponent llicència en el 2017 i que es comencessin a construir o a rehabilitar totalment 
durant l'any 2017 i que els acabés ocupant la Generalitat. De moment no disposem de cap 
previsió en aquest sentit. 

I 

La segona actuació consisteix en difondre informació sobre eficiència energètica des de tots els 
edificis ocupats per les administracions públiques de Catalunya. Aquesta tasca es valora en 300 
euros anuals per edifici públi~ . Multiplicat pel nombre d'edificis públics! de la Generalitat suposa 
un total de 52.800 euros anuals. 
La tercera actuació referent al consum energètic de les instal·lacions públiques de gestió de 
residus, de sanejament d'aigües residuals urbanes i de potabilització d'aigua s'estima que no 
suposarà cap despesa addicional per als pressupostos de la Generalitat, en tant el seu compliment 

I L'any 2013 la Generalitat tenia 125 edificis a Barcelona que suposaven el 71% de la superfície total dels edificis que té 
la Generalitat a Catalunya. Aplicant una proporcionalitat hem agafat la xifra de 176 edificis pel conjunt de Catalunya. 
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inclou la possibilitat d'utilitzar els mecanismes de garantia en origen al subministrador 
d'electricitat. 
La quarta actuació fa referència a un seguit de mesures que han d'adoptar tots els departaments 

. de la Generalitat i que estan detallades en la introducció d'aquest informe d'impacte. Es preveu 
que es faci amb recursos personals i materials p'ropis de la Generalitat i que tingui un cost per 
cada Departament de 10.000 euros anuals. Això multiplicat pel nombre de departaments que té 
actualment la Generalitat suposa un cost anual total de 110.000 euros. 

13. Foment.de les infraestructures d'energies renovables (art. 29) 
• 

Aquesta mesura inclou una simplificació administrativa que no suposa. cap despesa pels 
pressupostos de la Generalitat; però també determina que els territoris fronteres o pròxims als 
municipis que acullin infraestructures d'energies renovables hagin de rebre compensacions 
econòmiques. Atès 'que l'avantprojecte no arriba al detall d'especificar el funcionament exacte 
d'aquestes compensacions no podem calcular cap cost addicional. 

14. Col·laboració i cooperació inte'rnacionals (art. 30) 

Si bé l'avantprojecte de Llei estableix que la Generalitat ha de participar en les cimeres mundials 
sobre canvi climàtic de els Nacions Unides i en els debats de al UE sobre les polítiques de clima; la 
Generalitat ja participa en aquests fòrums des de fa 11 anys, El cost mig anual d'aquesta 
participació ha estat de 5.000 euros. 

15. Impost sobre la Circulació i la Contaminació de!s Automòbils (art. 33) 

Amb aquest nou impost la Generalitat gravarà la matèria imposable que actualment grava 
l'Impost sobre el Vehicles de Tracció Mecànica que quedarà derogat. El RDL 2/2004, de S de març, 
reguladors de les Hisendes Locals preveu aquesta possible adopció autonòmica de l'impost 
sempre que es compensi als municipis mitjançant subvencions incondicionades o bé participació 
en els tributs de la comunitat autònoma. 
En adoptar l'impost la Generalitat hi afegeix un coeficient de contaminació en funció de les 
emissions de C02 del vehicle en el cas dels turismes. Aquest coeficient té un escalat que va de 1 a 
2 i suposa, per tant, un increment de la recaptació respecte de la que s'obtenia amb l'antic 
impost. A més, en unificar la tarifa bàsica per a tots els municipis, també incrementarà la 
recaptació total perquè hi ha municipis que actualment apliquen tarifes inferiors. 
S'ha calculat que l'increment de la recaptació derivat de les emissions de C02 proporcionaria a la 
Generalitat uns ingressos de 128 milions d'euros. 
La recaptació de la globalitat de l'impost es manté dins l'àmbit de la gestió tributària de cada 
ajLintament, que posteriorment liquidarà a la Gener~litat els ingressos corresponents a les 
emissions de C02. Per tant la gestió de l'impost no implica cost addicional. , 

16. Impost sobre l'eficiència energètica dels pneumàtics (art. 34) 

Amb aquest nou im post s'ha calculat que la Generalitat podria recaptar S,S milions d'euros 
anuals. 
En aquest cas els costos de gestió de l'impost per part de l'Agència Tributària de Catalunya serien 
pràcticament nuls perquè són els venedors de pneumàtics els que han d'autoliquidar l'impost. 

17. Impost sobre l'eficiència energètica dels electrodomèstics (art. 35) 
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17. Impost sobre l'eficiència energètica dels electrodomèstics (art. 35) 
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La recaptàció prevista per aquest nou impostés d~~""'I'M'Ïe1'~If-e~~"\!I'f!l~;¡...f;oe1'I'Hloelef¡.et 
rentaplats,' frigorífics i congeladors i d€ 2,83 milions d'euros per a assecadores, forns i plaques de 
cocció; èlqu~ suposa una recaptació anual total prevista de 5,17 de milions d'euros. 
Com en el ~s anterior aquest impost es recaptarà per autoliquidació amb la qual cosa els costos 
de gestió seran mínims. 

18. L'U per cent climàtic (Art. 36) 

La gestió de l'U per cent climàtic tindrà uns costos molt reduïts perquè cada departament el farà 
en paral ' lel a la gestió actual que ja s'està fent de l'U per cent cultural. 
No suposarà un ingrés per als pressupostos de la Generalitat perquè es nodrirà del.s propis 
pressupostos, com ho fa l'U per cent cultural. Tampoc no suposarà una despesa perquè es 
quedarà en el propi pressupost de ,la Gen.eralitat però, com preveu l'article 38 de l'avantprojecte, 
passaran a estar afectats a una finalitat concreta; com la resta de recursos del Fons climàtic. 

19. Col·laboració amb l'administració local (art. 37) 

Aquesta mesura implica que la Generalitat fomenti que els ens locals apliquin una política fiscal 
d'acord amb els objectius de l'avantprojecte de Llei. No s'especifica quines mesures concretes 
s'han de prendre per fomentar aquesta actuació de les administracions locals per la qual cosa no 
es pot quantificar el seu cost. 

20. Fons climàtic (art. 38) 

Els costos de gestió d'aquest Fons climàtic ,s'estima que seran molt reduïts perquè la gestió dels 
ingressos corresponents no es veurà afectada pel fet que aquests s'incorporin al Fons, sinó que 
únicament s'hauran d'assignar comptablement a aquest i quedaran afectats a la finalitat 
d'acomplir amb els objectius qUe preveu l'avantprojecte de Llei segons les prioritats d'actuació 
que estableixi la Comissió Interdepartamental del Canvi Cl imàtic. 

21. Acords voluntaris (art. 40) 

L'avantprojecte preveu que les condicions i requisits d'adhesió als programes d'acords voluntaris 
que promourà la Generalitat es desenvolupin reglamentàriament tot i això es preveu que la seva 
gestió tingui un cost en recursos personals de la Generalitat de 3.500 hores de feina de tècnic de 
grup Al i 900 hores de feina d'administratiu de grup C. Això suposa un cost anual de 65.000 
euros. 

22. Transferè'ncia de coneixement (Art. 41) 

La creació de la plataforma digital de transferència de coneixements es calcula que tindrà un .cost 
de 50.000 euros més 4.000 euros de manteniment anual corresponents a la contractació externa 
d'aquest servei. 

23. Participació pública en plans i programes i accés a la informació ambiental (art. 42) 

Actualment ja es promou la participació de la ciutadania en les polítiques climàtiques; tot i així les 
mesures que preveu l'avantprojecte s'estima que tindran un cost anual de 20.000 euros. 
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24. Difusió del coneixement i sensibilització (art!"."':M~--_··_·---... ----,, __ ~ 

L'informe sobreJestat dèl coneixement en matèria de canvi climàtic a Catalunya que preveu 
aquE'.,Stà .me~ura i que haurà d'elaborar la Generalitat s'estima que tindrà un cost de 50.000 euros 
i, de 'moment; només està previst fer-ne un d'aquí a l'any 2020. 
Les cél'n1pài1yesjnformatives ¡forçna,t~esque inclou aquesta mesura es preveu que tinguin un cost 
anl,la~de}O.OOO euros. - ;: .~ • 

. " i : r 

25. Garant'ia d'~~~és ~1; !r¿¿~no~bàsi~S d/ener~ia i aigua (art. 27) 

L'avantprojecte no establ~íx· l€s condicions concretes d'aquesta mesura. 

La suma total dels impactes pressupostaris, sense el cost de gestió de l'impost sobre la Circulació i 
la Contaminació dels Automòbils és positiu degut a la recaptació prevista dels nous impostos. Fins 
l'any 2020 es preveuen uns ingressos totals de 872.280.188 euros tal i com es detalla anualment 
en l'annex I. 

b. Informe d'impacte econòmic i social 

La diagnosi de la situació actual i els objectius de la iniciativa s'han considerat en la part 
introductòria d'aquesta memòria d'avaluació. 

Pel que fa a l'anàlisi dels costos i beneficis socials de la iniciativa, ambdós vindran determinats pel 
grau en que s'asoleixin els seus dos objectius principals: 

1. La reducció les emissions de GEH i millora els embornals; mitigació 
2. La promoció d'estratègies a seguir en les zones i sectors més vulnerables als impactes del 

canvi climàtic; adaptació 

Les 24 mesures de l'Avantprojecte de Llei que s'han identificat a la introducció van totes 
adreçades a assolir un d'aquests dos objectius o bé tots dos. 

Aquests serien els beneficis socials derivats de l'aplicació de l'avantprojecte de Llei: 

1. Reducció de les emissions de GEH per increment de l'eficiència en l'ús dels recursos de les 
activitats: 

- Estalvi energetic 
- Creació d'ocupació 
- Creació d'ocupació d'alta qualificació 
- Promoció de sectors econòmics adreçats a l'eficiència energètica i l'ús racional 
de recursos 
- Promoció de sectors més competitius i més alineats amb les necessitats futures 
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- Creació d'empreses en sectors emergents i, per tant, consolidació del futur 
creixement econòmic. 
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creixement econòmic. 
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, 
2. Reducció de la vulnerabilitat dava,ntel céïnvi climàtic: 

- Millora de la salut de les persones (Pla de prevenció de les onades de calor, ... ) 
- Reducció de la mortalitat per episodis climàtics extrems 
-Increr;nent dels recursos hídrics disponibles (per la millor gestió) 
- Increment de la producció agrícola 
- Manteniment de la superfície de platges / I 

- Manteniment de la funcionalitat de la biodiversitat 
- Reducció del risc d'incendis per la mmÓ~a de la gestió forestal 
- Equilibri territorial (pel m~nteniment d'.activitats en sectors com el turístic) 

Aquests beneficis inherents a la reducció de la vul~iÍbilitat davant el canvi climàtic, que acabem 
d'enumerar, semblen socialment prou importants coIT.! per justificar nivells importants d'inversió 

.pública. 
Malgrat s'han publicat molts estudis sobre les conseqüències del canvi climàtic, els impactes 
econòmics derivats d'aquest fenomen no es poden preveure en tot el seu abast, tot i que els 
diferents anàlisis duts aterme coincideixen en una estimació de costos molt elevats, sent per tant 
aquest, un dels reptes actuals de caràcter global més importants que les societats han d'afrontar. 

les pèrdues econòmiques conseqüència del canvi climàtic s'han estimat en 200 mil milions de 
dòlars a tot el planeta en la darrera dècada en termes d'indemnitzacions pagades per les 
companyies asseguradores. D'aquestes pèrdues tres quartes parts han estat conseqüència de 
fenòmens meteorològics extrems. En la dècada dels 80 els danys i pèrdues derivats de fenòmens 
naturals es van xifrar en 50 mil milions de dòlars. 

A nivell europeu el recent treball publicat per la Comissió Europea "Climate Impacts in Europe. 
The JRC PESETA 11 Projectil (2014), analitza quin seria l'impacte en el benestar social com a 
conseqüència del canvi climàtic en termes de Producte Interior Brut. Aquest anàlisi es fa per 
diferents regions d'Europa i conclou que, per al sud d'Europa, aquesta pèrdua de benestar, si no 
s'actua per redu ir la vulnerabilitat davant els efectes del canvi climàtic, seria propera al 3% anual 
del PIB en un horitzó temporal del 2080. Si apliquem aquest percentatge al PIB Catalunya això 
suposaria un pèrdua de 6.100 milions d'euros2

• 

Aquesta quantificació de la Comissió europea confirma la intuïció inicial de que els impactes del 
canvi climàtic tindran uns costos socials molt alts i que, per tant, les actuacions que els redueixin, 
com ara les que preveu l'Avantprojecte que analitzem, tenen, pel contrari, beneficis socials molt 
elevats. 

Aquest treball determina que les pèr'dues de benestar associades al canvi climàtic afectarien 
sobretot als sectors agrícola, energètic i turístic i que també tindrà efectes importants sobre les 
zones costaneres, el medi natural (incendis forestals i riuades) i la salut. 

En el mateix treball s'ha calculat la distribució d'aquesta pèrdua de benestar entre els diferents 

sectors: 

2 PIB 2013 de Catalunya : 203.615 M€. Font: Institut d'Estadística de Catalunya 
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Així doncs sembla que ~n els països del sud d'Europa tindran les pèrdues més importants en el 
sector' de l'energia i eri-la salut mentre que el.conjunt de la Unió Europea patirà unes afectacions 
molt més importants sobre la salut que sobre altres aspectes. 

Pel que fa a l'anàlisi dels beneficis socials de la reducció d'emissions cal fer notar que la capacitat 
de Catalunya (àmbit d'aplicació de les mesures de l'avantprojecte) per reduir les emissions globals 
de GEH és molt reduïda, ja que en proporció les nostres emissions representen una ínfima part de 
les totals. En concret l'any 2012 les emissions de Catalunya equivalien al 14% de les espanyoles, a 
1'1,1% de les de al UE i només al 0,1% de les mundials i una tona de C02 té el mateix impacte 
sobre l'escalfament global amb independència del territori on s'hagi emès. . 

Per tant una anàlisi dels impactes econòmics i socials a Catalunya de la reducció d'emissions de 
GEH no s'ha de centrar en la reducció de la nostra vulnerabilitat, a la que contribueix però en una 
proporció baixíssima, sinó en ·aquell seguit de beneficis socials que s'han enumerat ja en aquest 
apartat com ara l'estalvi d'energia, la promoció de sectors econòmics punters, la creació 
d'ocupació d'alta qualificació, la reducció de la contaminació amb tots els efectes positius sobre la 
salut, l'increment de la producció agrícola, la biodiversitat, .... 

El treball publicat pel Ministeri de Fomento l'agost de 2010 "Evaluación econòmica de proyectos 
de transporte" dedica un apartat als efectes que una infraestructura de transport pot tenir sobre 
el canvi climàtic i utilitza una valoració de Maibach i altres3 sobre el cost social en euros d'una 
tona de C02 emesa. Aquests valors els calculen per cada període de temps. El 2020 el cost social 
d'emetre una Tona de C02 seria de 17, 40 o 70 euros segons si tenim en compte l'escenari 
inferior, mitjà o superior, respectivament. 

El mateix treball diu textualment: "L'impacte del transport en el canvi climàtic, segons diferents 
estudis, ve motivat, principalment, per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle com ara el diòxid de 
carboni (C02), el gas metà (CH4) o l'òxid nitrós (N20). La valoració d'aquest impacte és altament 
complexa atès que tracta efectes globals, de llarg termini,de naturalesa molt diversa 
(inundacions, impactes en l'agricultura, efectes en la salut humana, canvis en les precipitacions, 
augment de ia probabilitat de l'aparició de desastres naturals, etc.), i, sobre els que no existeix, en 
la majoria de casos, un coneixement precís." 

Anem a relacionar tot seguit l' estimació que de costos socials de cada Tona de C02 que publica 
aquest treball del Ministeri de Fomento amb la fita de reducció de Tones de C02 que fixa 
l'Avantprojecte; l'objectiu de reducció de tones de C02 equivalent que preveu l'Avantprojecte de 

3 Maibach,M., C Scheyer, D.Su~er, H.P. van Essen, B.H. Boon, R. Smokers, A. Schroten, C. Doll, B. Pawlowska y M,Bak 

(2008) : Handbook on estimation of esternal costs ub the transport sector, Internalisation Measures and Policies for All 
externa I Costs ofTrnasport (IMPACT), Versionns 1.1 Report Deft. 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93444 50 00 
Fax 93 419 75 47 

21 
.... . . 

,,,l'f.UCIC~ . . .... 

•• </f' " I ~ • ,... ., .' _' >', .- .• O" ' , • •• ' '. •• ~ : ',. , • 

. ... . 

-~---.. ............. ---....-... ..... ----.. 
P¡\ElAMr;··JT OE CATAlU"f~A 

Hê.(¡¡STHE GENER"l 2.09.14 
" . tto·..,; '.'" • , i", 

Generalitat de Catalunya ~. ; 
Oe'pàrtament de' f"erritori i'Sostenibil at 

'O . ... , ' Direèció General ' : 
dê'poiíiiques Ambieiifàls ' 

Nt)M t~" ENno\~,~, ~"., ---..... .-... __ .. _---... ----_ ...... ~ --_ ....... 
Pèrdues de benestar ocasionades pels efectes del canvi climàtic 
Distribució per sectors 

Àrees Energia Agricultura Incendis Riuades Turisme Transport Salut Total 
costaneres forestals 

Sud 
. _. 

'. -5 - " ... ':'3'8 -13 -3 -3 -3 O -35 -100 
d'Europa, . , ,. .. . 
EU . • '- "':22 ¡; ili 4 ' -9 -1 -4 -2 O -64 -100 

.. _ " . r 

Font: JRC pÉs{rA fi; pr@)je~t. ;2014 
t , 

Així doncs sembla que ~n els països del sud d'Europa tindran les pèrdues més importants en el 
sector' de l'energia i eri-la salut mentre que el.conjunt de la Unió Europea patirà unes afectacions 
molt més importants sobre la salut que sobre altres aspectes. 

Pel que fa a l'anàlisi dels beneficis socials de la reducció d'emissions cal fer notar que la capacitat 
de Catalunya (àmbit d'aplicació de les mesures de l'avantprojecte) per reduir les emissions globals 
de GEH és molt reduïda, ja que en proporció les nostres emissions representen una ínfima part de 
les totals. En concret l'any 2012 les emissions de Catalunya equivalien al 14% de les espanyoles, a 
1'1,1% de les de al UE i només al 0,1% de les mundials i una tona de C02 té el mateix impacte 
sobre l'escalfament global amb independència del territori on s'hagi emès. . 

Per tant una anàlisi dels impactes econòmics i socials a Catalunya de la reducció d'emissions de 
GEH no s'ha de centrar en la reducció de la nostra vulnerabilitat, a la que contribueix però en una 
proporció baixíssima, sinó en ·aquell seguit de beneficis socials que s'han enumerat ja en aquest 
apartat com ara l'estalvi d'energia, la promoció de sectors econòmics punters, la creació 
d'ocupació d'alta qualificació, la reducció de la contaminació amb tots els efectes positius sobre la 
salut, l'increment de la producció agrícola, la biodiversitat, .... 

El treball publicat pel Ministeri de Fomento l'agost de 2010 "Evaluación econòmica de proyectos 
de transporte" dedica un apartat als efectes que una infraestructura de transport pot tenir sobre 
el canvi climàtic i utilitza una valoració de Maibach i altres3 sobre el cost social en euros d'una 
tona de C02 emesa. Aquests valors els calculen per cada període de temps. El 2020 el cost social 
d'emetre una Tona de C02 seria de 17, 40 o 70 euros segons si tenim en compte l'escenari 
inferior, mitjà o superior, respectivament. 

El mateix treball diu textualment: "L'impacte del transport en el canvi climàtic, segons diferents 
estudis, ve motivat, principalment, per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle com ara el diòxid de 
carboni (C02), el gas metà (CH4) o l'òxid nitrós (N20). La valoració d'aquest impacte és altament 
complexa atès que tracta efectes globals, de llarg termini,de naturalesa molt diversa 
(inundacions, impactes en l'agricultura, efectes en la salut humana, canvis en les precipitacions, 
augment de ia probabilitat de l'aparició de desastres naturals, etc.), i, sobre els que no existeix, en 
la majoria de casos, un coneixement precís." 

Anem a relacionar tot seguit l' estimació que de costos socials de cada Tona de C02 que publica 
aquest treball del Ministeri de Fomento amb la fita de reducció de Tones de C02 que fixa 
l'Avantprojecte; l'objectiu de reducció de tones de C02 equivalent que preveu l'Avantprojecte de 

3 Maibach,M., C Scheyer, D.Su~er, H.P. van Essen, B.H. Boon, R. Smokers, A. Schroten, C. Doll, B. Pawlowska y M,Bak 

(2008) : Handbook on estimation of esternal costs ub the transport sector, Internalisation Measures and Policies for All 
externa I Costs ofTrnasport (IMPACT), Versionns 1.1 Report Deft. 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93444 50 00 
Fax 93 419 75 47 

21 
.... . . 

,,,l'f.UCIC~ . . .... 



· --ç=ee-
P,\RlA:·.tENT DE CATAt.UNY,' 

REGISTRI; GENERAL 

. ", "" .~ 
l lO O O 4 !} 8 1 6. fi2 16 O 085 t 1 

Llei en la disposició l'addicional ' primera és~ de¡' 25 % de red cció d'éi\\tts&5~~' l:le GEH d'~~a~~~Trf~)' 
~ ~.-.o¡ " 

per a l'any 2020 respecte l'any base 2005. Així mateix i pelque fa a les emissions de GEH que no 
formen part del règimdé comerç de drets d'emissió, anomenades emissions difuses, l'objectiu de 

:," reducció és del 15% respecte l'any base 2005. Això s'estima en una reducció de Tones de C02 
equivalent acumulada des de 2014 a 2020 de 5,715 milions. Aquesta és la fita que determina 
l'avantprojecte i que requerirà de desenvolupament normatiu i planificació posterior per dur-lo a 
terme per tal que les mesures que inclou i les actuacions dels ciutadans, les emprese~, les 
administracions públiques i la societat en general ens portin a acabar assolint aquest objectiu. 

En tot cas aquest és l'objectiu que es fixa i si el convertim en benefici social estimat ' en euros 
agafant l'escenari mitjà que estima el treball citat abans (40 euros per Tona de C02) estarem 
parlant d'un benefici social total de 231 milions d'euros per al conjunt del període 2014-2020. Tot 
i les reserves implícites a una estimació d'aquest tipus on els factors d'incertesa són tari alts, es 
tracta d'un benefici social molt important i que més enllà de la xifra econòmica que ofereix ens 
indica un benefici social molt positiu derivat de la reducció d'emissions de GEH. 

c. Informe d'impacte normatiu 

I. Criteris de simplificació de procediments i tràmits administratius i de reducció de càrregues 
administratives 

1. Identificació de l'activitat econòmica i la població afectada 

a) Identificació de l'activitat econòmica : L'avantprojecte de Llei Catalana del Canvi Climàtic té com 
a principals objectius la '\ reducció de les emissions de GEH i que els organismes públics i les 
empreses es dotin dels mecanismes de diagnòstic i gestió per reduir llur vulnerabilitat davant els 
impactes observats i potencials del canvi climàtic. Per' assolir aquests objectius l'avantprojecte 
estableix unes línies generals d'actuació de les administracions públiques, especialment de la 
Generalitat, i només estableix mesures concretes a complir des del sector privat en el cas que es 
sol·licitin ajuts per a l'execució de projectes vinculats a àrees d'especial importància en les 
polítiques de canvi climàtic. És el cas dels gestors d'infraestructures, les empreses del sectors 
industrial, del comerç i de serveis i també en el sector del turisme. 

El total d'empreses dels sectors industrial i de serveis són 24.524 i 358.5714
, respectivament. 

b) Població afectada: Les mesures de l'avantprojecte que inclouen algunes obligacions en el sector 
privat en el cas que es sol·licitin ajuts per a l'execució de projectes vinculats a àrees d'especial 
importància en les polítiques de canvi climàtic, fan referència a: 

\ , 

- els gestors d'infraestructures de transport, aigua, ports, aeroports, residus i energia. 

- en el cas del sector turístic, podem considerar com una aproximació que l'univers susceptible de 
poder ser afectat és el dels operadors turístics que es troben dins la divisió 79 de la CNAE i que 
inclou agències de viatge i els mateixos operadors turístics. Són un total de 2.168 empreses i 
ocupen un total d'l1.700 treballadors5

• 

- les 'empreses dels sectors industrials, comerç i de serveis amb centres de treball a Catalunya el 
conjunt dels quals tingui més de 250 treballadors es veuen afectades per l'avantprojecte sempre 

4 Intranet de l'Oficina del Govern, Document: Informació estadística per a l'aplicació del test de Pimes (2014) 
5 Idescat, a partir de dades de l'enqu~sta anual de serveis de l'INE. 
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'que vulguin obtenir uns determinats ajuts públics. Les empreses del sector industrial amb més de 
250 treballadors eren 301 l'any 2011 i les del sector serveis 1.0056

• , 

L' avantprojecte també estableix 3 nous impostos que poden afectar potencialment a tota la 
població de Catalunya; el nou impost sobre la Circulació i la Contaminació dels Automòbils, 
l'impost sobre l'eficiència energètica dels pneumàtics i l'impost sobre l' eficiència energètica dels 
electrodomèstics. 

2. Criteris.:d.e simplificació à~rnD1is~rativa i de reducció de càrregues administratives 
.' "' .. : . ' ' ~ • ~ " • i ~ : .:" '! . ' 
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L'avantproj~cte de Llei té per objfctiu reduir les emissions de GEH i reduir la vulnerabilitat davant 
els efectes d'ei cah~i ¿IiH14Jtic¡, • i 
Podríem dividir les ~esures de 1'4vantprojecte en aquests tipus: 

. ....... t 
I . 

1. Línies generals d'actuaci&·.eéles administracions públiques que caldrà concretar a posteriori 
regi a mentà ria ri1 ent. 
2. Obligatorietat de recollida i difusió d'informació sobre el canvi climàtic per part de les 
administracions públiques i periodicitat. 
3. Creació d'òrgans col·legiats per fer el seguiment i el control de les polítiques climàtiques 
4. Canals de cooperació i col·laboració amb altres administracions públiques 
5. Establiment de noves fons de finançament per , al desenvolupament de les polítiques 
climàtiques (inclosos els 3 impostos de nova creació). 
6. Obligatorietat de determinats sectors d'analitzar la seva vulnerabilitat davant del canvi climàtic 
i la seva contribució a les emissions de GEH, en cas desol·licitar ajuts a l'administració de la 
Generalitat. 
7. Obligatorietat d'informar en el sector del transport de persones i mercaderies de les emissions 
de GEH en el proveïment del servei . 

Només en els tres darrers tipus de mesures s'imposa alguna obligació al sectòr privat. 

a. Valoració de les opcions de regulació: opcions normatives i no normatives. 

El Govern de la Generalitat ha fet polítiques climàtiques des de fa molts ariys en desenvolupament 
de les seves competències en mobilitat, agricultura, residus, aigua, urbanisme, habitatge, política 
territorial,,,. Part de les mesures que inclou l'avantprojecte ja es feien perquè les competències 
dels diferents departaments de la Generalitat ja ho preveien o bé per alguna altra norma així ho 
establia. Si s'ha optat per aquesta regulació normativa ha estat per dotar de més solidesa i 
coordinar l'actuació de les administracions públiques catalanes en referència a les polítiques 
climàtiques. ' 

Tot i així la major part dels preceptes de l'avantprojecte incideixen únicament en les actuacions de 
les administracions públiques catalanes i tan sols la creació de 3 nous impostos i la obligatorietat 
en cas de sol ·licitar determinats ajuts d'anàlisi de la seva vulnerabilitàt al canvi climàtic i les seves 
emissions de GEH als gestors d'infraestructures, indústria, comerç i serveis i en el sector turístic 
trenquen aquesta línia. 

b. Incidència del dret comunitari i d'estratègies i polítiques europees 

6 Intranet de l'Oficina del Govern. Document: Informació estadística per a l' aplicació del test de Pimes (2014) 
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REGISTRE GEi~~RA .. l 'L 
- .. J.or~ ot 16.D21500859'11 , 

, , 
Un dels dos objectiu de l'avantprojecte; la redu'cció d'eml sions de,GEH ve determinat per la Unió, 
Europea~ue . determ.,ina quina ha de 'ser la reducció emissiói\s~ ~ltA~ d'assò1IfOltcQd'tf Ètt1it 
membr·e. ~ ,~. ! ... . - ,_ . - . ,.., 

Els articles 21:ii 28,1. recullen i avancen en el temps l'aplicació de la normativa europea relativa 
a l'eficiència energètiea dels edificis (Directiva 2010/31/UE), 

c, ReducCió de càrregues administratives 

L'article 29,1 a) de l'avantprojecte preveu que "( .. ,) el Govern de la Generalitat ( .. ,) pugui declarar 
com a obres d'interès públic aquelles infraestructures d'energies renovables que responguin a 
una planificació general en al qual s'hagin tingut en compte els diversos actors econòmics, socials 
i ambientals" 
Això suposa una reducció de les càrregues administratives respecte de la normativa anterior 
perquè facilitarà la tramitació de les llicències i permisos de les ' obres d'infraestructures 
d'energies renovables, -

11. Identificació, quantificació i justificació de les càrregues administratives 

a. Identificació de les obligacions d'informació 

L'avantprojecte estableix les següents obligacions d'informació totes elles inexistents en la 
normativa anterior: 

Subjecte: Les empreses de transport de mercaderies i els operadors de transport públic de 
viatgers. 

Article: 18.2. 

Obligació d'informació: 

- Quantitat de GEH emesos per a la prestació del servei. 

Subjecte: Comerços de venda de pneumàtics i concessionaris de vehicles. 
~ 

Article: 42 a 47 
, 

Obligació d'informació: 

- Autoliquidació de l'impost sobre l'eficiència energètica dels pneumàtics 

Subjecte: Comerços de venda d'electrodomèstics. 

Article: 48a 53 
\ , 

Obligació d'informació: 

- Autoliquidació de l'impost sobre l'eficiència energètica dels electrodomèstics 
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Subjecte : Ajuntaments de municipis turístics definits per l'article 18 de la Llei13/20Ó:i . ,. 
" ",\ 

, ~' . . .}' , 

Article.: 19.3 . .. ~ 
... 

.' .. . ' ~""~" ', 

: r'; o¡,/ ', 
. .... 

,;10 \ .1 

" 

Ob1igació (rin,fsm11~~Jó : , • : 
Disposar d'un:J I~Wani~ Cé1Ci? que incorpori una avaluació de les mesures específiques 

.per a garantir els serveis¡bàsics municipals en època de màxima afluència turística. 
Aquests serveÍl\;· )Jàsics i~,cIouen l'abastament d'aigua potable, el subministrament 
d'energia, la gegtió, da .r~esidus i l'atenció primària de salut. 

L'obligació d'informació per als promotors de la planificació i els projectes constructius de noves 
infraestructures de ports, aeroports, transport, energia, aigua i residus que es desenvolupin a 
Catalunya que preveu l'article 15.3 de l'avantprojecte no s'ha tingut en compte dins d'aquest 
informe d'impacte normatiu perquè ja està prevista en la Ley 21/2013, de 9 de desembre, de 
Evaluación Ambiental. . 

En els següents casos s'estableix la condició d'informació si es vol optar a acollir-se als ajuts, 
bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, 
energètica, d'innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni que pugui 
establir o gestionar la Generalitat: 

Subjecte: Les empreses industrials o de serveis amb centres de treball a Catalunya que en el 
seu conjunt tinguin més de 250 treballadors 

Article: 14.2. 

Obligació d'informació: 

- Han incorporat l'anàlisi de la seva vulnerabilitat f ront als impactes del canvi 
climàtic d'acord amb el Marc Estratègic de Referència i, si escau, han establert 

, un calendari de mesures d'adaptació. , 

- Han fet l'inventarid'emissions de GEH del conjunt dels seus centres a Catalunya 
així com les actuacions que estan fent per reduir-les i les dades de l'inventari 
han estat validades per una entitat de certificació independent (tret que 
estiguin incloses dins el comerç de dret d'emissió de la UE) . 

- Han adoptat mesures de reducció de les emissions de gasos fluorats amb efecte 
d' hivernacle. 

Subjecte: Gestors de les infraestructures existents de ports, aeroports, transport, energia, 
residus i aigua de Catalunya 

Article: 15.2. 

Obligació d'informació: 
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' - ' l'anàlisi de la sevavlJlne'rabrlitatfront als.'T.·Tmm"e'~~~:an·m~'!!rtÍ'è"1~'I!e1~~fiiJl 
el Marc Estratègic de Referència i, si escau, han establert un calendari ' de, 
mesures d'adaptació. 

< 

:.: ['ínventari d'emissions de 'GEH del conjunt dels seus centres a Catalünva així com 
les actuacions que estan /fent per red.uir-Ies. les dades de l'inventari han d'estar 
validades per una entitat de certificació ' .i ndependent degudament 
habilitada;(tret que estiguin incloses dins el comerç de dret d'emissió de la UE o 
en un programa d'acords voluntaris 'que inclogui el càlcul i la reducció 
d'emissions de GEH. 

Subjecte: Beneficiaris del Fons per al foment del turisme ' 
I 

Article: 19.2. 

Obligació d'informació: 

a . reduir llur impacte en la generació de gasos amb efe.cte d'hivernacle; 

b. .. ~stablir mesures de mitigació en eficiència i estalvi d'aigua i en'ergia, autoconsum 
·d'energia de fonts renovables, reducció en la generació de residus; 

c. analitzar la vulnerabilitat davant els fenòmens meteorològicS' extrems; 

d. establir un programa de sensibilització, informació i educació, tant per als treballadors 
del sector com per als turistes, sobre l'ús sostenible dels recursos. 

b. Quantificació i justificació de les càrregues administratives 

la quantificació de les càr'regues administratives s'adjunta com a Annex 11 d'aquesta memòria. 

S'hi ha quantificat únicament les càrregues que l'avantprojecte estableix com a obligacions 
d'informacio però no les que s'han definit en l'apartat anterior però que cal fer només si les 
empreses afectades o els gestors d'infraestructures volen optar a acollir-se als ajuts, bonificacions 
i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica, d'innovació 
o per a una transició cap a una economia baixa en carboni que pugui establir o gestionar la 
Generalitat. Tampoc s'hi ha comptabilitzat els costos dels potencials beneficiaris a optar als fons 
de la Llei 5/2012 i del Decret 161/2013 o d'altres instruments de finançament públic. 

d. Informe d'impacte de gènere , 
l'avantprojecte no afavoreix situacions dis~riminatòries per raó de gènere atès que no estableix 
cap distinció entre homes 1 dones en la seva regulació. 

Barcelona, 22 de setembre de 2014 

Marta Subirà i Roca 
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Annex I: Informe d'impacte pressupostari 

1. Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera i Inventari d'emissions de GEH de Catalunya 

(art. 5) 

2. Marc Estratègic de Referència de mitigació (art. 4.5) 

2015 

-52.760 

-18.000 

2016 

-53.815 

O 

PARLAMENT DE CATAlUNYA 
REG'STREGENERAL 

• 08503 .1t.fl21B0085'7 

. N(; __ DE rULL "NtJM D·ES'TR .• .t~ .~ 

• d . 2011 201ft 4, 2019 2 20 · 

-54.892 

O 

-55.989 

o 
-57.109 

o 
~58.251 

O -_ .. ~ - ~._---- - - ------
3. Integració de la reducció de emissions en la planificació, execució i control de les 

polítiques sectorials (arts. 9 a 20) 
~_ .. _- .. _---- .-_.-'.-- .. _._-

4. Marc Estratègic de Referència d'adaptació (art. 7) 

5. Integració de l'adaptació en la planificació, execució control de les polítiques 

Pendent plans _d'acció sectori~s _que apr~v~~ El!~ ~~part~ment~. de ~ . Generalitat 

Ja està fet f~n~ .. ~1 ?02q: E~!ratè.9i.aCatalan~ d~Adaptaci~ al Canvi CI.if11àtic 

Total 

-332 .816 
. -18.000 

o 
O 

sect orials (arts. 9 a 20) _. ____ . __ . _______ .. ___ ... _____ Pendent plans d'acciósecto~ials que aprovin els.;departaments de la Generalitat _. __ O 

O 6. Projeccions climàtiques a Catalunya (art. 8) ______ . ___ . __ Servei Meteorològic de Catalu~ya _________ _ - --'- ---_._- -
7. Mesures concretes de mitigació i adaptació (arts. 14, 15 i 19) Pendent de desenvolupament reglamentari O 

8. Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic (art. 23) .. _. _~ =~~-=-------=--__ -==-== Ja existeix des_ ci~1 18/11.~20 1 1·~ . ~_ .. _~~=--=~~~ _.==--=-________ =_~~-.---- O 
9. Creació ~e l Consell Català del Clima (art. 24) _._ . _____ . ___ . ____ . __ "._." Pendent de desE:lnvolupament reglament.ari 

10. Avaluació de les polítiqu:s. Informe triennal (art. 25) __ ._ ....... __ -39.022 O O 

11. Cooperació amb l'administració local (art. 26) -31 .017 -31.637 -32.270 

12. Exemplaritat administracions públiques (art. 28) -162 .800 -166.056 -169.377 
.. - -_._-~. -~-~-_. -~ ----- ,-

-39.022 

-32 .915 

-172.765 

O 

-33.574 

-176.220 

O 

-34.245 

-1 79.744 

O 

-78.044 

-195.658 

-1.026.962 
Atès que l'avantprojecte no arriba al detall d'especificar el funcionament exacte 

13. Foment de les infraestructures d'energies renovables (art. 29) __ -.... ____ ._. ____ . 9'aquestes compensaci ~ns no podem calculaL cap cost addi ~~on_al 

14. CoHaboració i cooperació internacionals (art. 30) -5.000 -5 .1 00 -5.202 -5.306 -5.412 _._- ---~--_._-_.- -5.520 

O 
-31.541 

15. Impost sobre la Circulació i la Contaminació dels Autompbils (art. 33) 128.000.000 130.560.000 133.171.200 135.834.624 138.551 .316 141.322.343 807.439.483 

16. Impost sobre. l'eficiència energèticà\ dels pneumàtics (art. 34) 5.500.000 5.610 .000 5.722 .200 5.836.644 
~ .- _. ~" 

17. Impost sobre l'eficiència energètica dels electrodomèstics(art. 3.5) _________ 5:.170.000 5.273.400 5.378.868 _ 5.486:445 

5.953.377 

5.596.174 

6.072.444 34.694.665. 

5.708.098 32.612 .985 _. . .. 

18. l'U per cent climàtic (Art. 36) . _ .. _____ ._. ____ ._.. _______ . ___ No .. són ingrés ~i despesa: sl-!..r!.e~ del propi P!ess~post de la Ge.'1e~alitat _____ _ O 
19. CoHaboració amb l'administració local (art. 37) ___ .. __ ~ ___ ... _________ Mesures a concreta.r . . . __ . ________ ._. __ . ______________ . _____ ._ .. ____ ._ O 

___ • ______ .. Assignació comptable dels. r.ecurso~ O 20. Fons climàtic (art. 38) - _ .. _- -- ---._----_.-
21. Acords voluntaris (art. 40) -65.000 -66.300 ·67.626 -68.979 -70.358 -71 .765 -410.028 

.. - ... _------- ._-- ... __ .- - .'~' ._---
22. Transferència de coneixement (Art. 41) -50.000 ' -4.000 -4.080 -4.162 -4.245 -4.330 ·70.816 ---_o. 

23. Participació pública en plans i programes i accés a la informació ambiental (art. 42) -20.000 ·20.400 ·20.808 

-20.808 

-21.224 -21.649 -22.082 -126.162 - ~ . --- _. -- ~, •.. ----- -'.' 

-20.000 -20.400 -21.224 -21 .649 -22.082 -126.162 

24. Difusió del coneixement i sensibilització (art. 43) -50.000 -50 .000 

Total 138.206.401 141.075.692 143.847.205 146.736.128 149.710.653 152.704.866 872.280.944 

Nota: no s' han comptabilitzat les despeses de gestió per part de l'Agència Tributària de Catalunya de l'Impost sobre la Circulació i la Contaminació dels Automòbil ~ 

Inflació anual estimada: 2,00% 
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~, 20 · 
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Total 
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-18.000 

polítiques sectorials (arts. 9 a 20) 
._. ____ o ••••• ____ • _____ •• ____ •• __ Pende~t plans d'acció _~ectori~s q t.:~ .8pr<:lVin els d~part?ments. de !.a Generalitat . ____ ... ______ O 

4. Marc Est ra tègic de Referència d'adaptació (art. 7) _._ ... _ . _ . .... __ .. ___ Ja està fet fins el .202q:5 s!ratègi.a Catalana d'Adaptaci? al Canvi CI.i".:làtic _. _ .... ______ . O 
5. Int egració de l'adaptació en la planificació, execució i cont rol de les polítiques 

sectorials (art s. 9 a 20) . ___________ . ______ . __________ Pendent plans d'acció secto ~ials que aprovin els departaments de la Generalitat ____ . _ O 

O 6. Projeccions cl imàtiques a Catalunya (art. 8) _ _ •. __ . ____ ._. __ . __ Servei Meteorológic de Catalunya ____ _ __ _ ------- -
7. Mesures concretes de mitigació i adaptació (arts. 14, 15 i 19) _____ _ ________ Pendent de desenvolupame!:1t. reQ.~mentari ____ . ____ , O 
8. Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic (art. 23) Ja existeix des del 18/11/2011 

-~--_._.'_._ ' -_ ...... __ .. _ .. - ~-- --- ~- .. _--_.- ,_._---_._-----_._-~-_. ~ . __ . __ .-. O 
O 

-78.044 

9. Creació ~e l Consell Cata là del Clima (art. 24) _ ... ____ . ___ .. _ .. ______ . _______ o Pendent de desenvolupament reglamentari 
10. Avaluació de les polít iques. Informe triennal (art. 25) _______ o _ •• __________ • ___________ -39.022 O O 

11. Cooperació amb l'administració local (art. 26) -31.017 -31.637 -32.270 

12. Exemplaritat administracions públiques (art. 28) . ___ _ ___ __ -162 .800 -166.056 -169.377 

-39.022 

-32 .915 

-172.765 

O 

-33.574 

-176.220 

O 

-34.245 

-179.744 
Atès que l'avantprojecte no arriba al detall d'especificar el funcionament exacte 

13. Foment de les infraestructures d'energies renovables (art. 29) __ __ _______ o ____ d'aguestes compensaci~ns no podem calcula':., cap cost addicional _._. __ 

14. Col·laboració i cooperació internacionals (art. 30) _ _ _____ .__ ___ -5.000 -5.100 -5.202 -5.306 -5.412 -5.520 

-195.658 

· 1.026 .962 

O 
-31 .541 

15. Impost sobre la Circulació i la Contaminació dels Autom!lbils (art. 33) _____ .. ___ .128.000.000 130.560.000 133.171.200 135.834.624 138.551 .316 141 .322 .343 807.439.483 

16. Impost sobre . l'eficiència energèt ic¿¡,dels pneumàtics (art . 34) _____________ .5.~00 .000 5.610 .000 5.722.200 _ 5:83? 644 5.953.377 6 . 072 .~44_ 34.694.665. 

17. Impost sobre l'eficiència energètica dels electrodomèstics (art . 35) ______ . ____ . 5.170.000 5.273.400 5.378.868 .. 5.486~445 5.596.174 5.708.098 32.612 .985 

18. l ' U per cent climàtic (Art . 36) .. _. ____ . ____ . ___ . _____ No_són ingrés ni despesa: sur!,e!:! de~yr.9 pi press .. uP9st de la Gene!",alitat _____ . ____ O 
19. Col-laboració amb l'administra~ ió I~ca l (a·rt. 37) _ _ __ ___ ___ _ __ o ________ ••• Mesures a concretar _______ . ____ ._. _____________________ .. _ O 

20. Fons climàt ic (art. 38) _. __ ._. ___ ._. ____ ... _______ .. ___ .. ________ o Assig~ació comptable dels. recurso~ 
21. Acords voluntaris (art. 40) -65.000 -66.300 -67.626 ._- - _._--- ._-----~--- - ._- .-
22. Transferència de coneixement (Art. 41) -50.000 

23. Part icipació pública en plans i programes i accés a la informació ambiental (art. ~2) • ___ -,2q,.OOO 

-20 .000 

24. Difusió del coneixement i sen~ibilització (art~ 43) 

' -4.000 

-20.400 

·20.400 

-4.080 

-20.808 

-20.808 

-50 .000 

O 

-68.979 -70 .358 ·71.765 ·410.028 
.~-- --. _ ....• - ._ .. "._-._--

-4.162 -4.245 -4 .330 -70.816 --_._-

-21.224 -21 .649 -22.082 -126.162 _._--
·21 .224 -21 .649 -22 .082 -126.162 

-50.000 
--~-----------_._---

Total 138.206.401 141.075.692 143.847.205 146.736.128 149.710.653 152.704.866 872.280.944 

Nota: no s'han comptabilitzat les despeses de gestió per part de l'Agència Tributària de Catalunya de l'Impost sobre la Circulació i la Contaminació dels Automòbil ~ 

Inflació anual estimada : 2,00% 



PARlAME~HDf. CATALUNYA "t~ 'I 
Annex 11. QUANTIFICACiÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES: Avantprojecte de la Llei Catalana del Canvi Climàtic REGISTRE GENERAl 

. 
00504 H .02150 08S" • 

- . ' . Preu (o) € 1 h Tem s (I pxl Suma Nom'll¡'.!'eRfoHls~s N(¡~ en:-, -, \ ". . TR.At~ .. 

Obligacions d'·¡ñformaci6 
! .. Freqüè ncia I any arectaaes ost €. 

Núm. 
Art. Adm. Tec . Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir· Adm. Tec. Prof. Dir. p x l esdeveniments 

' . . .' , . . , o F N (F " N) O " (p x I) 

Població afectada: empr~ses de t ransport de mercaderies i 
operadors de transport públic de viatgerS .. 

1 Informar la quantitat de GEH emesos per a la prestació del servei 18.2 

17.60 24.48 30.1 7 49,23 2.00 2.00 1,00 35.20 48,96 0.00 49,23 133.39 1.00 36.510 36.510 4.870.068.90 € 
CasI Iota I 

4.870.068,90 € 

Inclou la divisió 49 de la CCAE-2009 

Nombre empreses 

Núm. Preu (o)€/h Tem s (I) oxl Suma Freqüència I any afectadesl O CoslE 
Obligacions d'informació Art. 

Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. pxl esdeveniments 
F N (F" N) O " (pxl) 

Poblac ió afectada: Ajuntaments de municipis turístics 

Disposar d'una planificació que incorpori una avaluació de les 
mesures especifiques per a garantir els serveis bàsics municipals 

1 en època de màxima afluència turistica. Aquests serveis bàsics 19.2 
inclouen l'abastament d'aigua potable, el subministrament 
d'energia, la gestió de residus i l'atenció primària de salut. 

17,60 24.48 30.17 49.23 23.00 2.00 80.00 5,00 404.80 48,96 2413,60 246,15 3113.51 1.00 113 113 351.826.63 € 
Cosllotal 

351 .826,63 € 

Inclou la divisió 79 de la CCAE-2009 

Nombre empreses 

Núm. Preu (p) '€ 1 h Tem s (I) O x I Suma Freqüència I any afectadesl O CasI E 

Obligacions d'informació Art. Adm. Tec. I Prof. Dir. Adm. Tec. Prot. Oir. 
Adm. Tec. Prof. Dir. pxl esdeveniments 

F N (F " N) O " (p x I) 

Població afectada: comerços de venda de pneumàtics i 
concessionaris de vehicles 

1 
Autoliquidació de l'impost sobre l'eficiència energètica dels 

34 
pneumàtics 

17.60 24,48 30,17 49,23 4,00 2,00 1.00 0.50 70.40 48,96 30,17 24,62 174,15 4,00 3.807 15.228 2.651 .880,06 € 
CasI total 

2.651 .880,06 € 

Inclou la divisió 45 menys grup 452 de la CCAE-2009. 

Nombre empreses 

Núm. Preu(p)€/h Temps (I) pxl Suma Freqüència I any afectadesl O Cosl€ 

Obligacions d'informació Art. 
Adm. I Tec. I Prof. I Dir. Adm. I Tec. I Prof. I Dir. Adm. I Tec. I Prof. 

I 
Dir. pxl esdeveniments 

F N (F " N) O" (p x I) 
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Població afectada: comerços de venda d'electrodomèstics 

1 
Autoliquidació de l'impost sobre l'eficiència energètica dels 

35 electrodomèstics 

Co.ttotal 

- - -

Inclou les dasses 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009 

I r OSllotal 

051, 

.. \;· .. ~j. u:l.(J "(Ifi 11nJ 30 N(IN 

L 6 S 8 O O g¡ ZO -H ~ O S O O • 
1't~3N3D 3H1SfD:l~ 

\fANn1'tlV~ 30 lN3~'!V'l:I\fd . . 

17,60 24,48 30,17 49,23 4,00 2,00 

----

2 

'150 

1,00 0,50 70,40 48,96 30,17 24,62 174,15 4,00 1.679 6.716 1.169.557,82 € 

1.169.557,82€ 

9.043.333,41 el 

1\ " " 

" : ,----_ .... . 

'.' . i .' 

" • , •. ,., :.¡: ~ f:"~ , • ,"I 
.' . • ' t • ¡.' . : "f ~ " . • lJ>106/2015 

: . ... :.:~'. " .... _ ~ ....... ..... -. 



QUANTIFICACiÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES: Avantprojecte de la Llei Catalana del Canvi Climàtic 

Preu (pJ €I h Tem s I DxI Suma 

Freqüència 1 any 
Núm . Obligacions d'informació 

Art. Adm . Tec . Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec . Prof. Dir. pxl 

F 

Població afeclada : 

17.60 24,48 30.17 49.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cosllolal 

Nombre empreses 
afectadesl Q 

esdeveniments 

N 

.~ 
i 
Çl 
°n 
"'!',! 

'f.: 

(F' NJ 

O 

~I -."". AJ· 

• ::ü· .... l ~ r71> 
li.';'" f":"· -:- • ....., { _fi:::;', 
~ t~ ni' 
~ ,z' ;ç .... 1 
- m ""I! 
por . ~I 
t= "' . ... , 

_ !'V mn 
'",. .-0. z~·· i 
~ '::n m · I 
'.:J ~...j, » . 
¡r Q ...... ,.... 

.~ Oi!:)--
.J, .. ; ~ '- .t I i~ ~':' '. Zt 

. Lt.:ti ~I 

Cosl€ 

Q ' (pxlJ 

0.00 € 

0.00 € 
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QUANTIFICACiÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES: Avantprojecte de la Llei Catalana del Canvi Climàtic 

Preu (p) € 1 h Tem s I p x I Suma Nombre empreses 

Obligacions d'informació 
Freqüència 1 any afectadesl Q Cosl€ 

Núm. 
Art. Adm . Tec . Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec . Prof. Dir. pxl esdeveniments 

F N (F' N) Q ' (pxl) 

Població afeclada : 

17,60 24,48 30,17 49,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ° 0,00 € 
Cosllolal 

0,00 € 
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mm Generalitat de Catalunya 
W Departament de la Presidència 

Oficina del Govern 

Sl.. 
• 8:0.507 1'6.0216008591 

. ---~: .. _.~ • • 1 •• """",,',",LU''''',, 
REGISTRE GENERAL 

• NÚl,\ . ~F. ;'l/u: . . N!j~ ~Yf.~n!<,~.r\ .. 
INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR EL FULL DE CALCUL EXCEL PE CltlAN::¡:.fFIGASlgg 
CÀRREGUES ADMINISTRATIVES MITJANÇANT EL MODEL DE COSTOS ESTÀNDARD 

1. Objectiu de la plantilla de full de càlcul 

La plantilla del full de càlcul Excel té per objectiu facilitar a les unitats departamentals la quantificació 
de les obliga~ions d'informació d'un projecte normatiu o d'una norma, el compliment de les quals 
genera càrregues administratives a les empreses, observant les pautes establertes a l'Annex 2 de la 
Guia de Bones Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l'activitat 
econòmica que segueix la metodologia del Model de Costos Estàndard. 

2. Estructura de la plantilla 

Aquest document Excel s'estructura en els següents fulls 

A) NORMA VIGENT: En aquest full cal d'identificar i quantificar les obligacions d'informació de la 
normativa vigent, si s'escau. 

B) PROPOSTA NORMATIVA : En aquest full cal d'identificar i quantificar les obligacions d'informació 
de la Pfdpo~t~ h'òrm;3tiva: .si ,s'ês"ca'u:· '· :: " 

P ~"~ "-<l · ~~~·:· ··~ -, ~ 
: . ' ; ',.. ."'", . " . , , ~ . ~ ,; 

C) ESTALVI: En aquest full cal indicar el resu)tat de la diferència de cost entre la normativa vigent i la 
proposta ·normativa, èn. termes.'decàrr-ègues a:dministratives, de forma que es determini si s'ha produït 
un augment o una disminució dels costos . 

• I" 

D) ORIG~N DADE5: .En .aquestfull, '<::al fer 1constar les fonts utilitzades per obtenir els valors de 
cadascun dels paràmetres de la quantificació. 

, 
3. Quantificar les càrregues administratives: normativa vigent i proposta normativa 

Primer.- Identificar les càrregues administratives de la norma vigent o de la proposta normativa objecte 
d'anàlisi i desglossar-les a la casella "Obligacions d'informació". Es recomana agrupar-les segons 
la "població afectada", és a dir, el tipus d'empreses que estan subjectes al seu compliment. 

Segon.- Indicar l'article de la norma o de la proposta normativa on es preveu l'obligació d'informació, a 
la casella "Art." 

Tercer.- Aplicar la fórmula dtada a l'annex 2 de la Guia de Bones Pràctiques: Cost de la càrrega 
administrativa= Preu x Temps x Quantitat. Als efectes d'obtenir aquest cost de la càrrega 
administrativa, cal omplir les caselles següents: 

Preu (p) : es refereix a la tarifa horària que inclou els costos salarials del personal per tipus d'oçupació 
que ha de portar a terme la tasca de gestió administrativa associada al compliment d'una obligació 
d'informació, més els costos generals de l'empresa que s'estimen en un 25% del preu (guany/hora). 

En els fulls relatius a la norma vigent i proposta normativa, les caselles del preu es troben omplertes 
amb els preus de l'any 2012 per a administratius, tècnics, professionals i directius, calculats. d'acord 
amb les dades de l'Enquesta d'estructura salarial 2009 per a Catalunya, amb un 25% en concepte de 
costos fixos d'administració, a més de l'actualització segons l'IPC durant el període 2009-2012. 

Els càlculs esmentats els podeu consultar a l'apartat de la intranet de l'Oficina del Govern: 
http://www.presidencia.intranetllnetlAmbits/secretariagovern/milloraregulacio/einesimetodologies/index, 
.i.§l;L 

En el cas que es disposin de preus més acurats per ci un determinat sector, caldria fer servir els 
mateixos per fer el càlcul del cost. 

Temps (t): quantitat de temps requerida pel personal que ha de completar l'activitat administrativa. 

16/06/2015 
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CÀRREGUES ADMINISTRATIVES MITJANÇANT EL MODEL DE COSTOS ESTÀNDARD 

1. Objectiu de la plantilla de full de càlcul 

La plantilla del full de càlcul Excel té per objectiu facilitar a les unitats departamentals la quantificació 
de les obliga~ions d'informació d'un projecte normatiu o d'una norma, el compliment de les quals 
genera càrregues administratives a les empreses, observant les pautes establertes a l'Annex 2 de la 
Guia de Bones Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l'activitat 
econòmica que segueix la metodologia del Model de Costos Estàndard. 

2. Estructura de la plantilla 

Aquest document Excel s'estructura en els següents fulls 

A) NORMA VIGENT: En aquest full cal d'identificar i quantificar les obligacions d'informació de la 
normativa vigent, si s'escau. 

B) PROPOSTA NORMATIVA : En aquest full cal d'identificar i quantificar les obligacions d'informació 
de la Pfdpo~t~ h'òrm;3tiva: .si ,s'ês"ca'u:· '· :: " 

P ~"~ "-<l · ~~~·:· ··~ -, ~ 
: . ' ; ',.. ."'", . " . , , ~ . ~ ,; 

C) ESTALVI: En aquest full cal indicar el resu)tat de la diferència de cost entre la normativa vigent i la 
proposta ·normativa, èn. termes.'decàrr-ègues a:dministratives, de forma que es determini si s'ha produït 
un augment o una disminució dels costos . 

• I" 

D) ORIG~N DADE5: .En .aquestfull, '<::al fer 1constar les fonts utilitzades per obtenir els valors de 
cadascun dels paràmetres de la quantificació. 

, 
3. Quantificar les càrregues administratives: normativa vigent i proposta normativa 

Primer.- Identificar les càrregues administratives de la norma vigent o de la proposta normativa objecte 
d'anàlisi i desglossar-les a la casella "Obligacions d'informació". Es recomana agrupar-les segons 
la "població afectada", és a dir, el tipus d'empreses que estan subjectes al seu compliment. 

Segon.- Indicar l'article de la norma o de la proposta normativa on es preveu l'obligació d'informació, a 
la casella "Art." 

Tercer.- Aplicar la fórmula dtada a l'annex 2 de la Guia de Bones Pràctiques: Cost de la càrrega 
administrativa= Preu x Temps x Quantitat. Als efectes d'obtenir aquest cost de la càrrega 
administrativa, cal omplir les caselles següents: 

Preu (p) : es refereix a la tarifa horària que inclou els costos salarials del personal per tipus d'oçupació 
que ha de portar a terme la tasca de gestió administrativa associada al compliment d'una obligació 
d'informació, més els costos generals de l'empresa que s'estimen en un 25% del preu (guany/hora). 

En els fulls relatius a la norma vigent i proposta normativa, les caselles del preu es troben omplertes 
amb els preus de l'any 2012 per a administratius, tècnics, professionals i directius, calculats. d'acord 
amb les dades de l'Enquesta d'estructura salarial 2009 per a Catalunya, amb un 25% en concepte de 
costos fixos d'administració, a més de l'actualització segons l'IPC durant el període 2009-2012. 

Els càlculs esmentats els podeu consultar a l'apartat de la intranet de l'Oficina del Govern: 
http://www.presidencia.intranetllnetlAmbits/secretariagovern/milloraregulacio/einesimetodologies/index, 
.i.§l;L 

En el cas que es disposin de preus més acurats per ci un determinat sector, caldria fer servir els 
mateixos per fer el càlcul del cost. 

Temps (t): quantitat de temps requerida pel personal que ha de completar l'activitat administrativa. 
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mm Generalitat d~ Cat?lunya 
lWl Departament de la Presidència 

Ofici na del Govern 

Cal posar el temps que per a un administratiu, un tècnic, un professional i/o un directiu els hi suposa 
donar compliment a l'obligació d'informació identificada . 

Quantitat (Q): comprèn el volum de la població de les empreses afectades (N) i la freqüència (F) 
amb què l'activitat ha de realitzar-se cada any. . 

Per regla general, la població (N) fa referència al nombre d'empreses afectades per una determinada 
norma. No obstant això, s'ha de tenir present que la població pot ser fixada mitjançant un 
esdeveniment, per exemple, el nombre de sol.licituds anuals. 

Pel que fa a la freqüència (F), cal dir que el càlcul de les càrregues administratives es realitza en 
termes anuals. És a dir, en el cas que una obligació d'informació sigui de freqüència mensual, caldria 
posar 12 a la casella, mentre que si la freqüència de compliment és cada 5 anys, caldria posar 0,2 a la 
casella. 

2 

Àrea de Millora de la Regulació 
Barcelona, desembre 2012 

• f í; 

PARLAMENT· fIE CATALUNYA 
REO'ST.RE GENERAL . . 

1 . . 

• O O 5 O 8 1 S.02 i6 O O 8 5 9 7 
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Àrea de Millora de la Regulació 
Barcelona, desembre 2012 

• f í; 

PARLAMENT· fIE CATALUNYA 
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ORIGEN DE LES DADES EN RELACiÓ AMB LES CÀRREGUE : RiêS S . t: GfNfi-t:* 
ADMINISTRATIVES: l'tS'U!) 1ñ.021B008591 

POBLACiÓ: 

Cal indicar com s'han obtingut les dades en relació amb el nombre d'empreses afectades o 
l'esdeveniment utilitzat en el càlcul. 

FREQÜÈNCIA: 

Cal indicar l'origen de les dades en relació amb la freqüència de compliment de l'obligació 

PREU: 

Cal indicar com s'han obtingut les dades en relació amb aquest paràmetre. 

TEMPS: 

Cal indicar com s'han obtingut les dades relatives al paràmetre temps. 
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Cal indicar com s'han obtingut les dades relatives al paràmetre temps. 
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NORMATIVA VIGENT O,OO€ 

PROPOSTA NORMATIVA 9.043.333,41 € 

RESULTAT 
(NORMA TIVA VIGENT-PROPOSTA ,9.043.333,41 € 

NORMATIVA) 
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El Te,s t de ,p irnes ... . . " 

Daçies de la in iciativa 

Títol 

PAHLAMENT t¡E CATALUNYA 
REGIST"~E GENERAL 

" .... DOS1l ,1f,;021fi008a97 

NÚM DE ruu. 

Avantprojecte de la Llei Catalana del Canvi Climàtic 

Ident ificació de la població d'empreses afectades 

1, Estimació del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, diferenciades segons la seva dimensió : 

Tipus d'empresa Nombre d'empreses Volum de negoci 

Microempreses 40.582 4.695.110.000,00 € 

Petites 1.226 3.097.161 .000,00 € 

Mitjanes 234 2.573.756.000,00 € 

Grans 68 3.961.002.00Q,00 € 

2, Estimació del nombre de treballadors ocupats a les pimes del sector (indiqueu él nombre de treballadors) 

97.996 

Observacions 

L'avanprojecte afecta potencialment totes les empreses i tots els ciutadans pel seu abast. També 
perquè crea tres nous impostos sobre béns d'ús universal: veh icles, electrodomèstics i pneumàtics. 
Les obligacions d'informació afecten únicament les empreses de transport de mercadereies, els 
operadors de transport públic de viatgers i els operadors turístics. 

Consulta al sector afectat 

3, S'ha consu ltat les pimes del sector afectat o les associacions empresarials que les representen sobre el disseny 
de la norma i les opcions de regulació abans de començar la tramitació? 

4. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles associacions empresarials que representin la major part 
de les pimes del sector afectat? 

Observacions 

Mesurament de l'impacte sobre les pimes 

5, S'ha quantificat les càrregues administratives que es deriven del compliment de les mesures proposades? 

6, S'ha quantificat els costos financers o els costos substantius més rellevants de la proposta normativa? 

7, Es garanteix que els costos que es generen per a les pimes no impliquen desavantatges competitius en relació 
amb lés empreses de major dimensió? . 

8, Es garanteix que les pimes podem operar en condicions de lliu re competència en el mercat? 

Observacions 

Sí No 

Sí No 

~o 
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. i 

yaloració de mesures específiques per a les pimes 

9. S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el compliment de la regulació per a les empreses més petites 
i, alhora , permeti assolir els objectius públics perseguits? 

Alguns exemples són : 
a. Exempcions temporals o períodes transitoris més llargs. 
b. Exempcions totals o parcials . 

c. Reduccions o bonificacions de quotes i ajudes financeres di rectes. 

d. Simpl ificació d'obligacions d'informació. 

e. Campanyes informatives, guies d'usuari, formació específica , atenció a l'usuari o altres mesures per millorar 
l'accés a la informació. 

f. Altres mesures que beneficiïn especialment les pimes. 

10. S'ha adoptat alguna d'aquestes opcions de regulació més flexibles per a les pimes a la proposta normativa? 

11 . S'ha redactat la proposta normativa en un llenguatge senzill i comprensible per a una persona sense formació 
específica en dret? 

12. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal de fer-lo més accessible? 

Observacions 

Sí No 
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