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Assumpte: Avantprojecte de llei de Calvi climàtic 
Òrgan sol'licitant: Direcció general de Polítiques Ambientals 
Expedient: 2014/386 

Antecedents 

El 25 de setembre de 2014, la directora general de Polítiques Ambeintals ha 
sol'licitat per correu electrònic informe jurídic preliminar sobre l'avantprojecte de llei 
de Calvi cl imàtic. 

L'expedient conté la documentació següent: 

- Text de l'avantporjecte de llei 
- Memòria general, de data 22 de setembre de 2014 signada per la directora geenral 
de Polítiques Ambientals. 
- Memòria d'avaluació d'impacte, de data 22 de setembre de 2014, signada també 
per la directora general. . 
- Dos arxius excel que acompanyen com a annexos la memòria d'impacte económic. 
- El test de pimes. 

En data 29 de setembre de 2014 el directorde l'Oficina de Canvi Climàtic ha tramès 
per correu . intern els originals de, la memòria general i de la memòria d'avaluació 
d' impacte. 

Fonaments de dret 

Aquest informe s'emet d'acord amb les disposicions, directrius i instruccions 
següents: 
- Article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern. 
- Article 4.1 a) de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de 
la Generalitat de Catalunya, i article 19.1 a) del Reglament dels serveis jurídics de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de 
febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre; 
- Directrius sobre contingut de l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions 
de caràcter general, aprovades per Acord del Govern de 19 de maig de 2009; 
- Instrucció del Gabinet Jurídic de la Generalitat, de 23 de maig de 2007, per unificar 
els criteris en l'assessorament del Gabinet Jurídic en l'elaboració de disposicions de 
caràcter general. 
- Acord GOV/63/2010, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Guia de Bones Pràctiques 
per a l'elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l'activitat econòmica. 
- Acord de Govern de 28 de maig de 2013, pel qual s'aprova el test de pimes. 
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j D'acord amb les 8irectrius aprovades per I AcorcJN<.1~lrf;'O~rn d~'1~ i{fé'Tmarç de 2009, 
en la tramitació \~éls projectes: de disposiCions de caraêter geñ eral, 'àmb caràcter 
previ al tràr'nit ;d'àudiència interdepartamental , l'assessoria jurídica ha d'emetre un 
informe jurídic 'preliminar que ha de tenir per objecte comprovar que l'expedient 
disposa de la documentació preceptiva; indicar la tramitació que ha de seguir la 
proposta, i avaluar l'adequació de la proposta al marc normatiu vigent i a les 
directrius de tècnica normativa. 

Consideracions jurídiques 

Primera.- Marc normatiu 

L'article 46 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics 
han de vetllar per la protecció del medi ambeint per mitjà de l'adopció de polítiques 
públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col'lectiva i 
intergeneracional. Afegeix que les polítiques mediambientals s'ha de dirigir 
especialment, entre d'altres, a la reducció de les diferents formes de contaminació, a 
la utilització racional dels recursos naturals, la prevenció i el control de l'erosió i de 
les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic i el respecte als principis de 
preservació del medi, conservació dels recursos naturals, responsabilitat, fiscalitat 
ecològica i reciclatge i reutilització dels béns i els productes. 

Estableix també que els poders públics han de fer efectives les condicions per a la 
perservació de la natura i la biodiversitat i han de promoure la integració d'objectius 
ambientals a les polítiques sectorials. 

Concretant aquests principis, l'article 144 de l'Estatut estableix que corresponen a la 
Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència 
per a l'establiment de normes addicionals de protecció. Aquesta competència 
compartida inclou, en tot cas: 

( ... ) 
c) L'establiment 
ambiental. 

( ... ) 

.. 
la regulació de mesures de sostenibilitat, fiscalitat recerca 

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 ( ... ) 
i) La regulació del règim d'autorització i seguiment de l'emissió de gasos d'efecte 
hivernacle. 

D'altra banda, en relació amb la tramitació de la disposició proposada, s'ha de donar 
compliment a les previsions de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, i a la resta de normes que se citaran en exposar la 
tramitació a dur a terme. 
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Teninfén 'compte . qúe'.I'avaniprojede norm . ve~ft ~di:)lrè matê!f"iê§ ¡;~~ ' nades 
amb la contaminació atmosfèrica, seran també d~p~Tóiesprevisloñs-re a ives a 
la participació del públic continguts a l'article 16 de la Llei ' 27/2006, de 18 de juliol, 
per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i 
d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. 

Segona.- Competència 
' . . . 

Com ja S''h~:'~n~i~qt'~' '' r;}rticle 144 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya preveu que 
correspon a Ifl .Gef1eralitat de Catalunya la competència compartida en matèries com 
l'establiment tif'la 'regulapió de mesures de sostenibilitat i fiscalitat ambiental i de 
regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d'aquest 
i l'autorització i el"seguir:hent de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

La competència per elaborar i tramitar l'avantprojecte de llei correspon al 
departament competent en matèria de medi ambient, que actualment és el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i, en particular, a la Direcció General de 
Polítiques Ambientals, d'acord amb el previst a l'article 36.2 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre i amb l'article 119 del Decret 342/2011, de 17 de maig, d'estructuració 
del Departament de Territori i Sosteniblitat. 

Tercera.- Documentació i Tramitació 

a) Documentació 

D'acord amb l'establert a l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 d'agost, a l'article 4 del 
Decret 106/2008, de 6 de .maig, a les Directrius aprovades per Acord del Govern de 
19 de maig de 2009, l'expedient de l'avantprojecte de llei que se sotmet a informe 
jurídic preliminar ha de contenir· la documentació següent: 

Memòria preliminar sobre l'oportunitat de la iniciativa, aprovada per acord del 
Govern. 
El text de la disposició, que ha d'incloure el preàmbul, la part articulada i les 
disposicions de la part final ; 
Una memòria general, amb el contingut previst a l'article 36.3 de la Llei 
13/2008, que és, com a mínim, el següent: 
a) La justificaciÓ de la necessitat de la norma i l'adequació d'aquesta als fins 
que es persegueixen. 
b) El marc normatiu en què s'insereix el projecte de disposició. 
c) La relació de les disposicions afectades pel projecte de disposició i la taula 
de vigències i derogacions resultants. 
d) La competència de la Generalitat sobre la matèria. 
e) La relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar 
el tràmit d'audiència. 
f) La procedència, si escau, de sotmetre l'exped ient a informació pública. 
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Una memòria d'àv~i.luació.~ d'impacte de Nltflj !)F.~~s~êfe%;I;N'èlófè* a 
d'integ'rar"un ' informe d'impacte pressupostari, un informe d' i mp7iCtè' éèonomic 
i social, un informe d'impacte normatiu i un informe d'impacte de gènere, amb 
el contingüt que indica l'article 36.3 de la Llei 13/2008. 

Rev.isada la documentació tramesa s'observa que no hi figura a l'expedient la 
me'mòria preliminar sobre l'oportunitat deia iniciativa, que va ser aprovada per acord 
deJ Govern de .... i de ..... Considerem que s'hauria d'esmenar aquesta mancança. 

¡Pel que fa la memòria general, es considera que es descriu correctament la 
nècessitat de la iniciativa fent referència als diversos estudis, informes i actes fan 
necess~ària una actuació en la matèria. Es troba a faltar, no obstant, una referència 
més directa a l'acord de Govern de... que va aprovar l'Estratègia Catalana 
d<Adaptació al Canvi Climàtic (ESCAC), aquesta apareix esmentada en l'apartat 

. ' relatiu a marc normatiu, però considerem que es podria valorar també com a 
antecedent de la present proposta normativa. 

L'apartat relatiu a l'adequació de la norma als fins que es persegueixen, es limita a 
fer una detallada descripció del contingut de la norma, però es troba a faltar una 
anàlisi més aprofundida de l'adequació de les concretes mesures proposades a les 
finalitats que es p~rsegueixen i de les eventuals alternatives regulatòries que s'han 
tingut en compte. 

La descripció que conté la memòria sobre el marc normatiu és completa i acurada. 
Pel que fa ala taula de vigències i derogacions resultants, s'hauria de fer referència 
expressa als articles 92 a 99 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el text 
refós de la qual es va aprovar a través del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 

En l'apartat relatiu a la competència de la Generalitat sobre la matèria, entenem que 
s'hauria de fer referència expressa a l'article 144.1.b) que atribueix a la Generalitat la 
competència en matèria d'establiment i regulació de mesures de sostenibi litat, 
fiscalitat i recerca ambientals. 

La memòria general conté també una relació motivada de les persones i les entitats 
.a les qual s'ha d'atorgar el tràmit d'audiència, separant-les entre les entitats d'àmbit 
local, les ' d'àmbit sòcio-econòmic, sindical, empresarial , entitats ciutadanes i, 
finalment, agents ' de l'àmbit acadèmic. Entre les entitats d'àmbit municipal s'hi 
contempla l'Àrea metropolitana de Barcelona, però no l'Ajuntament de Barcelona. En 
aquest sentit ca l tenir present que d'acord amb la Llei 12/2010, de 19 de maig, del 
Consell dels governs locals, aquest òrgan té, segons el seu article 22.2 , com a 
funció la de participar en la tramitació dels avantprojectes de llei que afecten de 
manera específica els ens locals. Donat el caràcter transversal de la norma, creiem 
que seria aconsellable donar també audiència al Consell dels governs locals. De la 
mateixa manera, els articles 102 i 103 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 
Carta municipal de Barcelona estableix que l'Ajuntament de Barcelona ha de 
formular i mantenir polítiques dirigides a la preservació, la restauració i la millora del 
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'medi ambient urbàï ·natural, en les àrees d'a uació que determina la mateix 
per aquest motiu creiem que s'hauria . ~ coji¡~R~tU!itambê:!J'€speGi.~ 
l'Ajuntament de Barcelona. Finalment, com hem indicatàba1iS, es "êf"a"pli"e " , mbé 
a la tramitació d'aquesta norma la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen 
els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en 
matèria de medi ambient. L'article 16 d'aquesta norma, en relació amb l'article 2.2, 
estabièix ra :Q.ecessitat d'assegurar la participació en el procés de tramitació de les 
perso¡:¡es 'jlJrídiq~es que compleixin els requisits de l'article 23: 

a): Q'~~ tinguin entre les seves finalitats acreditades en els estatuts la protecció 
del medi ~mbient en general o d'algun dels seus elements en particular. 

b) Q~e s'haguessin constituït legalment com a mínim dos anys abans i que 
vinguin exercint de manera activa les necessitats necessàries per a assolir les 
finalitats previstes en els estatuts. . . 

c) Que segons els seus estatuts desenvolupin la seva activitat en un àmbit 
territorial que resulti afectat per l'actua'ció adminsitrativa. 

A la memòria es preveu consultaria Federació d'Ecologistes de Catalunya, la 
Societat Catalana d'Educació Ambiental i la Xarxa de Custòdia del Territori. Entenem 
que caldria consultar si hi ha altres entitats que reuneixin els requisits descrits, a més 
de les ja indicades. En tot cas poden servir de referència les entitats inscrites en el 
Registre d'entitats previst al Decret 401/2004. de 5 d'octubre. 

Pel que fa al tràmit d'informació pública, es considera adequada la proposta que 
conté la memòria. 

La memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades ha estat elaborada 
seguint la Guia de Bones Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de la normativa 
amb incidència en l'activitat econòmica. La part introductòria · de la memòria fa 
referència també a l'acord del Govern de 20 de desembre de 2011, pel qual 
s'aproven les directrius sobre el contingut i el procediment d'elél.boració de l'informe 
d'impacte pressupostari, econòmic i social, però entenem que aquest ú1tim acord no 
és d'aplicació, perquè el seu apartat I estableix que és d'aplicació a les propostes 
d'acord de Govern o projectes" de decret que compleixin uns determinats requisits, 
però no als avantprojectes de llei. 

La memòria identifica clarament els dos objectius a assolir amb la regulació: la 
mitigació del canvi climàtic i l'adaptació. Tot i que en l'apartat c) es fa una referència 
a la identificació de les 'opcions de regulació, el seu contingut no identifica les 
diverses opcions de regulació i les seves repercussions probables, sinó que es limita 

. a descriure les mesures que conté. . . 

D'acord amb l'apartat IV.1.1, lletra A) de l'acord GOV/63/201o, en el cas dels 
avantprojectes de llei, la necessitat de dur a terme una avaluació preliminar sobre les 
conseqüències que es poden derivar de la seva aplicació per a l'activitat econòmica, 
s'inclou en l'avaluació preceptiva de caràcter més ampli que es concreta en 
l'exigència d'efectuar una memòria preliminar sobre els aspectes previstos a l'acord 
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~el Govern de 19 de maig de ',2009. De fet, ~t 6 -.ee-.f inar 
~provada , pel Govern dè. la Ger;¡eralitat el .. . de juny de 2014, indica en l'apartat 
relatiú a"l'avaluació d'altres opcions (normatives i no normatives) que els 
instruments existents (Pla de Govern, Estratègia catalana d'Adaptació al canvi 
climàtic i Pla/d'Energia i Canvi Climàtic) tenen una temporalitat de 8 anys i es basen 
en I? voluntarietat, per la qual cosa no són eines suficients per assoli r els objectius 
per~guits de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
, 

R ~>:.:: ,':' 
La memòria d'avaluació d'impacte conté també un apartat relatiu a l'impacte 
pressupostari de cadascuna de les mesures que conté la proposta i un apartat relatiu 
a l' impacte econòmic i social de les mesures proposades. L'apartat corresponent a 
l'informe d'impacte normatiu es justifica que s'han tingut en compte els criteris de 
simplificació administrativa; pel que ' fa a la valoració de les opcións de regulació 
indica que s'ha optat per una regulació continuista però donant més sol idesa a la 
regulació i a les eines de coordinació de l'actuació de les diferents administracions 

, públiques. Això no obstant, en la mesura consistent en la creació dels tres nous 
impostos no sembla que s'hagin analitzat altres alternatives o opcions de regulació, 
tenint en compte que afecten a la majoria dels ciutadans. La identificació de les 
càrregues administratives i la seva quantificació sembla acurada i correcta . 
Finalment, es conclou que l'avantprojecte no afavoreix situacions discriminatòries 
per raó de gènere atès que no estableix distincions entre homes i dones en la seva 
regulació. 

La proposta s'acompanya també del preceptiu test de Pimes. 

No consta a l'expedient que s'hagi sol'licitat l'informe de l'Institut Català de les 
Dones. 

b) Tramitació 

El procediment d'elaboració i de tramitació de l'avantprojecte de llei s'ha d'ajustar a 
l'establert a l'article 36 de la Llei 13/2008. 'També és d'aplicació l'Acord del Govern 
de 19 de maig de 2009, pel qual s'aproven les Directrius sobre contingut de 
l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general. 

La tramitació a realitzar, a partir del present informe jurídic preliminar ha de ser la 
següent: 

- Donat que es preveu la creació del Consell Català del Clima, s'hauria de sol' licitar 
informe al Servei d'Organització del Departament. Nó cal demanar informe en relació 
a la Comissió Interdepartament de Canvi Climàtic, perquè aquesta ja va ser creada 
per l'acord de Govern de 18 d'octubre de 2011 . . 

Consulta interdepartamental a través del SIGOV . . 

Aud iència a les persones i entitats que s'indiquen a la memòria general, per un 
termini no inferior a 15 dies, excepte si hi hagués raons justificades i motivades 
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perreduiraquesttermini, cosa que en aquest cas no es produeix ates que no hi 
ha cap indicació al respecte en la memòria general. Pel que fa al mitjà per 
instrumentar l'audiència, la Llei admet qualsevol instrument que s'acordi de 
manera motivada, inclosa la via electrònica, amb les condicions previstes a 
l'article 67.5 de la Llei 26/2010. 

Cal posar de relleu que amb el plantejament de l'audiència que consta a la 
Memòria general es considera correcte, tenint en compte les consideracions que 
s'h'an fet,. en l'apartat anterior pel que fa al Consell de Governs Locals i a 

, l'Ajuntament de Barcelona. 
l' 

D'altra banda; en la determinació de lés persones interessades s'ha d'aplicar, 
com ]a s'ha indicat previst a l'article 16.2 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, i el 
previst a l'article 6 del Decret 401/2004, de 5 d'Qctubre, pel qual es regula la 
participació de les organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim 
de lucre vinculades a l'ecologia i a la protecció del medi ambient en les activitats i 
programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Informació pública, per un termini no inferior a 15 dies, excepte si hi hagués 
raons justificades i motivades per reduir aquest termini. 

Informes preceptius: s'ha dé sol'licitar l'informe d'impacte de gènere a Institut 
Català de les Dones i a més els següents: 

a) Informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya, d'acord amb el que 
estableix l'article 17.a del Decret 29/2002, de 5 de febrer, que regula aquesta 
Comissió . 

. b) Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social, d'acord amb el que estableix 
l'article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, que regula aquest Consell (article 2.1.a), i 
amb el Decret 43/2007, de 20 de febrer; que desenvolupa la Llei anterior (art. 24.2), 
segons els quals és preceptiu el dictamen d'aquest òrgan en relació amb els 
avantprojecte de llei que regulen socioeconòmiqes, laborals i d'ocupació. 

c) Informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 

d) Informe del Departament d'Economia i Coneixement. 

e) Informe de l'Agència Tributària de Catalunya, donat que es creen 3. nous tributs 

La unitat competent per tramitar l'avantprojecte ha d'elaborar una memòria de les 
observacions i les al· legacions . presentades en els tràmits de consulta 
interdepartamental, audiència, ( informació pública, si s'escau), ¡ informes, i 
també de les raons qüe han dut a desestimar-les, si és el cas. Aquesta memòria 
ha de constar en l'expedient que es trameti quan se sol, liciti l'informe jurídic final, 
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D'acord amb el qu~ estableixen les Directrius aprovades per l'Acord del Govern 
de 19 de maig de 2009, amb caràcter previ a la sol, licitud d'informe de la 
Comissió de Govern Local i del Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya, s'ha de sol'licitar l'informe jurídic prel iminar actual itzat. 

. Informe jurídic final, d'acord amb l'article 65 de la Llei 26/2010 i amb l'Acord del 
Govern de 19 de maig de 2009. Aquest informe haurà de ser emès per aquesta 
Àrea d'Assessorament Jurídic a l'Àmbit de Medi Ambient. 

- Certificat de l'informe favorable del Consell Tècnic. 

Quarta.- A~àlis i de l'avantprojecte de llei 

a) Des del punt de vista formal i d'estructura 

L'avantprojecte de llei consta d'un preàmbul, dividit en cinc apartats, 60 articles, 
dividits en un capítol preliminar, un capítol relatiu a la mitigació del canvi climàtic, un 
capítol relatiu a l'adaptació al canvi climàtic, un capítol relatiu a la integració de la llei 
en les polítiques sectorials, un capítol relatiu a la governança, un capítol relatiu a la 
fiscalitat climàtica i un capítol que conté els altres instruments per al compliment 
dels objectius de la llei. Conté també set disposicions . addicionals, quatre 
disposicions transitòries, una disposició derogatòria, dotze disposicions finals i dos 
annexos que contenen, respectivament, la relació de contaminants a l'atmosfera que 
s'han d'incloure en l'inventari catala d'emissions a l'atmosfera i el contingut mínim de 
l'informe a què fa referència l'article 28.4, respectivament. 

Analitzarem els a~pectes formals i d'estructura, tenint en compte les previsions del 
Manual per a l'elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa al t ítol, d'acord amb el manual indicat no s'hauria d'indicar que es tracta 
de la llei catalana, donat que és obvi que una disposició aprovada i publicada a 
Catalunya és una disposició catalana. 

El preàmbul, donada la seva extensió, s'ha dividit correctament en apartats 
diferenciats, tot i que el primer i el segon, que fan referència a la situació actual i a la 
necessitat d'adoptar mesures per afrontar el canvi climàtic potser es pod rien unificar. 
La resta del preàmbul és potse~ prolixa, però donada la matèria i la inexistència de 
regulació anterior, entenem que la seva extensió és justificada. 

El sistema de divisió de la norma en capítols i els més extensos d'aquests en 
. seccions, es considera també correcta. Tots els articles tenen un títo l, cadascun 
versa sobre un tema i la seva extensió es considera adequada. Els articles es 
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en lletres minúscules ordenades alfabèticament. 

La pa'rt final de la norma es divideix en disposicions addicionals, transitòries, una 
derogatòria i les disposicions finals. El seu contingut s'ajusta a les normes de tècnica 
normativa, amb la salvetat de la disposició addicional quarta, tal com es detallarà 
més endavant. 

Amb caràcter general la proposta no conté terminologia sexista i està redactada en 
present, tot i que en alguns articles (article 4, 8, 13, 26, i alguns altres) hi ha encara 
formes verbals en futur. Per tant es recomana fer una revisió general per esmenar 
aquestes qüestions. 

b) Anàlisi del contingut de la norma 

Els capítols 11 i 2 regulen els dos grans eixos de la norma: la mitigació i l'adaptació. 
. , 

En el capítol 1 l'article 4 regula els objectius d'e reducció d'emissions de gasos 
d'efecte hivernacle posant-los en relació amb el que determini la Unió Europea. Això 
no obstant, ' l'apartat 3 d'aquest article indica que els objectius han de permetre 
assolir una reducció mínima del 80% per a l'any 2050 respecte a les emissions de 
l'any base. 'Aquesta previsió, per una banda sembla més pròpia d'una disposició 
addicional que de l'articulat, donat que estableix una matisació o addició del que · 
preveu la resta de la disposició. D'altra banda, aquesta reducció s'estableix per 
referència a l'any base, sense que a l'article relatiu a els definicions s'hagi explicat 
què s'entén per any base. L'apartat 5 d'aquest article indica que el marc estratègic 
de referència de mitigació és aprovat pel Govern previ acord de la Comissió 
Interdepartament de Canvi Climàtic. Sembla que seria més adequat indicar que el 
Govern aprova el marc indicat a proposta de la comissió .interdepartamental descrita 
o amb l'informe prèvi de l'esmentada comissió. 

L'article 5 estableix la necessitat d'elaborar l'inventari d'emissions a l'atmosfera de 
Catalunya , que recull les emissions de substàncies a l'atmosfera procedents tant de 
fonts naturals com antropogèniques que poden incidir en la salut de les persones. La 
relació de contaminants que ha de contenir aquest inventari és la que es detalla a 
l'annex I. L'article 27 de la llei estatal 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de 
l'aire i de protecció de l'atmosfera, estableix el sistema espanyol d'informació, 
vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica, que serveix de base per 
elaborar i actualitzar els inventaris espanyols d'emissions. L'apartat 4 d'aquest article 

\ estableix que les comunitats -autònomes poden elaborar els seus propis inventaris 
autonòmics. Per tant, des d'aquest punt de vista, la creació de l'inventari no col'lideix 
amb la normativa bàsica estatal en la matèria. Això no obstant, s'observa que la llista 
de contaminants de l'annex I de la proposta normativa i la de l'annex I de la Llei 
34/2007 no són coincidents. Sembla que la de l'annex I de l'avantprojecte és més 
extensa i detallada, però s'hauria de comprovar aquest extrem, donat que la 
memòria de la norma no ho especifica. D'altra · banda, s'observa que els 
contaminants de l'annex s'identifiquen per les seves sigles químiques, entenem que 
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, \ 

L'article 7 iniCia el capítol segon amb les previsions destinades a l'adaptació al canvi 
climàtic, que és el segon dels grans objectius de la norma. Aquest article es titula 
contingut i terminis, dels instruments de planificació i programació. En el seu apartat 
1 estableix, de manera similar a com feia l'article 4.5 que aquests instruments són 
aprovats pel Govern previ acord de , la Comissió Interdepartamental de Canvi 
Climàtic. Per aquest mot(u es reitera l'observació formulada en relació amb l'article 
4.5. D'altra banda, tot i que en el títol fa referència als terminis d'aquests 
instruments, en el contingut de l'article no es tracta aquest aspecte. Per tant, cald ria 
corregir o bé el contingut o bé el títol de l'article. 

El capítol 3 conté les indicacions de com s'han d' integrar els objectius de mitigació i 
adaptació a les diferents polítiques sectorials. 

S'observa que la pràctica totalitat dels articles del capítol 3 (tots, llevat de l'article 20) 
tenen un enunciat comú en el sentit d'indicar que les diferents polítiques del Govern 
han d'integrar en la seva planificació, execució i control elements per reduir la 
vulnerabilitat. En algunes polítiques sectorials es preveu de manera addicional 
l'adopció de . mesures per reduir les emissions. Potser per evitar tantes reiteracions 
es podria valorar d'introduir un article més general indicant que les diferents 
polítiques públiques han d'incloure en la seva planificació, execució i control 
mesures per reduir la vu lnerabilitat al canvi Climàtic i després precisar per a les 
diferents polítiques sedorials les mesures. Una possible redacció podria ser la 
següent: 

"Article ... 
" Reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic i reducció de les emissions de GEH. 
"1. Les diferents polítiques sectorials del Govern de la Generalitat han d'integrar en 
la seva planificació, execució i control les adequades mesures per reduir la 
vulnerabilitat al canvi climàtic d'acord amb el que s'estableix en els articles següents. 

"2. S'han de preveure també, quan es tracti de sectors susceptibles de generar 
. emissions de GEH, les mesures per a la reducció d'aquestes" . 

Si s'accepta aquesta proposta, la resta d'articles podrien conteni r només les 
mesures, indicant en cada cas si s'han d'adreçar només a l'adaptació o també a la 
reducció d'emissions. 

Per exemple, l'article 9 podria quedar redactat de la manera següent: 

"Article 9 
"Agricultura i ramaderia 
"Les mesures a adoptar han d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat i les 
emissions de GEH, tenint en compte especialment: 
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L'article 9 fa referència a l'agricultura i la ramaderia i preveu una sèrie d'accions per 
tal de reduir la vulnerabilitat del sistema agrícola català i les emissions de GEH 
derivades. Entenem que com que les mesures descrites s'orienten tanta l'agricultura 
com a la ramaderia, seria preferible emprr el terme "agrari" en lloc d'agrícola, donat 
que aquest segon fa referència només a l'agricultura, mentre que el terme agrari és 
més ampli i engloba tot el que pertany o fa referència al camp, és a dir, tant 
l'agricultura com la ramaderia. D'altra banda, s'hauria de suprimir la numeració del 
paràgraf, donat que nom$s n'hi ha un. El mateix passa amb els articles 10, 11 i 12. 

A l'article 10 s'hauria de revisar la redacció de la lletra a), donat que fa referència a 
la implantació dels cabals de manteniment a les conques fluvials que discorren pel 
territori català. En primer lloc, cal tenir en compte en primer lloc, que el que discorre 
són els cursos fluvials, no les conques. En segon lloc, entenem que donat el marc 
competencial establert a l'article 117 de l'EAC, la competència de la Generalitat per 
implantar els cabals de manteniment es pot exercir només en les conques internes, 
és a dir, en els cursos fluvials que discorren íntegrament pel territori de Catalunya. 
Per tant, es recomana la redacció alternativa següent: " ... implantació de cabals de 
manteniment a les conques internes de Catalunya ... " . A la lletra e) seria més precís 
fer referència als plans de gestió hidrològica. 

A l'article 11 es recomana revisar la lletra b), donat que la menció "preservació que 
la planificació" sembla poc coherent, semblaria més adequat fer referència a la "la 
preservació de la permeabilitat ecològica i l'evitació de la fragmentació dels hàbitats i 
dels sistemes naturals, a través de la planificació amb incidència territorial" 

En els articles 14 i 15 si es fa l'article més general suggerit, es podria suprimir el 
primer apartat. 

La p~evi sió de l'article 21.2 és més pròpia d'una disposició transitòria. 

L'apartat 3 de l'article 22 s'hauria de valorar de preveure que en els àmbits en què 
es tracti de competències concurrents amb ' l'Estat s'estableixin mecanismes de 
col'laboració amb aquest per a assol ir els objectius establerts a la Llei. 

L'article 23 atribueix a la Comissió Interdepaprtamental de Canvi Climàtic l'aprovació 
dels marcs estratègics de mitigació a què fan referència els articles 4 i 7. En canvi 
aquells articles indiquen que l'aprovació correspon al Govern. Per tant, s'han de 
revisar i donar coherència a aquestes previsions, com ja s'ha indicat en la valoració 
de l'article 4. 

A l'article 26 .3 es pot suprimir la menció final "a través de convocatòries públiques", 
donat que d'acord amb la normativa vigent, la forma general de vehicular l'acció de 
foment és a través de convocatòries públiques. 
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' L'apartat 1 de l'article 28, de m:anera similar al que s'h'à dit en- rèlacloam1')'Tartièle 
21.2 és més propïd'una disposició transitòria. 

La lletra a) de l'article 29 s'hauria de revisar, donat que té una redacció que sembla 
ambigua, donat que supedita la possibilitat de declarar d'interès general les 
infraestructures d'energies renovables al fet que respongu,in a una planificació 
general en la qual s'hagin tingut en compte els diversos actors econòmics, socials i 
ambientals. De fet en tota planificació s'han de tenir en compte aquests factors, per 
la qual cosa l'especificació sembla sobrera. 

A la lletra b) també s'observa una certa imprecisió, donat que donat que no queda 
clar a quina infraestructura es fa referència, si és a les relatives a energies 
renovables s'hauria d'indicar de manera més clara. Per això es suggereix la redacció 
següent: ' ' 

Ub) L'establiment de compensacions econòmiques per als territoris que acullen les 
infraestructures que descriu la lletra a). Aquestes compensacions han d'abastar, no 
només el municipi que les acull, sinó també els territoris confrontants o pròxims. Els 
criteris per a la distribució d'aquestes compensacions han de tenir en compte el grau 
d'afectació de cada territori i la seva vulnerabílítaf'. 

El capítol 5 fa referència a la fiscalitat climàtica i es divideix correctament en 
seccions, donada la seva extensió. La secció segona regula l'impost sobre la 
circulació i la contaminació de vehicles de tracció mecànica, en aplicació del que 
preveu la D.A. de la Llei d'Hisendes locals, la qual permet à les comunitats 
autònomes establir i exigir un impost sobre aquesta matèria, sempre i quan 
s'estableixin les oportunes compensacions en favor dels municipis afectats, ja sigui a 
través de subvencions incondicionades o a través de la participació en els tributs de 
la comunitat autònoma de què es tracti. En aquest cas no es preveu qompensació 
perquè, tot i donar una nova regulació a l'impost afegint-hi el component de la 
contaminació, el rendiment de l'impost de circulació roman íntegrament a disposició 
dels municipis, els quals han de transferir després a la Generalitat, en els termes que 
reglamentàriament ·es determini, les quantitats derivades del recàrrec per les 
emissions. 

A l'article 35.2 s'indica que es consideren subjectes a l'impost els vehicles proveïts 
de permisos temporals per a particulars i els de matrícula turística, En canvi, l'art. 92 
de la norma estatal considera subjectes a l'impost tots els vehicles proveïts de 
permisos temporals, tant si són per a particulars com si són per a empreses. 
Entenem que el nou impost que es configura podria excloure del seu àmbit 
d'aplicació els vehicles amb permisos temporals d'empreses, però en aquest cas, 
considerem que hauria de compensar els municipis per la pèrdua d'ingressos que 
això suposa. Aquesta valoració no apareixen les memòries de la norma, per la qual 
cosa recomanem o bé revisar la redacció per incloure-hi també aquests vehicles o 
refer les memòries calculant la disminució d'ingressos que això suposa per als 
municipis afectats i preveure les dotacions econòmiques per compensar-los. 
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els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Catalunya i les dels 
.seus funcionaris amb estatut diplomàtic. Ara bé, l'article corresponent de la 
normativa estatal (article 92.1.b) contempla també com a exempció els vehicles de 
les oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera 
acreditats externament identificats i a condició de reciprocitat. Entenem que per 
establir aquesta restricció s'han de comprovar els convenis internacionals que hagi 
subs.crit . Espanya en matèria d'oficines consulars i el tractament dels vehicles 
corresponents. En cas que hi hagi algun tractat que reconegui aquesta exempció 
'S';haurà ,de mantenir, per tant, entenem que seria ' preferible incloure aquest tipus de .' vehicles, .això sí, a condició de reciprocitat. 

Pel que fa a la quota, l'article 38 estableix, de manera similar a com ho fa la norma 
estatal, la possibilitat que els ajuntaments apliquin un coeficient sobre la quota 
bàsica. Això no obstant, a la normativa estatal aquest coeficient no pot ser superior a 
2, límit que en la proposta analitzada no hi apareix. Caldria valorar la conveniència 
d'establir un límit a aquesta potestat tributària. L'apartat 2 d'aquest article regula de 
manera específica la quota dels turismes, que s'obté aplicant a la tarifa bàsica el 
coeficient de contaminació de l'apartat 4. Considerem, però, que la redacció s'hauria 
de revisar, perquè indica que: " .. .per a la determinació de les quotes dels turismes 
s'aplica a la tarifa bàsica, obtinguda d'acord amb l'apariat anterior, els coeficients de 
contaminació de l'apariat 4. ". En aquesta redacció s'observa un contrasentit, si per a 
aplicar el coeficient de contaminació es pren com a base la tarifa bàsica (que és la 
de l'apartat 3) no té sentit referir-se a la tarifa que s'obté d'acord amb l'apartat ,1, 
perquè sembla que fa referència a la tarifa bàsica incrementada amb èl coeficient 
que poden establir les ordenances r:nunicipals. 

Pel que fa al coeficient de contaminació de l'apartat 4 s'observa en primer lloc que 
s'aplica només a turismes, quan a l'article 34 s'ha indicat que es grava la titularitat 
dels vehicles i les emissions de C02 que produeixen. No hi ha justificació a les 
memòries de la causa per la qual el coeficièntd'emissions s'aplica només als 
turismes. És una mancança que s'hauria de completar. D'altra banda, s'ha de 
determinar clarament si aquest coeficient de contaminació s'aplica sobre la tarifa 
bàsica de l'apartat 3 o sobre la tarifa incrementada amb el coeficient que estableixin 
les ordenances municipals. És a dir, s'ha de determinar si els turismes han de 
satisfer dues quotes, la resultant d'aplicar a la quota bàsica de l'apartat 3 el 
coeficient d'increment de l'apartat 1 i, a més, el coefiCient d'increment de l'apartat 4 
o bé si satisfan una única quota que vindria determinada per la quota amb 
l'increment que acordin els ajuntaments, més l'increment que resulti de l'aplicació del 
coeficient de l'apartat 4. 

S'observa també que els imports de la tarifa bàsica establerta són molt superiors als 
que resulten de la normativa estatal (gairebé un 50%) i la memòria d'avaluació 
d'impacte no sembla fer-hi referència ni quantificar la seva incidència sobre els 
ciutadans. D'altra banda, el coeficient de contaminació s'aplica només sobre els 
turismes, sense que a les memòries hi consti la justificació o l'explicació d'aquesta 
mesura. 
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Pel que fa a les bonificacions, s'ha de fer una consideració preliminar, en la 
sistemàtica de la normativa estatal hi ha una única quota resultant de la tarifa bàsica 
incrementada amb el coeficient municipal. En el sistema que s'instaura sorgeix un 
problema pel que fa a les bonificacions per als turismes: 

a) Si hi ha una quota 'general i una segona quota en funció de la contaminaCió 
cal especificar si la bonificació s'aplica a cadascuna o no. 

b) Si és una quota única "en cascada" resultant de l'apJicació successiva dels 
dos coeficients (el municipal i el de contaminació) caldrà veure com incideix 
en els ingressos finals de les dues administracions implicades (autonòmica i 
local). -

D'altra banda, s'hauria de corregir la lletra a), donat que estableix amb caràcter 
general una bonificació del 100% per àls vehicles històrics, mentre que a la norma 
estatal aquesta bonificació es fixa de fins al 100%, amb la qual cosa els municipis 
tenen un marge per a la seva aplicació. Amb l'actual redacció la bonificació del 100% 
sembla obligada i aquesta mesura no es pot adoptar sense compensar per la minva 

. d' ingressos . 

. Pel que fa a les bonificacions en funció de la classe de carburants i el tipus de 
vehicles en la normativa estatal es deixa a les ordenances municipals l'establiment i 
regulació d'aquestes bon ificacions, mentre que en el cas que ens ocupa, ja 
s'estableixen directament a la llei els tipus de combustibles i els tipus de vehicles 
que poden donar lloc a l'aplicació de la bonificació. Es tracta, per tant, d'una 
regulació més intervencionista, però que entenem que no vulnera l'autonomia local. 

La secció tercera regula l'impost sobre l'eficiència energètica dels pneumàtics. 
Constitueix el fet imposable la primera compra de pneumàtics, tant si es venen 
directament com si formen part d'un vehicle. S'hauria de valorar si seria més clar 
emprar l'expressió separadament, en lloc de directament. 

D'altra banda, el fet imposable el constitueix la compra de pneumàtics tant si es 
vel1en directament com si formen part d'un vehicle. S'hauria de determinar quina 
mena de tributació s'estableix per als vehicles de segona ma, donat que l'article 45.4 
fa referència que en la factura o rebut s'ha de fer constar separadament el càrrec 
llevat que es tracti de compra de pneumàtics adquirits en el moment de la compra de 
vehicles nous. 

La secció quarta es destina a l'impost sobre eficiència energètica d'electrodomèstics, 
el fet imposable del qual el constitueix la primera compra d'electrodomèstics per part 
del seu consumidor final. En aquest sentit es suggereix de valorar la introducció 
d'una precisió sobre qui es considera consumidor final, donat que sovint els 
promotors immobiliaris adquireixen alguns electrodomèstics (cuines, campanes, 
forns) no com a consumidors finals sinó per a la seva posterior transmissió juntament 
amb l'habitatge. 

CC I SCCACEP I 2014 386 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 934445000 
Fax 934197547 

.e e. . . 
~1"fV¡¡(C'C~ . . .... 



mm Generalitat de Catalunya 
WW .Departarne'ltd~ Territori i Sostenibilitat 

. Secretaria de Medi :Ambi~h~ ~, .: 
,'. li Sostenibi.lit~t ,. " '. '" , " , 

.'Àrea d'Assessorament Jurídic a J'Àmbit.de Medi Ambient , ,'.. ."' .:.'. 

.. --...... ' .. -................... . 
F);\I:~LAMENT or: CATALUNYA , 

r,EGtSntt; (3ENERAl 

. • to O O 52!) i 6. 02 16 O O 8 a 9 7 
: ~ ~ • f> '; I . • 

, " NÚM , Oi? r!.JtL, Nt1~ i.'''f:Nm,A.I:! ,~, 
; la secció cinquena regula l'u per cent climàtic .a.GQ~ altres 
: t'1Or'méS 'Com la -Llei 9l1993,·.del .patrimoni cultural català. En primer lloc s'observa que 
s'inclou dins el capítol relatiu a la fiscalitat climàtica quan estrictament no es tracta 
d'una mesura fiscal. Tenint en compte que a continuació el capítol 6 de,la proposta 
conté altres instruments per al compliment dels objectius de la Llei, semblaria més 
apropiat traslladar aquest article al capítol 6 . 

.D'altra banda, la regulació proposada es limita a establir la reserva de 1'1 % però no 
. queda clar en cap moment si es tracta d'una reserva a aplicar en la pròpia obra 

pública o bé es tracta de fons que es gestionen de manera independent. Seria 
aconsellable introduir alguna previsió en aquest sentit, per exemple en la línia de . 
l'article 57.6 de la Llei 9/1993 abans esmentada. . 

El capítol 6, com hem indicat, es destina a altres instruments per al compliment dels 
objectius de la llei i crea el fons climàtic. L'apartat 2 de l'article 55 descriu 'els 
recursos econòmics dels quals es nodreix-el fons. La lletra a)no planteja problemes 
jurídics, tot i que si es trasllada 1'1 % climàtic a aquest capítol s'hi haurà de fer 
referència expressa. Les lletres b) i c) podrien resultar problemàtiques, però donat 
que s'afegeix que els ingressos es destinaran al fons en els termes que s'acordin 
amb l'Estat espanyol , entenem que la previsió és correcta. La lletra d) preveu també 
l'assignació dels ingressos obtinguts de les aportacions socials de l'impost sobre la 
renda de les persones físiques. Entenem que aquesta previsió vol fer referència a la 
part de IRPF que els contribuents poden destinar a l'església catò lica o a altres 
finalitats d'interès social, però cal tenir present que l'Estat espanyol gestiona de 
manera centralitzada aquestes aportacions a través de convocatòries de 
subvencions. Malgrat els esforços de la Generalitat i les sentències del Tribunal 
Constitucional , no s'ha aconseguit la territorialització d'aquests fons ni molt menys la 
transferència íntegra d'una part proporcional a les CCAA. Per tant, serà molt difícil 
l'obtenció d'aquest recurs. Això no obstant, entenem que des del punt de vista 
estrictament jurídic, el que correspondria és la territorialització d'aquestes quantitats i 
la seva gestió per les CCAA, per tant entenem que es pot mantenir aquesta previsió. 
Cal tenir present, però que les finalitats d'interès social són: 

L'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral sòcio-sanitària. 
b) La atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral. 
c) El foment de la seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència. 
d) La protecció del medi ambient. 
e) La cooperació al desenvolupament. 

Per tant, l'adscripció al fons 's'hauria de limitar a la part corresponent a la protecció 
del medi ambient. Per això, s'aconsella fer més precisa la redacció. Una possible 
redacció seria la següent: 

"d) La part dels ingressos de les assignacions tributàries de /'IRPF per a finalitats 
d'interès social que corresponguin a la Generalitat de Catalunya i que aquesta 
destini a la protecció del medi ambienf' . . 
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L'article 56 regula el cont~rç de drets d'emisSl' """ OE ~;~feCIl'!:;';~;~però 
aquesta matèria 'ja ve regulada en el 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. Per tant, entenem que aquest article es podria suprimir. 

L'article 59 regula la participació pública en els plans i programes i accés a la 
informació ambiental. En aquest sentit, cal tenir present que la participació i l'accés a 
la informació ambiental venen regulades de manera general a la Llei estatal 26/2007, 
que trasposa la Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell. Des del 
punt de vista jurídic no hi ha inconvenient en que es posi èmfasi en l'accés a la 
informació i en la participació en matèria de plans i programes relacionats amb el 
canvi climàtic, però és preferible fer una remissió a la normativa general en la 
matèria sense entrar en detalls. Per això es recomana de suprimir la frase final de 
l'apartat 2, donat que ~i ha determinat tipus d'informació ambiental que s'ha de posar 
a disposició del públic sense sol'licitud prèvia. 

Les disposicions addicionals en general semblen correctes, donat que suposen 
ma~isacions o addicions de la part dispositiva. Únicament es formula una obsèrvació 
en relació amb la disposició addicional quarta relativa a les deduccions de la quota 
íntegra autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques per 
inversions no empresarials. Considerem que donat que la proposta normativa conté 
un capítol relatiu a la fiscalitat cl imàtica aquesta previsió seria més pròpia d'aquell 
capítol. D'altra banda, la redacció s'ha de limitar a definir el contingut de la deducció 
sense entrara justificar la competència normativa en la matèria, que és un contingut 
propi de la memòria de la norma i no del seu contingut. 

Les disposicions transitòries també es consideren adequades, si bé es suggereix de 
revisar la OT segona, donat que no sembla prou coherent. Per una banda sembla 
que es vol establir una assignació temporal de funcions mentre no es desenvolupa 
reglamentàriament el Consell Català del Clima, però no queda clar si aquesta 
assignació temporal es fa a la Taula per al desenvolupament sostenible (s'hauria 
d'explicar quan i com va ser creada aquesta Taula) o bé a altres òrgans. Però al final 
de la disposició es faculta al Govern per ta l que de forma definitiva pugui assignar 
aquestes funcions a organismes ja existents. Si es tracta de les funcions del Copsell 
Català del Clima no és coherent que es prevegi que el -Govern assigni aquestes 
funcions a un altre òrgan existent de manera definitiva, perquè si é així no té sentit 
que existeixi èl Consell. Es recomana, per tant de revisar tota la redacció de la 
disposició transitòria segona. 

La disposició transitòria quarta sembla sobrera, donàt que la nova norma només 
deixarà sense aplicació totes les anteriors que s'hi oposin , per tant la vigència de les 
instruccions anteriors no perdran vigència amb l'aprovació de la nova norma. 
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La disposició 'derogatòria,pren causa, com j s'ha KWi~3hinés alTNJl:lQtpdJe"Ra.;~ posició 
addicion'al-' prim'era de 'Ia Llei reguladora ' . Otffi loc:8I's":'"" norma 
faculta les CCAA per crear i establir un impost sobre là matèria imposable gravada 
per l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Afegeix que això suposa la 
supressió de, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica pel que fa als municipis 
compresos 'en 'Fàmbit territorial de la comunita autònoma. Per tant, tècnicament no 
es tracta d'una derogació de cap norma, sinó de la supressió de l'impost. Per això no 
es tracta pròpiament d'una disposició derogatòria, sinó que hauria de ser una 
disposició addicional amb el contingut següent: 

"Disposicióaddi,eional Vuitena 
"Supressió de l'Impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

"A partir de l'entrada en vigor de les previsions relatives a /'Impost sobre la circulació 
i la contaminació dels vehicles de tracció mecànica, queda suprimit a tots els 
municipis de Catalunya l'Impost sobre els vehicles de tracció mecànica regLilat als 
articles 92 a 99 del Text refós de Llei d'Hisendes locals, aprovat pel Decret legislatiu 
212004, de 5 de març. 

La proposta normativa conté també dotze disposicions finals, la primera d'elles 
desitnada a l'inventari d'emissions a l'atmosfera. En l'apartat 1 s'habilita el Govern 
per establir reglamentàriament la metodologia per a l'elaboració i l'actualització de 
l'inventari d'emissions a l'atmosfera. En relació amb aquesta previsió cal recordar 
que l'article 39 de la Llei 13/2008. del 5 de novembre, de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern, la titularitat de la potestat reglamentària correspon al 
Govern, per tant no és necessària una habilitació legal per tal que el Govern 
desenvolupi reglamentàriament les previsions de l'article 5 de la llei. L'habilitació al 
Govern per a revisar la relació de contaminants de l'annex l, si és necessària perquè 
no es tracta de dictar un reglament siQó de modificar les previsions d~ la Llei. Això 
no obstant, es recomana revisar la redacció. Una possible redacció seria la següent: 

"1. S'habil ita el Govern per a revisar cada cinc anys la relació de contaminants ' 
inclosa a l'annex I. La primera revisió s'ha de portar a terme en el termini d'un any a 
comptar de l'entrada en vigor de la Llei. 

"2. S'habilita el Govern per a revisar, en qualsevol moment, la relació de 
contaminants de l'annex I en cas quesigui necessari per adaptar-la al que prevegin 
les directrius europees i internacionals en matèria de canvi climàtic". 

Les disposicions finals tercera, cinquena i sisena contenen també una habilitació per 
dictar reglaments, que és innecessària d'acord amb el que hem explicat abans. Es 
podrien mantenir, això no obstant, els terminis per dictar els reglaments. 

Les disposicions addicionals setena i vuitena s'haurien també de revisar, donat que 
no es veu quina connexió tenen les seves previsions amb l'article (29. ' Es podria 
mantenir la redacció suprimint l'incís inicial relatiu a l'esmentat article. 
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La disposició 'addicional desena conté una mo Deefet · 34~~' 1; que 
entenem que seria acònsel'lable suprimir, donat que és més propi que' un Décret 
sigui modificat per una norma del mateix rang i no per una de rang superior com és 
la Llei. De fet, la modificació dels reglaments organitzatius suposa una tramitació 
relativament senzil la que es pot portar a terme sense majors dificultats un cop 
aprovada la norma. 

La disposició final onzena estableix l'entrada en vigor de l'impost sobre circulació i 
contaminació de vehicles de tracció mecànica en el termini d'un any a comptar de 
l'entrada en vigor de la Llei. Cal .tenir present, però, que d'acord amb l'article 40 el 
període impositiu coincideix amb l'any natural, per tant seria preferible fer coincidir 
l'entrada en vigor del nou impost amb l'any natural. Res es diu en canvi de l'entrada 
en vigor dels impostos sobre eficiència energètica dels pneumàtics i sobre 
l'eficiència energètica dels electrodomèstics. Aquesta ci rcumstància¡ combinada amb 
la disposició final dotzena, implica que els impostos són aplicables l'endemà de la 
publicació de la norma, cosa que sembla poc factible tenint en compte que en els 
articles 46 i 52 s'estableix que el pagament de les autoliquidacions s'ha de fer en el 
lloc i la forma que determini l'Agència Tributària. Per tant, es recomana de revisar 
aquesta previsió. 

La disposició final dotzena preveu l'entrada en vigor immediata. D'acord amb el 
Manual d''elaboració de normes de la Generalitat, l'entrada en vigor immediata de les 
lleis s'ha de considerar excepcional i tan sols adequada en els casos en què la 
norma requereixi una aplicació urgent. Per t ant, recomanem de recohsiderar aquest 
extrem i; en cas de mantenir-se, s'hauria de justificar adequadament a la memòria la 
urgència que fa necessària l'entrada en vigor immediata prèscindint de la vacatío 
legís general de 20 dies prevista enel Codi Civil. 

Conclusió 

L'avantprojecte de llei catalana del canvi climàtic es considera viable jurídicament 
per iniciar la seva tramitació, i s'acompanya amb la documentació preceptiva d'acord 
amb la legislació vigent. 

Barcelona, .... 
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