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El Consell Assessor per al De envolu~~.i&: .. !;~.~!è!~~~~f?.~Z~~~J . un òrgan 
d'assessorament al Govern de la Generalitat en l'àmbit de la sostenibilitat. Creat l'any 1998, 
està adscrit al Departament de la Presidència. Segons el Decret 4112014, d'1 d'abril, del 
Consell Assessor per al DesenvolupamentSostenible de Catalunya, el CAOS té les funcïons 
següents: 

a) Assessorar el Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible i, especialment, en la 
integració de la sostenibilitat en les polítiques, instruments de planificació territorial i 
sectorial, en projectes legislatius, i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques 
impulsades pel Govern. 

b) Analitzar les polítiques estratègiques per al desenvolupament sostenible impulsades pel 
Govern, especialment les relatives a l'energia, l'aigua, la seguretat alimentària, el canvi 
climàtic i l 'economia verda, i formular propostes en aquests àmbits. 

c) Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i 
la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible. 

d) Assessorar el Govern en el disseny i l'execució d'actuacions per promoure l 'educació per 
a la sostenibilitat. 

e) Promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament 
de Catalunya. 
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El 22 de juliol de 2014 el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (CAOS) va rebre la sol'licitud del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per elaborar un informe sobre l'Avantprojecte de Llei de Canvi 
Climàtic. ". .. .... 

D'acord amb la' ~è;'s'ió' de l'~y'kntprojecte ' ~.,Ia que el CAOS aquest òrgan ha accedit, 
l'objectiu d'aquest~ l.;lei, ~s "conúib~1r a l'assoliment d'una societat innovadora, sostenible i 
econòmicament competitiva, ahJb; qp.ixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 
(GHE) i millor adaptada als impacte's del canvi climàtic". La llei vol coadjuvar a disminuir les 
emissions, reduir la vulnerapjliti3-t de la po~lació, dels sectors socioeconòmics i dels 
ecosistemes davant 'eis . rmpaète~'" adversos del canvi èlimàtic, i adaptar els sectors 
econòmics i les infraestructures a aquest canvi. 

D'altra banda, també pretén fomentar l'educació, la investigació, el desenvolupament i la 
transferència de tecnologia i la difusió del coneixement en matèria de canvi climàtic, els 
seus impactes, i la seva mitigació per procurar una optima adaptació al fenomen , 
Finalment, també pretén facilitar la participació ciutadana i la dels agents econòmics i 
socials en els processos de reducció de les emissions i d'adaptació davant dels possibles 
impactes derivats d'aquest fenomen. 

El CAOS valora de forma molt positiva que el Govern de Catalunya estigui impulsant 
aquest avantprojecte de llei, atès que el canvi climàtic requereix d'una actuació prioritària, 
tant al nostre país com a escala internacional" per abaixar les concentracions 
atmosfèriques de GHE als nivells recomanats pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre 
Canvi Climàtic (IPCC) i, sense , desatendre èls esforços en mitigació, preparar-nos per 
afrontar amb èxit els reptes plantejats per un fenomen d'efectes ambientals, socials i 
econòmics potencialment molt importants. 

Aquesta llei hauria de donar compliment a aquestes tres grans preocupacions, impulsant al 
mateix temps 'Ia transformació del model energètic i la transició vers un model econòmic 
més eficient en l'ús dels recursos i competitiu . Alhora, hauria de reforçar les diverses 
estratègies i plans que el Govern de Catalunya ha elaborat durant els darrers anys en 
l'àmbit del canvi climàtic, 

' Finalment l'aprovació d'aquesta disposició, segons entén el CAOS, permetrà que 
Catalunya se situï entre els estats i regions que ja disposen de lleis sobre aquesta matèria, 
com el Regne Unit, Escòcia, Suècia o Dinamarca, contribuint també a reforçar l'actuació , 
del nostre país en el procés polític obert a escala internacional per reduir les emissions de 
GEH. En aquest sentit, Catalunya ja participa en les negociacions internacionals de canvi 
climàtic a través de la xarxa "nrg4SD", constituïda per un conjunt de regions d'arreu del 
món compromeses amb el desenvolupament sostenible 1, 

t-

EI CAOS, com s'ha dit, és també conscient de la dificultat inherent a l'elaboració d'una 
proposta de normativa com la que es planteja, que té per objecte un àmbit absolutament 

1 http://www.nrg4sd.org/ 
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transversal. L'èxit de la: lIèi :....cJe la seva elaboració, però molt especialment de la seva 
aplicació- dependrà de l'ambició i el rigor de la pròpia norma, del consens que es generi 
sobre ella dins del Govern i entre els grups parlamE!ntaris en la seva tramitació al 
Parlament, així com del grau de concertació amb els stakeholders, els altres nivells 
administratius actuants a Catalunya (especialment el local) i la població del nostre país, 

L'any 2012, en l'inici dels treballs d'elaboració de l'avantprojecte de llei, el CAOS va rebre 
la petició d'elaborar un document de recomanacions sobre el plantejament, l'estructura i el 
contingut del futur avantprojecte, En resposta a aquesta petició, el 20 de,setembre de 2012 
el CAOS va aprovar l'informe Consideracions prèvies a la llei de canvi climàtic de 
Catalunya (Informe 3/2012). Acarant els documents, és a dir, procedint a l'anàlisi de 

- l'actual avantprojecte amb l'informe que va se tramès, constatem que algunes d'aquellès 
recomanacions ja han estat incorporades en el document, fet del qual ens congratulem. 

El present informe dóna resposta a la petició del Govern del 22 de juliol . de 2014 i 
s'estructura seguint l'articulat de l'avantprojecte de llei al que aquest òrgan d'assesso
rament ha tingut accés (versió33). 

Pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, 

Ferran Rodés i Vilà 

President 

Maria Carme Llasat Botija 

Consellera (ponent) 

Barcelona, 15 d'octubre de 2014 
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Els impactes ja observats" del canvi climàtic arreu del món tenen i tindran importants 
conseqüències sobre l'economia, el medi ambient i la societat. Aquesta constatació --que 
es detalla en informes científics com el publicat recentment per l'IPCC (2013; 2014a; 
2014b)- urgeix els diferents nivells de govern a actuar amb polítiques actives tant per reduir 
les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) (mitigació), com per fer front i 
adaptar-se el millor possible als seus efectes (adaptació). 

les emissions de GEH tenen com a causa, majoritàriament, el consum d'energia 
procedent de la combustió de recursos fòssils, de manera que estan molt lligades al model 
econòmic, social i territorial. Així doncs, només es podrà reduir les emissions de manera 
significativa avançant cap a una economia eficient en l'ús de recursos i de l'energia, i 
basant el subministrament energètic en fonts com les renovables que no generin 
emissions. 

En aquest context dotar-se d'una llei que abordi la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic 
pot ser útil per a establir el marc i els objectius de futur, atorgar seguretat i estabilitat als 
instruments de planificació, i servir de base per a l'actuació dels poders públics. 
L'avantprojecte de llei es planteja com la via per reforçar les polítiques ja empreses pel 
Govern de la Generalitat, per a consolidar el compromís amb un objectiu de reducció 
d'emissions, i per a reforçar les mesures d'adaptació. 

b) Antecedents 

Amb aquest informe el CAOS dóna resposta a la sol ' licitud rebuda el 22 de juliol de 2014 
per part del Secretari de medi ambient i sostenibilitat. El CAOS ha analitzat la versió 33 de 
l'avantprojecte de llei. 

Altres països estan legislant sobre mitigació i adaptació al canvi climàtic, entre els quals 
destaca el cas del Regne Unit (2008) i Escòcia (2009) i, més recentment, Dinamarca i 
Finlàndia (2014). La majoria de normes fan referència a l'eficiència energètica i a 
compromisos de reducció de gasos amb efec~e d'hivernacle (GEH). 

El 2012 el CAOS ja va informar sobre aquest avantprojecte de llei en l'inici del seu procés 
d'elaboració. En l'informe 3/2012 el CAOS apuntava que la futura norma havia de tenir 
necessàriament un caràcter general i defugir d'intents de regulació exhaustiva de la 
matèria, atès que la naturalesa transversal i dinàmica del canvi climàtic podria dificultar 
una regulació molt detallada en el rang de llei. 

C) Consideracions del CAOS sobre l'avantprojecte de llei 

El CAOS ha analitzat amb detall el redactat de l'avantprojecte de llei catalana del canvi 
climàtic (versió 33), i ha elaborat un recull de consideracions i recomanacions per a 
cadascun dels capítols en què està dividit l'avantprojecte de llei . Algunes de les propostes 
fan refE:¡rència al redactat específic de l'avantprojecte, i es recullen a l'annex de l'informe. 
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A ¿onti~uació s:eriume'renle,s.prinçfpals consideracions i recomanacions que fa el CAOS, 
en forma de conclusions: 

1) A parer del CAOS l'avantprojecte de llei constitueix un pas molt significatiu per establir 
els fonaments legals de la política de canvi climàtic a Catalunya i pot fer d'element 
vertebrador del conjunt de polítiques que hi estan relacionades. 

,'" : 2) El CAOS suggereix modificar el títol de l'avantprojecte de llei, i proposa el següent: 
. . "Avantprojecte de llei catalana de reducció de les emissions de gasos amb efecte 

d'hivernacle i d'adaptació als efectes del canvi climàtic". 

3) El CAOS proposa que s'aprofundeixi en l'àmbit de l'adaptació, i s'incorporin a 
l'avantprojecte actuacions en el camp de la prevenció i la gestió de riscos, tant 
existents com emergents, que poden ser afectats pel canvi climàtic (incendis, 
inundacions i aiguats, sequeres, onades de calor, etc.), i en el camp de la recerca. 

4) Pel que fa als objectius de reducció d'emissions de GEH suggereix que es reforci el 
seu caràcter vinculant i que s'estableixin objectius pels principals sector implicats. 

5) El CAO~ considera especialment positiu que l'avantprojecte inclogui mesures de 
fiscalitat, atès el seu potencial transformador. 

6) El CAOS considera què hauria de tenir un rol destacat en la governança del canvi 
cl imàtic,podènt assumir algunes de les funcions d'assessorament que l'avantprojecte 
assigna al Consell Català del Clima, o bé assumir la seva tutela o coordinació. 

7) El CAOS també s'uggereix assumir la tasca d'elaborar un informe d'avaluació de les 
polítiques climàtiques (art. 25), així com el rol d'impuls de l'informe sobre l'estat del 
coneixement en canvi climàtic (art. 43.1 ), com ja ha fet en anteriors edicions. 
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1. Introducció 

Els darrers' informes del Grup Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC)2 conclouen 
que l'escalfa.rT)en~ , del . sist,ema climàtic és inequívoc, i és atribuïble, de manera 
"extremadamenCp'i'ol3able", a l'activitat humana (IPCC, 2013). Pel que fa a Europa, els 
principals riscú$. que s'identifiquen són els relacionats amb les inundacions, la reducció de 

. ", ;~ t 

la disponibilitat d'aigua, '¡ l'a4gment de les temperatures, en especial les onades de calor 
(IPCC, 2014a) . . 

• # , 

Aquests són també 'els riscos més rellevants per a Catalunya, on ja s'ha constatat un 
augment deia temperatura mitjana i de la freqüència de temperatures extremes altes i 
d'onades de calor (SMC, 2014) . Els escenaris de futur indiquen una reducció de la 
precipitació a llarg termini i un augment dels períodes de sequera (BARRERA-EscODA et al, 
2014). . 

Tots aquests fenòmens tenen consequencies sobre els ecosistemes, l'economia, la 
seguretat i la salut de les persones. Per tant requereixen ser tinguts en compte pels poders 
públics en la regulació i la planificació. De fet, diversos estudis sobre els costos econòmics 
del canvi climàtic assenyalen que el cost de no actuar és major que els costos de mitigació 
i adaptació. És el cas, per exemple, del conegut Informe Stern, que apuntava, l'any 2006, 
que es necessita una inversió equivalent a 1'1 % del PIB mundial per mitigar els efectes del 
canvi climàtic, mentre que les pèrdues mitjanes a què ens enfrontem poden oscil'lar entre 
el 5 i el 10% del PIB global i poden ser superiors al 10% del PIB en els països més pobres. 
Més recentment, el Joint Research Centre de la Comissió Europea ha realitzat un estudi 
sobre els impactes del canvi climàtic (ClscARet al, 2014) , on s'afirma que el sud d'Europa 
serà la regió europea on els impactes del canvi climàtic seran més severs, estimats en 74 
bilions d'Euros (en l'escenari de referència). 

En les darreres dècades el canvi climàtic s'ha situat com un dels temes rellevants de 
l'agenda política i institucional, tant a nivell internacional -amb les negociacions d'un nou 
acord global sobre canvi climàtic3 que s'hauria d'aprovar a París el 2015- com a la Unió 
Europea, on el canvi climàtic és un factor clau, juntament amb la seguretat de 
subministrament, en les polítiques energètiques. ' 

També és un tema rellevant a Catalunya, tant per la importància dels impactes òbservats i 
projectats en el benestar i l'economia del nostre país, com per la responsabilitat, com a 
país industrialitzat, en les causes que el generen i la voluntat de compli r amb els objectius 
assumits a nivell europeu i internacional. 

Pel que fa a la mitigació del canvi climàtic, l'IPCC (2013) afirma que és necessari reduir de 
forma substancial i sostinguda les emissions de GEH. Això vol dir, principalment, reduir les 
emissions procedents dels combustibles fòssils (carbó, petrol i, gas), que l'any 2010 van 
suposar un 76% de les emiSsions globals (IPCC, 2014b). Suposa, per tant, que calgui 
reorientar les polítiques públiques a reduir el consum de recursos i canviar les fonts de 
subministrament d'energia, dos reptes que requereixen actuar en fronts i àmbits diversos 

2 Òrgan científic d'assessorament sobre canvi climàtic creat el 1988 dins del context de Nacions Unides, 

3 En el marc del Conveni de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic. http://newsroom,unfccc,int/ 
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(social, econòmic, tecnològic). Una transició, en definitiva, unan"àtúralesa molt pr=cl;; ;da i 
extremadament complexa, atès que hauria de comportar replantejaments de fons en el 
model de desenvolupament econòmic i en els estils de vida de la població de Catalunya, 
però també a escala global, intentant satisfer el trilema energètic: garantia de 
subministrament a un preu raonable, competitivitat econòmica i respecte pel medi 
ambient4

. 

La Unió Europea ha assumit com a propi un objectiu de reducció de les emissions de GEH 
d'entre el 80 i el 95% en l'horitzó del 2050 (respecte els nivells de 1990)5, amb l'objectiu de 
limitar l'escalfament global a 2QC, de mitjana, a finals de segle6

. La consecució d'aquest 
objectiu només serà possible amb el compromís i la responsabilitat del conjunt de la 
societat, dels agents econòmics i de l'àmbit polític, que facin possible l'establiment de 
polítiques transformadores per part dels governs. 

Aquest ritme de mitigació no evitarà, però, que el canvi climàtic tingui efectes negatius 
arreu del món, i per tant és imprescindible emprendre mesures d'adaptació per reduir la 
vulnerabilitat tant dels ecosistemes com de la població davant del canvi climàtic. 

Com el CAOS va apuntar en l'informe 1/20127
, els riscos que poden estar afectats pel 

canvi climàtic són, d'acord amb l'Estratègia Internacional per a la Reducció del risc de 
desastres de Nacions Unides (UNISDR, 2009), d'una banda els hidrometeorològics (com 
ara tempestes, tornados, nevades fortes, inundacions, sequeres i onades de calor i de 
fred) i, d'una altra, els biològics (plagues, epidèmies, exposició a microorganismes 
patògens, toxines o substàncies bioactives que poden alterar la salut). Cal considerar, a 
més, que aquests riscos poden tenir també un efecte important sobre els moviments 
migratoris, qüestió que pot resultar potencialment rellevant a l'àmbit de la Mediterrània. 

El fenomen del canvi climàtic té implicacions en moltes polítiques sectorials (energia, 
transport, agricultura, economia, aigua, etcètera). Hi intervenen tots els nivells de govern, 
des de l'àmbit local fins a l'europeu i internacional, però hi té un paper cabdal, en el cas de 
Catalunya, el Govern de la Generalitat, que és qui estableix les polítiques climàtiques, 
ambientals i territorials, entre d'altres. Però els reptes van més enllà de l'àmbit estrictament 
governamental i és pertinent assolir un compromís a nivell parlamentari i establir un 
instrument legislatiu que consolidi l'actuació de Catalunya envers el canvi climàtic. 

Davant d'un repte d'aquestes característiques, és important que Catalunya disposi d'un 
marc de governança adequat i d'uns instruments de planificació i execució que li permetin 
portar a terme polítiques efectives de mitigació i d'adaptació. En aquest sentit una llei com 
la que es planteja pot ser útil pera establir el marc i els objectius de futur, atorgar seguretat 

4 Per a una reflexió més extensa sobre aquesta qüestió vegeu l'informe del CAOS 3/2014, titulat Els 
reptes energètics de Catalunya en l'hpritzó 2030. 

5 Full de ruta per a una economia baixa en carboni el 2050. http://eur-Iex.europa.eu/legal
contenVEN/TXTf?uri=CELEX:52011DC0112 

6 Caldria, però , que la resta de països desenvolupats portessin a terme reduccions semblants . Segons 
l'IPCC (2014b), els compromisos de l'Acord de Cancún no sÓn suficients per assolir aquest objectiu. 

7 Informe 1/2012 , de 4 de juny de 2012: L'impacte potencial del canvi climàtic en la planificació, prevenció i 
gestió d'emergències a Catalunya, lliurat al Departament d'Interior en data 7-6-2012 (inèdit) . 

10 



....-.-.......... ....-... . . ... ~ ..... ~ 
P;\~~lAMt:N1' !JE Ci~:rALuNYA 

*,EGtSTHE OE~t:~A.l 

lO 00542 1 t"021~1)1)8591 

"- , -• •• • + 

'., ' . . .. ' . . m' .. . ·' Gen~;a'¡¡ia; ;iè Ca¡~I~~ya .. ' . 
Consell Assessor . , . 

.: pèhll Desèòvolúpamènt Sostenible 

I ·· ' . .. 

i estabilitài 'ais instruments de planificació, servir de base per a l'actuació de tots els 
podèn;'públfcS, 

~ 
. " , .. 

2. Antecedents 

. , 
L'any 2012, el Govern de" Catalunya va prendre la decisió d'elaborar una llei catalana de 
canvi climàtic. L'avaptprojecte de llei ha estat impulsat pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat i la OOfT.\js~ió Interdepartamental de Canvi Climàtic i es preveu que sigui 
aprovat pel Govern abans d'acabar l'any 2014, moment a partir del qual s'enviaria al 
Parlament per a la seva tramitació com a projecte de llei. 

En el marc de la seva tramitació el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat va sol , licitar al 
CAOS, en una carta datada de 22 de juliol de 2014, . un informe so~re el contingut de 
l'avantprojecte de llei. 

En aquesta mateixa carta, el secretari demana al CAOS que utilitzi la versió 33 de 
l'avantprojecte per a formular les seves recomanacions, atès que tot i no tractar-se d'una 
versió definitiva, és la que ha estat sotmesa a anàlisi i discussió en el marc de la Comissió 
Interdepartamental de Canvi Climàtic, ha estat revisada per I:assessoria jurídica i incorpora 
els comentaris de la majoria de departaments de la Generalitat consultats . 

El consell ha cregut oportú iniciar la seva reflexió fent una breu referència a les principals 
Ueis sobre canvi climàtic, estatals i regionals, existents a escala internacional i europea i es 
detallen els informes més significatius que el CAOS ha fet en matèria de canvi climàtic 
durant els darrers anys. 

També és fa un breu resum de l'informe del CAOS 3/2012 , tituiat Consjderacions prèvies a 
la llei de canvi climàtic de Catalunya i emès a petició del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, on es plantegen diverses recomanacions sobre el plantejament, l'estructura i 
el contingut del futur avantprojecte de llei: 

2.1 La legislació sobre canvi climàtic a escala estatal i regional 

L'any 2008, el Regne Unit va aprovar la Clima te Change Ad, on estableix objectius 
vinculants de reducció d'emissions de GHE i que es pot considerar com una de les 
primeres lleis aprovades a escala estatal en aquesta matèria (servint, d'altra banda, com a 
model per a lleis posteriors) , 

Des de l'any 2008 s'estima que s'han aprovat gairebé 500 disposicions legals i regla
mentàries en més de 66 estats (responsables, en conjunt, del 88% de les emissions 
globals de GEH) , amb · una notable rapidesa pel que fa als . estats en vies de 
desenvolupament i economies emergents9

. Entre elles destaquen, per la seva novetat, la 

8 Vegeu: http://www.leg islation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents 

9 Vegeu: http://www.globeinternational.org/studies/legislation/cl¡mate 
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de Dinamarca (aprovada el 19 de juny de 2014)10 i Finlàndia (l'ava~prolècie ae la qual"'it~ .. 
ser aprovada pel Govern el dia 6 de juny del mateix any) 11. 

En el cas danès, que és especialment interessant per la seva novetat i per la dimensió i 
característiques econòmiques i socials, la llei contempla els aspectes següents: 

Establiment del Consell del Clima (abans de 1'1 de gener de 2015), com a òrgan 
independent que garanteixi la coherència científica de la política de canvi climàtic de 
Dinamarca. 

- Presentació al Parlament, per part del Govern, d'un informe sobre la política climàtica, ' 
amb una perspectiva d'aquesta política i de les iniciatives en el camp de la mitigació. 
També inclourà les recomanacions del Consell del Clima i la posició del Govern en 
relació a elles. 

Fixació per part del Govern, com a mlnlm una vegada cada 5 anys, d'objectius de 
reducció d'emissions de GEH amb una perspectiva de 10 anys. 

" 

A escala sub-nacional trobem normativa anterior a la del Regne Unit, entre les quals cal 
destacar la California Global Warming Solutions Act (any 2006) i la Massachusetts Global 
Warming Solutions Act (any 2008). A Europa, el parlament escocès va aprovar per 
unanimitat, l'any 2009, la Clima te Act12 d'Escòcia, la qual inclou els següents elements: 

- Establiment d'un objectiu de reducció del 80% de les emissions de cara al 2050 i un 
objectiu intermedi del 42% per l'any 2020 (amb possibles variacions basades en 
assessorament expert). 

- Establiment, en normativa secundària de desenvolupament, d'objectius anuals 
d'emissió entre 2010 i 2050. 

- Creació d'un Comitè Escocès de Canvi Climàtic o possibilitat de designar un organisme 
ja existent per realitzar assessorament expert al Govern en matèria de canvi climàtic. 

- Informació regular al Parlament, per part del Govern, sobre els GEH emesos i els 
progressos aconseguits en relació als objectius d'emissió establerts en la mateixa llei . 

- Mesures relatives a l'adaptació, silvicultura, eficiència energètica 

La proposta de l'avantprojecte de llei de canvi climàtic de Catalunya (versió 33) incorpora 
alguns dels elements apuntats a la legislació britànica, danesa i escocesa. 

10 Veg eu: http://www.kebmin.dk/sites/kebmin .dk/files/cl imate-energy-and-bu ild ing -pol icy/denm ark/CI i mate-
Change-Actlfact sheet climate change act.pdf 

11 Vegeu : http://www.ym .fi/en-
US/Latest news/Press releases/Government approves proposal fora clima(29845) 

12 http://www.legislation .gov.uk/asp/2009/12/contents . 
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2.2 L'infor'me del CAOS 3/2012, de consideracions prèvies a la llei de canvi 
climàtic de Catalunya 

El canvi climàtic ha estat, des de la creació del consell, una de les seves àrees de treball 
prioritàries. En aquest context, el CAOS impulsa i coordina l'elaboració de l'Informe sobre 
el Canvi Climàtic a Catalunya, en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya i 
l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic i el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. L'informe, 
del qual s'han realitzat dues edicions (fetes públiques els anys 2005 i 2010) 13, és 
considerat un document de referència a Catalunya en relació amb el coneixement científic 
sobre el canvi climàtic, els impactes i els instruments de gestió vinculats a l'adaptació ila 
mitigació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). L'elaboració de 
l'informe va conduir a la creació del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya 
(GECCC). 

El consell també ha formulat en els darrers anys diversos informes sobre projectes 
normatius i plans i programes ' vinculats amb el canvi climàtic. Entre els més rellevants 
destaquen els següents: 

- Informe' 9/2006 sobre el Projecte de Decret XXX/2006, de XX de XXXX, d'aplicació del 
règim de comerç dels drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació 
del sistema d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de GEH. 

- L'impacte potencial del canvi climàtic en la planificació, prevenció i gestió d 'emer
gències a Catalunya. (Informe 1/2012) 

- Aportacions al pla de l'Energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. (Informe 
2/2012) 

- Els reptes energètics de Catalunya en l'horitzó 2030, (Infqrme 3/2014) 

L'any 2012, en l'inici dels treballs d'elaboració de l'avantprojecte de llei, el CAOS va 
mantenir una reunió de treball amb el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat i el director 
de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, on es va plantejar l'interès d'elab.orar aquesta 
normativa i es va demanar al consel l. que elaborés un document de recomanacions sobre 
el plantejament, l'estructura i el contingut del futur avantprojecte. 

En resposta a aquesta petició, el dia 20 de setembre de 2012 el CAOS va aprovar i elevar 
al Govern l'informe Consideracions prèvies a la llei de ca¡;lvi climàtic de Catalunya 
(Informe 3/2012). A continuació es detallen les seves conclusions 14: ' 

13 Actualment s'està iniciant l'elaboració de la tercera versió d'aquest informe, que es preveu fer pública a 
finals de l'any 2015, 

14 Per a una informació més detallada sobre les recomanacions del CAOS, es remet el lector a l' informe 
3/2012, accessible a través de l'enllaç següent: 
http://www15 ,gencat.catlcads/ AppPH P /im ages/stories/inform es/consideracions previes Icc vdef ,pdf 
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1) L~ futura no:m~ h~ ~e ten:; n~ceSSàriament un caràcter ge::I~~I~~~iÓ legi;~::V;:"'~ 
que sigui adoptada ha de permetre el seu desenvolupament i concreció en el rang 
reglamentari. 

2) L'avantprojecte de llei hauria de regular els àmbits següents: mitigació, adaptació, 
impuls d'una economia baixa en carboni i eficient en l'ús dels recursos, el marc 
'institucional de les polítiques de canvi climàtic i el seguiment d'aquest fenomen i 
dels seus efectes. 

3) L'avantprojecte de llei hauria d'incorporar un objectiu de reducció d'emissiol)s 
comprès entre el 80 i el 95%, respecte els nivells de l'any 1990 (any de referència), 
de cara a l'any 2050. També seria recomanable fixar un objectiu concret a mitjà 
termini. 

4) L'avantprojecte hauria de reconèixer l'existència dels acords voluntaris per reduir 
les e.missions de gasos amb efecte d'hivernaclé i establir-ne les condicions 
generals. 

5) L'avantprojecte de llei hauria d'incloure la creació d'un Fons Català de Carboni, 
que hauria de nodrir-se amb els recursos econòmics procedents de la 
territorialització del Fons de Carboni per a una economia' sostenible creat pel 
Govern de l'estat a través del Reial decret 1494/2011, de 24 d'octubre. 

6) L'avantprojecte de llei podria fixar l'obligació d'elaborar un informe periòdic sobre 
l'estat del coneixement sobre el canvi climàtic a Catalunya i els seus impactes 
sobre els sistemes naturals i els sectors socioeconòmics. . 

7) L'avantprojecte de llei hauria d'incloure un mandat al Govern per tal que elabori i 
actualitzi de forma periòdica (cada 5 anys) l'Estratègia Catalana d'Adaptació al 
Canvi Climàtic, així com una relació del contingut mínim que hauria de tenir aquest 
document. 

8) L'avantprojecte de llei hauria de recollir les funcions que ja tenen atribuïdes per 
decret la Comissió Interdepartamental sobre Canvi Climàtic, com a òrgan de 
coordinació de l'actuació del Govern de Catalunya en relació amb la política de 
canvi climàtic, i l'Oficina Catalana de Canvi . Climàtic, com a òrgan tècnic dins de 
l'Administració de la Generalitat amb responsabilitats en aquesta matèria. 

9) A nivell de llenguatge, cal precisar que l'avantprojecte de llei se centra en la 
reducció de la contribució antròpica a aquest fenomen i evitar l'ús d'expressions 
genèriques o incorrectes com ara "lluita contra el canvi climàtic" a favor d'altres 

, més concretes com "reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle". 

Després d'analitzar el text de l'avantprojecte de llei de canvi climàtic tramès pel Govern el , 
mes de juliol de 2014 (versió 33) , aquest òrgan constata, com ja s'ha dit, que s'han 
incorporat alguns dels suggeriments formulats pel CADS el setembre de 2012. En l'apartat 
3 del present informe s'especifiquen de forma detallada. 
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3. Consideracions sobre l'avantprojecte de "ei 

El CAOS, després d'analitzar i discutir en sessió plenària el contingut dé l'avantprojecte de 
llei de cal)vi climàtic, formula les consideracions següents: 

3.1 Consideracions generals 

1) Amb l'elaboració d'una llei de canvi climàtic, Catalunya fa un pas molt significatiu per 
establir els fonaments legals de la política de reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle (mitigació) i de reducció de la seva vulnerabilitat als efectes del 
canvi climàtic (adaptació). 

2) L'avantprojecte de llei té un caràcter transversal (no és una llei exclusivament ambien
tal) i pot tenir un paper estructural a l'hora d'abordar i coordinar les diverses polítiques 
sectorials impulsades per la Generalitat de Catalunya que tenen efectes sobre la 
mitigació i/o adaptació al canvi climàtic. 

3) Les emissions de :gasos amb efecte d'hivernacle vinculades a l'àmbit de l'energia 
representen, com apunten les dades 'existents, un percentatge molt important de totes 
les emissions generades per l'activitat antròpica. Per aquest motiu , el CAOS vol 
destacar que l'èxit de la futura norma dependrà, de forma determinant, de com 
s'abordi aquestes emissions, estretament vinculades al model econòmic, social 
territorial (no només del nostre país, sinó també a escala europea i internacional). 

4) En l'informe 3/2012, el CAOS apuntava que la futura norma havia de tenir 
necessàriament un caràcter general i defugir d'intents de regulació exhaustiva de la 
matèria, atès que la naturalesa transversal i dinàmica del canvi climàtic podria 
dificultar una regulació molt detallada en el rang de llei. Aquest és un aspecte que 
continua sent vàlid i que cal tenir en compte en la formulació de l'avantprojecte. 

5) L'avantprojecte parteix d'un plantejament ambiciós pel que fa a la regulació del canvi 
climàtic. No obstant això, el CAOS considera que caldria diferenciar clarament quines 
són les actuacions que corresponen a l'àmbit de la legislació i les que són pròpies de 
l'àmbit de la programació/planificació. En aquesta mateixa línia, també caldria fer una 
reflexió sobre el grau de concreció de les mesures incloses en l'avantprojecte de llei, 
atès que s'observa que algunes d'elles es podrien considerar massa genèriques i que 
per si mateixes no generen obligacions jurídiques. . 

6) Un factor clau per a l'èxit de la norma és el grau de comprensió dels subjectes, públics 
i privats , gue hauran d'aplicar el contingut de les seves disposicions. En aquest punt, 
doncs, la comunicació revesteix una importància cabdal. Per aquest motiu, el CAOS 
suggereix la modificació del títol de l'avantprojecte, per fer més explícit el seu 
contingut (tot i que sigui més llarg) : "Avantprojecte de llei catalana de reducció de les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i d'adaptació als efectes del canvi 
cl imàtic". Nogensmenys, el CAOS considera que cal aprofundir en les mesures 

15 L'annex d'aquest informe conté les recomanacions què afecten aspectes molt concrets del redactat 
d'alguns dels articles, Pel seu detall s'ha decidit no incorporar-les en el cos de l'informe. 
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d'adaptació al canvi climàtic incloses a l'avantprojecte de llei per tal de mantenir la 
coherència amb aquest títol. 

3.2 Consideracions sobre el preàmbul16 

S'estableix que el desenvolupament d'una llei c':ltalana del canvi climàtic "suposarà ' 
ultrapassar determinats aspectes competencials de l'actual distribució de poders entre 
l'Estat espanyol i Catalunya perquè determinades actuacions siguin efectives, sobretot en 
camps com l'energia, la gestió de l'aigua o les infraestructures" (pàgina 5). Se suggereix 
reflexionar sobre aquesta menció i efectes en el preàmbul de la norma. 

3.3 Consideracions sobre la mitigació (capítol 1) 

Aquest capítol estableix un objectiu quantitatiu de reducció de les emissions de GEH i la 
creació de dos inventaris de les emissions a l'atmosfera de Catalunya, un que engloba tota 
mena de compostos (llistats a l'Annex I) i un altre exclusivament per a GEH. 

En relació a aquest capítol, el CAOS formula les consideracions següents: 

1) Article 4.1 

L'avantprojecte de llei estableix que el Govern ha de presentar l'objectiu de reducció 
d'emissions de GEH per als diferents períodes de compliment establerts per la Unió 
Europea. El CAOS considera molt positiu aquest punt, que ja va proposar en el seu 
informe 3/2012. No obstant això, considera que caldria contemplar que aquests 
objectius fossin de caràcter vinculant, de la mateixa forma com es prescriu en d'altres 
ordenaments jurídics. 

En qualsevol cas, caldria garantir que els objectius de reducció fixats poguessin ser 
assolits, efectivament, amb l'aplicació de les mesures incloses a la llei i, especialment, 
de les actuacions incloses en el èapítol 3 (integració en les polítiques sectorials). En 
aquest sentit, el CAOS entén que la fixació d'aquests objectius parteix d'una anàlisi 
prèvia sobre l'impacte de cada mesura en la reducció potencial d'emissions de GEH. 

Finalment, el CAOS suggereix la conveniència d'incorporar objeètius de reducció 
d'emissions de GEH sectorials (pel transport, la indústria, etc.). Des del punt de vista 
del CAOS, aquests objectius sectorials servirien per orientar posteriorment 
l'establiment de mesures en les diferents polítiques sectorials. 

2) Article 4.4 

S'apunta que els objectius de reducció de GEH podran ser modificats en funció d'un 
conjunt de circumstàncies, que es detallen en el mateix article. Tot i que és important 
contemplar un marge de flexibilitat, el nombre de circumstàncies que poden servir per 
a argumentar un canvi d'objectiu és, segurament, massa elevat. Es proposa, per tant, 

16 En la versió analitzada pel CAOS (versió 33) , el Preàmbul no s'ha modificat respecte versions anteriors i 
no incorpora els canvis introduïts en l'avantprojecte després de la seva revisió per part de l'assessoria 
jurídica. Des de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic han informat que el preàmbul es revisarà per adap
tar-lo al text de l'avantprojecte. 
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reduir la llista d'excepcions per ; reforçar el caràcter vinculant dels objectius (sobretot 
de cara al 2020). 

3) Article 4.5 

S'estableix que "El Govern de la Generalitat planifica, amb la participació dels diversos 
actors implicats, les actuacions que permetin assolir els objectius de reducció 
indicats". 

Es proposa precisar la redacció i especificar els instruments que constituiran aquesta 
planificació, el seu abast i el període de vigència de cadascun d'ells. D'aquesta 
manera, per exe:mple, se suggereix establir per llei que el Govern de la Generalitat es 
dotarà d'un plade reducció de les emissions de GEH vinculades al cicle de l'energia i 
un pla marc de mitigació de les emissions de GEH d'origen difús, que seran revisats 
amb una periodicitat quinquennal. 

Tots dos plans haurien de contenir una estimació quantitativa de les emissions que es 
'podrien reduir amb la seva execució (consistents amb els objectius establerts a mig i 
llarg termini). 

4) Article 5 

El CAOS proposa incorporar que s'avaluarà l'impacte exterior de Catalunya en relació 
als GEH emesos. És a dir, suggereix que s'estableixi per llei que caldrà avaluar quines 
són les emissions de GEH que es produeixen fora de les fronteres de Catalunya éom 
a conseqüència del consum de béns i serveis de l'economia catalana. Aquesta anàlisi 
s'ha dut a terme en altres països i es coneix com l'anàlisi de les emissions de GEH 
des del puntède vista del consum 17. 

5) Article 5: 1 

L'Inventari de les emissions a l'atmosfera de Catalunya inclou compostos que no 
estan relacionats amb el canvi climàtic (llistats a l'annex I, que inclou metalls pesants, 
partícules i compostos orgànics persistents). El CAOS considera que no s'haurien 
d'incloure en aquesta llei i que, si hi són, aquesta decisió requereix una especial 
fonamentació. 

17 Vegeu, per exemple, un estudi recent de l'Oficina Federal per al Medi Ambient de Suïssa 
(FRISCHKNECHT et al. 2014. Oevelopment ot Switzerland's worldwide environmental impact. 
Environmental impact ot consumption and production trom 1996 to 2011 Bundesamt für Umwelt, Bern. 
Umwelt-Wissen Nr. 1413: 120 S. www.bafu .admin .ch/uw-1413-e) o una primera aproximació que 
analitza el cas de l'Estat espanyol (SANTACANA, M. ' et al. 2008. Las emisiones de gases de etecto 

' invernadero desde la perspectiva del consumo en una economia global. Experiencia piloto en el 
mediterraneo, Estudio de caso: España. Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia 
(CAR/PL) . http://www.oei .es/salactsi/informecodos.pdf 
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El capítol d'adaptació al canvi climàtic especifica els objectius de l'avantprojecte de llei en 
aquesta matèria i el contingut i terminis dels instruments de planificació i programació, En 

. relació a aquest capítol, el CAOS formula les consideracions següents: 

1) L'adaptació als potencials efectes del canvi climàtic és d'especial rellevància pels 
sectors econòmics i socials de Catalunya, així també com pels seus ecosistemes 
naturals. Cal ,ser conscients, però, que la seva traducció en obligacions legals 
concretes és una tasca especialment complexa. 

2) Article 6 

L'article 6 conté uns objectius d'adaptació que el pAOS entén que es refereixen a la 
pròpia llei. En aquest cas es proposa que s'incorporin a l'article 1 de l'avantprojecte. 

3) Article 7 

Se suggereix substituir "marc estratègic de referència" per "una estratègia d'adaptació 
al canvi climàtic, de caràcter interdepartamental, que establirà els eixos d'actuació i les 

. principals actuacions a realitzar en aquest àmbit i serà revisada amb una periodicitat 
quinquennal". 

4) Article 8 

O'acord amb els informes del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi 
Climàtic (IPCC, 2013) i l'Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (LLEBOT, 2010), 
es proposa traslladar el contingut d'aquest article a un capítol de nova creació dedicat 
al coneixement sobre el canvi climàtic i els seus efectes. 

3.5 Consideracions sobre la integració en les polítiques sectorials (capítol 3) 

Aquest capítol (articles 9 a 20) fa referència a la incorporació de la mitigació i l'adaptació al 
canvi climàtic en les polítiques sectorials . 

En relació a aquest capítol, el CAOS formula les consideracions següents: 

1) La integració de la políticà pública vinculada amb el canvi climàtic en un ampli rang de 
polítiques sectorials, és a dir, la transversalitat amb què és concebuda des de 
l'avantprojecte, es valora positivament, perquè implica i compromet a totes les 
polítiques sectorials, atès que totes elles han de contribuir a reduir les emissions i la 
vulnerabilitat al canvi climàtic. Nogensmenys, el CAOS constata que es tracta, però, 
d'un capítol dirigit gairebé exclusivament a la pròpia Administració de la Generalitat on 
es recullen moltes deies polítiques que ja s'estan duent a terme. 

Oes del punt de vista del CAOS resulta estratègic aprofitar la tramitació d'una llei per 
incorporar nous compromisos i formes d'afrontar la problemàtica del canvi climàtic i, per 
tant, recomana anar més enllà de. la simple exposició que palesa la redacció del 
precepte. 

2) L'elaboració d'un capítol dedicat a les polítiques sectorials , amb actuacions per a cadas
cuna d'elles, té associat un elevat risc de no exhaustivitat. És, precisament, el que el 
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àmbits rellevants com la pesca, la gestió del litoral o la política de muntanya. Aquesta 
evidència de mancad'exhaustivitat també és vàlida per les obligacions incloses a 
l'avantprojecte . 

... , . Davant qel risc de no-exhaustivitati de la complexitat inherent a la tramitació i mo-
;~ dificació ;d'una norma amb rang de llei, el CAOS suggereix deixar en aquest capítol 

• • I. exdusivÇlment aquelles actuacions que necessàriament hagin de ser objecte de llei i 
que la ,testa s'incorporin a la planificació corresponent a l'àmbit de la mitigació i 
l'adaptc::t ió . 

3) El CAOS, en el moment d'emetre aquestes consideracions, no ha tingut accés a la 
memòria econòmica que, d'acord amb el procediment vigent, ha d'acompanyar aquest 
avantprojecte de llei, on s'avaluen els costos de les mesures que s'hi proposen. No 
obstant això, entén que totes aquestes mesures, que generen obligacions concretes, 
seran assumibles per part de la Generalitat i per tant, que es podran implementar 
adequadament tot garantint l'assoliment dels objectius de la llei. En cas que no fos així, 
suggereix una revisió de les mesures per garantir que es podran aplicar completament. 

4) El CAOS proposa que s'incorporin també a l'avantprojecte actuacions en el camp de la 
prevenció i gestió de riscos (incendis, inundacions i aiguats, sequeres, onades de calor, 
etc.) i de la recerca. Aquest òrgan consultiu és del parer que la recerca és clau per a 
identificar i desenvolupar solucions per mitigar el canvi climàtic i adaptar-nos als seus 
efectes. 

5) En el mateix sentit que el punt 1, el CAOS suggereix que l'avantprojecte no entri a 
regular de forma excessivament detallada qüestions on hi ha diverses opcions 
tècniques a debat, i en les quals el canvi climàtic és només un factor entre d'altres. 

6) Es recomana utilitzar fórmules de modificació de les normes existents, per simplificar la 
legislació, enlloc d'afegir nous redactats que s'afegeixen als que estan en vigor (per 
exemple, la modificació de la legislació d'avaluació ambiental de plans i programes i 
d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, art 16). 

7) En alguns articles de l'avantprojecte es recullen qüestions que no estan directament 
relacionades amb el canvi climàtic (com, per exemple, en els articles art 9.e; t O.b; t1.b, 
tt .c, t6.d) . El CAOS recomana que la regulació se cenyeixi exclusivament al canvi 
climàtic, que és l'objecte de l'avantprojecte. 

8) Article 13 (Energia) 

- Les polítiques d'energia i canvi climàtic estan fortament relacionades ja que és la 
generació i consum d'energia on es generen la major part de les emissions de GEH. 
Per tant, és l'àmbit sectorial on hi ha un potencial més gran d'integració. 

- Es proposa aprofitar la llei per trobar fórmules per integrar en molta més mesura les 
polítiques de canvi climàtic i d'energia. Per exemple, explicitar que la planificació 
energètica ha d'incorporar l'objectiu de reducció d'emissions de la llei; integrar el 
procés d'elaboració dels plans d'energia i de mitigació del canvi climàtic, etc. 
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- Es proposa modificar l'entrada de l'article 14 per configurar un principi general deia "" 
política industrial, de serveis i de comerç. Això obriria la porta a noves actuacions en 
aquest àmbit: 

"14.1. La política industrial, de serveis i cO,merç ha d'integrar en la seva planificació, 
execució i control els elements necessaris per tal de reduir la vulnerabilitat del ,sector 
i les emissions de GEH". 

- Es proposa revisar el redactat ja que cal tenir en compte que els apartats 14.1 i 14.2 
fan referència a obligacions de les empreses i no -amb el redactat actual- a la 
política industrial , de serveis i comerç. 

10) Article 15 (Infraestructures) 

- A l'article 15.3 es proposa incorporar també la fase de desmantellament o finalització 
d'ús, per tancar tot el cicle de vida de les infraestructures. 

11) Article 16 (Residus) 

- La rellevància de les emissions de GEH generades pels residus fa necessari un trac
tament més tècnic i aprofundit d'aquest àmbit. Per exemple, incorporant mesures 
sobre com reduir les emissions de GEH dels abocadors, o l'ús de combustible 
procedent de residus. 

12) Article 18 (Mobilitat) 

- Es proposa revisar el redactat de l'article per precisar els elements clau que s'han 
d'incorporar a les polítiques de transport i mobilitat en relació al canvi climàtic. 

- Es proposa revisar les Directrius nacionals de mobilitats vigents (aprovades pel 
Decret 362/2006) i modificar els aspectes que calgui per incorporar amb més força 
els criteris de reducció d'emissions de GEH i eficiència energètica en el transport. 

3.6 Consideracions sobre governança (capítol 4) 

Com s'ha apuntat anteriorment, des de l'any 2008 s'estima que 66 estats han aprovat, al 
món, gairebé 500 disposicions legals i reglamentàries en matèria de canvi climàtic. Malgrat 
que aquests estats representen conjuntament el 88% de les emissions globals de GEH, les 
emissions globals continuen incrementant-se i s'està encara molt lluny d'assolir els 
objectius de reducció recomanats per l'I PCC. 

Disposar de legislació, doncs, no és una garantia d'èxit si aquesta no va acompanyada 
dels instruments adequats, no es produeix una execució correcta de la norma i no es 
disposa d'un sistema de governança adequat. És per aquest darrer motiu que el CAOS té 
un interès especial en aquest capitol i formula les consideracions següents: 

1 ) Article 23 
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L'avantprojecte de llei estableix que el Consell Ca . ~5''l"òlga¡¡ em·regia . e . 
la Generalitat de Catalunya en matèria de participaciÓ pública, informació i consulta de 
les polítiques climàtiques. Segons l'avantprojecte de llei les funcions del Consell 
C~,ta!à del Clima són la formulació de propostes, tant en matèria de polítiques 
climàtiques com sobre la planificació climàtica i les seves actualitzacions i revisions. A 
més a més, també té "qualsevol altra funció de caire consultiu que li sigui 

. encomanada, especialment en relació a allò previst a l'article 25.2', 

De!? del punt de vista del CAOS al Consell Català del Clima se li atorguen tant 
fu~tions pròpies d'un òrgan de participació com funcions d'assessorament, i per tal de . 
clarificar millor el seu rol és important delimitar clarameAt el 'caràcter d'òrgan assessor 
o d'òrgan de participació i representació de sectors econòmics i socials que ha de tenir 
aquest consell. 

El CAOS considera com a model vàlid la Llei danesa de canvi climàtic que, com s'ha 
explicat a l'apartat· 2.1, crea un Consell del clima coma òrgan independent 
d'assessorament. Les seves funcions són assessorar el Govern en la transició cap a 
una societat més baixa en carboni, avaluar les iniciatives de mitigació en aplicació i 
analitzar possibles vies per aconseguir reduir les emissions. Per fer-ho, ha de 
consultar i implicar-hi els actors socials i econòmics més rellevants, però mantenint el 
caràcter expert del consell. 

Tanmateix, també vol fer constar que les funcions d'assessorament d'aquest consell 
podrien ser coordinades o tutelades directament pel CAOS, tenint present que el 
decret que regula el CAOS li atorga la funció de fer un seguiment i anàlisi, entre altres, 
de les polítiques de canvi climàtic18

. En aquest sentit, aquest òrgan considera 
especialment adient que es procedeixi a racionalitzar el nombre de consells creats en 
els darrers mesos o que es preveu crear en el futur, alguns dels quals tenen o tindrien 

, àmbits d'actuació i composicions clarament solapats (per exemple, el consell assessor 
contemplat en l'estratègia d'impuls a l'economia verda de Catalunya). 

En qualsevol cas, i remarcant el punt anterior, el CAOS sol , licita que com a òrgan 
assessor en l'àmbit -entre d'altres- del canvi climàtic, ha de formar part activa del 
Consell Català del Clima. 

Pel que fa a la composició del Consell, la disposició addicional quarta apunta que "a 
efectes de la constitució del Consell Català del Clima caldrà revisar la composició de. 
la Taula per al desenvolupament sostenible de Catalunya ' per tal d'adaptar-la als 
objectius del Consell". 

18 DECRET 4112014, d'1 d'abril, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 
(CAOS). (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm, 6596 - 3.4.2014) . L'article 3.1 diu que el 
CAOS té com a funcions (entre d'altres): a) Assessorar el Govern en l'àmbit del desenvolupament 
sostenible i, especialment, en la integració de la sostenibi!itat en les polítiques, instruments de 
planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius ien projectes '0 iniciatives 
estratègiques impulsades pel Govern. b) Analitiar les polítiques estratègiques per al desenvolupament 
sostenible impulsades pel Govern, especialment les relatives a l'energia, l'aigua, la seguretat 
alimentària, el canvi climàtic i l'economia verda, i formular propostes en aquests àmbits. 
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' .. Eh 'primer !toc, 'del redaGtat facilitat es considera que no queda clar si això implica que 
la Taula per al desenvolupament sostenible desapareixerà, o quina relació tindrà 
aquesta amb el Consell Català del Clima. Cal recordar que la Taula per al 
desenvolupament sostenible es va constituir el 28 d'octubre de 2010 amb l'objectiu de 
ser l'espai de deliberació en l'àmbit de les polítiques relacionades amb el medi 
ambient i la sostenibilitat i entre les seves funcions hi ha el seguiment de l'Estratègia 
per al desenvolupament sostenible de Catalunya i del Pla català de mitigació del canvi 
climàtic. Aquest òrgan, però, només es va reunir el dia de la seva constitució. 

A parer del CAOS seria més adequat mantenir i dinamitzar la Taula per al 
Desenvolupament Sostenible com a òrgan de participació en el conjunt de polítiques 

. relacionades amb el desenvolupament sostenible, en les quals s'inclouen les 
polítiques de canvi climàtic. 

D'altra banda, es suggereix que l'avantprojecte de llei expliciti si les propostes del 
Consell Català del Clima tenen caràcter preceptiu i vinculat o no. 

2) Article 25 

En l'apartat 2 d'aquest article, l'avantprojecte preveu que un grup d'experts 
independents elabori un inform,e d'avaluació de la planificació, execució i foment de 
les polítiques climàtiques, així com les orientacions a seguir. El procediment de 
selecció dels experts s'establirà reglamentàriament, però mentresta'nt les funcions 
s'atribueixen al GECCC adscrit al CAOS (disposició transitòria primera). 

El CAOS considera que se li hauria d'assignar la coordinació de l'elaboraèió d'aquest 
informe, tenint present que l'article 3.1 del Decret 41 /201419 estableix que el CAOS té 
entre les seves funcions l'anàlisi , de les polítiques estratègiques per al de
senvolupament sostenible impulsades pel Govern i formular propostes al respecte. 
Entre les polítiques explicitades en el propi decret hi hales relacionades amb el canvi 
climàtic. Cal apuntar, a més, que el GECCC no disposa de personalitat jurídica. 

D'altra banda, no queda clar el paper del Consell Català del Clima respecte aquest 
informe, ja que hi ha una referència poc explícita a l'article 23.2.c. 

3) Article 27 

Es proposa afegir un nou apartat en aquest article per aprofundir en la necessitat 
d'avaluar l'impacte exterior de Catalunya en matèria de canvi climàtic. 

3.7 Consideracions sobre fiscalitat climàtica (capítol 5) 

Aquest apartat de la llei es considera molt positiu, ja que estableix l'objectiu de les 
administracions d'incentivar actuacions que redueixin emissions (mitigació) o redueixin 
vulnerabilitat (adaptació). Això es preveu que es durà a terme amb la modificació de dos 
impostos i la creació de dos d'addicionals. '] 

19 Vegeu nota anterior. 
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: .: A més, però, el CADS vol destacar q.ue entén que la llei també exigeixi que el Govern hagi 
de procédir a revisar tòtès' ïes 'dispòstcions que afecten el consum de combustibles fòssils i 
derivats per tal d'evitar el que s'anomena subvencions perverses. Això és especialment 
transcendent per tal que tots els esforços públics vagin en la mateixa direcció de reduir 
emissions de GEH, i no siguin contradictoris. O 

En relació a aquest capítol, el CADS formula les consideracions següents: 

1) Article 30 

Aquest article estableix l'Impost sobre la Circulació i Contaminació dels Automòbils, que 
substitueix l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM). Aquest impost era 
gestionat pels municipis. En la proposta de redactat de l'avantprojecte s'apunta que 
"s 'estableixen les compensacions oportunes a favor dels municipis", però no s'explicita 
com es farà i, per tant, considera que seria convenient que s'aprofundís en el detall. 

- Respecte les tarifes (art 30,8) , cal apuntar que tot indica que són exactament el doble 
que les tarifes establertes en la regulació estatal com a bàsiques i que cal tenir present 
que, fins ara, els municipis tenen potestat per, com a màxim, duplicar la tarifa bàsica. 

- Es proposa reconsiderar els vehicles que estan exempts de pagar l'impost sobre 
circulació i contaminació dels automòbils (art 30 .5), atès que tots els vehicles inclosos 
en les tipologies exemptes de l'impost generen emissions de CO2 (qUe és l'objecte del 
gravamen). Mentre en el cas d) i g) es podria reconsiderar la proposta del CADS per 
motius de servei públic prioritari, en els casos a) , b) e) , f) i h) no es considera que s'hagi 
fonamentat suficientment la causa que justifica aquesta exempció. 

- Pels turismes s'aplica un coeficient de contaminació (art 30.9) que farà encarir l'impost 
per als turismes de més de 120 g CO2/km. Es troba a faltar alguna correcció de tipus 
social, com ara rebaixes en funció de la renda o per a famílies nombroses. 

2) Article 31 

- Es proposa revisar el redactat del punt 2 per precisar l'objecte de l' impost (per exemple, 
canviar "la contaminació al medi ambient" per "les emissions de GEH dels vehicles") . 

- Els imports de l'impost són baixos (0,50 € per als de categoria C, que tenen un cost 
aproximat de 85 € , respecte de O € per als de categoria A, que tenen un cost aproximat 
de 100 €) . Pels més ineficients (F, G) l'import sí que té un efecte més desincentivador 
(3,5 i 5 € respectivament), però cal apuntar que són categories que es deixaran de 
comercialitzar aviat (la G, 1'1 de novembre de 2014; la F; 1'1 de novembre de 2018): 

- Caldria fer -si no s'ha fet encara- una anàlisi del que es preveu recaptar i el cost de 
gestió d'aquest nou impost. 

- D'altra banda, cal valorar si és adequat establir un impost sobre un producte en què hi 
ha una etiqueta regulada a nivell europeu des de fa poc temps (novembre de 2012). 
L'etiqueta informa de l'eficiència energètica, de l'adherència i del soroll , i els experts 
recomanen la compra de pneumàtics que tinguin un comportament equilibrat entre els 
tres aspectes. 
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3) Article 32 

Convindria repensar la justificació de l'impost, ja que a\/~i en dia un consumidor 
domèstic pot contractar electricitat d'origen 100% renovable i per tant no estaria gene
rant emissions de GEH en el consum d'electricitat. 

3.8 Consideracions sobre altres instruments per al compliment dels objectius de 
la llei (capítol 6) 

En relació a aquest capítol, el CAOS formula les consideracions següents: 

1) Article 38 

- L'avantprojecte de llei estableix, com a mesura per garantir l'accés als recursos bàsics 
d'energia i aigua, que la Generalitat i els ens locals estableixin un "mínim vital" que 
estigui exempt de pagament per a la població en situació de pobresa i risc d'exclusió 
social. Això afecta el sistema de tarificació, que en el cas de l'electricitat i el gas exigeix 
tenir especial cura amb la distribució de competències entre estat i Generalitat sobre 
aquesta matèria. =:I 

- Se suggereix incloure altres mesures per a fer front a la pobresa energètica, com ara 
l'obligació d'oferir ajuts econòmics o subvencions a fons perdut per la millora estructural 
de l'aïllament dels habitatges, etc. 

2) Article 39 

.Es proposa que s'inclogui les obligacions de renovació energètica dels edificis públics 
(3% anual) que la Directiva 20 12/27/UE, d'eficiència energètica, estableix per a les 
administracions centrals dels Estats Membres (com es diu a l'Informe del CAOS 3/2014 
sobre els reptes energètics de Catalunya en l'horitzó de l'any 2030). 

3) Article 40 

L'apartat 1.d) fa referència de nou a l'avaluació ambiental de plans i de projectes (a la 
qual també es fa referència a l'article 15 pel que fa a les infraestructures) . Seria 
convenient plantejar-se la modificació de la normativa vigent per simplificar la legislació. 

4) Article 43.1 

L'avantprojecte de llei estableix que el Govern de la Generalitat, conjuntament amb 
altres institucions del camp de la recerca i de la ciència, elaborarà periòdicament un 
informe sobre l'estat del coneixement en matèria de canvi climàtic a Catalunya. 

Atès que el CAOS ha estat impulsor d'aquest informe en les seves tres edicions, es pro
posa que la llei li atribueixi la funció d'impulsar l'elaboració de l'informe, en col ' laboració 
amb els òrgans competents en matèria de canvi climàtic de la Generalitat. En aquest 
sentit, es proposa afegir la frase següent: "L'impuls d'aquest informe correspon al 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, o l'òrgan de 
finalitat anàloga que el substitueixi". 
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El CÀOS, després d'exposar les consideracions anteriors; considera rellevant destacar el 
següent: 

1~)L'avantprojecte de llei que s'està tramitant constitueix\,ln pas molt significatiu per 
···es.tablir els fonaments legals de la política de reducció de les emissions de gasos amb 

. efecte d'hivernacle (mitigació) i de reducció de la vulnerabilitat davant dels efectes del 
. : ê'a'nvi climàtic (adaptació). . 

2) Er CAOS suggereix la modificació del títol de l'avantprojecte, per millorar-ne la claredat 
i pr.ecisió. En concret proposa "Avantprojecte de llei catalana de reducció de les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i d'adaptació als efectes del canvi 
climàtic". 

3) L'avantprojecte, pel seu caràcter transversal, pot fer d'element vertebrador del conjunt 
de polítiques tant .Iocals com d'àmbit -català que tenen efectes sobre la mitigació i/o 
l'adaptació al canvi climàtic. Ara bé, a parer del CAOS l'avantprojecte inclou 
actuacions concrètes que corresponen a la tasca de planificació o programació i que 
no seria necessari establir per llei. 

4) L'adaptació als potencials efectes del canvi climàtic és d'especial rellevància pels 
sectors econòmics i socials de Catalunya, així també com pels seus ecosistemes 
naturals. Malgrat que som conscients que la seva traducció en obligacions legals 
concretes és una tasca especialment complexa, suggerim que s'aprofundèixi en 
l'àmbit de l'adaptació, especialment en relació als riscos ja existents i als emergents. 

5) El CAOS considera molt positiu que l'avantprojecte de llei estableixi un objectiu de 
reducció d'emissions de GEH de cara el 2020 i prevegi que el Govern presentarà 
objectius per als diferents períodes de compliment establerts per la Unió Europea. 
Considera, a més, que aquests objectius haurien de tenir caràcter vinculant i que cal 
reduir el nombre de circumstàncie:; que permetrien modificar-los. També suggereix 
que s'estableixin objectius de caràcter sectorial. 

6) El CAOS considera especialment positiu i transcendent que l'avantprojecte inclogui 
mesures en l'àmbit de la fiscalitat, atè,s el seu potencial d'incentivació d'actuacions de 
mitigació i d'adaptació, 

7) El CAOS proposa que s'incorporin també a. l'avantprojecte actuacions en el camp de a 
prevenció i la gestió de riscos que poden ser afectats pel canvi climàtic (incendis, 
inundacions i aiguats, sequeres, onades de calor, etc.) , i de la recerca, 

8) El CAOS considera que, atès que el canvi climàtic és un dels àmbits d'anàlisi i 
assessorament estratègic que té assignats el CAOS per Decret, hauria de tenir un rol 
destacat en la governança del canvi climàtic prevista per l'avantprojecte de llei. En 
concret el CAOS formula les següents recomanacions: 

El Consell Català del Clima, tal com està definit a l'avantprojecte, és un òrgan de ' 
participació al qual també se li atorguen funcions d'assessorament. El CAOS 
suggereix repensar la necessitat de crear un nou organisme tj'assessorament 
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'. específicamenf centrat en el canvi climàtic, així com e imitar més clarament les 
seves funcions. El CADS podria realitzar les tasques d'assessorament que 
l'avantprojecte assigna al Consell Català del Clima, ateses les funcions que el 
CADS té assignades per Decret, o bé assumir la seva tutefa o coordinació. 

L'avantprojecte preveu convertir la Taula per al Desenvolupament Sostenible en el 
Consell Català del Clima, com a òrgan de participació. A parer del CADS seria 
més adequat mantenir i dinamitzar la Taula per al Desenvolupament ,Sostenible, 
creada el 2010, com a òrgan de participació en el conjunt de polítiques 
relacionades .amb el desenvolupament sostenible, en les quals s'inclouen les 
polítiques de canvi climàtic. 

En cas que es mantingui la creació d'un Consell Català del Clima, el CADS 
considera que hauria de formar-ne part i tenir-hi un rol actiu , 

9) El CADS podria assumir també la tasca d'elaborar un informe d'avaluació de la 
planificació, execució i foment de les polítiques climàtiques (previst a l'article 25), així 
com el rol d'impuls de l'informe sobre l'estat del coneixement en matèria de canvi ' 
climàtic (previst a l'article 43.1 i que correspon als Informes sobre el canvi climàtic a 
Catalunya que el CADS ja ha impulsat des de la seva primera edició el 2005). 
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6. Annex 

Aquest annex inclou un conjunt de consideracions tècniques a l'articulat de l'avantprojecte, 
que suggerim introduir o, quan convingui, corregir. 

6.1 Preàmbul 

Apartat I 

1) En el segon paràgraf, es recomana canviar "ciència" per "científics" i referenciar el 5è 
Informe del Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (I PCC), d'on 
procedeixen les dades a les quals es fa referència, 

2) En el segon paràgraf, quan es fa referència a l'augment dels danys i pèrdues derivats 
de fenòmens naturals, caldria fer referència a que aquest augment és essencialment 
degut a l'increment de l'exposició i de la vulnerabilitat. 

3) En el tercer paràgraf es fa referència q l'augment en la freqüència dels fenòmens 
meteorològics extrems, Cal precisar que no es preveu que sigui un fet generalitzat. 

4) En el quart paràgraf, cal precisar que é$ la fosa del gel continental i no el marí el que ha 
contribuït de forma més destacable a l'increment del nivell del mar. 

5) En el quart ' paràgraf recomanem citar la procedència de les dades relatives a 
l'increment de la temperatura mitjana anual mundial,a la superfície terrestre. 

6) En el cinquè paràgraf, la reducció de precipitacions del 5.8% per dècada hauria de 
referenciar-se a un període determinat, com es · fa en el cas de l'increment de la 
temperatura mitjana anual i de la temperatura del mar. 

Apartat III 

En el primer paràgraf, suggerim millorar la construcció de la frase perquè es vegi més clar 
qLJe els Pirineus, la zona litoral i el Delta de l'Ebre són els territoris més vulnerables. El 
redactat actual pot portar a confusió. 

Apartat IV 

1) En el primer paràgraf es fa referència a la "lluita contra el canvi climàtic". En l'informe de 
consideracions prèvies a l'avantprojecte de llei, lliurat al Govern el mes de setembre de 
2012, el CAOS recomanava evitar l'ús d'expressions genèriques com "lluita contra el 
canvi climàtic" a favor d'altres més concretes com "reducció de les emissions de gasos 
amb efecte d'hivernacle". 

2) En el segon paràgraf s'indica que "l'any 2005 el Grup d'Experts en Canvi Climàtic a 
Catalunya (GECCC) publ icà el Primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, infor
me que s'actualitzà i amplià el desembre del 2010". Aquesta afirmació ha de ser 
revisada, atès que la primera edició de l'informe va ser publicada per la Generalitat de 
Catalunya i l'Institut d'Estudis C.atalans (el GECCC es va constituir posteriorment) . 
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Apartat V 

1) En el segon paràgraf, suggerim canviar "la participació" per "la corresponsabilització". 

2) En 'elsegon paràgraf, suggerim canviar "investigació i implementació de noves 
··, tecnologies" per "recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mitigació i l'adaptació" . 

. 13' En ,el 'vLiftè paràgraf, suggerim incorporar "de la Generalitat" després del fragment 
"caràcter trçl.nsversal entre els diferents departaments" . 

. 6:2 ConSideracions sobre el capítol preliminar 

1) A~icle 1 (apartat 1 ) 

Segons el redactat actual, l'objectiu de l'avantprojecte és "contribuir a l'assoliment d'una 
societat innovadora, sostenible i econòmicament competitiva, amb baixes emissions de 
carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic'. 

Aquest objectiu genèriè és desitjable en sí mateix, però suggerim acotar-lo per fer-lo 
més directe i comunicablè. Un redactat alternatiu seria el següent: 

"L'objectiu d'aquesta llei és reduir a Catalunya les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle i la seva vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorint la transició 
cap a una economia competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos" . 

2) Article 1 (apartat 2) 

En l'apartat (f) , suggerim canviar el verb "facilitar" per "promoure", per donar més força a 
l'objectiu que es vol promoure. 

3) Article 2 

En l'apartat ( c) cal treure l'adjectiu "mundial". 

4) Article 3 

Es proposa afegir les definicions següents: 

- Any base (apareix a l'article 4.3) 

- Agricultura de proximitat (apareix a l'article 9) 

- Permeabilitat ecològica (apareix a l'article 11) 

- Mecanismes de pagament per serveis ambientals (apareix a l'article 11). 

6.3 Consideracions sobre la mitigació (capítol 1) 

En relació a aquest capítol, el CADSformula les consideracions següents : 

1) Article 4 (apartat3) 

S'estableix com a referència "l'any base". Cal tenir present que en el Protocol de Kyoto 
l'any base és, per la majoria de casos, el 1990. Per altres, l'any base és el 1995. 
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Finalment, en altres contextos l'any de referència és el 2005. Per aquest motiu caldria 
aclarir aquest concepte, en l'apartat de definicions. 

6.4 Consideracions sobre l'adaptació (capítol 2) 

1) Article 8 (apartat 1) 

Es proposa eliminar l'adjectiu "qualitatiu'~ per poder treballar amb escenaris com 
ENSEMBLES i COR EX, que són de caràcter quantitatiu i poden aportar informació 
interessant per l'estudi del canvi climàtic a Catalunya. 

2) Article 8 (apartat 2) 

Es proposa canviar "L'estat del clima a Catalrmya" per "El clima actual de Catalunya", 
per tal que l'expressió sigui més entenedora. 

6.5 Consideracions sobre la integració en les polítiques sectorials (capítol 3) 

1) Article 12 (Boscos) 

L'apartat (b) d'aquest article contempla l'avaluació dels riscos del canvi climàtic i la seva 
gestió. Aquest aspecte també hauria de ser inclòs en els altres àmbits sectorials 
contemplats en la llei, tot i que en l'actual redactat d'avantprojecte no és així. Es 
recomana, per tant, la seva inclusió en els altres àmbits on sigui pertinent. 

4) Article 18 (Mobilitat) 

Es proposa revisar el redactat de l'article per precisar els elements clau que s'han 
d'incorporar a les polítiques de transport i mobilitat en relació al canvi climàtic. 

5) Article 19 (Turisme) 

- Es recomana precisar el sentit de la paraula "sostenibilitat" que s'utilitza a l'apartat 
19.1.b. (es refereix a la seva viabilitat futura o a la contribució al desenvolupament 
sostenible de Catalunya?). 

A l'article 19.3, entre els serveis bàsics a considerar es podria incloure el 
sanejament. 

6) Article 20 (Urbanisme i Habitatge) 

- En l'apartat 7 del mateix article es recomana revisar la referència a les "autoritats 
nacionals i locals", que resulta ambigua. 

6.6 Consideracions sobre fiscalitat climàtica (capítol 5) 

1 ) Article 30 

- Es proposa precisar l'objecte de l'impost (evitant l'expressió genèrica "pel risc que 
provoquen en el medi ambient, art 30.2). 
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':, - Es proposa revisar el redactat del punt 2 per precisar l'objecte de l'impost (per exem
. ple; canviar "la contaminació al medi ambient" per "les emissions de GEH dels 
. vèhicles"). 

' . 
- 'Els imports de l'impost es considera que són baixos (0 ,50 € per als de categoria C, 

que.tenen un cost aproximat de 85 € , respecte de O € per als de categoria A, que 
tenen un cost aproximat de 100 €) . Pels més ineficients (F, G) l'import sí que té un 
efecte més desincentivador (3,5 i 5 € respectivament), però són categories que es 
deixaran de comercialitzar aviat (la G, 1'1 de novembre de 2014; la F; 1'1 de 
novembre de 2018). 

3) Article 32 

- Proposem revisar el redactat dels punts 1 i 2, per precisar l'objecte de l'impost, evi
tant frases genèriques de "protecció del medi ambient", "disminuir la contaminació al 
medi ambient". 

6.7 Consideracions sobre altres instruments per al compliment dels objectius de 
la llei (capítol 6) 

En relació a aquest capítol , el CAOS formula les consideracions següents : 

1) Article 39 

Es proposa que s'inclogui les obligacions de renovació energètica dels edificis públics 
(3% anual) que la Directiva 20 12/27/UE, d'eficiència energètica, . estableix per les 
administracions centrals dels Estats Membres (com es diu a l' Informe del CAOS 3/2014 
sobre els reptes energètics de Catalunya en l'horitzó de l'any 2030). 

2) Article 43 (apartat 3) 

S'estableix que la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments competents en 
matèria d'ensenyament i medi ambient, impulsarà un programa específic de sensibilitza
ció i formació a les escoles sobre el repte del canvi climàtic a través de la Xarxa d'Esco
les per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC). Seria recomanable afegir, a continuació: 
"o altres de finalitat anàloga que es puguin crear en el futur" . 
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