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

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

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

Així, les tres últimes dècades han estat cadascuna d'elles més càlida que l'anterior, i la 
corresponent al 2001-2010 ha estat la mès càlida mai registrada des que es van començar 
a realitzar mesures instrumentals en l'època moderna i de manera global (cap al 1850). 
Aquest escalfament ha estat acompanyat per una ràpida disminució del gel marí de l'Àrtic i 
una acceleració de la pèrdua de la massa neta de les capes de gel de l'Antàrtida i 
Groenlàndia , així com de la resta de glaceres del món . Com a resultat de la fosa 
genera litzada del gel marí i de l'expansió tèrmica de l'aigua del mar, la mitjana mundial 
del nivell del mar ha augmentat uns 3 mm per any, aproximadament el doble de la 
tendéncia observada durant el segle XX' (1,6 mm per any). El nivell mitjà del mar a nivell 
mundial és uns 20 cm més alt que al 1880. S'estima que la temperatura mitjana anual 
mundial a la superfície de la terra i de l'oceà durant la dècada 2001-2010 ha estat de 
14,47°C, ès a dir, +0,47°C respecte de la mitjana mundial del període 1961-1990 (14,0°C) i 
+0,21°C per sobre de la dècada anterior (1991-2000). Tots els anys del darrer decenni, 
excepte 2008, s'han comptat entre els 10 anys mès càlids dels quals es té registre. L'any 
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més càlid mai registrat a nivell global ha estat el 2010, amb una anomalia de temperatura 

. , mitja.n!l~sti.mada .de +0,54°è respecte la mitjana climàtica 1961-1990, seguit molt de prop 
pel 2005. 

A Catalunya, com a la resta del món, també s'ha produït un augment de la temperatura 
mitjana anual , avaluat en 0,22°C per dècada per al període 1950-2013; una reducció de 
les precipitacions a l'estiu del 5,4% per dècada; un increment contrastat de la temperatura 
del mar de 0,3°C per dècada en el periode 1974-2013. A més a més, l'estratègia 
d'adaptació als impactes del canvi climàtic aprovada per la Comissió Europea el 2013, 
identifica tota la conca mediterrània com una de les zones més vulnerables d'Europa al 
canvi climàtic. 

II 

El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la necessitat 
d'actuar es produí l'any 1992 en aprovar-se el Conveni Marc de les Nacions Unides sobre 
canvi climàtic, que va permetre, el 1997, la signatura del Protocol de Kyoto, amb la finalitat 
de limitar el creixement i aconseguir una estabilització de les concentracions de GEH a 
l'atmosfera. Les successives Conferències de les Parts (COP, per les sig les en anglès) 
que se celebren anualment en diverses ciutats del món realitzen el seguiment de 
l'acompliment del Protocol i, alhora, estableixen les diverses lín ies d'actuació que han de 
guiar les polítiques públiques per tal d'aconseguir reduir les emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle (mitigació) i, a la vegada, preveure estratègies en les zones més 
vulnerables als impactes del canvi climàtic (adaptació). 

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

La creació d'aquest mercat de comerç de drets d'emissió ha suposat l'aplicació dels 
instruments del mercat al servei de la reducció de les emissions de GEH. Ara bé, les 
emissions incloses dins d'aquest mecanisme suposen aproximadament la meitat de les 
emissions a nivell de la Unió Europea. La resta d'emissions correspon als anomenats 
sectors difusos. Per fer front a aquestes emissions, la Unió Europea va establir un sistema 
de repartiment de càrregues entre els països mitjançant la Decisió núm. 406/2009/CE del 
Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abril de 2009 sobre l'esforç dels Estats membres 
per reduir les seves emissions de GEH amb la finalitat de complir els compromisos 
adquirits per la Comunitat fins el 2020. Aquesta Decisió pren com a any de referència l'any 
2005, el primer any en què va entrar en vigor el mercat de drets d'em'issió i, per tant, el 
primer any en el que es produïa la diferenciació entre emissions sotmeses al comerç de 
drets d'emissió i emissions dels sectors difusos. L'objectiu fixat a l'Estat espanyol va ser 
d'una reducció l'any 2020 d'un 10% respecte els nivells del 2005. Atès que aquestes 
emissions corresponen a sectors com el transport, l'habitatge, els residus , l'agricultura i la 
ramaderia o els gasos fluorats, sectors on Catalunya disposa de competències, cal repetir 
el mateix esquema que va uti litzar la Unió Europea però a nivell de l'Estat espanyol, 
establint així objectius territorialitzats que facilitin una veritable governança multinivell. 
Sense aquest mecanisme es fa extremadament difíci l poder garantir el compliment de 
l'objectiu establert per la Unió Europea. Aquesta territorialització d'objectius que Catalunya 

2 

.: 



- - ... ..... ..~ ........... _~-
'. , " ... : :' : ,~ O!::' CAT.4J ... UNYA 

, r{í~GU3 tRE GENERAL 
mm Generalita! de Catalunya .' 
W1I:l Departament de Territori i Sostenibilitat 

-D irecció General . . . 
de Polítiques Ambientals 11 

~----------~---------~ 

• 011i02 16.02.16008597 

NÚM. o ENTRf..OA 

està disposada a àssumir necessitaria també de l'establiment dels recursos econòmics 
adients, tal i com la Unió Europea va posar en mans dels Estats amb el repartiment dels 
recursos econòmics procedents de la generalització del mecanisme de la subhasta a la 
tercera fase del mercat de comerç de drets d'emissió (2013-2020), o mitjançant d'altres 
recursos econòmics que es puguin generar en aplicació d'una reforma de la fiscalitat que, 
sense augmentar la càrrega impositiva, gravin determinats usos que tenen un fort impacte 
en les emissions de GEH. 

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

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

III 

Els compromisos en mitigació i adaptació s'han establert sempre a nivell d'Estats, en una 
construcció de dalt cap a baix (top-down); ara bé, durant els darrers anys, tal i com ha 
estat reconegut per les Nacions Unides, el paper dels governs nacionals, regionals i locals 
és cabda l en l'éxit de la política climàtica. Així, la construcció de baix cap a dalt (bottom
up) es basa en el nivell competencial, de responsabil itat i d'intervenció d'aquells ens que 
en llenguatge de les Nacions Unides s'anomenen "subnations". Aquest és el cas de 
Catalunya , amb àmplies competéncies i, per tant, amb una gran capacitat per incidir tant 
en el nivell d'emissions de GEH, molt especialment per a les emissions difuses (transport, 
mobilitat, agricultura, residus , aigua), com en les mesures d'adaptació als impactes sobre 
els diversos territoris (Pirineus, zona litoral, Delta de l'Ebre), sistemes físics (boscos, 
aigua, costes) i sectors socioeconòmics (salut, infraestructures, agricultura, gestió forestal, 
turisme, habitatge) més vulnerables al canvi climàtic. 

Cal disposar, en coheréncia amb el paràgraf anterior, d'un marc legal propi adaptat a la 
realitat política, social , econòmica, ambiental i cultural de Catalunya que permeti clarificar i 
desenvolupar de forma plena tots aquells aspectes que en matéria de política climàtica 
han de guiar les accions de les institucions i de la societat cata lanes per dotar de més 
solidesa llur actuació. El desenvolupament d'una llei del canvi climàtic suposa també 

. vetllar perqué en els àmbits amb concurréncia de competéncies amb l'Administració 
General de l'Estat, el seu desenvolupament sigui coherent amb els objectius d'aquesta llei , 
sobretot en camps com l'energia, la gestió de l'aigua o les infraestructures. 

En relació amb el titol competencial , aquesta Llei és una norma substancialment 
ambiental. El seu objectiu i llurs finalitats li atorguen ineludiblement aquest caràcter. La 
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competència sobre protecció del medi ambient es c'o--nf"ig-u-r"'a-' com-~~~';;;;petència 
compartida, en la qual correspon a l'Estat espanyol la determinació de la normativa bàsica 
(article 149.1 .23 de la Constitució). Aquesta normativa bàsica, però, no pot tenir un 
extensió tal que impedeixi a la Generalitat de Catalunya l'establiment de polítiques pròpies 
en aquest àmbit o que buidi de contingut la competència autonòmica, principi que 
reiteradament ha estat sancionat pel Tribunal Constitucional i que l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya recull en el seu article 111, delimitant l'abast del que s'ha d'entendre per 
normativa bàsica. L'article 144.1.i) de i'Estatut atribueix també a la Generalitat de 
Catalunya la competència en matèria de regulació del règim d'autorització i seguiment de 
l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i l'article 144.5 del mateix cos legal atribueix a 
la Generalitat de Catalunya la competència per l'establiment d'un Servei Meteorològic 
propi, competència que entre d'altres inclou el subministrament d 'informació meteorològica 
i climàtica, incloent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions 
meteorològiques de risc, i també la recerca en aquests àmbits l'elaboració de la 
cartografia climàtica. 

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

Aquest caràcter transversal -reconegut expressament per l'article 46.3 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya- determina que l'acció dels poders públics per fer front al canvi 
climàtic haurà de desenvolupar-se per mitjà d'altres títols competencials que al' ludeixen a 
matèries que poden veure's afectades per la lluita contra el canvi climàtic. Àrees i àmbits 
com l'agricultura, la ramaderia, els recursos hidrics, l'energia, l'habitatge, la mobilitat, la 
salut , el turisme, els sectors industrials, les infraestructures, la gestió forestal, la protecció 
civil, etc ... es veuran afectats d'una o altra manera. Així mateíx, el desenvolupament de les 
polítiques sectorials en cadascun d'aquests àmbit$ tenen el seu impacte sobre la 
intensificació o mitigació del canvi climàtic. 

En efecte, són diversos els preceptes de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que atorguen 
a la Generalitat de Catalunya la competéncia exclusiva en l'exercici dels dos principals 
eixos d'actuació vers el canvi climàtic: la mitigació i l'adaptació. Correspon a la Generalitat 
de Catalunya la competència exclusiva en matéria d'agricultura, ramaderia i gestió 
forestal ; en la gestió del cicle de l'aigua; en l'àmbit de caça i pesca marítima i recreativa ; 
en matèria d'emergències i protecció civil ; en matèria d'habitatge; en infraestructures del 
transpcirt i, per tant, la competència exclusiva sobre ports, aeroports i heliports que no 
siguin d'interès general; dels transports terrestres, de viatgers i mercaderies per carretera, 
ferrocarril i cable, transport marítim i fluvial; en espais naturals; en matèria d'ordenació del 
territori i del paisatge, del litoral i de l'urbanisme; en l'àmbit de recerca, desenvolupament i 
innovació tecnològica; en matèria de salut; i en l'àmbit del turisme. 

L'article 133 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya la 
competència compartida en matèria d'energia, competència que inclou en tot cas, el 
foment i la gestió de les energies renovables i de l'eficiència energètica. A aquests efectes 
ca l destacar la importància de l'energia en el conjunt d'emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle a Catalunya. Aixi , el conjunt del cicle energètic (producció, transformació, 
transport, distribució i consum d'energia) representa el 76,8% de les emissions totals de 
gasos amb efecte d'hivernacle a Catalunya i el 93% de les emissions de CO,. Aquestes 

4 



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

~; .: :\I"t DC. C.I\T,c' .. LUNYA 

m Generaliiat de C¡it~lunya '. 
!ULI:l bepartainenU~e Terr~t0ti~ j SostE¡lnibi li tat 

Direcció General . ' 

h~':G !Sl'HE GENERAL 

;. 01604 16.0216008597 

d~. Polítiques Ambientals 
',' '- . ' NIj~ . o F.l'ffRAD." L-_________________ ._~ ___ 

dades mostren que per abordar la lluita contra les causes de l'escalfament global són clau 
les polítiques energètiques i totes aquelles altres politiques que incideixen bè sigu i sobre 
l'oferta d'aquesta energ ia com , molt especialment, sobre la seva demanda, afavorint uns 
models de consum eficients i responsables en àmbits com el transport, la mobilitat, 
l'urbanisme, l'habitatge, etc, 

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

IV 

La lluita contra el canvi climàtic ès un gran repte en què la contribució dels governs 
nacionals i locals ès fonamental en tant que moltes de les polítiques a desenvolupar per 
aquestes institucions de govern incideixen sobre els processos que alteren la composició 
de l'atmosfera i la capacitat d'adaptació als impactes. En concret, el paper de les 
Comunitats Autònomes per fer front al canvi climàtic ès essencial, tant pel que fa a les 
actuacions d'adaptació com a les de mitigació. S'estima que el 80% de les accions per fer 
front al canvi climàtic es duen a terme a nivell de les subnations. 

L'aprovació de la Llei de Canvi Climàtic ha de permetre reforçar el posiciona ment 
internacional i el lideratge que fins ara ha mantingut Catalunya en els fòrums 
internacionals, en situar-se com una nació capdavantera no nomès per l'assistència de 
manera ininterrompuda a les cimeres mundials de les Conferències de les Parts del 
Conveni Marc de les Nacions Unides d'ençà l'any 2003, sinó tambè per la feina feta en el 
camp de l'acció climàtica. Així , l'any 2005, la Generalítat de Catalunya i l'Institut d'Estudis 
Catalans publiquen el Primer informe sobre el canvi cl imàtic a Catalunya, informe que 
s'actualitzà i amplià el desembre del 2010. El desembre del 2006, mitjançant el Decret 
573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, es crea l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic que, en el decurs dels 
anys, ha anat construint un cónjunt d'instruments de planificació sectorial , plans, 
estratègies i programes, aprovats mitjançant diferents Acords dill Govern , que si bè no 
tenen el caràcter de normes jurídicament vinculants, s'articu len com a eixos estratègics de 
la política catalana vers el canvi cl imàtic. A nivell del Govern de la General itat de 
Catalunya ès la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic qui coordina i supervisa 
les polítiques climàtiques. 

Entre aquestes polítiques cal esmentar el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a 
Catalunya (2008-2012), aprovat la tardor del 2008; el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de 
Catalunya (PECACC 2012-2020), elaborat pels Departament d'Empresa i Ocupació 
mitjançant l' Institut Català d'Energia i el Departament de Teritori i Sostenibilitat , aprovat 
l'octubre del 2012; l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 201 3-2020 
(ESCACC), aprovada el novembre del 2012; el Programa d'Acords Voluntaris que ja 
agrupa mès d'un centenar d'empreses, organitzacions i entitats ; la incorporació del vector 
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canvi climàtic en l'avaluació ambiental del planejament urbanistic per tal de donar 
compliment al que preveu la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i 
programes. Altres mesures d'acció cl imàtica han estat la creació de centres de recerca, el 
desenvolupament i participació de molts municipis en la iniciativa europea del Pacte 
d'Alcaldes i Alcaldesses, la participació en l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic o 
l'Estratègia d'Implantació del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT) per al període 2010-
2015. 

La Llei tambè incideix en aspectes relatius a les administracions locals, cabdals per 
aconseguir que l'aplicació de les polítiques en matèria de canvi cl imàtic sigui efectiva. Aixi, 
els governs locals de Catalunya, d'acord amb l'article 84.2 de l'Estatut, disposen de 
competències própies en l'àmbit de les polítiques tant de mitigació com d'adaptació al 
canvi climàtic, i concretament, sobre les matèries següents: l'ordenació i la gestió del 
territori , l'urbanisme i la disciplina urbanística, la conservació i el manteniment dels bèns 
de domini públic local; la protecció civil i la prevenció d'incendis; la formulació i la gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible, i la 
regu lació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les 
platges, als rius, als llacs i a la muntanya, entre d'altres. 

En aquest context, la Llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coordinació i 
possibilitar que tant les administracions nacional com local, aixi com els diversos sectors 
socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials amb els objectius de 
reducció de GEH i d'adaptaciò als impactes del canvi climàtic. La integració de l'acciò 
climàtica en les planificacions i programacions sectorials mitjançant la Llei de Canvi 
Climàtic ha de permetre que aquest marc normatiu sigui un mitjà adequat en l'assoliment 
d'una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i 
millor adaptada als impactes del canvi climàtic. La Llei ha d'esdevenir un veritable motor 
de canvi que contribueixi a què la sortida de la crisi es faci des d'un creixement económic 
intel'ligent, basat en el coneixement i la innovació, amb un ús més eficaç dels recursos tot 
i fomentant la cohesió econòmica, social i territorial. 

V 

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

Pel que fa a l'estructura, aquesta Llei consta de cinquanta articles, agrupats en un c;apítol 
preliminar, 6 capitols, vuit disposicions addicionals, cinc disposicions transitóries i onze 
disposicions finals. 
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El capítol preliminar determina l'objecte de la Llei , en detalla les responsabilitats , concreta 
l'àmbit d'aplicació i estableix les definicions a les quals fan referència les disposicions de la 
Llei. 

El capítol primer contè la regulació dels objectius relatius a les polítiques de mitigació; 
s'estableixen, d'una banda, uns objectius de reducció d'emissions viables però 
necessàriament ambiciosos, tractors de la transició de Catalunya vers un model de 
desenvolupament sostenible; de l'altra banda, es crea l' Inventari d'Emissions a l'Atmosfera 
de Catalunya, d'acord amb les previsions de la Llei 34/2007 i com a complement de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, que actualment està en 
funcionament com a sistema de detecció dels nivells d'immissió dels principals 
contaminants. La Llei preveu també en aquest capítol els mecanismes adients i la 
metodologia per a elaborar anualment l'Inventari d'Emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle de Catalunya que s'obté a partir de les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle inclosos a l'Inventari d'Emissions a l'Atmosfera de Catalunya i revolució dels 
embornals, i en base els criteris definits per la Unió Europea i el Grup Intergovernamental 
d'Experts en canvi climàtic. 

El capítol segon es referix als objectius d'adaptació; recull els requisits que han de 
contenir els instruments de planificació i programació sectorials amb la finalitat d'assolir 
una coordinació intersectorial per tal que la legislació sectorial catalana s'adapti al nou 
marc regulador. Es reforça el paper del Servei Meteorològic de Catalunya per tal de 
disposar del millor coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques i 
regionalització. 

El capítol tercer es dedica a la integració dels objectius i restabliment de mesures per 
aconseguir aquests objectius mitjançant la introducció de la perspectiva del canvi climàtic 
en totes les polítiques sectorials de les Administracions Públiques. Es recullen 
dispòsicions en relació amb el sector agrícola i ramader, de l'aigua, de la biodiversitat, dels 
boscos i la gestió forestal, del sector energètic, de la indústria, els serveis i el comerç, de 
les infraestructures, dels residus , de la salut, del transport i la mobilitat, del turisme, de les 
universitats i la recerca, així com de l'urbanisme i l'habitatge. 

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

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

S'estableixen diversos articles sobre l'exemplificació de l'administració pública: l'obligació 
que els edificis que es construeixin siguin de consum d'energia gairebé nul, termini que en 
el cas dels edificis públics s'avança un any abans de la seva entrada en vigor. S'an.uncia 
també l'obligació requerida pel Reial decret 235/2013, de 5 d'abril , pel qual s'aprova el 
procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, que transposa 
a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del 
Consell de 19 de maig, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, en el sentit de 
disposar del certificat d'eficiència energètica.' S'hi inclou l'habilitació d'un percentatge 
mínim de consum d'energia d'origen renovable per a determinades instal'lacions 
públiques, o l'obligatorietat de disposar d'un programa de reducció d'emissions de GEH 
per als edificis, instal'lacions o serveis dels departaments de la Generalitat de Catalunya. 
El capítol quart clou amb un article sobre la simplificació i racionalització administratives, 
amb l'objectiu d'eliminar progressivament certes barreres administratives que dificultin el 
desenvolupament d'actuacions de mitigació i adaptació, i amb un article sobre 
col'laboració i cooperació internacional. 

El capítol cinquè introdueix nous instruments de fiscalitat ambiental o ecológica per tal de 
fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes ambientals i 
menys malbaratadores de recursos naturals escassos. Fa molt de temps que la Unió 
Europea ha proclamat que el principi "qui contamina, paga" ha d'orientar la política 
ambiental , i cal entendre-ho en un sentit no només reparador sinó preventiu i, alhora, 
d'internalització dels costos ambientals associats a les activitats i els serveis. La Llei 
incorpora una nova figura impositiva com ès l'impost sobre les emissions de CO2 en 
vehicles turismes i furgonetes, que incentivi canvis en el comportament ambiental i aposti 
per models mès sostenibles. 

El capítol sisè inclou un ventall d'instruments per al compliment dels objectius de la llei. En 
particular, es crea el Fons Climàtic, que haurà de nodrir-se -entre d'altres- amb els 
recursos procedents de la territorialització del Fons de Carboni per a una economia 
sostenible creat pel Govern de l'Estat miljançant el Reial decret 1494/2011, de 24 
d'octubre, el qual regula tant el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible com el 
règim del comerç de drets d'emissió. Cal recordar que en el nou règim establert per la Llei 
13/2010, de modificació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del 
comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle per a perfeccionar i ampliar el 
règim general de comerç de drets d'emissió i incloure en el mateix l'aviació, l'assignació de 
drets d'emissió a les empreses de la Unió Europea es farà mitjançant el nou règim de 
subhasta, i els ingressos derivats d'aquests s'han de destinar a polítiques de canvi 
climàtic. Aquest procediment generarà una quantitat de recursos económics que es 
distribuirà entre els diferents estats membres de conformitat amb els criteris que estableix 
la directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abril de 2009, per la 
qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i amplíar el régim comunitari 
de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, i que hauria de permetre 
impulsar actuacions per mitigar les emissions de canvi climàtic i adaptar-se als impactes i 
promoure, a l'ensems, la transició vers una economia baixa en carboni i eficient en l'ús 
dels recursos. Les comunitats autònomes i els ens locals tenen assignades competències 
en els àmbits que poden contribuir de forma més decidida a la mitigació de les emissions 
difuses de gasos amb efecte d'hivernacle (residus, habitatges, transport, agricultura, etc.) i 
a l'adaptació als impactes del canvi climàtic. El nou model que aquesta llei implanta va 
dirigit a acostar els objectius dels Estats a les mesures que es prenen en l'àmbit nacional i 
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local, on es concentren part de les competències en aquesta m'atèria, i consensuar els criteris de repartiment. 

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

Finalment i de conformitat amb les previsions fixades en l'article 42 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i en el Pla de l'energia i canvi climàtic (PECAC 2012-2020), i tenint en compte la necessitat urgent de legislar sobre aquest qüestió, la Llei , mitjançant una disposició final , aborda l'accés a determinats recursos bàsics, i estableix com una nova prioritat social la lluita contra la pobresa energètica, un fenomen creixent en la nostra societat sobretot en aquells col·lectius més necessitats de protecció, especialment els que són en situació de pobresa i risc d'exclusió social. 

Capítol preliminar 
Disposicions generals 

Article 1 
Objectiu 

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

2. Constitueixen també objectius d'aquesta Llei: 

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

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

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

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

e) L'establiment de mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal i els seus impactes. 
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f) Facilitar la participació ciutadana i la dels agents económics i socials en l'elaboració i 
avaluació de les polítiques climàtiques. 

3. La responsabilitat en l'assoliment dels objectius d'aquesta Llei és compartida pel 
conjunt del govern de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals, dels sectors productius, 
dels agents polítics, socials i económics, aixi com de la ciutadania en general. 

Article 2 
Àmbit d'aplicació 

1. Aquesta llei és d'aplicació a: 

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

b) les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada. 

c) els ens sense personalitat jurídica que es relacionen amb el sector públic de 
Catalunya. 

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

Article 3 
DefiniCions 

Als efectes d'aquesta Llei , s'entén per: 

a) Acord voluntari : instrument que determina un compromís entre una administració 
pública i una o diverses organitzacions públiques o privades per tal d'establir mesures 
voluntàries que contribueixin a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle o 
mesures que fomentin l'adaptació al canvi climàtic, més en llà del que els obliga la 
normativa. 

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

c) Any base: Si no s'especifica el contrari, correspon a l'any que serveix de referéncia per 
al càcul dels objectius de reducció d'emissions de GEH en el contex1 del Protocol de Kioto. 

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

e) Gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): els gasos amb efecte d'hivernacle són 
components gasosos de l'atmosfera, ta'nt naturals com d'origen antropogénic, que 
absorbeixen i reemeten radiació infraroja. Als efectes d'aquesta llei seran considerats GEH 
els regulats per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic i els que, en 
endavant, la Convenció pugui reconéixer. 
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f) Gran rehabilitació: conjunt d'obres que o bé consisteixen en l'enderrocament d'un edifici 
salvant-ne únicament les façanes, o bé constitueixen una actuació global que afecta 
l'estructura o l'ús general de l'edifici o l'habitatge rehabilita!. 

g) Edifici de consum energètic gairebé nul: edifici amb un nivell d'eficiència energètica molt 
elevat, calculada d'acord amb la metodologia establerta a l'annex I de la Qirectiva 
2010/31 /UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig relativa a la eficiència 
energètica dels edificis. La quantitat gairebé nul'la o molt baixa de l'energia requerida ha 
d'estar àmpliament coberta per energia procedent de fonts renovables, inclosa l'energia 
produïda in situ o en el seu entorn. 

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

JA)-f" 1".'''''' ' ...... C' ~ 
i) Emissions indirectes: emissions de GEH que són consequencla de les activitats de ,leo
l'organització, però procedeixen de fonts que són propietat o estan controlades per altres 
organitzacions. S'exclouen del seu àmbit les emissions conseqüència del consum 
d'energia elèctrica. ~ êJ (" rr€- @~ ~'--e-k-~. , '. r _ Ur' _ 

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

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

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

m) Projecció climàtica: una projecció climàtica o pronòstic del clima és el resultat d'obtenir 
una estimació de l'evolució real del clima en el futur, per exemple a escales de temps 
estacionals, interanuals o més prolongades. Atès que l'evolució futura del sistema climàtic 
pot ser molt sensible a les condicions inicials, aquestes prediccions solen ser 
probabilístiques. 

n) Recurs energètic: tota aquella substància de la qual hom pot obtenir energia a través de 
diversos processos. 

o) Resiliència: capacitat d'un sistema humà o natural per anticipar, absorbir, adaptar-se o 
recuperar-se dels efectes d'un esdeveniment climàtic advers d'una manera oportuna i 
eficien!. 

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

Capítol 1 
Mitigació al canvi climàtic 
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Article 4 
Objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 

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

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

3. Els objectius de reducció poden ser modificats posteriorment en funció de les 
circumstàncies següents: 

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

dels sectors, a les petites i mitjanes empreses i a la creació d 'ocupació. 
d) Afectacions a la seguretat, fiabilitat i qualitat del submin istrament energètic. 
e) Impactes sobre comunitats socials desafavorides. 
f) Consideracions ambientals. 
g) Modificació de les politiques europees i internacionals relatives al canvi climàtic. 

4. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d'elaborar, conjuntament 
amb la resta de departaments i amb la participació dels diversos actors implicats, el marc 
estratègic de referència de mitigació on s'hi recullin , entre d'altres, els objectius 
d'emissions de GEH per als diferents períodes considerats, així com una propost¡¡ de les 
mesures necessàries per al seu assoliment. Tanmateix, atesa la importància de les 
politiques energètiques sobre el total de les emissions de GEH, per a l'elaboració d'aquest 
marc estratègic de referència es tindran en compte els objectius establerts en matèria de 
politica energètica . 

Els objectius i les mesures s'han d'integrar en les respectives planificacions i 
programacions sectorials. El Govern aprova el marc estratègic de referència a proposta de 
la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l'article 24. 

Article 5 
Inventari d'emissions a l'atmosfera de Catalunya 

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

2. Les emissions dels gasos amb efecte d'hivernacle inclosos a l'inventari esmentat a 
l'apartat 1 i l'evolució dels embornals constitueixen l'Inventari d'emissions de GEH de 
Catalunya . La seva elaboració es realitza d'acord amb els criteris definits per la Unió 
Europea i pel Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic. 
3. Els inventaris s'actualitzen anualment i han d'estar disponibles al portal institucional de 
la Generalitat de catalunya. 
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Els objectius que cal assolir en l'adaptació al canvi climàtic són: 

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

b) Contribuir a introduir els canvis necessaris en els sistemes económics, socials i 
ambientals que garanteixin llur funcionalitat en les noves condicions climàtiques. 

Article 7 
Contingut dels instruments de planificació i programació 

1. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d'elaborar el marc estratègic 
de referència d'adaptació on s'hi recullin, entre d'altres, l'avaluació dels impactes, com els 
provocats per l'increment del risc d'episodis de fenòmens meteorològics extrems, la 
identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeconòmics més 
vulnerables, així com una proposta de les mesures d'adaptaéió necessàries per reduir la 
vulnerabilitat. El Govern aprova el marc estratègic de referència a proposta de la 
Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l'article 24. 

2 . . A partir del marc estratègic de referència d'adaptació establert, els diferents 
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit de les 
competències respectives en matèria d'agricultura, aigua, biodiversitat, boscos, comerç, 
educació, enèrgia, gestió forestal, i'1abitatge, indústria, infraestructures, mobilitat, protecció 
civil, ramaderia, recerca, residus , salut, transport, turisme, universitats i urbanisme, han 
d'integrar en llur planificació i programació sectorials els objectius referents a la reducció 
de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. 

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

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

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

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

Article 8 
Projeccions climàtiques 

1. El Servei Meteorològic de Catalunya ha d'elaborar i revisar les projeccions climàtiques 
.de Catalunya. Les projeccions es real itzen en base als escenaris establerts pel Grup 
Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic, tot i comparant els resultats segons 
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diversos .escenaris qualitatius. Aquestes projecccions són la base del coneixement en 
·aquest .. àmbit 'per al desenvolupament del marc estratègic de referència d'adaptació i de 
les respectives planificacions sectorials. 

2. El Servei Meteorològic de Catalunya ha de proporcionar, periòdicament, la informació al 
públic sobre: . 

a) L'estat del clima a Catalunya, que inclou l'avaluació de l'evolució del clima passat. 

b) Les projeccions climàtiques i els canvis esperables en les variables meteorològiques 
de temperatura, precipitació, humitat relativa i velocitat del vent, entre d'altres. 

c) L'anàlisi tècnica comparativa respecte els resultats de projeccions anteriors tant pel 
que fa a les variables observades com projectades. 

Capítol 3 
Integració dels objectius de la llei en les polítiques sectorials 

Article 9 
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 mesures adequades per reduir la vulnerabilitat al canvi 
climàtic d'acord amb el que s'estableix en els articles següents. 

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

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

Article 10 
Agricultura i ramaderia 

Les mesures a adoptar en matèria d'agricultura i ramaderia han d'anar encaminades a 
reduir la vulnerabilitat i les emisSions de GEH del sistema agrari català , tenint en compte 
especialment: 

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

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

c) La promociò de l'agricultura de proximitat a través de les eines de suport que disposa 
el govern per tal d'aconseguir una agricultura sostenible i de qualitat, altament eficient en 
el consum de recursos. 
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d) L'impuls al reg de suport per als cultius tradicionals de secà amb l'objectiu d'assegurar 
la seva pervivènCia i productivitat. 

e) La valorització d'espècies o de varietats própies o forànies adaptades a les noves 
condicions ambientals d'acord amb treballs genètics i ecofisiológics. 

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

g) La minimització de les emissions derivades de les dejeccions ramaderes a travès dels 
diferents tipus de gestió. 

Article 11 
Aigua 

Les mesures a adoptar en matèria d'aigua han d'anar encaminades a redu ir la 
vulnerabilitat del sistema hidric català , tenint en compte especialment: 

a) La implantació dels cabals de manteniment en els cursos fluvials de les conques 
internes de Catalunya, així com la seva successiva revisió en funció de l'evolució de les 
variables climàtiques. En el cas de les conques de caràcter intercomunitari les mesures es 
desenvolupen en els termes que s'acordin amb els órgans de conca corresponents. 

b) L'aplicació de mesures económiques per a la progressiva restauració integral dels 
ecosistemes i per a la gestió del cicle de l'aigua. 

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

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

e) L'avaluació de la vulnerabilitat en les diverses masses d'aigua continentals i 
costaneres a partir de la diagnosi del document d'impactes i pressions dels successius 
plans de gestió hidrológica i les mesures d'adaptació necessàries. 

Article 12 
Biodiversitat 

Les mesures a adop\ar en matèria de biodiversitat han d'anar encaminades a reduir la 
vulnerabilitat de la biodiversitat a Catalunya, tenint en compte especialment: 

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

b) La preservació de la permeabilitat ecológ ica i l'evitació de la fragmentació dels hàbitats 
i dels sistemes naturals, a travès de la planificació amb incidència territorial. 

c) L'efectivitat de les polítiques de pagament per serveis ambientals per tal d'incentivar 
les activitats que mantenen i milloren els serveis dels ecosistemes. 
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Les mesures a adoptar en matèria de bosc;os i gestió forestal han d'anar encaminades a 
reduir la vulnerabilitat del sistema forestal català i optimitzar la seva capacitat d'actuar com 
embornal, tenint en compte especialment: 

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

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

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

d) L'execució de mesures de gestió forestal activa adreçades a conservar la biodiversitat, 
a millorar la vitalitat dels ecosistemes forestals i la seva capacitat d'adaptació als recursos 
hídrics disponibles, així com la seva funció reguladora del cicle hidrològic i de protecció 
contra l'erosió i altres efectes adversos de les pluges intenses. 

Article 14 
Energia 

1. Les mesures a adoptar en matèria d'energia han d'anar encaminades a reduir la 
vulnerabilitat i les emissions de GEH del sistema energètic català , tenint en compte 
especialment: 

a) L'impuls a les polítiques d'estalvi i d'eficiència energètica. 

b) La promoció de les energies renovables a Catalunya. 

2. L'Institut Català d'Energia, d'acord amb les seves funcions en matèria d'energia 
especificades a l'article 2 de la Llei 9/1991 , de 3 de maig, ha d'impulsar i realitzar, en 
coHaboració amb els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, els programes i les actuacions necessaris en matèria d'energies renovables i 
d'estalvi i eficiència energètica per a l'assoliment dels objectius establerts en aquesta llei. 
Igualment, actua com a impulsor de les actuacions en aquest àmbit de les administracions 
locals catalanes amb competències energètiques. 

Article 15 
Indústria, serveis i comerç 

1. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt tinguin més de 
250 treballadors que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a 
actuacions i projectes de naturalesa ambiental , energètica, d'innovació o per a una 
transició cap a una economia baixa en carboni establerts o gestionats pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya , han d'acreditar: 

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

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

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per què els ajuts, bonificacions i 
beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental , energètica, 
d'innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni , a què es puguin 
acollir les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt tinguin 
menys de 250 treballadors, incloguin criteris de selecció positiva quan puguin demostrar 
que han adoptat les mesures descrites a l'apartat anterior. 

Article 16 
Infraestructures 

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

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

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

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

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

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

Article 17 
Residus 

Les mesures a adoptar en matèria de residus han d'anar encaminades a redu ir la 
vu lnerabilitat i les emissions de GEH, ten int en compte especialment: 
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a) L'avaluació de les emissions de GEH derivades de la gestió dels residus. 

b) L'anàlisi de la prevenció, la reutilització, el reciclatge , així com d'altres tipus de 
va lorització i eliminació. 

c) El foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, evitant la seva 
deposició en abocadors. 

d) La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la 
valorització de residus afavorint la creació d'una economia circular. 

Article 18 
Salut 

Les mesures a adoptar en matèria de salut han d'anar encaminades a reduir la 
vulnerabi litat de la població, tenint en compte especialment: 

a) La identificació i l'avaluació dels efectes del canvi climàtic sobre la salut de les 
persones. -b) L'adopció de mesures de prevenció davant dels efectes del canvi climàtic que1puguin 
resultar adversos sobre la salut de les persones. 

c) La comunicació dels riscos per a la salut derivats dels efectes del canvi cl imàtic. 

d) El desenvolupament de mesures de protecció de la salut de la població davant dels 
efectes del canvi cl imàtic, especialment pel que fa a malalties transmeses per vectors, 
qualitat de l'aigua, qual itat de l'aire i protecció a les onades de calor. Aixi mateix, l'adopció 
de mesures de protecció de la salut en l'àmbit alimentari davant de qualsevol efecte del 
canvi climàtic que pugui afectar la innocuïtat dels aliments consumits a Catalunya. 

Article 19 
Transports i mobilitat 

1. Les mesures a adoptar en matèria de transports i mobilitat han d'anar encaminades a 
reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especialment: 

a) La racionalització de la demanda de mobilitat i transport tant de mercaderies com de 
persones mitjançant el desenvolupament, entre d'altres, d'instruments de gestió, 
informació, integració tarifària i plataformes intermodals, que permetin optimitzar el conjunt 
de la xarxa d'infraestructures de transport. 

b) L'impuls a la millora en l'eficiència energètica del parc de vehicles, a la diversificació 
energètica i als mitjans de transport energètica ment mès eficients, tot i atenent de no 
transvasar les emissions cap a d'altres contaminants amb impactes locals. 

c) La creació de les cond icions tècniques i de gestió que facilitin la integració la 
intermodalitat dels diferents modes de transport. 

2. Les f lotes de transport de mercaderies i els operadors de transport públic de viatgers 
han d'informar els usuaris del servei de la quantitat· de GEH emesos per a la prestació del 
servei. . 
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1. Les mesures a adoptar en matèria de turisme han d'anar encaminades a reduir la 
vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especialment: 

a) El foment d'un model turístic que avaluï les noves situacions, iant les oportunitats com 
les amenaces, derivades dels impactes del canvi climàtic. 

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

2. Entre els criteris de valoració per al finançament de projectes per al foment del turisme 
en el marc del fons creat a la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turistics i 
desenvolupat al Decret 161/2013, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Fons 
per al foment del turisme o d'altres instruments de finançament públics, constitueix un 
criteri de selecció positiu el fet que els beneficiaris disposin d'una planificació que inclogui 
les mesures necessàries per tal de: 

a) reduir llur impacte en la generació de gasos amb efecte d'hivernacle. 

b) incrementar l'eficiència i l'estalvi d'aigua i energia, l'autoconsum d'energia de fonts 
renovables , i la reducció en la generació de residus. 

c) disminuir la vulnerabilitat davant dels fenòmens meteorològics extrems. 

d) sensibilitzar, informar i educar tant els treballadors del sector com els turistes sobre 
l'ús sostenible dels recursos. 

3. Amb l'objectiu de reduir llur vulnerabilitat davant de fenòmens meteorològics extrems, i 
en el marc dels instruments de col'laboració existents, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya ha d'instar els municipis que tinguin la consideració de turístics perquè disposin 
d'una planificació que incorpori una avaluació de les mesures específiques per a garantir 
els serveis bàsics municipals en època de màxima afluència turística. Aquests serveis 
bàsics inclouen l'abastament d'aigua potable, el subministrament d'energia, la gestió de 
residus , la depuració d'aigües residuals urbanes i l'atenciò primària de salut. 

Article 21 
Universitats i Recerca 

1. Les mesures a adoptar en matèria d'universitats i recerca , sens perjudici de l'autonomia 
que correspon a cada centre, han d'anar encaminades a contribuir a l'impuls en el 
coneixement sobre canvi climàtic i la consolidació de les bones pràctiques en aquest 
àmbit, tenint en compte especialment: 

1.1 Pel que fa a l'oferta universitària: 

a) El desenvolupament d'una oferta universitària en els respectius plans d'estudi que 
incorpori el coneixement dels aspectes rellevants en matèria de canvi climàtic . 
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b) 'La 'promociód'estudis universitaris especialitzats en els àmbits de protecció d'aquesta 
llei. 

c) L'impuls de pràctiques universitàries en centres nacionals i internacionals que 
desenvolupin activitats d'estudi, recerca o anàlisi en relació al clima, l'eficiència energètica, 
les energies renovables , la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic i els instruments 
económics amb incidència directa o indirecta sobre el canvi climàtic. 

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

1.2 Pel que fa a la recerca: 

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

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

c) L'increment dels vincles amb els centres i instituts internacionals capdavanters. 

d) La creació d'iniciatives, patents i explotació dels resultats de la recerca . 

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

Article 22 
Urbanisme i habitatge 

1. Les mesures a adoptar en matèria d'urbanisme i habitatge han d'anar encaminades a 
reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH, ten int en compte especialment: 

a) L'adaptació de la normativa urbanística i energètica per tal que la promoció de les 
noves àrees residencials siguin àrees el màxim d'autosuficients energèticament. 

b) El foment de l'ús d'energia provinent de fonts renovables en el sector de l'edificació, 
prioritzant aquel les que no generen un transvasament cap a d'altres contaminants amb 
impactes locals. 

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

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

2. El govern de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals han de promoure: 

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

b) La construcció amb criteris bioclimàtics. 

c) El foment de les mesures necessàries per a la millora del clima urbà, en especial la 
reducció dels efectes de les illes de calor urbana. 

d) Que els municipis, en el seu ordenament urbanístic, tinguin en compte les 
recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut sobre la superfície de verd urbà per 
habitant. 

Capítol 4 
Sector públic i Governança 

Article 23 
L'Administració de la Generalitat de Catalunya 

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

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

3. En els àmbits amb concurrència de competències amb l'Administració General de 
l'Estat, la Generalitat de Catalunya ha de· vetllar perquè el seu desenvolupament sigui 
coherent amb els objectius establerts en aquesta Llei , mitjançant l'aplicació dels 
mecanismes de col 'laboració oportuns. 

Article 24 
La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic 

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

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

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

b) Aprovar les propostes dels marcs 'estratègics de mitigació i adaptació a què fan 
referència els articles 4 i 7. 
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c) Coordinar l'actuació dels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic. 

d) Fer el seguiment i l'avaluació de les polítiques climàtiques i dels plans d'acció 
sectorials en aquells aspectes rellevants per a l'assoliment dels objectius d'aquesta Llei. 

e) Establir les prioritats d'actuació del Fons Climàtic definit a l'article 45 d'aquesta Llei , tot 
i atenent a la disponibilitat econòmica , la planificació sectorial i l'anàlisi cost-eficiència. 

3. La composic'ió i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. 

Article 25 
El Consell Català del Clima 

1. El Consell Català del Clima, òrgan col'legiat adscrit al departament competent en 
matèria de canvi climàtic, tè com a objectiu canalitzar la participació pública, la informació i 
la consulta de les polítiques climàtiques . 

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

a) La formulació de propostes d'actuació en matèria de polítiques climàtiques. 

b) La formulació de propostes sobre la planificaciò climàtica i les seves actualitzacions i 
revisions i, en especial , sobre els marcs estratègics de mitigació i adaptació a què es fa 
referència als articles 4 i 7. 

c) En general, la formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del Canvi 
Climàtic i qualsevol altra funció de caire consultiu que li sigui encomanada. 

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

Article 26 
Avaluació de les polítiques climàtiques 

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

2. L'informe esmentat ha d'incloure una avaluació, realitzada per un grup d'experts 
independents, sobre la planificació i el grau d'execució i foment de les polítiques 
climàtiques, tot i assenyalant les orientacions a seguir. Les conclusions d'aquesta 
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3. L'informe i l'avaluació han de romandre a disposició de la ciutadania a través del portal 
web institucional de la Generalitat de Catalunya. 

Article 27 
. L'administració local 

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

2. El govern de la Generalitat ' de Catalunya ha de promoure que els municipis no 
contemplats a l'article 20.3 integrin en la planificació local tant la mitigació dels gasos amb 
efecte d'hivernacle, com l'adaptació als impactes del canvi cl imàtic, tot i tenint en compte 
les singularitats organitzatives de l'administració local i l'estructura socioeconòmica dels 
territoris . Els continguts d'aquesta planificació en matéria de canvi climàtic s'han d'establir 
conjuntament entre l'administració local i la Generalitat de Catalunya. 

3. El finançament necessari per a l'execució de. les mesures contemplades als plans 
municipals ha d'incloure l'aplicació de polítiques fiscals que incentivin les bones 
pràctiques, afavorint la mitigació i disminuint la vulnerabilitat, i desincentivin les males 
pràctiques. Aquest finançament pot ser complementat també mitjançant l'aportació 
econòmica de la Generalitat de Catalunya. 

Article 28 
Exemplificació de l'Administració Pública 

1. El consum energétic de les instaHacions públiques de gestió de residus, de sanejament 
d'aigües residuals urbanes i de potabilització d'aigua, la gestió de les quals ' és 
competéncia dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o dels 
organismes que en depenen, ha d'incloure un percentage d'energia d'origen renovable . El 
govern de la Generalitat de Catalunya estableix periòdicament l'objectiu a assolir en funció 
de la seva viabilitat técnica i econòmica. 

2. Tots els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els 
organismes que en depenen han de: 

a) Disposar d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle generats 
pels immobles, instal'lacions i serveis que presten. 

b) Establir un objectiu de reducció d'emissions de GEH i un programa d'actuació que 
tingui en compte les directrius que a aquests efectes hagin establert els departaments 
competents en matéria d'energia i habitatge, en tot allò relat iu a energies renovables i 
esta lvi i eficiéncia energética. 

c) Incloure en tots els procediments de licitació, concessió d'obra pública i de gestió de 
serveis públics i contractació que reglamentàriement s'estableixi , a excepció dels 
contractes menors, especificacions técn iques i criteris d'àdjudicació relatius a l'ús eficient 
de recursos, especialment en el consum d'aigua i energ ia, i la minimització de les 
emissions de GEH, d'acord amb les recomanacions establertes per la Unió Europea i la 
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Geñeralitat de Catalunya en maíèria d'ambientalització de la contractació pública. La 
quantificació ha d'incloure, sempre que sigui possible, el cost d'inversió, explotació i 
manteniment del subministrament o servei. Els departaments competents en matèria de 
contractació, energia i medi ambient elaboren els criteris generals els quals s'han 
d'adaptar a cada procediment de licitació i contractació. 

d) Fer pública la informació sobre el grau d'assoliment dels objectius i de les mesures 
correctores que es proposin en cas de desviació. Aquest informe tindrà una periodicitat 
anual i el contingut mínim que s'especifica a l'annex 11. El departament o organisme que ja 
tingui establert un sistema d'informació o declaració ambiental, com és el cas de l'EMAS, 
pot integrar el contingut que s'especifica en l'annex 11 en aquest altre sistema. 

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

4. En el marc dels instruments de col'laboració existents, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya ha d'instar les administracions locals, les universitats i els centres de recerca 
perquè implementin mesures equivalents a les descrites en aquest article. en llurs 
infraestructures, equipaments I serveis. 

Article 29 
Simplificació i racionalització administratives 

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

a) Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que pugui declarar com a 
obres d'interès públic, i a proposta del departament competent" en matèria d'energia, 
aquelles infraestructures d'energies renovables que responguin a una planificació general 
en matèria d'energia. 

En la determinació de les compensacions per als territoris que acullen les infraestructures 
que descriu la lletra a), a més del municipi que les acull , cal també tenir present els 
territoris confrontants o próxims atenent el seu grau d'afectació i de vulnerabilitat. 

b) La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic ha de realitzar una avaluació de la 
política d'ajuts de la Generalitat de Catalunya en els sectors o sistemes inclosos en 
aquesta llei i de la seva adequació als objectius d'aquesta Llei. Aquesta avaluació és part 
de l'informe esmentat a l'article 26. 

c) En els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es 
desenvolupin a Catalunya, s'han de valorar les emissions de GEH que la seva execució i 
gestió puguin produir, així com la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic. Els 
promotors de projectes sotmesos al procediment d'avaluació d'impacte ambiental han 
d'incorporar aquests mateixos elements en l'estudi d'impacte ambiental i les mesures per 
a la seva gestió i minimització. Els departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya competents en matèria de canvi climàtic i avaluació ambiental, han d'establir 
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Articlè 30 
Co¡'¡aboració i cooperació internacional 

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

a) Les cimeres mundials sobre canvi climàtic de les Nacions Unides, 

b) Els debats en el marc de la UE sobre les politiques climàtiques, 

c) Les xarxes i d'altres espais de col 'laboració amb d'altres territoris per a l'intercanvi 
d'informació i coneixement i per al desenvolupament de projectes conjunts de mitigació i 
adaptació. 

d) El suport al món local, amb l'objectiu que mantingui el seu compromís amb les 
inicatives europees i internacionals en aquest àmbit. 

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

Capítol 5 
Fiscalitat climatica 

Secció 1 Consideracions generals 

Article 31 
Objectiu de la fiscalitat climatica 

Les administracions públiques de Catalunya han d'incentivar aquelles actuacions que 
afavoreixen l'adaptació al canvi climàtic o la reducció d'emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle, i gravar aquelles que en fan augmentar llur vulnerabilitat o n'incrementen les 
emissions, 

Article 32 
Coordinació amb el món local 

1. En el marc dels instruments de col'laboració existents, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya ha de fomentar que els ens locals, en l'àmbit de les seves competències, 
apliqu in una politica fiscal d'acord amb l'objectiu expressat en l'article 27.3 en àmbits com 
l'impost de bèns immobles, l'impost d'activitats econòmiques, les taxes municipals de 
residus i l'impost sobre construccions, instal 'lacions i obres, per tal d'incentivar en el sector 
privat aquelles actuacions que contribueixin a fer efectives pOlitiques de mitigació i 
adaptació al canvi cl imàtic, 

2, A titol merament enunciatiu, les actuacions a què es fa referència en l'apartat anterior 
són: 
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a) l'autosuficiència energètica a partir de fonts renovables , 
b) la descentralització de xarxes i l'autoconsum energètic, 
c) els habitatges energèticament eficients, 
d) la mobilitat sostenible, 
e) l'estalvi d'aigua, 
f) la millora de la biodiversitat o evitar-ne la pèrdua, 
g) la reducció d'impactes sobre la salut, 
h) els equipaments més eficients, 
i) la modificació dels processos de producció per a la reducció de les emissions de GEH 

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

Article 33 
Creació d'impostos ambientals 

Es crea com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya l'impost sobre les emissions de 
CO, dels vehicles de tracció mecànica. 

Secció 2 Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica 

Article 34 
Objecte i naturalesa 

L'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica té per objecte 
gravar les emissions de CO2 que produeixen aquests vehicles i que incideixen en 
l'increment de les emissions de GEH. 

Article 35 
Fet imposable 

a) Constitueix el fet imposable de l'impost les emissions de CO2 dels vehicles aptes per 
circular per les vies públiques i inclosos dins les categories següents: 

• Turismes de la categoria M1 : vehicles de motor, amb com a minim 4 rodes, 
dissenyats i fabricats per al transport de persones i fins ' a un màxim de vuit 
seients. 

• Comercials lleugers de la categoria N1 : vehicles destinats al transport de 
mercaderies amb una massa màxima admissible no superior o igual a 3,5 
tones. 

b) A l'efecte d'aquest impost, es considera apte per a circular per les vies públiques: 

• els vehicles indicats a l'apartat anterior matriculats en els registres públics 
corresponents mentre no hagi estat donat de baixa d'aquests. 

• els vehicles proveïts de permisos temporals i els de matrícula turística . 

c) No estan subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de ba ixa en els 
registres per l'antiguitat del model , puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment 
arran d'exhibicions, certàmens o carreres limitades a vehicles d'aquesta naturalesa. 
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Article 36 
Subjecte passiu 

Són subjectes passius de l'impost: 

a) les persones físiques titu lars del vehicle , residents a Catalunya . 
b) les persones jurídiques i les entitats a què fa referència l'article 35.4 de la Llei general 

tributària, titulars del vehicle que siguin residents o tinguin establiment, sucursal o 
oficina en el territori de Catalunya, en els termes que s'estableixin reglamentàriament. 

Article 37 
Exempcions 

1. Estan exempts de l'impost : 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals 
adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 
b) Els veh icles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i 
funcionaris consulars de carrera acreditats, que siguin nacionals dels respectius països, 
externament identificats i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau . 
c) Els vehicles dels or.ganismes internacionals, amb seu o oficina a Catalunya, i dels seus 
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 
d) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat en tractats o convenis 
internacionals. 
e) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l'assistència sanitària o al 
trasllat de ferits o malalts. 
f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex 
11 del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de 
desembre. 
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. 
Aquesta exempció s'aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies esmentades, 
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu 
transport. 
h) Els veh icles la propulsió dels quals sigui en exclusiva, biodièsel , biogas o metanol 

2. Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes en els apartats f) i g) no 
la poden gaudir per mès d'un vehicle simultàniament. A aquests efectes, es consideren 
persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igualo superior 
al 33%. 

Article 38 
Quota tributària 

1. La quota tributària s'obtè d'aplicar la tarifa que correspongui a les emissions oficials de 
C02/km del veh icle , d'acord amb les taules de l'apartat 2 d'aquest article . 

. Les emissions oficials de CO2 s'acrediten per mitjà d'un certificat expedit a l'efecte pel 
fabricant o importador del vehicle excepte en els casos en què aquestes emissions 
constin en la targeta d'inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter 
oficial expedit individualment respecte del vehicle de què es tracti. 
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2. Les tarifes a la·que fa esment l'apartat anterior són : 

a) Turismes de la categoria M1 

Emissions oficials de CO2 

no superiors o iguals a 120 g/km 
superiors a 120 g/km i menors o iqual de 140 q/km 
superiors a 140 ç¡/km i menors o igual de 160 g/km 
superiors a 160 g/km i menors o igual de 199 g/km 
superiors a 199 q/km 

b) Comercials lleugers de la categoria N 1 

Emissions oficials de CO2 

no superiors o iguals a 140 g/km 
superiors a 140 q/km 

Article 39 
Bonificacions 

Tipus març¡inal (€Iç¡ CO,!kml 
O 
0,55 
0,65 
0,80 
1,0 

Tipus març¡inal (€Iç¡ CO,!kml 
O 
0,40 

Els vehicles que tinguin la consideraCió de vehicles històrics gaudeixen de la bonificació 
del 100% de la quota. Per gaudir d'aquesta bonificació cal acreditar a la targeta ITV del 
vehicle que figura la seva qualificació com a vehicle matriculat com històric. 

Article 40 
Període impositiu i meritació 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural. 

2. El període impositiu és inferior a l'any natural en els supòsits següents: 

• adquisició del vehicle en una data posterior a 1'1 de gener 
• transmissió del vehicle durant el període impositiu. 

3. L'impost es merita el darrer dia del període impositiu. En cas de transmissió del 
vehicle , la meritació es produeix per al titular que transmet el vehicle el dia en què és 
produeix la transmissió. 

4. En els supòsits previstos en l'apartat 2 d'aquest precepte, la quota es prorrateja per a 
cada subjecte passiu en funció del nombre de dies en què és titular del vehicle. 

Article 41 
Padró i pagament 

1. L'impost es gestiona mitjançant padró que es publica anualment en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i és elaborat per cada Delegació de l'Agència Tributària de 
Catalunya a partir de les dades de què disposa. 

2: S'ha d'establir per reglament el procediment per a la modificació de les dades 
contingudes en el padró a qué es refereix l'apartat 1. 
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3. El pagament de l'impost s'efectua mitjançant rebut, en els termes i condicions que 
s'establèixin ·reglamentàriament. . 

Article 42 
Gestió, recaptació i inspecció 

La gestió, la recaptació i la inspecció dels impostos creats per aquesta llei corresponen a 
l'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb el que disposa la Llei 7/2007, del 17 de 
juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la col ' laboració amb els 
órgans d'inspecció sectorialment competents. 

Article 43 
Infraccions i sancions 

El règim d'infraccions i sancions en matèria dels impostos creats per aquesta llei és el 
vigent per als tributs propis de la Generalitat. 

Article 44 
Recursos i reclamacions 

Els actes de gestió, d'inspecció i de recaptació dictats en l'àmbit dels impostos creats per' 
aquesta llei poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant la Junta 
de Finances, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, del recurs de 
reposició davant l'órgan que ha dictat l'acte impugnat. 

Capitol6 
Altres instruments per al compliment dels objectius de la Llei 

Article 45 
Fons Climàtic 

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

a) l'autosuficiència energètica a partir de fonts renovables , 
b) la descentralització de xarxes i l'autoconsum energètic, 
c) els habitatges energèticament eficients, 
d) la mobilitat sostenible, 
e) l'estalvi d'aigua, 
f) la millora de la biodiversitat, 
g) la reducció d'impactes sobre la salut, 
h) la garantia de protecció a la població front a l'increment del risc de fenómens 

meteorológics extrems, 
i) els equipaments més eficients, 
j) la modificació dels processos de producció per a la reducció de les emissions 

contaminants, 
k) la gestió forestal sostenible, 
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2. El Fons Climàtic es nodreix amb els recursos económics procedents de: 

a) Els ingressos procedents dels instruments establerts en el capitol cinquè d'aquesta 
Llei. 

b) Els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d'emissió del règim de comerç de 
drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, en els termes que s'acordin amb l'Estat 
espanyol. 

c) La part dels ingressos de les assignacions tributàries de l'IRPF per a finalitats d'interès 
social que corresponguin a la Generalitat de Catalunya i que aquesta destini a la protecció 
del medi ambient. 

d) Qualssevol altra font de recursos económics que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya consideri oportuna. 

3. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, órgan competent, estableix les 
prioritats d'actuació i el repartiment corresponent atenent a les disponibilitats econòmiques 
del Fons, la planificació sectorial i l'anàlisi cost-eficiència . 

Article 46 
Règim de comerç de drets d'emissió 

1. Correspon al departament competent en matèria de canvi climàtic l'autorització, la 
supervisió , el control i el seguiment a Catalunya de totes aquelles activitats incloses en el 
règim de comerç de drets d'emissió de la UEo 

2. El govern de la Generalitat de Catalunya estableix els mecanismes admin istratius i de 
suport necessaris per tal de facilitar a les activitats situades a Cata lunya el compliment 
dels requisits establerts per la normativa en aquesta matèria. 

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

Article 47 
Acords voluntaris 

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

a) Inventari i reducció d'emissions de GEH. 
b) Compensació d'emissions de GEH. 
c) Reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic. 

2. Les condicions i requisits d'adhesió als programes d'acords voluntaris anteriorment 
esmentats es determinen reglamentàriament. 
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1. Les delegacions exteriors de l'administració de la Generalitat de Catalunya han 
d'incentivar i facilitar l'accés als mercats internacionals d'empreses i serveis catalans que 
ofereixin tecnologies per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i 
l'adaptació als impactes del canvi climàtic. 

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

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

Article 49 
Participació pública en plans i programes i accès a la informació ambiental 

1. La Generalitat de Catalunya ha de fomentar, bé sigui mitjançant allò especificat a 
l'article 25 del Consell Català del Cl ima, bè mitjançant un procés descentralitzat a tot el 
territori, la participació de .la ciutadan ia en totes les polítiques climàtiques. 

2. La Generalitat de Catalunya ha de facilitar la informació adequada als ciutadans per tal 
que puguin aportar la seva contribució abans que s'adoptin les decisions sobre plans i 
programes, d'acord amb les normatives europees per les quals s'estableixen mesures per 
a la participació dels ciutadans en l'e laboració de determinats plans i programes 
relacionats amb el medi ambient. 

3. Les autoritats públiques han de vetllar perquè els indicadors previstos a l'article 26 
s'actualitzin, es publiquin i es posin a disposició del públic, a fi de recollir les observacions 
pertinents. 

4. La Generalitat de Catalunya ha d'establir els mitjans tècn ics telemàtics i accessibles per 
informar la ciutadania de les iniciatives i actuacions públiques en matèria climàtica. Aixi 
mateix, els plans i programes sectorials, el contingut dels quals sigui rellevant a efectes de 
canvi climàtic, han d'estar a disposició de la ciutadan ia a les diverses seus dels 
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Article 50 
Difusió del coneixement i sensibilització 

1. El govern de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb d'altres institucions del 
camp de la recerca i de la ciéncia, ha d'elaborar periòdicament un informe sobre l'estat del 
coneixement en matéria de canvi climàtic a Catalunya . 
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2. La ,G·(lneralit<l.t ¡je. c::at¡;¡lunya l)a d!l promoure campanyes informatives i formatives entre 
la ciutadania amb la finalitat de fer conèixer els darrers avenços científics sobre el canvi 
climàtic i sobre les polítiques públiques per mitigar-lo i adaptar-s'hi. 

3. El govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments competents en 
matèria d'ensenyament i canvi climàtic, ha d'impulsar un programa espl¡lcífic de 
sensibilització i formació a les escoles sobre el repte del canvi climàtic. 

Disposicions addicionals 

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

1. L'objectiu de reducció d'emissions de GEH per a l'any 2020 és del 25% respecte l'any 
base 2005. Així mateix, i pel que fa a les emissions de GEH que no formen part del règim 
de comerç de drets d'emissió, anomenades emissions difuses, l'objectiu de reducció és 
del 15% respecte l'any base 2005. 

2. Els objectius de reducció per a cada un dels períodes han de permetre assolir una 
reducció mínima del 80% per a l'any 2050 respecte les emissions de l'any base. 

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

El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, aprovat per Acord del Govern 
de 9 d'octubre de 2012 és, d'acord amb l'article 4.4 i 23.1, l'element de planificació de les 
polítiques de mitigació en l'àmbit energètic. 

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

L'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic: horitzó 2013-2020 (ESCACC), 
aprovada per Acord del Govern de 13 de novembre de 2012 és, d'acord amb els articles 
7.1 , 23.1 i 23.2 d'aquesta Llei , l'element de planificació de les polítiques d'adaptació a 
partir del qual els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
en l'àmbit de les seves respectives competències, han de desenvolupar els plans d'acció 
sectorials corresponents d'acord amb l'article 7.2. 

Quarta 
Programes voluntaris 

El Programa voluntari d'inventari i reducció d'emissions de GEH, d'acord amb l'article 47 
d'aquesta llei, correspon a tots els efectes al Programa d'Acords Voluntaris per a la 
reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, aprovat per Resolució 
MAH/2099/2010, de 3 de juny. 

Cinquena 
Consum d'energia procedent de fonts renovables a determinades insta/'/acions públiques 

En aplicació de l'article 28 apartat 1 el percentatge de consum d'energia d'origen 
renovable per a les instal'lacions públiques de gestió de residus , de sanejament d'aigües 
residuals urbanes i de potabilització d'aigua és d'un mínim del 20% per l'any 2020. 
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Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis equipaments de la Generalitat de 
Catalunya 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'elaborar periòdicament un Pla d'estalvi i 
eficiència energètica per als seus edificis i equipaments. Aquest Pla ha d'incloure les 
mesures de coordinació, impuls i desenvolupament necessàries per donar compliment al 
que s'especifica a l'article 28, apartat 2, lletra b. Aixi mateix, el Pla ha d'incorporar un 
objectiu en matèria de consum d'energies renovables tot i tenint en compte allò establert a 
la disposició addicional cinquena. 

Setena 
Elements quantitatius 

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar les tarifes establertes 
en l'article 38 d'aquesta llei. 

Vuitena 
Normativa supletòria 

En l'aplicació dels tributs creats per aquesta llei , regeix supletòriament la Llei general 
tributària i les normes complementàries que la despleguen. 

Disposicions transitòries 

Primera 
La Comissiò Interdepartamental del Canvi Climàtic 

Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició , el funcionament, el règim de 
les convocatòries, la creació de grups de treball i la constitució de l'òrgan col 'legiat a què 
es refereix l'article 24, ès d'aplicació a aquests efectes l'Acord del Govern adoptat el 18 
d'octubre de 2011 sobre la composició i funcions de la Comissió Interdepartamental del 
Canvi Climàtic. 

Segona 
El Consell Català del Clima 

Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i el règim de funcionament a 
què es refereix l'article 25.3, el departament competent en matèria de canvi climàtic pot 
canali14ar aquests funcions a travès d'altres òrgans que, atesa la seva composició i 
finalitats , puguin desenvolupar aquestes funcions. 

Tercera 
Avaluaciò independent de les polítiques en matèria de canvi climàtic 

Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i l'estructura del grup d'experts 
a què es refereix l'article 26.2, aquestes funcions s'atribueixen al Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CAOS). 

Quarta . 
Avaluaciò ambiental de plans, programes i projectes 
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Mentre no es desenvolupin reglamentàriament lE;ls metodologies a què fa referència 
l'article 29, apartat 1, lletra c), són d'aplicació les instruccions que els departaments 
responsables en matèria d'avaluació ambiental i de canvi climàtic hagin publicat. 

Cinquena 
Sol, licituds de llicència d'edificis nous 
rehabilitació 

d'edificis existents sotmesos a una gran 

1. Les sol 'licituds de llicència d'edificis nous i d'edificis existents sotmesos a una gran 
rehabilitació han d'incloure un disseny que compleixi amb els requisits corresponents a un 
edifici de consum d'energia gairebè nul, que a tal efecte estableixin els departaments 
competents en matèria d'energia i habitatge: 

a) a partir de 1'1 de gener del 2019 en el cas que siguin de titularitat privada 
b) a partir de 1'1 de gener del 2017 en el cas que siguin de titularitat pública 

2. Resten exempts els edificis existents amb valor arquitectónic o históric. 

Disposicions finals 

Primera 
Inventari d'Emissions a l'Atmosfera de Catalunya 

1. S'habilita 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 qualsèvol moment, la relació de contaminants de 
l'annex I en cas que sigui necessari per adaptar-la al que prevegin les directrius europees i 
internacionals en matèria de canvi climàtic. 

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

D'acord amb els articles 4.4, 7.2 i 23.2 els diferents departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, en un termini no superior a tres anys des de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei , han d'adaptar llur planificació i programació sectorials als objectius indicats 
en matèria de reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de la 
vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. . 

Tercera 
Informació que han de subministrar determinades empreses i els titulars de determinades 
infraestructures 

1. En el termini d'un any de l'aprovació d'aquesta Llei, el departament competent en 
matèria de canvi climàtic ha d'establir la metodologia de cà lcul dels inventaris, concretar 
l'habilitació de les entitats de certificació i el ca lendari d'aplicació en tots aquells aspectes 
a què es fa esment en els articles 15, 16, 19.2 i 28.2 i que siguin necessaris per a la seva 
correcta apl icació. Així mateix i en base al coneixement existent en matèria de 
vulnerab ilitat als impactes del canvi climàtic i al volum de les emissions de GEH, ha 
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d'establir l'abast concret de les infraestructures afectades aixi com les possibles 
excepcions, 

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

Quarta 
Inventari d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle als departaments de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen 

En aplicació de l'article 28 apartat 2, els departaments de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya i els organismes que en depenen han de disposar en el termini d'un any de 
l'aprovació d'aquesta Llei d'un inventari de les seves emissions de GEH derivades del 
consum de combustibles fóssils , de gasos fluorats i del consum d'electricitat. En el termini 
de dos anys des de l'aprovació d'aquesta Llei, els departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen incorporaran progressivament 
en aquest ,inventari les emissions de GEH indirectes que siguin rellevants per a la seva 
organització, 

Cinquena 
Fons Climàtic 

En el termini d'un any de l'aprovació d'aquesta Llei , el Govern de la Generalitat de 
Catalunya ha d'establir el funcionament del Fons Climàtic, 

Sisena 
Programes voluntaris de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de 
reducció de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic 

En el termini d'un any de l'aprovació d'aquesta Llei, el departament de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya competent en matèria de canvi cl imàtic ha d'establir el 
funcionament d'aquests dos programes voluntaris, 

Setena 
Bonificacions, devolucions i ajuts a l'adquisició de carburants d'origen fóssil 

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

Vuitena 
Modificació del Decret 34212011 de 17 de maig, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat 

En el termini de 6 mesos des de l'entrada eri vigor d'aquesta Llei, el Govern actualitzarà el 
Decret 342/2011 de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibi litat, per tal de donar compliment a les noves funcions establertes en aquesta llei 
en matèria de canvi climàtic. 
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Novena 
Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica 

1. Aquest impost és d'aplicació a partir de 1'1 de gener de 2018. 
2. La implantació té lloc de manera gradual, tal i com s'indica a continuació: 

• Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO2 superiors a 160 g/km: 2018 
• Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO2 superiors a 140 g/km i menors 

o iguals a 160 g/km : 2019 
• Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO2 menors o iguals a 140 g/km : 

2020 
• Comercials lleugers de la categoria N1 amb emissions de CO2 superiors a 140 

g/km : 2019 

Desena 
Desenvolupament d'estratègies específiques en matèria d 'energia 

D'acord amb l'article 14, el departament de l'administració de la Generalitat de Catalunya ' 
competent en matéria d'energia ha de desenvolupar en un termini no superior a un any 
des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei , les següents estratégies específiques: 

a) El desenvolupament d'un marc normatiu que afavoreixi l'autoconsum energètic a partir 
d'energies renovables . 

b) El foment de la generació d'Emergia distribuïda i la implantació de xarxes de distribució 
d'energia intel·ligents. 

Onzena 
Garantia d'accès als recursos bàsics d'energia i aigua 

1. En l'àmbit de llurs respectives competències tant el Govern de la Generalitat de 
Cata lunya com, si s'escau , els ens locals, i amb l'objectiu de garantir l'accés universal de 
tota la població a un consum mínim, mínim vital , de determinats recursos bàsics, han 
d'impulsar els mecanismes necessaris que garanteixin aquest mínim vita l en el cas de 
subministraments d'energia elèctrica, combustibles no carburants i aigua. 

2. D'acord amb l'apartat anterior, s'han de dissenyar tarifes socials amb preus reduïts o 
gratuïts que assegurin aquest minim vital en els subministraments d'energia elèctrica , 
combustibles no carburants i aigua per a la població en situació de pobresa i risc 
d'exclusió social. 

3. Els Departaments competents en matèria de benestar social, energia i aigua i, si 
s'escau , els ens locals, han de definir les condicions i la metodologia que permetin establir 
el consum mínim d'energia i aigua necessaris i les tarifes socials que assegurin la 
cobertura d'aquest mínim vital per a la població en situació de pobresa i risc d'exclusió 
social. 
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Relació de contaminants a l'atmosfera inclosos en l'Inventari d'Emissions a l'Atmosfera de 
Catalunya (article 5 apartat 1) 

a) Acidificadors, precursors d'ozó i gasos amb efecte d'hivernacle: 
SO,: Òxids de sofre (S02 + S03) 
NOx: Òxids de nitrógen (NO+N02) 
COVNM: Compostos Orgànics Volàtils No Metànics (s'exclouen els clorofluorocarburs) 
CH.: Metà 
CO: Monòxid de Carboni 
CO2: Diòxid de Carboni 
N20: òxid nitròs 
NH3: Amoníac 
SF6: Hexafluorur de sofre 
HFC: Hidrofluorocarburs 
PFC: Perfluorocarbu'rs 

b) Metalls pesants: 
As: Arsènic i els seus compostos sòlids i gasosos 
Cd: Cadmi i els seus compostos sòlids i gasosos 
Cr: Crom i els seus compostos sòlids i gasosos 
Cu: Coure i i els seus compostos sòlids i gasosos 
Hg: Mercuri i els seus compostos sòlids i gasosos 
Ni: Níquel i els seus compostos sòlids i gasosos 
Pb: Plom i els seus compostos sòlids i gasosos 
Se: Seleni i els seus compostos sòlids i gasosos 
Zn: Zinc i els seus compostos sòlids i gasosos 

c) Partícules: 
PM2,5:Partícules de diàmetre aerodinàmic ínferior a 2,5 micres 
PM10: Partícules de diàmetre aerodinàmic inferior a 10 micres 
PST: Partícules en suspensió totals 

d) Contaminants Orgànics Persistents (COP): 
HCH: Hexaclorociclohexà 
PCP: Pentaclorofenol 
HCB: Hexaclorobenzè 
TCM: Tetraclorometà 
TRI : Tricloroetilè 
PER: Percloroetilè 
TCB : Triclorobenzè 
TCE: Tricloroetà 
DIOX: Dioxines i furans 
HAP: . Hidrocarburs Aròmàtics Pol icíclics 
PCB: Policlorobifenils 
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Contingut mínim de l'informe a què fa referència l'article 28 apartat 2 

a) Inventari d'emissions de GEH 
b) Mesures d'estalvi i eficiència energètica i en l'ús de l'aigua en edificis 
c) Mesures de reducció en la generació i millora de la gestió de residus . 
d) Grau d'eficiència eAergètica dels edificis i instal 'lacions 
e) Mesures d'implantació d'energies renovables 
f) Mesures de foment del transport col ' lectiu 
g) Mesures per a la introducció de vehicles amb baixes emissions de CO2 

h) Actuacions en matèria d'ambientalització de la contractació pública, amb especial incidència 
en els grups de productes definits com a prioritaris per la UE així com els establerts en les 
guies d'ambientalització de la Generalitat de Catalunya 
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MEMÒRIA GENERAL SOBRE LA NECESSITAT DE LA LLEI DE CANVIClIMÀTIC 

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

1. Justificació de la necessitat de la disposició 

Avancar cap a un model econòmic de baixa intensitat en ca rboni 

El canvi climàtic és un dels grans reptes que ha d'encarar la humanitat en aquest segle XXI. 
La comunitat científica internacional, a través del Grup Intergovernamental d'Experts sobre 
Canvi Climàtic (IPCC en anglès), i coincidint amb la presentació del 5è Informe publicat en el 
decurs dels anys 2013 i 2014, ha llençat, una vegada més, un seriós crit d'alerta: el canvi 
climàtic és inqüestionable, està provocat per l'acció de l'home, les seves conseqüències són 
ben visibles i cal actuar urgentment. Aquesta alerta va adreçada molt especialment als 
poders públ ics però també al conjunt de la societat: el model de creixement i de 
desenvolupament seguit pels països anomenats del primer món, basat en un consum 
energètic procedent de combustibles fòssils, no és ni sostenible en el temps ni generalitzable 
al conjunt de nacions de la Terra. L'increment en la generació de gasos amb efecte 
d' hivernacle (GEH), especialment el CO2, i l'augment de llur concentració a l'atmosfera, n'ha 
alterat el balanç energètic i com a conseqüència les característ iques del clima. L'escalfament 
produït per l'increment de GEH no s'ha d'interpretar només com un canvi de la temperatura 
mitjana de la Terra, sinó també com una alteració profunda d'altres variables com la 
pluviometria, tant en quantitat com en distribució, els fenòmens meteorològics extrems, les 
sequeres, l'escalfament i l' acidificació dels oceans, l'increment del nivell del mar, el retrocés 
de les glaceres. Una alteració profunda que ja té com a conseqüència impactes evidents en 
la distribució de la flora i la fauna, la productivitat dels conreus, la disponibilitat d'aigua, la 
salut, i sobre nombroses activitats socioeconòmiques. 

Totes les nacions del planeta mostren evidències del canvi climàtic. A Catalunya, també: la 
temperatura mitjana anual ja s'ha incrementat més de 1,2 Q C respecte el 1950 -a un promig 
de 0,22 QC per dècada-, la precipitació en el període 1950-2011 s'ha reduït durant les 
èpoques d'estiu en un 5,4% per dècada, i la temperatura de l'aigua del mar en els primers 50 
m de fondària ha augmentat a un ritme de 0.30QC per dècada. Els impactes sobre la 
biodiversitat, la disponibilitat d'aigua, la dinàmica litoral o els sectors socioeconòmics com 
l'agricultura i el turisme també ja són identificables. Els sistemes naturals i els sectors 
socioeconòmics ja es van adaptant de manera natural, però sovint els ritmes del canvi no 
estan sincronitzats amb la · capacitat i la celeritat d'aquesta adaptació. La Llei de Canvi 
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Climàtic ha de· contribuir a .què aquesta adaptació es faci des d'una visió més integrada i 
coordinada . És evident que en la mesura que una societat s'avanci en l' adaptació a aquests 
impactes haurà de suportar menors costos ambienta ls, socials i econòmics. 

A la vegada, el canvi climàtic també ofereix oportunitats fruit dels canvis en l' entorn que es 
van produint gradualment: les tecnologies permeten fer un ús més eficient dels recursos (en 
els processos industrials, al transport, a la llar) ; les energies renovables comencen a ser 
plenament competitives respecte les convencionals; apareixen noves formes de consum que 
desmateria1itzen l'economia, ja sigui el cotxe compartit, el consum de proximitat o l'àmplia 
apl icació de les TIC. A més, ja són una realitat els nous nínxols de negoci, com els mercats de 
carboni, la gestió de la mobi litat, els biocombustibles de segona generació, l'electrificació del 
transport, la construcció amb criteris d'eficiència o l'aplicació de les tecnologies a les ciutats 
(smart cities). 

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

Coherència amb la política cl imàtica de la Unió Europea 

La Unió Europea ha assumit el paper de lideratge a nivell global de les po lítiques cl imàtiques. 
Això s'ha traduït en diverses iniciatives normatives en aquest camp, convertint el canvi 
climàtic en un dels seus eixos d'actuació prioritar.is i estratègics. Entre els fets més relleva nts 

podem destacar: 

• L'aprovació l'any 2003 de la Directiva 2003/87 ICE , que crea el règim del comerç de drets 
d'emissió de GEH. Unes 12.000 instal·lacions industria ls arreu d'Europa (unes 153 a 
Catalunya) tenen establerts uns límits a les seves emissions de GEH, que poden assolir 
mitjançant un mecanisme de mercat (compra i venda de crèdits de C02eq). 

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

• L'any 2013 s'aprova l'Estratègia europea d'adaptació al canvi climàtic que estab le ix les 
bases i prioritats per actuar a tots els nivells de l'administració, europea, nacional i local 
per esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic. 

• L'Estratègia Europa 2020 és l'instrument que fixa unes fites de creixement de la Unió 
Europea per a la propera dècada, amb la finalitat no només de superar la crisi econòmica 
sinó també esmenar els efectes del nostre model de creixement i aconseguir un 
creixement intel·ligent, mitjançant inversions més eficients en educació, investigació i 
innovació; un creixement sostenible basat en una economia baixa en carboni i en una 
indústria competitiva; i un creixement integrador, que posi l'accent en la creació 
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És important destacar que el canvi climàtic s'està incorporant a la resta de polítiques 
sectorials europees i no únicament a les energètiques. També en les polítiques agrícoles i 
ramaderes, les de transport i mobilitat, les de gestió de l'aigua, les d'infraestructures o la 
gestió forestal i, molt especialment, en aquelles que ofereixen oportunitats de finançament 
com els fons de cohesió, el FEDER o les polítiques de R+D+i. Per això en els darrers anys els 
estaments europeus han anat adoptant una sèrie de reglaments, directives, recomanacions, 
propostes legislatives i resolucions que contenen diverses mesures relatives al canvi climàtic. 

La Llei de Canvi Climàtic ha de contribuir a un doble objectiu respecte la seva relació amb les 
polítiques europees. Per una banda, assumir com a propi el lideratge climàtic que exerceix la 
Unió Europea i establir els mecanismes normatius perquè des de Catalunya es redueixin les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en la part proporcional que correspon dels 
compromisos europeus. Per altra banda, aquesta Llei permetrà millorar el posiciona ment de 
Catalunya de tal manera que permeti impl.ementar totes aquelles polítiques europees 
sectorials i de finançament relatives al canvi climàtic. 

Millorar l'aplicació de la normativa comunitària 

La Llei de Canvi Climàtic ha de facilitar l'aplicació de la normativa climàtica de la Unió 
Europea d'una manera més eficaç i sòlida . Els compromisos que la UE adopta, especialment 
pel que fa a les emissions de GEH, tenen posteriorment la seva traducció a nivell dels Estats 
Membres, de manera que tots hi són compromesos, si bé amb diferents nivells d'exigència 
en l'esforç. Però aquests compromisos no són vinculants 'a estructures administratives no 
estatals, com és el cas de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol: els compromisos i 
els objectius són exigibles i coneguts a nivell de l'Estat, però no passa el mateix amb les 
contribucions de les diverses comunitats autònomes en l' assoliment d'aquests objectius. 
Unes comunitats autònomes que, bo és recordar-ho, disposen d'un elevat nivell 
competencial en molts dels àmbits afectats per a l'assoliment d'aquests compromisos. 

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

En aquest context, i en absència d'una llei espanyola del canvi climàtic, l' elaboració i ulterior 
aprovació d'una llei catalana del canvi cl imàtic facil itaria l'aplicació real i efectiva de les 
normes del Dret Europeu a Catalunya . 
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L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) estableix el següent en relació a les competències 
relatives al canvi climàtic: 

Article 144, Medi ambient, espais naturals i meteorologia 
1. Corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ombient i la 
competència per a l'establiment de normes addicionals de protecció. Aquesta competència 
compartida inclou en tot cas: 

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

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

5. Correspon a la Generalitat l'establiment d'un servei meteorològic propi, el 
subministrament d'informació meteorològica i climòtica, incloent-hi el pronòstic, el control i 
el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, i també la recerca en aquests òmbits i 
l'elaboració de la cartografia climàtica. 

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

En la mesura que des de Catalunya no es reguli el paper de la Generalitat en matèria de 
canvi climàtic, el risc de trobar-se amb una iniciativa estatal que condicioni l' actuació del 
Govern de Catalunya és força alt. L'ajornament de la norma augmentaria el risc, doncs, que 
la política climàtica catalana estigués fortament condicionada per l'actuació de 
l'Admin istració General de l'Estat, limitant la capacitat d' actuació i de definició d'un marc 
legal prop i adaptat a la realitat social, econòmica i ambiental catalana, alhora que relegaria 
Catalunya a un segon pla. Unes conseqüènCies, doncs, del tot incongruents atenent les 
àmplies competències que ostenta Catalunya en matèria de mitigació i adaptació, 

La Llei de Canvi Climàtic ha de contribuir a afirmar i clarifica r les competències de la 
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Generalitat de Catalunya no només en les polítiques climàtiques sinó també en aquelles 
altres polítiques sectoria ls amb àmbits rellevants per al canvi climàtic. 

Actuar coordinadament dins l'administració catalana en matèria climàtica 

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

La Llei permetrà consolidar i reforçar els mecanismes de coordinació ja existents del Govern i 
assegurar la transversalitat necessària en l'aplicació de cadascuna de . les polítiques 
sectorials. La transversalitat del canvi climàtic no es limita només a les pol ítiques sectorials 
dins el govern de la Generalitat de Catalunya, sinó que també afecta els diferents nivells de 
l'administració pública. En efecte, cal tenir present que l' adaptació al canvi climàtic té un 
component d'actuació clarament local. Així mateix, els impactes del canvi climàtic poden 
tenir característiques particulars en funció de l'àmbit territorial i que obliguen a 
implementar actuacions d'adaptació diverses. 

La mitigació del canvi climàtic també té una forta incidència en les polítiques d'àmbit local: la 
gestió de la mobilitat, el transport públic, la gestió de residus o .l'ús de l'aigua, entre molts 
d'altres. És important destacar que Catalunya és un referent a Europa amb més de 500 
municipis formant part de la Iniciativa europea "Covenant of Mayors" (Pacte d'Alcaldes) 
mitjançant la qual aquests municipis es comprometen a reduir les seves emissions de GEH en 
un 20%. 

Dins d'aquest marc d'actuació coordinada és important .comptar amb la complicitat dels 
sectors socioeconòmics i la ciutadania . Una Llei de Canvi Climàtic permetria establir els 
mecanismes que facilitin la participació en el disseny de les diferents polítiques climàtiques i, 
també, en les polítiques sectorials en tot allò que sigui rellevant des del punt de vista de la 
mitigació o de l'adaptaciÓ al canvi climàtic. 

Reforç de la planificació 

En l'actualitat, existeixen una sèrie de regulacions o orientacions de caràcter plurianual i 
formulació programàtica (plans, programes i estratègies temàtiques) que tracten des d'una 
perspectiva global la lluita contra el canvi climàtic, incloent tant objectius de reducció de 
GEH com línies generals d'acció. D'entre tots ells són especialment significatius: 
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• El Pla d'Energia i Canvi Climàtic 2020, que per primer cop va treballar de manera 
inclusiva els aspectes derivats de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del 
cicle energètic a Catalunya, alhora que establia uns objectius d'emissions en l'horitzó 
2020. 

• L'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic Horitzó 2013-2020, que 
constitueix la primera estratègia aprovada pel govern català en matèria d'adaptació, 
així com una de les primeres a escala no estatal a la Unió Europea. 

Tot i que poden tenir naturalesa normativa arran de la sentència del Tribunal Constitucional 
102/1995, en la majoria dels casos són directrius de caràcter tècnic. Mitjançant una Llei es 
disposaria d'un text legal consolidat que obligUi la planificació sectorial i forci l'aplicació 
d'instruments concrets per reduir la contribució antròpica al canvi climàtic, adaptar-se als 
seus impactes i, finalment, promoure una transició vers una economia baixa en carboni i 
eficient en l'ús dels recursos. 

2. Adequació de la norma als fins que es persegueixen 

La Llei de Canvi Climàtic és una norma curta i sintètica. Adopta les bases imprescindibles que 
es deriven de la legislació comunitària bàsica, i configura els elements essencials per a la 
regulació d'aquest instrument a Catalunya. Tot això sense perjudici de l' ulterior 
desenvolupament reglamentari que inevitablement es preveu que caldrà implementar per 
desplegar aspectes de detall. 

El plantejament de la norma segueix els mateixos principis que han orientat la política en 
matèria de clima fins ara: s'ha optat per un model que es basa en la incentivació i la 
complicitat i no pas en l'obligació i el control. Per aquest motiu el conjunt de mesures i 
instruments presents a la llei persegueixen establir un marc que faciliti les activitats fer el 
trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni, de manera que aquelles activitats 
que orientin la seva activitat de manera coherent amb els objectius de la llei en puguin 
resultar beneficiades. 

Així mateix, un altre dels aspectes a remarcar és la voluntat d'establir amb claredat els 
objectius que cal assolir, però deixant llibertat en com poden assolir-se. EI -canvi climàtic és 
un fenomen de gran complexitat i transversalitat, i encara amb moltes àrees sotmeses a 
incerteses, especialment pel que fa al coneixement de l'efectivitat de les polítiques 
públiques en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aquesta fet, aconsella fugir 
d'un model que es podria entendre com un catàleg de receptes en favor d'un model que 
incorpori la necessària gestió de la incertesa i, per tant, proposa un model organitzatiu i 
d'establiment d'objectius flexible que fa de l'avaluació sistemàtica i independent de resultats 
un punt bàsic, fet que permetrà anar incorporant en cada moment el millor coneixement 
disponible en els diferents sectors i sistemes. 
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Dins d'aquests objèctius, i pel que fa a la mitigació, la llei es centra amb caràcter prioritari 
amb 'els sectors d'ifusos en tant és en aquests sectors on la capacitat d'actuació del Govern 
de la Generalitat és major. Tot i així la norma no vol oblidar l'existència del mercat de 
comerç de drets d'emissió, del que actualment en formen part unes 153 instal·lacions a 
Catalunya i que representen aproximadament un terç de les emissions totals de GEH. Aquest 
mercat és una iniciativa totalment comunitària i és la Comissió Europea l'organisme que 
directament exerceix la regulació, les assignacions a les instaHacions i el funcionament 
general d'aquest mercat. Resten però actuacions de suport, seguiment i control de les 
instaHacions i les entitats verificadores que pel seu caire executiu i ateses les distribucions 
competencials a l'Estat Espanyol, corresponen al Govern de Catalunya. Certament aquestes 
funcions ja han estat regulades a Catalunya via el Decret 397/2006, de 17 d'octubre, 
d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de GEH i de regulació del sistema 
d'acreditació de verificadors, però es considera oportú fer una referència a aquest aspecte a 
la llei, en primer lloc per reforçar el que anteriorment s'ha comentat d'afirmació del marc 
competencial i, en segon lloc, en tant no s'entendria que en una llei global relativa al canvi 
climàtic no hi hagués una referència a aquesta iniciativa cabdal dins les estratègies de la UE 
en matèria de mitigació. 

La llei també fa una clàra aposta per la participació i la transparència. Tot i la complexitat del 
canvi climàtic, és important tenir present que tant pel que fa a les seves causes com també a 
la capacitat de fer front a les conseqüències, som davant d'un fenomen amb profundes 
arrels socials, que sovint queden emmascarades pels aspectes tecnològics: és el model de 
desenvolupament el que ha generat l'increment de la concentració de GEH a l'atmosfera i la 
capacitat de resiliència de les societats front els efectes del canvi climàtic vindrà molt 
determinada pels valors que siguin dominants en aquestes societats. Per tot això la llei opta 
per establir mecanismes de transferència d'informació, sense els quals difícilment es pot 
plantejar una participació real i efectiva. 

Pel que fa a l'estructura aquesta Llei consta de 50 articles agrupats en un capítol preliminar, 
sis capítols, vuit disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, i onze disposicions 
finals. 

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

El capítol primer conté la regulació dels objectius relatius a les polítiques de mitigació; 
s'estableixen, d'una banda, uns objectius de reducció d'emissions viables però 
necessàriament ambiciosos, tractors de la transició de Catalunya vers un model de 
desenvolupament sostenible; de l'altra banda, es crea l'Inventari d'Emissions a l'Atmosfera 
de Catalunya, d'acord amb les previsions de la Llei 34/2007 i com a complement de la Xarxa 
de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, que actualment està en 
funcionament com a sistema de detecció dels nivells d'immissió dels principals 
contaminants. La Llei preveu també en aquest capítol els mecanismes adients i la 
metodologia per 'a elaborar anualment l'Inventari d' Emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle de Catalunya que s'obté a partir ·de les emissions de gasos amb efecte? 
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d'hivernacle inclosos a l' Inventari d'Emissions a l'Atmosfera de Catalunya i l'evolució dels 
embornals, i en base els criteris definits per la Unió Europea i el Grup Intergovernamental 
d'Experts en canvi climàtic. 

El capítol segon es referix als objectius d'adaptació; recull els requisits que han de contenir 
els instruments de planificació i programació sectorials amb la finalitat d'assolir una 
coordinació intersectorial per tal que la legislació sectorial catalana s'adapti al nou marc 
regulador. Es reforça el paper del Servei Meteorològic de Catalunya per tal de disposar del 
millor coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques i regionalització. 

El capítol tercer es dedica a la integració dels objectius i l'establiment de mesures per 
aconseguir aquests objectius mitjançant la introducció de la perspectiva del canvi climàtic en 
totes les polítiques sectorials de les Administracions Públiques. Es recullen disposicions en 
relació amb el sector agrícola i ramader, de l' aigua, de la biodiversitat, dels boscos i la gestió 
forestal, del sector energètic, de la indústria, els serveis i el comerç, de les infraestructures, 
dels residus, de la salut, del transport i la mobilitat, del turisme, de les universitats i la 
recerca, així com de l'urbanisme i l'habitatge. 

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

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

S'estableixen diversos articles sobre l'exemplificació de l'administració pública: l'obligació 
que els edificis que es construeixin siguin de consum d'energia gairebé nul, termini que en el 
cas dels edificis públics s'avança un any abans de la seva entrada en vigor. S'anuncia també 
l'obligació requerida pel Reia l decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el 
procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, que transposa a 
l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2010/31/UE·del Parlament Europeu i del Consella 
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de 19 de maig, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, en el sentit de disposar del 
certificat d'eficiència energètica. S'hi inclou l' habilitació d'un percentatge mínim de consum 
d'energia d'origen renovable per a determinades instalolacions públiques, o l'obligatorietat 
de disposar d'un programa de reducció d'emissions de GEH per als edificis, instalolacions o 
serveis dels departaments de la Generalitat de Catalunya. El capítol quart clou amb un article 
sobre la simplificació i racionalització administratives, amb l'objectiu d'eliminar 
progressivament certes barreres administratives que dificultin el desenvolupament 
d'actuacions de mitigació i adaptació, i amb un article sobre cololaboració i cooperació 
internacional. 

El capítol cinquè introdueix nous instrumènts de fiscalitat ambiental o ecològica per tal de 
fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes ambientals i 
menys malbaratadores de recursos naturals escassos. Fa molt de temps que la Unió Europea 
ha proclamat que el principi "qui contamina, paga" ha d'orientar la política ambiental, i cal 
entendre-ho en un sentit no només reparador sinó preventiu i, alhora, d' internalització dels 
costos ambientals associats a les activitats i els serveis. La Llei incorpora una nova figura 
impositiva com és l'impost sobre les emissions de C02 en vehicles turismes i furgonetes, que 
incentivi canvis en el comportament ambiental i aposti per models més sostenibles. 

El capítol sisè inclou un ventall d'instruments per al compliment dels objectius de la llei. En 
particular, es crea el Fons Climàtic, que haurà de nodrir-se -entre d'altres- amb els recursos 
procedents de la territorialització del Fons de Carboni per a una economia sostenible creat 
pel Govern de l'Estat mitjançant el Reial decret 1494/2011, de 24 d'octubre, el qual regula 
tant el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible com el règim del comerç de drets 
d'emissió. Cal recordar que en el nou règim establert per la Llei 13/2010, de modificació de 
la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de 
gasos amb efecte d'hivernacle per a perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de 
drets d'emissió i incloure en el mateix l'aviació, l'assignació de drets d'emissió a les 
empreses de la Unió Europea es farà mitjançant el nou règim de subhasta, i els ingressos 
derivats d'aquests s'han de destinar a polítiques de canvi climàtic. Aquest procediment 
generarà una quantitat de recursos econòmics que es distribuirà entre els diferents estats 
membres de conformitat amb els criteris que estableix la directiva 2009/29/CE del 
Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 
2003/ 87/ CE per a perfeCCionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió 
de gasos amb efecte d'hivernacle, i que hauria de permetre impulsar actuacions per mitigar 
les emissions de canvi climàtic i adaptar-se als impactes i promoure, a l'ensems, la transició 
vers una economia baixa en carboni i eficient en l'ús dels recursos. Les comunitats 
autònomes i els ens locals tenen assignades competències en els àmbits que poden 
contribuir de forma més decidida a la mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte 
d'hivernacle (residus, habitatges, transport, agricultura, etc.) i a l'adaptació als impactes del 
canvi climàtic. El nou model que aquesta llei implanta va dirigit a acostar els objectius dels 
Estats a les mesures que es prenen en l'àmbit nacional i local, on es concentren part de les 
competències en aquesta matèria, i consensuar els criteris de repartiment. 

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

Finalment i de conformitat amb les previsions fixades en l'article 42 de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya i en el Pla de l'energia i canvi climàtic (PECAC 2012-2020), i tenint en compte la 
necessitat urgent de legislar sobre aquest qüestió, la Llei, mitjançant una disposició final, 
aborda l'accés a determinats recursos bàsics, i estableix com una nova prioritat social la 
lluita contra la pobresa energètica, un fenomen creixent en la nostra societat sobretot en 
aquells col-lectius més necessitats de protecció, especialment els que són en situació de 
pobresa i risc d'exclusió social. 

3. Marc normatiu 

Com ja s'ha indicat en d'altres apartats d'aquesta memona, les polítiques en matèria de 
canvi climàtic tenen un component transversa l molt important, afecten una gran quantitat 
de sectors i, alhora, el desenvolupament de normativa sectorial també té la seva traducció i 
impacte en relació als temes de canvi cl imàtic. Fer una anàlisi exhaustiva de tota aquesta 
normativa sectorial seria una tasca ingent i que excediria també els objectius d'aquesta 
memòria. Per aquest motiu el criteri seguit ha estat el d'incloure la normativa netament de 
canvi climàt ic, però no s'ha inclòs la normativa sectorial excepte en ocasions molt concretes. 

3.1 Tractats internacionals 

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

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

3.2 Unió Europea 

3.2.1 Compliment d'acords internacionals 
• Decisió del Consell 2002/ 358/ CE de 25 d'abril de 2002 relativa a l'aprovació, en nom de 

la Comunitat Europea, del protocol de Kyoto de la Convenció Marc de les Nacions Unides 
pel Canvi Climàtic i al compliment conjunt dels compromisos allà contrets. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3 Energia i Clima 

• Paquet legislatiu energia i clima: conté mesures per reduir les emissions de GEH i 
promoure les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència' energètica. 

• Comunicació sobre el Pla d'eficiència energètica 2011 on s'estableix l'objectiu d'un 20% 
de reducció de consum energètic en el 2020. 

• Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abril de 2009 relativa 
al foment de l'ús de l'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i 
deroguen les Directives 2001/77 ICE ï2003/30/CE. 

3.2.4 Emissions de vehicles 

• Directiva 1999/94/EC, de 13 de desembre, del Parlament Europeu i el Consell pel que 
s'estableix l'accés del consumidor a la informació sobre el consum de combustible i 
emissions de CO2 dels turismes nous. 

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

• Reglament (U E) núm. 253/2014 del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (U E) núm. 510/2011 amb la finalitat de defil)ir les modalitats per assolir 
l'objectiu de 2020 de reducció d'emissions de CO2 dels vehicles comercials nous. 
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o Reglament (CE) núm. 1222/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre 
de 2009 sobre l'etiquetatge dels pneumàtics en relació amb l'eficiència en termes de 
consum de carburant i altres paràmetres essencials (modificat pel Reglament 228/2011 i 
Reglament 1235/2011) 

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

3.2.6 Adaptació 
o Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social 

Europeu i al Comitè de les Regions: Estrategia d'adaptació al canvi climàtic de la UE 
(COM (2013), 216 final). 

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

l'accés a la justícia en matèria de medi ambient (Conveni d'Aarhus) signat el juny de 
1998. 

o Directiva 2003/4/CE en matèria d'accés a la informació ambiental de 28 de gener de 
2003 i Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i. del Consell en matèria de 
participació pública, de 26 de maig de 2003. 

3.2.8 Altres 
o Directiva 2009/31/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abril de 2009 relativa a 

l'emmagatzematge geològiC de diòxid de carboni i pel qual es modifiquen la Directiva 
85/337/CE del Consell, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 
2008/1/CE i el Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell. 

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

o Resolució del Parlament Europeu, de 24 de maig de 2012, sobre una Europa que utilitzi 
eficaçment els recursos . 

o Reglament (UE) núm. 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d'abril de 
2014 sobre els gasos fluorats amb efecte d'hivernacle i pel qual es deroga al Reglament 
(CE) núm. 842/2006 

3.3 Espanya 

3.3.1 Acords Internacionals 
o Reial decret 1031/2007, de 20 de juliol de' 2007, pel qual es desenvolupa el marc de 

participació en els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto. 

3.3.2 Constitució espanyola 
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o Article 45.2, estableix qu~ els poders públics han de vetllar per la utilització racional de 
tots els recursos naturals, amb l'objectiu de protegir i millorar la qualitat de vida i 
defensar i restaurar el medi ambient. 

o Article 149.1.23, estableix la competència exclusiva de l'Estat en relació a la legislació 
bàsica sobre protecció del medi ambient, sens . perjudici de les facultats de les 
Comunitats Autònomes per establir normes addicionals de protecció. 

o Article 148.1.9, estableix que les Comunitats Autònomes podran assumir competències 
en matèria de protecció del medi ambient. 

3.3.3 Mercat de Comerç de Drets d'Emissió 
o Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de 

gasos amb efecte d'hivernacle. 
o Real Decret Llei 5/2005, de 11 de març, de reformes urgents per a l'impuls a la 

productivitat i per a la millora de la contractació pública (el títol III estableix 
modificacions a la Llei 1/2005, de 9 de març). 

o Reial Decret 1264/2005, de 21 d'octubre, pel qual es regula l'organització i funcionament 
del Registre nacional de drets d'emissió. 

o Reial Decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les bases dels sistemes 
de seguiment i verificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a les 
instaf.lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es 
regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos 'amb efecte d'hivernacle. 

o Llei 13/2010 de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per la 
qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, 
per perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets d'emissió i incloure-hi 
l'aviació (BOE 6.7.2010). 

o Reial decret 101/2011, de 28 de gener de 2011, pel qual s'estableixen les normes 
bàsiques que han de regir els sistemes d'acreditació i verificació de les emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle i les dades tones-quilòmetre del operadors aeris i de les 
sol·licituds d'assignació gratuïta transitòria d'instal·lacions fixes en l'àmbit d'aplicació de 
la llei 1/2005, de 9 de març de 2005, pel qual es regula el règim de comerç de drets 
d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, 

o Reial Decret 301/2011, de 4 de març, sobre mesures de mitigació equivalents a la 
participàció en el règim de comerç de drets d'emissió a efectes de l'exclusió 
d'instaf.lacions de petit tamany. 

o Reial Decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius 
a l'assignació de drets d'emissió en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es 
regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. 

, 3.3.4 Fons de Carboni 
'0 Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, d'Economia Sostenible. 
o Reial decret 1494/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regula el Fons de Carboni per a una 

Economia Sostenible (BOE 9.11.2011). 

3.3.5 Gasos fluorats amb efecte d'hivernacle 
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o Reial decret 795/2010, de 16 de juny de 2010, pel qual es regula la comercialització i 
manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels 
professionals que els utilitzen . 

. 0 Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en 
matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten mesures tributàries i financeres (article 5 
estableix un impost sobre els gasos fluorats). 

o Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre de 2013, pel qual s'aprova el Reglament de 
l'impost sobre els gasos fluorats amb efecte d'hivernacle, i pel qual es modifiquen el 
Reglament de procediment per a l' exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial 
decret 1398/1993, de 4 d'agost de 1993, el Reglament de l'impost sobre Societats, 
aprovat per Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol de 2004, el Reglament de l'impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Reial decret 439/2007, de 30 de 
març de 2007, i el Reial decret 163/2014, de 14 de març de 2014, pel qual es crea el 
registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni. 

3.3.6 Altres 

o Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

o 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 (BOE 19.7.2006). 

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

o Reial Decret 1597/2011, de 4 de novembre, pel qual es regulen els criteris de 
. sostenibilitat dels biocarburants i biolíquids, el Sistema Nacional de Verificació de la 

Sostenibilitat i el doble valor d'alguns biocarburants a efectes del seu càlcul. 

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

o Llei 8/2013, de26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 

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

carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni. 

3. 4 Catalunya 

3.4.1 Lleis orgàniques 

o Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes 

o Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 
Articles 144.1.h) i 144.l.i) 

3.4.2 Mercat de Comerç de Drets d'emissió. 
o 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 verifiçadors 
d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. 

o Llei 20/2009, del4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

3.4.3 Energia i Clima 
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• Acord de Govern de 24 d'abril de 2007, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència 
energètica als edificis i equipaments de la Generalitat. 

• Acord de Govern de 30 de setembre de 2008, pel qual s'aprova el Pla marc de mitigació 
del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, per al compliment del Protocol de Kyoto. 

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

3.4.4 Adaptació 
• Acord de Govern de 13 de novembre de 2012, pel qual s'aprova l'Estratègia Catalana 

d'Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013-2020 (ESCACC). 

3.4.5 Avaluació Ambiental i urbanisme 
• Decret 305/2006, 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
• Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

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

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

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, estableix ja els aspectes bàsics 
d'aquests mecanisme. La referència que la Llei de canvi climàtic fa en el seu article 46 ve a 
reforçar i consolidar aquest aspecte. 

5. Competència de la Generalitat sobre la matèria 

En relació amb el títol competencial, aquesta Llei és una norma substancialment ambiental. 
El seu objectiu i llurs fins li atorguen ineludiblement aquest caràcter. En aquest sentit, és 
important destacar que l' Estat espanyol sovint ha invocat la incidència econòmica que tenen 
les polítiques en matèria de canvi climàtic com argument per blindar competències en 
aquest àmbit cap a l'administració central. Ha estat el cas de la transposició de la Directiva 
sobre captura i emmagatzematge de diòxid de carboni, o també el cas dels fons derivats de 
la subhasta de drets de carboni del mercat de comerç de drets d'emissió. La jurisprudència 
constituCional que s'ha plasmat en la Sentència 102/1995, de 26 de juny, ha considerat que 
el títol competencial estatal de l'article 149.1.13 de la Constitució espanyola, referent a la 
competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació general de l'activitat 
econòmica, no l'habilita per dictar qualsevol normativa; només aquella que reguli o ordeni, 
de manera directa i significativa, l'activitat econòmica general, i sempre que la regulació que 
s'hi empara contingui un conjunt de mesures rellevants amb vista a, establir el règim 
d'ordenació d'un sector econòmic concret. En conseqüència, l'Estat no podria incidir en la 
regulació de la Llei a l' empara del títol competencial de l'article 149.1.13 de la CE. 
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La competència sobre protecció del medi ambient es configura com una competència 
compartida, en la qual correspon a l'Estat la determinació de la normativa bàsica (article 
149.1.23 de la Constitució espanyola) i, d'acord amb aquesta, la Generalitat pot dictar la 
legislació de desplegament i la normativa reglamentària, a més d'incloure l'exercici de les 
funcions executives i dictar normes addicionals de protecció, d' acord amb l'article 144.1 de 
l'Estatut autonomia de Catalunya. Específicament, en el seu article 144.1.i) s'atribueix a la 
Generalitat la competència en matèria de regulació del règim d'autorització i seguiment de 
l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). 

En els seus pronunciaments, i quant a l' abast d'aquesta competència, la doctrina 
constitucional i consultiva han incidit en el fet que la fixació de la legislació bàsica per part de 
l'Estat en matèria de medi ambient no pot tenir una extensió tal que impedeixi la Generalitat 
l'establiment de polítiques pròpies en aquest àmbit material a través dels corresponents 
instruments normatius o que buidi de contingut la competència autonòmica . La Sentència 
del Tribunal Constitucional és taxativa quan, en el seu fonament jurídic 18, afirma que "[ ... l 
el juego recíproco de las normas constitucionales [ ... l y de las estatutarias pon e de 
manifiesto sin lugar a dudas, que las facultades ejecutivas o de gestión en materia de medio 
ambiente, en general [ ... l correspon den a las Comunidades Autónomas y no al Estado" . Així 
doncs, les competències executives de la Generalitat en matèria de medi ambient tenen 
caràcter exclusiu i no concurrent i la intervenció executiva o de gestió estatal a l'empara de 
la normativa bàsica ha de tenir caràcter puntual i concret i ha de ser excepcional. 

Addicionalment, no es pot desconèixer que pel caràcter complex i transversal del canvi 
climàtic són més els aspectes competencials que han de ser objecte de consideració . 
Catalunya té una llarga tradició i experiència i disposa d'amplis coneixements en temes com 
la gestió de l'aigua, els residus o la mobilitat, l'avaluació ambiental, l'energia, la gestió 
forestal, etc. àmbits tots ells de gran importància a les properes dècades, atès l' impacte que 
en totes aquestes àrees té i tindrà el canvi climàtic. Són diversos els preceptes de l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya que atorguen a la Generalitat la competència exclusiva en 
l' exercici dels dos principals eixos d'actuació vers el canvi climàtic: la mitigació i l'adaptació. 

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

Correspon també a la Generalitat, la competència exclusiva en matèries tan rellevants pel 
que fa a la gestió del canvi climàtic com l' agricultura, ramaderia i gestió forestal: els articles 
116.1 d) i 116. 1 f); en matèria de gestió de l'aigua: els articles 117.1 a), 117.1 b) i 117.1 c); 
en l'àmbit de caça i pesca: els articles 119.2 i 119.3 b); en matèria d'emergències i protecció 
civil: l'article 132.1; en matèria d'habitatge: els articles 137.1 a), 137.1 b), 137.1 e) i 137.1 g); 
en infraestructures del transport: els articles 140.1, 140.5 i 140.6; en espais naturals i16 
Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 87 09 
htlp:l/www.gencat.catlterritori 



. , 

mm Generalitat de Catalunya 
/!IW Departament de Territori i Sost~nibilitat 

Direcció General .. , 
• 01 G 5 4 16.0216 O O 8 5 9 7 

de Polítiques Ambientals 
Nl;),.~ I)F. FUl~ ~~:)IJ o fJHlH·(;.t.. 

. ___ ----... ___ ~-----_._ .... -.-... __ -I 
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del litoral i d'urbanisme: els articles 149.1, 149. 3 a), 149.3 b), 149.5 a), b) i c); en matèria de 
r.ecerca, desenvolupament i innovació tecnològica: els articles 158.1 a), c) i e) i en matèria de 
turisme : els articles 171 a) i d); 

També són rellevants a efectes del canvi climàtic les competències en matèria d'establiment 
i regulació de mesures de sostenibilitat, fiscalitat i recerca ambienta ls de l'article 144.1.b); de 
salut de l'article 162.3 b); en matèria d'energia, especialment tot allò relatiu al foment i la 
gestió de les energies renovables i de l'eficiència e nergètica (133 .1.d) mitjançant l' Institut 
Català d' Energia, organisme que ha d'elaborar, conjuntame nt amb la resta de departaments 
del govern de la Gene ralitat de Catalunya, els programes i les actuacions en aquest àmbit. 

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

1.- Entitats àmbit local: 

Les administracions municipals tenen competències en molts dels àmbits objecte d'atenció 
per part de l'avantprojecte de llei. A més a més l' avantprojecte inclou algunes disposicions 
que afecten directament els ens locals, com és el cas d' incloure els aspectes de mitigació i 
adaptació dins la seva planificació sectoria l. Pels motius exposats es proposa atorgar tràmit 
d'audiència a les següents entitats: 

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
Carrer 62, núm . 16-18, Sector A, Zona Franca 
08040 Barcelona 

Associació Catalana de Municipis 
CI València, 231, 6è 
08007 Barcelona 

Diputació de Barcelona 
CI Rambla de Catalunya, 126 
08008 Barcelona 

Diputació de Tarragona 
CI Passeig Sant Antoni, 100 
43003 Tarragona 

Diputació de Lleida 
CI del Carme, 26 
25007 Lleida 

Diputació de Girona 
CI Pujada de Sant Martí, 4-5 
Av. Diagonal. 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 87 09 
http://www.gencat.catlterritori 
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Federació de Municipis de Cataluny:a 
Via Laietana, 33, 6è1a 
08003 Barcelona 

Consell dels Governs Locals de Catalunya 
CI València, 231, 6è 
08007 Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 
Plaça Sant Jaume 
08002 Barcelona 

2.- Entitats àmbit socioeconòmic: 

".:.: 1. dt',!.. ;.J"'{A 
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El canvi climàtic és un fenomen d'una gran transversalitat que incideix sobre un gran nombre 
d'activitats socioeconòmiques tant des del punt de vista de la seva responsabilitat en les 
emissions de GEH com també de la seva vulnerabilitat front els impactes. L'avantprojecte de 
Llei no ha estat plantejat des de l'òptica de regular o limitar la capacitat de produir dels 
diferents sectors econòmics; ans al contrari, el seu objectiu és el d'acompanyar els diferents 
actors econòmics en aquesta transició cap a un nou model capaç de generar riquesa, però 
no a costa de l'externalització dels impactes. La capacitat que tinguin aquests actors 
econòmics per entomar aquests reptes serà un factor clau en llur competitivitat. Així mateix, 
l'avantprojecte de llei inclou disposicions que incideixen directament sobre aquestes 
activitats requerint la realització d'inventaris, anàlisis de vulnerabilitat, més eficiència en el 
desenvolupament de nous projectes, proveir d'informació als usuaris, etc ... Pels motius 
exposats es proposa atorgar tràmit d'audiència a les següents entitats: 

2.1 Entitats àmbit sindical 

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

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

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

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 
CI Ulldecona, 21-31, 1r 
Av. Diagonal. 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 87 09 

. hllp:llWNW.gencat.caUterritori 
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Unió General de Treballadors (UGT) 
CI Rambla de Santa Mònica, 10 
08002 Barcelona 

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

2,2.- Entitats àmbit empresarial: 

CECOT 
CI Veneçuela, 103 
08019 Barcelona 

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

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

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

Foment del Treball Nacional 
Via Laietana, 32 
08003 Barcelona 

Fundació Empresa i Cl ima 

CI Mallorca 277 4rt - A 
08037 Barcelona 

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) 

CI Viladomat, 174 
08015 Barcelona 

2.3.- Agents socioeconòmics: 

Associació Catalana de Comunitats de Regants 
Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega 

Avinguda de Tarragona, sln 
Av. Diagonal,523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 87 09 
hltp:llwww.gencal.caVterrltori 
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25300 Tàrrega 

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

Associació Catalana d'Enginyeries i Consultories Mediambientals (ACECMA) 
CI Viladomat, 174, 4t 
08015 Barcelona 

Associació de Productors d'Energies Renovables (AP PA) 
CI Muntaner, 269, 1r la 
08021 Barcelona 

Autoritat del Transport Metropolità 
CI Muntaner, 315-321 
08021 Barcelona 

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

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

3.- Entitats ciutadanes: 

El fenomen del canvi climàtic no s'ha de veure només com un repte tecnològic. El 
desenvolupament de noves formes de producció d'energia 'que no utilitzen combustibles 
fòssils o de tecnologies molt més eficients en l' ús dels recursos naturals és una part 
necessària però no suficient. En aquest sentit, l'avantprojecte incideix en la necessitat de la 
participació de tots els ciutadans tant en el disseny de les polítiques públiques, com en el seu 
seguiment, la qua l cosa passa per un exercici de transparència i de facilitar la informació 
necessària perquè aque'sta participació pugui ser viable. En el cas de les entitats ambientals 
s'ha seguit el criteri de convidar a aquest tràmit les entitats que tenen característiques de 
segon i tercer nivell (confederacions, federacions, plataformes) i que per tant agrupen en el 
seu si, entitats ambientals. D'aquesta manera s'aconsegueix l'objectiu de facilitar la 
participació d'aquestes entitats però amb una major economia de mitjans i també reduint al 
màxim els greuges que podrien existir en tractar-se d'un sector molt atomitzat i amb 
nombroses entitats al territori .. En tot cas en el tràmit d'informació pública totes les entitats 
tindran l'oportunitat de fer arribar els seus plantejaments. 

Pels motius exposats es proposa atorgar tràmit d'audiència a les següents entitats: 

Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) 
Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 87 09 
http://www.gencat.caVterri tori 
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Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) 
Cal Monjo 
Plaça de l'església de Sant Privat d'en Bas 
17178 La Vall d'en Bas 

Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC) 
CI Doctor Aiguad,er, 18 
08003 Barcelona 

Ecologistes en Acció de Catalunya 
Passeig de Fabra i Puig, 274 

08031 Barcelona 

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 

CI dels Obradors, 8 
08002 Barcelona 

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

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya 
Hotel d'entitats de Gràcia 

CI Providència, 42 
08024 Barcelona 

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

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

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

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

Av. Dlagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax934198709 
http://www.gencal.catlterritori 
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I 4.- Agents àmbit acadèiniic: .. .. _ ........... _-._-..... ;-----_ .... -
El fenomen del canvi climàtic és d'una gran complexitat. En ell hi conflueixen molts 
paràmetres (físics, econòmics, tecnològics, socials) amb un grau de coneixement distint. La 
reducció de les incerteses i l'aprofundiment en .el coneixement són aspectes que la societat 
catalana no pot descuidar en tant són la base per a poder dissenyar i aplicar polítiques més 
efectives i eficaces front el canvi climàtic. Pels motius exposats es proposa atorgar tràmit 
d'audiència a les següents entitats: 

Associació Catalana de Comunicació Científica 
Rambla de Catalunya, 10, lr 
08007 Barcelona 

Conselllnteruniversitari de Catalunya 
CI Via Laietana, 2 
08003 Barcelona 

Institut d'Estudis Catalans 
CI Carme, 47 
08001 Barcelona 

Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 
CI Jardins de les dones de negre, 1, 2a 
08930 Sant Adrià del Besòs 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC 
CI Wellington, 19 
08018 Barcelona 

7. Procedència, si escau, de sotmetre l'expedient a informació pública 

La transversalitat del canvi climàtic, per una banda, i l'esperit de l'avantprojecte de Llei en 
fomentar la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques climàtiques, per l'altra, 
han estat les raons que han justificat la realització d'un procés de participació en paral·lel a 
l'elaboració de l'avantprojecte. 

Aquest procés de participació ha estat liderat conjuntament per la Direcció General de 
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat i per la Subdirecció 
General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals. El procés, desenvolupat al llarg del mes de juliol de 
2014, disposava de dos espais de participació: 

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

Av~ Diagonal. 523-525 
08029 Ba rcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 41 9 87 09 
htlp:llwww.gencat.catlterri tori 
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Han estat 39 les persones que han participat en elpr.oc-É;sr .a'-Bcora-amb-ta-tipatcrgl:I' 'S'è"tuent: 
un 31% prové de l'àmbit de l'administració, un 26% del de les entitats, un 15% de 
l'universitari, un altre 15% del de les empreses i el 13% restant a títol particular. Els debats 
giraven entorn tres grans eixos: canvi climàtic i po lítiques sectorials, governança i 
instruments. El nombre total d'aportacions ha arribat a 68 i, d'acord amb l'actual redacció de 
l'avantprojecte de Llei, un 55% han estat acceptades i com a tal s incloses en l'articulat, un 
35% han estat parcialment recollides i només un 10% no han estat considerades. El procés 
de participació clourà amb una sessió de retorn una vegada el Govern hagi aprovat 
l'avantprojecte de Llei. 

A més a més d'aquests dos espais de participació, i també durant el mes de juliol de 2014, es 
realitza ren sessions territorials informatives amb els ens locals i les diputacions. 

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

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

Barcelona, 19 de maig de 2015 

general de Polítiques Ambientals 

Marta Sub rà i Roca 

Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 81 09 
http://www.gencat.catlterritori 
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AVANTPROJECTE DE LLEI DE CANVI CLIMÀTIC 

MEMÒRIA D'AVALUACiÓ DE L'IMPACTE DE LES MESURES 
PROPOSADES 

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

a_ Situació actual ijustificació de l'Avantprojecte 

L'Avqntprojecte de Llei de Canvi Climàtic s'ha elaborat partint de la premissa, confirmada 
pels cinc informes que ha publicat el Grup Intergovernamental d'Experts en 0anvi Climàtic 
(IPCC en anglès), de què l'origen de l'escalfament global i del consegüent canvi climàtic, ja 
inqüestionable, és fonamentalment antròpic i està causat sobretot per: 

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

2. El canvi d'usos del sòl. 

Les concentracions de CO2 a l'atmosfera van arribar a 400 parts per milió l'any 2013. 
Aquesta xifra es calcula que no s'havia assolit des de fa més de 800.000 anys. La fita de 
450 parts per milió que s'ha assenyalat com a pu nt de no retorn és ja, per tant, molt a 
prop. Ultrapassar aquest nivell suposarà afrontar una situació amb importants efectes 
negatius sobre: 

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

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

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

i cond icionarà cada vegada més les polítiques públiques a tots els nivells: mundial, 
nacional i local. 

Algunes evidències del canvi climàtic a nivell mundial : 

El nivell mitjà del mar és uns 20 cm més alt que al 1880 
La temperatura mitjana a la superfície de la terra i de l'oceà ha estat 0,47QC 
més alta en la dècada 2001-2010 que en el període 1961-1990 
Tots els anys del darrer decenni, excepte 2008, s'han comptat entre els 10 
anys més càlids dels quals es té registre. 
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poden trobar ja a Catalunya, i de fet existeix una abundant i extensa literatura resultat de 
la tasca investigadora, Així, tant l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 
(ESCACC)l, aprovada pel Govern de la Generalitat el novembre de 2012, com el Segon 
Informe sobre el canvi climàtic de Catalunya' identifiquen els canvis en el clima i els 
impactes més significatius, tant els ja observats com aquells amb més probabilitat que 
puguin esdevenir-se d'acord amb els resultats dels models climàtics desenvolupats pel 
Servei Meteorològic de Catalunya. 

Davant d'aquest fenomen, els governs són cridats a posar en marxa iniciatives, dins el seu 
àmbit territorial, que redueixin tant la seva aportació al global del conjunt d'emissions de 
GEH, com la vulnerabilitat dels sectors socioeconòmics i dels sistemes naturals davant els 
impactes del canvi climàtic. 

El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la necessitat 
d'actuar es produí l'any 1992 en aprovar-se el Conveni Marc de les Nacions Unides 'sobre 
canvi climàtic, que va permetre, el 1997, la signatura del Protocol de Kyoto, amb la 
finalitat de limitar el creixement i aconseguir una estabilització de les concentracions de 
GEH a l'atmosfera. En aquest sentit, els països inclosos en l'annex I d'aquest protocol es 
van comprometre a reduir les seves emissions un 5,2% respecte l'any base en el període 
2008-2012. Les successives Conferències de les Parts (COP, per les sigles en anglès) que se 
celebren anualment, realitzen el seguiment de l'acompliment del Protocol i, alhora, 
estableixen les diverses línies d'actuació que han de guiar les polítiques públiques per tal 
d' aconseguir reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (mitigació) i, a la 
vegada, preveure estratègies en les zones més vulnerables als impactes del canvi climàtic 
(adaptació). 

Dins d'aquest marc internacional, la Unió Europea ha assumit el paper de lideratge en les 
polítiques sobre eficiència energètica i canvi climàtic. Així, els estats membres de la UE 
que en el moment de la signatura i entrada en vigor del Protoco l de Kyoto en formaven 
part (coneguda com la UE dels lS), li corresponia una reducció global de les seves 
emissions d'un 8% respecte l'any base, quantitat que posteriorment va distribuir de 
manera asimètrica entre els diferents estats membres (el que es coneix com a bombolla 
europea). Posteriorment, la UE va aprovar el Paquet Legislatiu d'Energia i Clima 2013-
2020: es tracta d'un conjunt de directives que marquen com a objectius incrementar l'ús 
de les energies renovab les f ins a un 20% del consum brut d'energia fina l, reduir en un 
20% el consum d'energia primària gràcies a un increment de l'eficiència energètica, i 
reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle un 20% en l' horitzó de l'any 2020 
en relació a l'any 1990. Així mateix, s' ha creat i regulat un mercat de comerç de drets 
d'emissió de GEH a nivell europeu. 

1 El document complet de l'ESCACC es pot co nsultar a la pàgina web: 
http:/ / ca nvicl i mati c. genca t. e at/we bj . ca nte ntjh om el a ctu a litat/ docs/esca cc. pd f 
2 El document complet del Segon Informe sobre el canvi climàtic de Catalunya es pot consultar a la pàgi na web: 
http://www15.gencat. ca t/cads/AppPHP/index. php?option=com_content&task=view&id=736&ltemid=160 
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La creació d'aquest mercat de comerç de drets d'emissió ha suposat l'aplicació dels 
instruments del mercat 'al servei de la reducció de les emissions de GEH. Ara bé, les 
emissions incloses dins d'aquest mecanisme suposen aproximadament la meitat de les 
emissions a nivell de la Unió Europea (un terç en el cas de Catalunya). La resta d'emissions 
correspon als anomenats sectors difusos. Per fer front a aquestes emissions, la Unió 
Europea va establir un sistema de repartiment de càrregues entre els països amb 
l'anomenada "Decisió dels esforços compartits,,3, prenent com a any de referència l'any 
2005, el primer any en què va entrar en vigor el mercat de comerç de drets d'emissió i, 
per tant, el primer any en el que es produïa la diferenciació entre emissions sotmeses a 
aquest mercat i emissions dels sectors difusos. L'objectiu per a l'Estat espanyol va ser 
d' una reducció l'any 2020 d'un 10% respecte els nivells del 2005 . 

L'objectiu establert a nivell de la Unió Europea per a l'any 2020 no és però un punt 
d'arribada, sinó que de fet constitueix una primera etapa en el camí de reducció de les 
emissions. En aquest sentit el Consell Europeu, l'octubre del 2009 i posteriorment ratificat 
en el 20114

, va reconèixer, tot i fent seves les recomanacions del Grup 
Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic, que en l'hor itzó del 2050 Europa i el 
conjunt d'economies desenvolupades hauria de situar aquesta reducció en el nivell d'un 
80-95% per sota dels valors del 1990, si es volia limitar l'increment de la temperatura 
mitjana mundial a 22C respecte ':època preindustrial. Aquesta mirada a mig termini 
implica l'establiment d'un full de ruta que cobreixi quins han de ser els objectius a assolir 
en el període 2020-2050. 

Ara bé cal ser conscient que els compromisos en mitigació i adaptació s'han establert 
sempre a nivell d'Estats, en una construcció de dalt cap a baix. Aquest compromís no 
percola a les unitats administratives dins dels Estats, i per tant en el cas de l'Estat 
Espanyol, les comunitats autònomes no tenen establert cap objectiu específic de reducció 
d'emissions o de reducció de la vulnerabilitat, malgrat que una bona part de les 
competències i per tant de les polítiques actives a aplicar recauen sobre les comunitats 
autònomes i els ens locals. 

Durant els darrers anys, però, tal i com ha estat reconegut per les Nacions Unides, el 
paper dels governs regionals i locals és cabdal en l'èxit de la política climàtica . Així, la 
construcció de baix cap a dalt es basa en el nivell competencial, de responsabilitat i 
d'intervenció d' allò que en llenguatge de les Nacions Unides s' anomena les "subnations" . 
Aquest és el cas de Catalunya, amb àmplies competències i, per tant, amb una gran 
capacitat per incidir tant en el nivell d'emissions de GEH, molt especialment per a les 
emissions difuses (transport, mobilitat, agricultura, residus, aigua), com en les mesures 
d'adaptació als impactes sobre els diversos territoris (Pirineus, zona litoral, Delta de 
l'Ebre), sistemes físics (boscos, aigua, costes) i sectors socioeconòmics (salut, 

3 Decisió núm. 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abri l de 2009 sobre l'esforç dels 
Estats membres per reduir les seves emissions de GEH. 
~ Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu , al Consel!, AI Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les regions (COM(2011) 112 linal) : Full de ruta cap a una economia hipocarbónica competitiva el 
2050 
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infraestructures, agricultura, gestió forestal, turisme, habitatge) més vu lnerables als 
impactes del canvi climàtic . 

En conseqüència amb aquest nivell competencial que disposa Catalunya, és escaient 
repetir el mateix esquema que va utilitzar la Unió Europea però a nivell de l'Estat 
espanyol, establint així objectius territorialitzats que facilitin una veritable governança 
multinivell. Sense aquest mecanisme es fa extremadament difíci l poder garantir el 
comp liment de l'objectiu establert per la Unió Europea. Aquesta territorialització 
d'objectius que Catalunya està disposada a assumir, necessitaria també de l'establiment 
dels recursos econòmics adients, tal i com la Unió Europea va posar en mans dels Estats 
amb el repartiment dels recursos econòmics procedents de la generalització del 
mecanisme de la subhasta a la tercera fase del mercat de comerç de drets d'emissió 
(2013-2020), o mitjançant d'altres recursos econòmics que es puguin generar en aplicació 
d'una reforma de la fiscalitat que, sense augmentar la càrrega impositiva, gravin 
determinats usos que tenen un fort impacte en les emissions de GEH. 

El Govern de la Generalitat conseqüentment amb les raon s exposades, ha anat 
desenvolupant una important activitat emprant una gran diversitat d'instruments: 

- Planificació. Alguns exemples són el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012, 
el Pla d'Energia i Canvi Climàtic (PECAC 2012-2020) o l'Estratègia Catalana d'Adaptació al 
Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020), sense oblidar planificacions o actuacions d'àmbit 
sectorial on també s'han abordat els aspectes relatius al canvi climàtic: el Pla general de 
pol ítica forestal, el Pla estratègic de turisme, el Pla de desenvolupament rural, la 
implantació de polítiques de peatges segons la categoria ambienta l dels vehicles, 
l'aplicació de po lítiques en matèria de recollida selectiva de residus o els incentius a la 
millora en l'eficiència energètica, per citar només alguns exemples més recents. 

- Autoregulació. L'exemple més significatiu és el Programa d'Acords Voluntaris per a la 
reducció de GEH, creat l'any 2010 i que ja compta amb més de 120 organitzacions 
adherides i que han posat en marxa més de 600 actuacions per a la reducció de les seves 
emissions. També és important destacar l'acord amb el sector cimenter català, que entre 
d'altres inclou aspectes lligats a la reducció d'emissions de GEH, l'impuls a l'ecodisseny i 
el suport a la implantació d'altres instruments voluntaris com són els sistemes de gestió 
ambienta l o d'ecoetiquetatge de productes i servies que, encara que no són específics del 
canvi climàtic, també tracten alguns dels seus as·pectes. 

- Governança : L'exemple més clar és la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, 
creada l'any 2007, amb l'objectiu de disposar d'un òrgan que faciliti la coordinació de les 
diferents actuacions dels Departaments que per raó de les seves competències sectorials 
més incidència tenen en l'àmbit del canvi climàtic, ja sigui per la vessant de la mitigació o 
de l'adaptació. 

Incentivació: Des del Govern s'han posat en marxa convocatòries d'ajuts que 
directament o indirectament tenen implicacions en matèria de canvi climàtic. Alguns 
exemples són convocatòries d'ajuts per al càlcul de la petjada de carboni en productes 
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agrícoles, per la implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica en edificis o en la 
il·luminació, pel desenvolupament de la mobilitat elèctrica o amb mitjans no motoritzats 
(carrils bici)', o el desenvolupament de plans d'adaptació al món local. 

- Informació i participació: També en aquest àmbit han estat moltes les actuacions 
desenvolupades. En primer lloc, cal tenir present que en l'aprovació de la majoria dels 
plans indicats anteriorment, s'inclouen processos d'informació i participació. Així mateix, 
Catalunya ha estat la seu d'importants esdeveniments relacionats amb el canvi climàtic 
com els BCN Talks previ a la Cimera de Canvi Climàtic del 2009 de Copenhaguen o la 
CarbonExpo, la principal fira mundial dels mercats de carboni que des del 2009 alterna la . 
seva celebració a Colònia i Barcelona, sense oblidar multitud d'altres actes sectorials on 
els temes relatius a l'eficiència energètica, energies renovables o emissions de GEH són 
cada cop més importants (cas del saló Construmat, Smart Citi es, ".l. Finalment, indicar 
que només l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha participat en més de 350 jornades i 
seminaris entre el 2009 i 2013. 

Tot aquest conjunt d'actuacions no normatives han permès assolir una experiència i un 
bagatge extraordinàriament important que han refermat la necessitat de disposar d'una 
Llei de canvi climàtic a Catalunya . A la memòria preliminar i la memòria general es pot 
trobar una descripció més detallada del les raons que suporten la necessitat de disposar 
d' una normativa específica sobre canvi climàtic. Aquí només es fa una breu enumeració 
dels temes: 

Establir com a objectiu compartit de país l'avenç cap a un model econòmic de baixa 
intensitat en carboni. 
Situar l'actuació en matèria de canvi climàtic a Catalunya de forma coherent amb la 
política climàtica de la Unió Europea. 
Millorar l'apl.icació de la normativa comunitària. 
Afirmar el marc competencial català i de les institucions catalanes com a actors 
rellevants en la recerca i aplicació de polítiques tant en l'àmbit de la mitigació com de 
l'adaptació i, alhora, vetllar perquè en els àmbits amb concurrència de competències 
amb l'Administració General de l'Estat, el seu desenvolupament sigui coherent amb 
els objectius d'aquesta Llei, sobretot en camps com l'energia, la gestió de l'aigua o les 
infraestructures. 
Reforçar la coordinació dins l'admin istració catalana, tan des de la vessant interna en 
el Govern de la Generalitat com amb la resta d'administracions, i clarificar i 
desenvolupar .de forma plena tots aquells aspectes que en matèria de política 
climàtica han de guiar les accions de les institucions i de la societat catalanes per 
dotar de més solidesa llur actuació. 
Reforçar la planificació actualment existent. 

Així mateix aquesta mateixa experiència ha permès determinar quins elements de les 
actuacions que ja s'estan realitzant és convenient que s'incloguin en el marc d'una Llei. Es 
podria argumentar que si ja són actuacions que s'estan desenvolupant, no hi hauria 
necessitat de ser incloses en una norma amb rang legal. Però la transversa litat i 
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'multidimensionalitat del canvi climàtic, entès en tota la seva complexitat, necessita d' un 
instrument que estableixi de manera clara qu ins han de ser els principis, els objectius i els 
instruments mínims que permetin el conjunt de la societat cata lana fer front a aquest 
repte. En cas contrari es corre el risc d'entrar en una dinàmica de dispersió d'objectius, 
pèrdua de coherència entre les diferents polítiques i de discontinuïtat en el temps de les 
actuacions. Que la Llei reculli aquesta experiència assegura que el seu contingut estigui 
millor adaptat a la realitat política, social, econòmica, ambiental i cultural de Catalunya. 

b. Els objectius de l'Avantprojecte 

Els objectius de l'Avantprojecte de Llei sintonitzen clarament amb les recomanacions de 
les Nacions Unides per fer front al canvi climàtic així com amb els diferents acords 
europeus en matèria de canvi climàtic. Per il ·lustrar aquesta afirmació ens podem 
remetre a l'Estratègia europea d'adaptació al canvi climàticS, al Paquet energia i clima 
objectiu 20206 o a les Conclusions del Consell Europeu d'objectius de reducció del GEH 
pel 20307 

L'Avantprojecte de Llei inclou com objectius principals: 

1. Reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. (GEH); mitigació 
2. Preveure estratègies a seguir per als territoris, sectors i sistemes més 

vulnerables als impactes del canvi climàtic; adaptació 

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

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

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

5. Esdevenir un país avançat en la investigació i implementació de noves 
tecno logies. 

6. Visualitzar el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació, 
com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. 

Tots aquests quatre objectius, fins i tot el número 6, tenen com a finalitat última reduir 
les emissions de GEH i la vuln erabilitat del país davant els efectes del canvi climàtic; és a 
dir, són eines per a l'assoliment dels dos primers objectius. 

5 ~,riP:'!" " l ~- ',;~X .( . t..: ~c ¡)a . e!d : egal-~g l t~DnsS/TXT/PDFI ?.lJ!E.C!2LEX : 5?. ? 13DC O/.16& ~I Çlm:;:EN 
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L'article 1.1. de l'Avantprojecte diu, literalment: "L'~bJe.ctiu .. d:a,;¡<.l.,sta-.l.lei és e<H'lt~fm:t¡,... 
l'assoliment d'una societat innovadora, sostenible i econòmicament competitiva amb 
baixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millor adaptada als impactes del 
canvi climàtic". Aquí es tornen a posar de manifest els dos objectius principals de 
l'Avantprojecte: la mitigació i l'adaptació. 

La reducció de les emissions es pot aconseguir reorientant les activitats que provoquen 
les emissions o bé augmentant l'eficiència en l'ús de recursos d'aquestes activitats de 
manera que es pugui fer més amb menys emissions. Aquest punt determina que les 
mesures que inclou l'Avantprojecte tinguin com a objectiu reduir les emissions sense 
reduir l'activitat econòmica; ans al cOlltrari, esperonant-la tot i millorant la competitivitat 
amb solucions innovadores i sostenibles. 

Aquest primer article acaba en una frase que defineix molt bé el tarannà d'aquest 
Avantprojecte: 
"La respansabilitat en l'assaliment dels objectius d'aquesta Llei és compartida pel conjunt 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals, dels sectors productius, dels 
agents polítics, socials i econòmics, així com de la ciutadania en general." . 

L'article 3 de l'Avantprojecte de Llei defineix els dos conceptes; adaptació i mitigació : 

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

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

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

Aquests objectius i percentatges de reducció els podem visualitzar a la següent taula amb 
les dades expressades en milers de tones de CO'eq 

Any Base 2005 Object iu 2020 

Emissions totals GEH 55 .903 40.973 

Emissions del règim del comerç de drets d'emissió 22.062 10.508 • 

Emission s originades als Sectors Difusos 35.841 30.465 

• L'objectiu d'emissions 2020 del règim del comerç de drets d'emissió s'han estimat a 
partir de la previsió d'assignació d'emissions que rebran les instal ·lacions a Catalunya . 
Aquesta.es pot veure . modificada al llarg del temps segons el nivell de producció de les 
instal ·lacions que formen part del règim del comerç, així com per les instal ·lacions que 
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puguin cessar .Ia seva activitat o iniciar una de nova. En tot cas, el conjunt d'instal'lacions 
catalanes que formen part de règim rebran un quantitat determinada de drets d'emissió, i 
si pel seu funcionament les seves emissions de GEH excedeixen aquests drets hauran de 
comprar la diferència en el mercat europeu, de la mateixa manera si les seves emissions 
de GEH es situen per sbta dels drets rebuts els podran vendre també en aquest mercat. 

Per aquest motiu i d'acord també amb els criteris de la política europea els objectius de 
reducció d'emissions de l'Avantprojecte de Llei es centren en les emissions originades als 
sectors difusos 

Els objectius de mitigació d 'emissions de GEH per al 2020 equivalen a una reducció anual 
de 1'1,7% de les emiss ions totals i de 1'1% en el cas de les emissions difuses respecte els · 
valors del 2005 . 

Cal fer notar el següent: D' acord amb l'Inventari d'emissions de GEH del 2012, el darrer 
disponible, les emissions dels sectors difusos van de ser 28.637 milers de tones de CO2•q 

per tant l' objectiu de limitar aquestes emissions als 30.465 milers de tones de CO2•q pel 
2020 pot semblar un objectiu aparentment poc ambiciós. Tanmateix aquestes emissions 
del 2012 corresponen a l'any de màxima recessió econòmica acumulada on un seguit 
d'indicadors macroeconòmics molt vinculats a les emissions de GEH, com pot ser la 
mobilitat, el PIB, l'atur i la baixa taxa de mobilitat obl igada, l'índex de consum, etc, es van 
situar en termes generals en nivells excepcionals. 

En la mesura que l'economia es recuperi aquestes 30.465 milers de tones de C02., pel 
2020 esdevindran un objectiu amb major ambició. Els estudis a Catalunya indiquen que 
existeix una corre lació força alta entre el creixement del PIB i les emissions de GEH i si ens 
centrem en períodes d'àmplia expansió econòmica aquesta correlació és encara més 

elevada . 

No existeixen dades d'emissions a Catalunya pels sectors difusos pel 2014 però si que ja 
es pot contrastar com la venda de combustibles d'automoció es van incrementar en 
termes d'un 2 o 3% segons el tipus de combustible. Això referma la idea que l'any 2012 
per tots els condicionants de la crisi econòmica és un any amb unes emissions 
excepcionalment baixes. 

c. Identificació de les opcions de regulació 

Un cop plantejada la necessitat i l'oportun it at de disposar d' aquesta nova Llei, ca l establir 
quin ha de ser el seu plantejament partint de la base que el canvi climàtic és un fenomen : 

Global i local: la causa n'és la suma de les aportacions enforma d' emissions de GEH 
de tothom i les conseqüències s'estenen a tot el planeta, però l'aplicació de mesures 
per reduir les emissions de GEH, els impactes, la vulnerabilitat així com la forma de 
fer-h i front, tenen una base regional/local molt important. 
Transversal: tots els sectors socioeconòmics i sistemes naturals hi. estan implicats. 
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Polifònic: DeS de cada una de les seves capacitats i responsabilitats 'l'administració, les 
e~p'reses, els 'sindicats, les organitzacions de defensa mediambiental, les institucions 
de recerca, els ciutadans, etc .. tots són actors i protagonistes. 
Multidimensional: medi ambient, economia, seguretat (energètica, alimentària, 
recursos hídrics), equitat social ... són factors íntimament relacionats, que afecten i 
poden resultar afectats pèr l'evolució futura del clima . 
Real però no exempt d'incerteses: Les evidències sobre la seva existència hi són, però 
és cert que no es coneixen tots els mecanismes que regulen .el clima, ni tots els 
impactes que se'n poden derivar, ni l'efectivitat de totes les mesures, o els seus 
costos . No es poden aplicar receptes. Cal certa flexibilitat per anar incorporant nou 
coneixement. 

Per aquests motius el model de norma pel qual s'ha optat es basa en: 

L'incentiu i la complicitat i no pas en l'obligació. la intervenció i el control. El conjunt 
de mesures i instruments presents a la Llei persegueixen establir un marc d'actuació 
on aquelles activitats que orientin la seva activitat de manera coherent amb els 
objectius de la Llei en puguin resultar beneficiades, tenint sempre presenf les 
característiques del teixit empresarial cata là, majoritàriament constituït per pètites i 
mitjanes empreses. 

Establir amb claredat els objectius que es volen assolir. però deixant llibertat en com 
es poden assolir. S'opta per un model que incorpora la necessària gestió de la 
incertesa i per tant proposa un model organitzatiu i d'establiment d'objectius flexible, 
que fa de l'avaluació sistemàtica i independent de resultats un punt bàs ic i que alhora 
li permet anar incorporant en cada moment el millor coneixement disponible per als 
diferents sectors i sistemes. 

Fomentar la participació i la transparència . Som davant d'un fenomen amb profundes 
arrels socials, que' sovint queden emmascarades pels aspectes tecnològics: és el 
model de desenvolupament el que ha generat l'increment de la concentració de GEH 
a l'atmosfera. Així mateix la capacitat de resiliència de les societats front els efectes 
del canvi climàtic vindrà molt determinada pels valors que siguin dominants en 
aquestes societats. Per tot això la Llei opta en primer lloc per establir mecanismes de 
transferència i transparència de la informació, sense els quals difícilment es pot 
plantejar una participació real i efectiva, per segu idament canalitzar aquesta 
participació. 

Incorporar els instruments econòm ics que permetin disposar dels recursos necessaris 
per l' assoliment dels objectius plantejats. 

Amb aquest plantejament i per assol ir aquests dos objectius principals (la mitigació i 
l'adaptació) l'Avantprojecte de Llei estableix tot un seguit de mesures: 
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1. Marc estratègic de referència de mitigació (art. 4) 
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L'ha d'elaborar el departament que té competències en matèria de canvi climàtic i ha de 
comptar amb la participació de la resta de departaments i dels diversos actors implicats i 
ha de recollir, entre d'altres: 

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

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

Actualment es disposa del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, 
aprovat per Acord del Govern de 9 d'octubre de 2012. Aquest Pla constituiria una part 
d'aquest marc estratègic de Referència de mitigació atès que inclou exclusivament les 
emissions de GEH vinculades al cicle energètic i que aproximadament representen el 75% 
del total de les emissions de Catalunya. Per altra banda, són en fase d'elaboració els 
treballs que han de conduir a completar el marc estratègic amb la resta d'emissions 
procedents del sector agrícola, residus, gasos fluorats i, també, la capacitat d'embornal 
dels boscos catalans. El 2008 es va elaborar el primer Marc de Referència amb el nom de 
Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya, el qual abastava el total de les 
emissions. 

2. Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera i Inventari d'emissions de GE" de 
Catalunya (art. 5) 

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

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

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

Tant si procedeixen de fonts antropogèniques com naturals. 

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

les emissions de GEH de l'altre inventari i 
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Tots dos inventaris s'han d'actualitzar anualment i han d'estar disponibles al portal 
institucional de la Generalitat . En aquest cas la pròpia Generalitat s'obliga a elaborar 
anualment aquests dos inventaris i a tenir-los disponibles en el seu web. És un compromís 
que la Generalitat vol establir amb la ciutadania perquè aquests inventaris són necessaris 
per determinar si s'estan assolint els nivells de reducció d'emissions de GEH fixats. S'ha 
volgut regular a nivell de Llei per atorgar més força a aquest compromís . 

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

3. Integració de la reducció d'emissions de GEH en la planificació, execució i control 
de les polítiques sectorials (arts. 9-22) 

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

Agricultura (art. 10) 
Ramaderia (a rt. 10) 
Boscos i gestió forestal (art. 13) 
Energia (art. 14) 
Indúst ria (art . 15) 
Serveis (art. 15) 
Comerç (art . 15) 
Infraestructures (art. 16) 
Residus (art. 17) 
Transports (art. 19) 
Mobilitat (art. 19) 
Turisme (art. 20) 
Universitats i Recerca (art. 21) 
Urbanisme (art. 22) 
Habitatge (art . 22) 
Difusió del coneixement i sensi bilització (art. 50) 

S'han volgut 'èstabli r unes línies d'actuació per a cadascun dels sectors qu e, segons el cas, 
arriben a un nivell més alt de detall. S' ha volgut regular a nivell normatiu per assoli r un 
major compromís dels diferents àmbits amb les actuacions que s'hi estableixen . 
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4. Marc estratègic de referència d'adaptació (a~t. 7) 
: , .. _-,-_ ..... -.-._----

L'ha d'elaborar el Departament que té competències en matèria de canvi climàtic i ha de 
recollir, entre d'altres: 

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

La Generalitat s'obliga també a elaborar aquest marc estratègic per establir un seguit de 
mesures concretes a dur a terme per reduir la vulnerabilitat davant els impactes del canvi 
climàtic . S'ha volgut regular a nivell de Llei per atorgar més força a aquest compromís de 
la Generalitat. El Llibre Verd d'Adaptació al Canvi Climàtic de la UE recomana que les 
diferents organitzacions admin istratives europees redactin llurs plans d'adaptació. Per 
tant, la seva inclusió a la Llei vindria a donar compliment a aquesta recomanació. 

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

5. Projeccions climàtiques a Catalunya (art. 8) 

El Servei Meteorològic de Catalunya ha d'elaborar i revisar les projeccions climàtiques de 
Catalunya en base als escenaris establerts pel Grup Intergovernamental d'Experts en 
Canvi Climàtic. Aquestes projeccions serviran de base per a l'elaboració del marc 
estratègic de referència d'adaptació i de les planificacions sectorials pel que fa a 
l'adaptació. 

La Llei 15/2001, de 14 de nombre, de meteorologia ja estable ix aquestes funcions dins les 
competències del Servei Meteorològic de Catalunya. La seva inclusió a la Llei, reforça i 
consolida aquest paper de referent. 

6. Integració de l'adaptació en la planificació, execució i control de les polítiques 
sectorials (arts. 9 a 22) 

Els departaments de la Generalitat han d' integrar en llur planificació i programació 
sectorials els objectius referents a la reducció de la vulnerabilitat dels impactes del canvi 
climàtic establerts en el marc estratègic de referència . Ho han de fer els departaments 
amb competències en: 

Agricultu ra (art. 10) 
Ramaderia (art . 10) 
Aigua (art. 11) 
Biodiversitat (art. 12) 

14 
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Boscos i gestió forestal (art . 13) 
Energia (art. 14) 
Comerç (art . 15) 
Indústria (art. 15) 
Serveis (art. 15) 
Infraestructures (art. 16) 
Residus (art. 17) 
Salut (art . 18) 
Mobilitat (art. 19) 
Transports (art. 19) 
Turisme (Art. 20) 
Universitats i Recerca (art. 21) 
Urbanisn:e (Art. 22) 
Habitatge (art. 22) 
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Difus ió del coneixement i sensibilització (art. 50) 

Concretament, els instruments de planificació i programació sectorials han d'incorporar: 

Els impactes observats i previstos del canvi climàtic sobre els sectors 
socioeconòmics, els sistemes naturals i els territoris més vulnerables . 
El coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques a Catalunya 
per diferents horitzons tempora ls. 
Les mesures de resposta viab les econòmicament, social i ambienta l que han 
d'adoptar les institucions públiques i els ageots privats. 

Per a cada cas l'Avantprojecte estableix quins aspectes concrets s'han de planificar i 
preveure, arribant a un nivell .de detall menor o major s'egons el sector i el coneixement 
disponible. 

S'ha volgut regular a nivell normat iu per asso lir un major compromís dels diferents àmbits 
amb les actuacions que s'hi estableixen. 

7. Mesures concretes de mitigació i adaptació 

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

7.1. Sectors industrial i de serveis: 

Les empreses dels sectors industrial i de serveis (art. 15.1) que: 

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

Hauran d'acreditar que: 

Han incorporat l'anàlisi de la seva vulnerabil itat front als impactes del canvi 
climàtic d'acord amb el marc estratègic de referència d'adaptació i, si escau, 
han establert un calendari de mesures d' adaptació. 
Han fet l'inventari d'emissions de GEH del conjunt dels seus centres a 
Catalunya així com les actuacions que estan fent per reduir-les i les dades de 
l'inventari han estat validades per una entitat de certificació independent (tret 
que estiguin incloses dins el comerç de dret d'emissió de la UE) . 

Les empreses (art. 15.2) 

Amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt tinguin menys de 250 
treballadors 
Hagin adoptat les mesures descrites i que es demanen a les empreses de més 
de 250 treba lladors. 

Tindran els següents avantatges: 

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

En el cas de les pimes l'Avantprojecte només estableix les mesures com un incentiu 
perquè es tindrà en compte en diferents criteris de selecció. En el cas de les empreses de 
més de 250 treballadors, en canvi, serà imprescindible per poder acollir-se a determinats 
ajuts, bonificacions i beneficis fiscals. Respecte la situació actual de no exigència, el que es 
pretén és que les polítiques d'ajut i subvenció serveixin també com a motor de canvi i 
vehicle per a la introducció de pràctiques de monitoratge i posterior informe. 

7,2. Infraestructures: 

Els gestors d'infraestructures existents (art. 16.1) de: 

Ports 
Aeroports 
Transport terrestre 
Energia 
Residus 
Aigua 
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de Catalunya, que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals pel que fa a 
actuaGions i projectes de naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per una 
economia baixa en carboni establerts o gestionats per la Generalitat hauran d'acreditar 
que: 

Han incorporat l'anàlisi de la seva vulnerabilitat ·davant els impactes del canvi 
climàtic d'acord amb el marc estratègic de referència d'adaptació i, si escau, 
han establert un calendari de mesures d'adaptació. 
Han fet l'inventari d'emissions de GEH del conjunt dels seus centres a 
Catalunya així com les actuacions que estan fent per reduir-les i les dades de 
l'inventari han estat validades per una entitat de certificació independent (tret 
que estiguin incloses dins el comerç de dret d'emissió de la UE). 

Els promotors de la planificació i els projectes constructius de noves infraestructures 
que es desenvolupin a Catalunya en matèria de (art. 16.2): 

Ports 
Aeroports 
Transport terrestre 
Energia 
Residus 
Aigua 

hauran d'incorporar, en el marc de l'avaluació ambiental de plans i projectes: 

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

Respecte la situació actual de no exigència, el que es pretén és que les polítiques d'ajut i 
subvenció serveixin també com a motor de canvi i vehicle per a la introducció de 
pràctiques de monitoratge i posterior informe. 

7.3. Turisme: 

Entre els criteris de valoració (art. 20.2) per al finançament de projectes per al foment del 
turisme en el marc del fons creat a la Llei 5/2012 i desenvolupat al Decret 161/2013, o 
d'altres instruments de finançament públics, s'i'nclourà com a criteri de selecció positiu el 
fet que els beneficiaris disposin d'una planificació que inclogui les mesures necessàries 
per tal de : 

Redu ir llur impacte en la generació de GEH. 
Incrementar l'eficiència i l'estalvi d' aigua i energia i de reducció de la generació 
de residus. . 
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Disminuir la vulnerabilitat davant fenòmens meteorològics extrems. 
Establir un programa de sensibilització, informació i educació, tant per als 
treballadors del sector com per als turistes, sobre l'ús sostenible dels recursos . 

S'instarà els ajuntaments de municipis turístics (art. 20.3) a què disposin d'una avaluació 
de la seva vulnerabilitat, especialment en relació als serveis bàsics municipals que han de 
garantir, atès que en època estival estan sotmesos a una major pressió per ser una època 
de màxima afluència turística . 

Els beneficiaris dels recursos del Fons per al foment del turisme no estan obligats a fer les 
actuacions que estableix l'Avantprojecte; fer-les, els afavorirà a l'hora d' optar als 
esmentats recursos. 

Els ajuntaments dels municipis que t inguin la consideració de turístics tindran l'ob ligació 
de fer les actuacions que estableix l'Avantprojecte. S'estima que aquesta obligació es 
imprescind ible per reduir-ne la seva vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic. 
Respecte la situació actual de no exigència, el que es pretén és que les polítiques d'ajut i 
subvenció serveixin també com a motor de canvi i vehicle per a la introducció de 
pràctiques de monitoratge i posterior informe. 

7.4. Transports: 

Les empreses de transport de mercaderies els operadors de transport públic de 
viatgers (art. 19.2): 

Han d'informar de la quantitat de GEH emesos per a la prestació del serve i. 

En aquest cas, l'Avantprojecte estableix una nova obligació d'informació a les empreses 
de transport de mercaderies i als operadors de transport públi c de viatgers però deixa al 
desenvolupament reglamentari (disposició fina l t erce ra) el calendari i abast. S'anuncia ja 
que el reglament que desenvolupi aquesta mesura establirà, per tant, mesures de 
flexibilització per a les pimes. 

Cal fer notar que la normativa francesa sí que incorpora aquestes ob ligacions, per tant, 
totes les empreses de transport de mercaderies que trebal lin també a França ja han de 
lliurar aquesta informació. Respecte la situació actual de no exigència el que es pretén 
amb aquesta mesura és que en un dels sectors que més incidència té en el global de les 
emissions de GEH (un 27% del total i un 41% de les difuses)", generi informació real sobre 
les emissions associades a la seva activitat. 

7.5. Edificació (disposició transitòria cinquena): 

Els propietaris o promotors d'edificis nous o d'edificis existents de t itu laritat privada 
sotmesos a una gran rehabilitació : 

8 Catalunya i els objectius de reducció d'emissions de GEH. 5è Informe de Progrés: Compliment del Protocol 
de Kioto a Catalunya. Document de Canvi Climàtic núm. 7. Novembre 2014. 
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Han d'incloure un disseny que compleixi amb els requisits corresponents a un edifici 
de consum d'energia gairebé nul en la so l·licitud de la llicència d'obres si es presenta a 
partir de 1'1 de gener de 2019. 

Amb aquest mesura el que es pretén és assegurar el compliment efectiu dels terminis 
establerts a la normativa europea, la Directiva 2010/31/UE . Aquesta Directiva estableix 
que a partir del 2020 els nous edificis de titularitat privada s'hauran de construir tenint en 
compte aquestes característiques. Considerant però els terminis d'aprovació dels 
projectes constructius, resulta necessari que com a mínim un any abans aquest procés 
d'aprovació ja inclogui com a requisit que les sol · licituds dels nous projectes constructius 
es facin pensant amb aquest nou requeriment. En cas. contrari, h i ha el risc que després 
de l'any 2020 s'executin projectes aprovats anteriorment sense que tinguin present 
aquest nou plantejament. 

8. Comissió lnterdepartamental del Canvi Climàtic (art. 24) 

És un òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de canvi climàtic i 
serà qui farà el seguiment del compliment de la Llei de Canvi Climàtic. La seva composició 
i el seu règim de funcionament es determina ra n reglamentàriament. Aquesta Comissió ja 
fou creada per Acord de Govern de 18 d'octubre de 2011 i mentre no es desenvolupi 
reglamentàriament la seva composició i funcionament serà d'aplicació el que estableix 
aquest Acord . 

La seva inclusió a la Llei reforça el seu paper i li confereix una major estabi litat, en tant 
que constitueix l'element clau dins la governança en matèria de clima. 

9. Consell Català del Clima (art. 25) 

És l'òrgan col ·legiat de la Generalitat en matèria de participació pública, informació 
consulta de les polítiques climàtiques. 

La seva composició i el seu règim de funcionament es determinaran reglamentàriament . 
Tot i així es preveu que hi hagi representants de l'administració local, de la recerca i 'del 
mon empresaria l, sindical, veïnal, ambiental i econòmic de Catalunya. 

Actua lment no existeix un òrgan d'aquestes característiques i atès el gran nombre 
d' actors implicats en l'àmbit del canvi cl imàtic, és del tot punt necessària la seva creació 
com un element clau de governança i transpa rència . 
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10. Avaluació de ¡es polítiques climàtiques. Informe triennal (art. 26) 

Aquest informe l'haurà d'elaborar la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic 
(CI CC) cada tres anys i elevar-lo al Govern i al Parlament. 

Ha d'incloure: 

L'avenç de· les mesures en matèria de mitigació i adaptació contingudes en els plans 
d'acció sectorials. 
Una avaluació, elaborada per un grup d'experts independents, sobre la planificació, el 
grau d'execució i el foment de les polítiques climàtiques així com les orientacions a 
seguir. 

Els departaments de la Generalitat hauran de fer arribar a la CICC, amb la periodicitat que 
es determini, la informació sobre els diversos indicadors en matèria d'avaluació de 
polítiques de canvi climàtic. En funció dels resultats d'aquest informe el Parlament podrà 
requerir el Govern perquè revisi la planificació de les polítiques climàtiques i, per tant, els 
objectius i terminis inicialment previstos en funció del grau d'acompliment en la 
implementació de les mesures. L'informe es publicarà al web de la Generalitat. 

Com en el cas dels inventaris d'emissions o dels marcs estratègics de referència, en 
aquest informe triennal de seguiment la Generalitat vol obligar-se normativament a 
elaborar-lo, a elevar-lo al Parlament i a publicar-lo en el seu web. 

Actualment existeixen informes que de manera parcial i incompleta informen sobre 
l'evolució a Catalunya de diferents aspectes vinculats al canvi climàtic. Amb aquesta 
mesura, però, es vol fer un pas més en el que és la introducció de la cultura de l'avaluació 
de les polítiques públiques. 

11. Cooperació amb l'administració local (art. 27) 

El Govern de la Generalitat fomentarà la participació dels ens locals en la planificació de 
les polítiques climàtiques i en els plans d'acció sectorials de cada departament. El Govern 
de la Generalitat ha de promoure que els ajuntaments de municipis no turístics també 
integrin en la seva planificació la mitigació de GEH i l'adaptació als impactes del canvi 
climàtic . 

En aquest cas, l'Avantprojecte fa referència als incentius financers que ja s'han establert 
en l'Ordre TES/422/2012, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions contra 
el canvi climàtic, convocades enguany mitjançant la Resolució TES/ 607/2014. El fet 
d'incloure-ho en l'Avantprojecte referma la voluntat de continuïtat d'aquests ïncentius 
que es consideren cabdals per la proximitat dels ajuntaments a la rea litat social i 
ambiental, un aspecte clau en l'èxit de les mesures d' adaptació i de mitigació. 
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Tots els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen han de: 

Disposar d'un inventari de les emissions de GEH dels seus edificis, instal·lacions 
i dels serveis que presten. 
Establir un object iu de reducció d'emissions i un programa d'actuacions. 
Incloure especificacions tècniques i/o criteris d'adjudicació relat ius a l'ús 
eficient de recursos i a la minimització d'emissions de GEH en els seus 
procediments de licitació. 
Fer pública la informació sobre el grau d'assoliment dels objectius i de les 
mesures correctores que es proposin en cas de desviació amb el contingut 
mínim establert a l'annex 11. 

També han d'assolir un consum energètic gaire bé nul en els edificis nous de titu laritat 
pública (disposició transitòria cinquena) . 

La Generalitat s'obliga més enllà del que estableix la normativa vigent. En el cas del 
consum energètic gairebé nul s'avança un any a l'aplicació de la normativa europea, la 
Direct iva 201O/31/UE, per les mateixes raons que les exposades en el punt 7.5. 

13. Foment de les infraestructures d'energies renovables (art. 29) 

El Govern de la Generalitat podrà declarar com a obres d'interès públic aquelles 
infraestructures d'energies renovables que responguin a una planificació general. Les 
compensacions econòmiques als territoris que acullin la infraestructura han d'incloure els 
municipis fronteres o . pròxims i no limitar-se només al que acull la infraestructura. 
Aquesta mesura vol ag ilitar la tramitació dels permisos necessaris per a la construcció 
d'infraestructures d'energies renovables 'i, així, facil itar-ne el desenvolupament i fer-n e 
més justa la compensació que reben els municipis. 

En els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es 
desenvolupin a Catalunya cal valorar les emiss ions de GEH produïdes per la seva execució 
i gestió, així com llur vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic. Ambdós 
aspectes ja estan previstos a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,de Eva(uación Ambiental. 

14. CoHaboració i cooperació internacionals (art. 30) 

El Govern de la Generali tat ha de manten ir i potenciar el seu compromís i la seva activitat 
internacionals , Cal regular a nivell normatiu aquesta participació internacional de la 
Generalitat per potencia -la i garantir-la perquè es considera imprescind ible per disposar 
de la màxima informació necessària per desenvolupar eficaçment les mesures de 
mitigació i adaptació . 
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Per tal d' identificar els possibles instruments fiscals a desenvolupar dins l'Avantprojecte 
de Llei es van estudiar els sectors de la mobilitat i l'edificació, que són dues de les 
activitats que generen tant de manera directa com indirecta gran part de les emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle. Així mateix es van estudiar les alternatives que podien 
existir en referència a la fiscalitat sobre productes, atès que el consum de productes 
també és un generador directe i ind irecte d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

De l'anàlisi realitzada en els sectors de la mobilitat i l'edificació es constaten les 
limitacions existents a l'hora d'aplicar figures de fiscalitat ambiental (impostos, 
subvencions, deduccions, etc). especialment pel fet que la Generalitat de Catalunya té 
limitades competències normatives en la majoria de casos, ja que moltes figures estan 
regulades a nivell estatal i europeu. 

De ' Ia mateixa manera, molts dels instruments que es podrien desenvolupar són 
competència del món local, en especial pel que fa a l'edificació. En aquest sentit, a 
l'article 32 "Coordinació amb el món local", es fa esment que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya fomentarà l'aplicació d'una política fiscal en els ens locals d'acord als 
objectius de la Llei però sempre en l'àmbit de les seves competències. 

On sí va detectar·se un marge de millora en el desenvolupament de les figures relatives a 
la fiscalitat ambiental és en les emissions de GEH dels vehicles. Per aquest motiu es 
proposa la creació d'un Impost sobre les emissions de CO, dels vehicles de tracció 
mecànica. La seva aplicació és coherent amb l'impost de matriculació sobre les emissions 
de CO, que ja es fa efectiu en la compra del vehicle . 

Una alternativa estudiada per abordar la fiscalitat a la mobilitat fou la reconfiguració de 
l'impost sobre hidrocarburs en la seva part autonòmica . Actualment, a Catalunya ja 
s'aplica el tipus màxim que permet la legislació per tots els carburants, a excepció del 
gasoil d'usos especials i de calefacció i del biodièsel per algun ús concret. De l'anàlisi 
realitzada per incrementar aquests tipus es va concloure que no contribuiria a un canvi de 
comportament en el consum d'aquests combustibles i, per tant, va desestimar-se 
l'alternativa d'actuar en la part autonòmica de l'impost sobre hidrocarburs: 

En relació a la fiscalitat sobre productes, van estudiar-se les diferents alternatives 
d' imposició fiscal. Els criteris que havien de complir aquests productes per ser gravats per 
un nou impost havien de ser el següents: 

Una reducció quantificable de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 
com a conseqüència de l' aplicació de l'impost. 
Contribuir a un canvi de comportament en el consumidor cap a un ús més eficient 
dels recursos. 
Viabilitat de l'aplicació de l' impost sense generar costos econòmics excessius al sector 
privat o al sector públic per la seva gestió. 
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Es van analitzar les diverses experiències europees sobre la fiscalitat de productes amb 
criteris d'emissions de GEH i únicament es van identificar com a replicables a Catalunya la 
compra d'electrodomèstics o de pneumàtics ineficients des del punt de vista del consum 
energètic i les seves emissions de GEH associades. L'objecte de l' impost es basava en 
gravar la compra d' aquells electrodomèstics o pneumàtics ineficients i deixar-ho neutre 
amb aquells altres eficients. Els criteris d'eficiència d'aquets productes venien 
determinats per la seva etiqueta energètica .. 

De la creació d'aquests dos possibles impostos es va realitzar una avaluació d'acord als 
criteris prèviament establerts i es va concloure el següent: 

S'incidiria positivament en un canvi de comportament progressiu dels usuaris cap 
a productes més eficients i generaria una reducció d'emissions de GEH 
quantificable. 

Per aquells col ·lectius socials més empobrits i més afectats per la crisi econòmica 
podria suposar una barrera a l' accés a aquests electrodomèstics o pneumàtics 
quan sigui necessà'ria la seva renovació, jaque en termes generals es pot afirmar 
que els electrodomèstics o pneumàtics més eficients tenen un preu de compra 
superior, tot i que al llarg de la seva vida útil queda àmpliament compensat per la 
reducció de consum i de la seva contribució a la factura energètica. 

Els costos públics de creació i gestió d'aquests nous impostos no quedaven prou 
compensats amb el tipus impositiu que es podia arribar a imposar a la compra de 
nous electrodomèstics o pneumàtics. 

Finalment es va concloure desestimar la incorporació d'aquests dos nous impostos sobre 
la compra de productes a aquesta Llei. 

15.1 Impost sobre les emissions de CO, dels vehicles de tracció mecànica (arts. 34 a 44) 

Es crea aquest impost com a tribut propi de la Generalitat. Aquest impost té una finalitat 
diferent a l'impost sobre els vehicles de tracció' mecànica municipal (IVTM), ja que grava 
exclusivament les emissions de ca, dels vehicles i la seva contribució a les emissions de 
GEH . Aquest impost serà gestionat i liquidat per l'Agència Tributària de Catalunya . 

L'aplicació d'aquest nou impost sobre les emissions de ca, s'ha limitat únicament als 
turismes i vehicles comercials lleugers (furgonetes) ja que són les úniques categories de 
vehicles que compleixen les següents condicions : 

Que existeixi una base de dades sobre les emissions de ca, per cada model de 
vehicle . 
Que aquesta informació sigui púb lica i oficialment acceptada ja que els tipus 
impositius es determinen en funció d'aquestes emissions. 
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Que en els diferents models de vehicles per cada categoria existeixin alternatives 

comercialitzades amb emissions de CO2 sensiblement inferiors a d'altres models 
amb prestacions equivalents. 

Que l'aplicació de l'impost sigui tècnicament i econòmica viable. 

Es va estudiar la possibilitat d'incorporar altres vehicles. però pel moment s'ha desestimat 

pels següents motius: 

En el cas de la categoria de camions,'si s'analitzen les diferents reglamentacions 
per als camions de límits d'emissions de l'EURO 1 a l'EURO 6, s'observa que no hi 

ha una baixada significativa respecte les seves emissions de CO2• No passa el 
mateix amb altres contaminants en els que sí s'observa una baixada important en 

els límits admesos, però l'impost es centra exclusivament en les emissions de CO2. 

Així mate ix no existeix una base de dades pública i oficialment acceptada sobre .Ies 

emissions de CO2 per cada model de vehicle de camió. 

Pel que fa a la categoria de ciclomotors i motocicletes no s'ha incorporat atès que 
no existeix una base de dades pública i oficialment acceptada sobre les emissions 
de CO2 per cada model de vehicle de ciclomotors i motocicletes. 

El disseny de l'impost que es proposa seria el següent: 

a. Establiment d'un tipus marginal en base a les emissions de CO2 emeses per 

quilòmetre (€/gC0 2/km). 
La millor informació que es disposa sobre les emissions de gC02/km per cada vehicle 

és la que aporta el fabricant per a cada model de vehicle. Aquesta informació s'aporta 
dins el compliment de la normativa europea. 
En algun cas aquestes emissions de gC02/km per cada model de vehicle poden ser 

diferents a les r€als, ja que aquestes depenen del manteniment del motor que es fa al 
llarg del anys o del tipus de conducció. Però per evitar aquestes possibles diferències 

caldria fer mesuraments d'emissions individualitzats per cada vehicle i en el context 
d'implementació d'aquest impost no seria t ècnicament ni econòmica viable . 

b. Estimació del quilometratge mig anual realitzat a Catalunya tant pels turismes com 

per les furgonetes . 
En els cas dels turismes s'ha estimat un quilometratge mig anual de 10.000 km i per 
les furgonetes de 35 .000 km. Aquesta estimació es fa a partir de les hipòtesi 

utilitzades per l'Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera de 
Catalunya. Butlletí de transports núm. 71 d'abril del 2015 . 
No hi ha cap font de dades oficial que ofere ixi els quilòmetres recorreguts per cada 
vehicle durant un any. S' ha considerat que no seria tècnicament ni econòmica viable 

dur a terme aquest control en el context d'implementació d' aquest impost. Per 
aquest motiu s' ha realitzat aquesta estimació del quilometratge mig anual segons 

cada categoria de vehicle. 
c. Defin ició dels trams d'emissió de gC02/km tant pe ls tu rismes com pels vehicles 

comercials lleugers i aplicació en cada un d'ells, d' un tipus margina l diferent. 
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S'agrupen les dos categories de vehicles segons el seu nivell d'emissions de gCO,/km. 
En el cas del turismes els trams són coherents amb l'impost de matriculació i en el cas 
dels vehicles comercials lleugers d'acord a les alternatives comercials i a la literatura 
sobre el sector. 

A partir del tipus marginal, l'estimació dels quilòmetres recorreguts anualment i . 
l'aplicació dels trams d'emissions de gCO,/km es determina l'impost per cada tipus de 
vehicle així com la recaptació total i el preu final per tona de ca, emesa. 

La finalitat d'aquest nou tribut no és únicament recaptatòria sinó que es vol donar un 
senyal clar al mercat d'una fiscalitat ambiental adreçada a l'ús eficient de recursos i en 
aquest cas concret a incentivar les baixes emissions de ca, dels turismes i vehicles 
comercials lleugers. 

En consonància amb aquesta motivació aquest impost s'aplicaria de manera gradual pel 
cas dels turismes des del 2018 fins la seva plena aplicació al 2020. En concret 
s'implementaria d'acord al següent calendari: 

Any 2018: Turismes amb emissions de ca, superiors a 160 g/km 
Any 2019: Turismes amb emissions de ca, superiors a 140 g/km i menors o iguals a 
160 g/km 
Any 2020: Turismes amb emissions de ca, menors o iguals a 140 g/km 

Pel que fa als vehicles comercials lleugers, l'impost seria d'aplicació a partir del 2019. 

15.2. Bonificacions, devolucions i ajuts a l'adquisició de carburants d'origen fòssil 
(disposició final setena) 

L'Avantprojecte preveu que en un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei, el govern de la Generalitat de Catalunya ha de revisar les bon ificacions, devolucions i 
d'altres mesures similars que s'apliqu in directament a l'adquisició de carburants d'origen 
fòssil. L'objectiu d'aquesta disposició és eliminar progressivament la bonificació, 
devolució i ajut a l'adquisició de combustibles fòssils de manera universal i a canvi anar 
introduint criteris d'eficiència, estalvi i contribució a les emissions de GEH. 

L'Avantprojecte contempla que aquesta revisió inclogui un calendari per a l' aplicació 
d'aquesta disposició fins a la final eliminació d'¡¡quests tipus de bonificacions, devolucions 

i ajuts. 

16. Fons climàtic (Art. 45) 

Es crea el Fons climàtic com un instrument necessari per a l'execució de polítiques i 
accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic que afavore ixin el compliment dels 
objectius d'aquesta Llei. El Fons climàtic es nodrirà dels següents recursos econòmics : 
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Els instruments establerts en el capítol 5è d'aquesta Llei 
Els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d'emissió del règim de comerç 
de drets d'emissió de GEH, en els termes que s'acordi amb l'Estat espanyol 
La part dels ingressos de les assignacions tributàries de l'IRPF per a finalitats 
d'interès social que corresponguin a la Generalitat de Catalunya i que aquesta 
destini a la protecció del medi ambient. 
Qualsevol altra que la Generalitat consideri 

Es crea aquest fons per instrumentar els recursos obtinguts a partir de les noves figures 
impositives que crea aquest Avantprojecte i els altres ingressos que especifica l'article 
45.2. de l'Avantprojecte. 

17. Acords voluntaris (Art. 47) 

El Govern de la Generalitat ha de promoure el desenvolupament d'acords de caràcter 
voluntari per tal que les empreses i les organitzacions puguin fer explícita la seva 
contribució en la lluita contra el canvi climàtic. El primer d'ells es va posar en marxa el 
2010, mentre que els altres dos serien de nova creació. La 'norma estableix un mínim de 
tres tipus d'acords: 

Inventari i reducció d'emissions 
Compensació d'emissions de GEH 
Reducció de la vulnerabilitat davant' el canvi climàtic 

Es desenvoluparan per reglament els requisits i les cr;Jndicions d'adhesió. 

18. Transferència de coneixement (Art. 48) 

El Govern de la Generalitat ha d'impulsar la creació d'una plataforma digital que inclogui, 
entre d'altres: 

Els avenços científics en matèria de canvi climàtic 
Les experiències internacionals d'èxit en polítiques d'adaptació i mitigació 

Els departaments de la Generalitat han d'establir vies de col·laboració amb els centres 
que facin recerca, desenvolupament i innovació en matèria de canvi climàtic a Catalunya. 

La Generalitat vol comprometre's a impulsar aquesta plataforma i a col·laborar amb els 
centres de recerca amb un doble objectiu: garantir a la societat la informació sobre els 
avenços científics en matèria de canvi climàtic, i impulsar la innovació que permeti ta;,t 
reduir les emissions com millorar les possibilitats d'adaptació. 
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19. Participació pública plans i programes'¡ accés a informació ambiental (art. 49) 

La Generalitat ha de fomentar la participació de la ciutadania en totes les polítiques 
climàtiques i facilitar la informació adequada als ciutadans per tal que puguin aportar llur 
contribució abans que s'adoptin les mesures necessàries per fer front al canvi climàtic i, 
també, les decisions sobre plans i programes. Els plans i programes sectorials, el contingut 
dels quals sigui rellevant, han d'estar a disposició de al ciutadania. 

Aquesta mesura va en la línia de compromís cap a la ciutadan ia per oferir informació i 
fomentar la participació en totes les mesures que s'adoptin per fer front al canvi climàtic. 

20. Difusió del coneixement i sensibilització (art. 50) 

La Generalitat ha de promoure campanyes informatives i formatives entre la ciutadania 
per donar a conèixer els darrers avenços científics sobre el canvi climàtic i sobre les 
polítiques públiques per mitigar-lo i adaptar-s'hi. També ha d'impulsar un programa 
específiC de sensibilització i formació a les escoles sobre el repte del canvi climàtic i 
elaborar un informe periÒdic sobre l'estat del coneixement eh matèria de canvi climàtic a 
Catalunya. 

Tal i com diu l'article 1.3 la responsabilitat en l'assoliment dels objectius d'aquesta Llei, en 
especial el de reducció, és compartida entre els governs, els sectors productius i la 
ciutadania en general, per això és important promoure campanyes informatives i 
formatives per a la ciutadania . 

21. Garantia d'accés als recu rsos bàsics d'energia i aigua (disposició final onzena) 

Els departaments de la Generalitat competents en matèria de benestar social, aigua i 
energia establiran les condicions i la metodologia que permeti establir el consum mínim 
d'energia i aigua (mínim vital) així com la tarifació social. 

L' establiment de mesures que garanteixen l'accés de la població a uns recursos bàsics 
(energia i aigua) obeeix fonamentalment a un principi de justícia social, suficient en ell 
mateix i que per tant no necessitaria de més raons que el justifiquin . Tanmateix, el 
fenomen del canvi climàtic, que entre els seus impactes hi ha el dels risc d'una major 
recurrència i/o intensitat dels fenòmens extrems (onades de calor a la regió de la 
Mediterrània), pot afegir encara més pressió i augmentar la vu lnerabilitat de determ inats 
segments de la població. Reduir la vulnerabilitat és un dels objectius de l'Avantprojecte 
de Llei i és aquesta la raó de la inclusió d'aquest article. 
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2. Anàlisi de l'impacte de les' opcions de regulació considerades 

a. Informe d'impacte pressupostari 

Tot seguit s'analitza, una per una, la repercussió de cada mesura de l'Avantprojecte de 
Llei sobre els recursos personals i materials i sobre els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. S'han calculat, en tots els casos, la seva repercussió fins l'any 2020, perquè és 
l'any pel que la Disposició addicional primera de l'Avantprojecte de Llei fixa l'objectiu de 
reducció de les emissions de GEH, d'acord amb els objectius que fixa la UEo 

1. Marc estratègic de referència de mitigació (art. 4) 

Pel que fa a les emissions derivades del cicle energètic, que corresponen al 75 % de les 
emissions de GEH totals, ja s'han tractat al Pla de l'Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 
2012-2020, aprovat per Acord de Govern de 9 d'octubre de 2012. Tanmateix, i per 
completar el que ha de ser el marc estratègic de referència de mitigació, cal encara 
abordar les emissions derivades dels residus, l'agricultura i ramaderia i els gasos fluorats, 
juntament amb una valoració de l'increment de la capacitat dels embornals catalans. 

El cost d'acabar d'elaborar aquest marc estratègic, que es farà totalment amb recursos 
personals propis de la Generalitat, es preveu que sigui de 18.000 euros corresponents a 
1.000 hores de feina d'un tècnic del grup Al, i a 200 hores de feina d'un administratiu del 
grup C1. 

2. Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera i Inventari d.' emissions de GEH de 
Catalunya (art. 5) 

Està previst que ambdós inventaris es facin parcialment amb recursos personals del 
Departament de la Generalitat que tingui la competència sobre medi ambient i canvi 
climàtic i que una altra part de l'Inventari es faci amb recursos externs. Es calcula que 
seran necessàries un total de 800 hores de feina d'un tècnic del grup Al, el que suposa un 
cost anual de 12.760 euros. També hi haurà una part que es contractarà fora i que tindrà 
un cost anual de 40.000 euros. 

3. Integració de la reducció d'emissions en la planificació, execució i control de les 
polítiques sectorials (arts. 9 a 22) 

Els Departaments hauran de tenir en compte, quan programin la planificació, l'execució i 
el control de les seves polítiques, incloure-hi l'objectiu de mitigació . Per fer-ho s'hi 
esmerçaran recursos personals propis i externs. L'Avantprojecte de Llei apunta quines 
han de ser les línies de .treball però fins que no s'aprovi el marc estratègic de referència 
de mitigació i els departaments estableixin els seus plans d'acció sectorials no podrà 
conèixer-se el detall de les polítiques concretes ni, per tant, el seu cost. 
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4. Marc estratègic de referència d'adaptació (art. 7)- ·---·--------------

El marc estratègic de referència d'adaptació ja està elaborat fins a l'any 2020; correspon a 
l' Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) que es va aprovar per Acord 
de Govern de 13 de novembre de 2012. Per tant, fins al 2020 no hi haurà cap cost 
d'elaboració d'aquest Marc de Referència . 

Sí que està previst, d'acord amb l'ESCACC, un treball d'avaluació i seguiment . El seu cost, 
que es farà totalment amb recursos personals propis de la Generalitat, es preveu que 
sigui de 27.000 euros corresponents a 1.500 hores de feina d'un tècnic del grup Al i a 300 
hores de feina d'un administratiu del grup CI. 

5. Projeccions climàtiques a Catalunya (art. 8) 

El cost d'aquestes projeccions anirà íntegrament a càrrec del Servei Meteorològic de 
Catalunya, que actualment ja ho du a terme d'acord a les funcions que li atorga la Llei 
15/2001, de 14de novembre de meteorologia. 

6. Integració de l'adaptació en la planificació, execució i control de les polítiques 
sectorials (arts. 9 a 22) 

Una part de la planificació, l'execució i el control de les polítiques dels departaments de la 
Generalitat implicats haurà de dedicar-se a avaluar i fer seguiment dels impactes 
observats i previstos del canvi climàtic i a establir mesures de resposta per adaptar-se als 
seus impactes. Per fer-ho s' hi esmerçaran recursos personals i externs. 

L'Avantprojecte de Llei apunta quines han de ser les línies de treball però fins que cada 
Departament no estableixi els seus plans d'acció sectorials no podrà conèixer-se el detall 
de les polítiques concretes ni, per tant, el seu cost. 

7. Mesures concretes de mitigació i adaptació 

L'aplicació d' aquestes mesures no té cap repercussió en els recursos personals i materials 
ni en els pressupostos de la Generalitat de Cata lunya de l'exercici vigent ni d'exercicis 
futurs. Només inclou la feina de comprovar que s'ha acomplert amb els requisits que 
estableix aquest Avantprojecte de Llei per obtenir ajuts, bonificacions i beneficis f iscals 
relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per 
una economia ba ixa en carboni establerts o gestionats per la Generalitat . 

Les obligacions als gestors d'infraestructures s' han de desenvolupar reglamentàriament 
pe r la qual cosa no s' ha estimat cap cost de revisió i control de la informació requerida . 
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8. Comissió '1i1terde¡iartamental del Canvi Climàtic (art. 24) 

Fins que no s'aprovi el reglament que en determini la composició i el funcionament, serà 
d'aplicació el que preveuï' Acord de Govern de 18 d'octubre de 2011 sobre la composició i 
funcions de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic . En tot cas no suposa un 

cost addicional de l'Avantprojecte de Llei perquè aquesta Comissió ja s'havia creat 

anteriorment. 

9. Consell Català del Clima (art. 25) 

Fins que no s'aprovin per reglament la composició i el règim de funcionament del Consell 

Català del Clima no podrà . conèixer-se la seva repercussió en els recursos personals, 
materials ni en els pressupostos de la Genera litat. 

10. Avaluació de les polítiques. Informe triennal (art. 26) 

La CICC haurà de fer arribar al Govern i al.parlament aquest informe cada tres anys. Per 
fer-lo, els departaments de la Generalitat hauran de trametre informació sobre els 

diversos indicadors en matèria d'avaluació de polítiques de canvi climàtic amb la 
periodicitat que es determini. Això suposarà un cost en recursos personals i materials per 

als departaments que s'ha estimat en 19.022 euros corresponents a 1.000 hores de feina 
de tècnic del grup Al i 300 hores de feina d'administratiu del grup C. Fins el 2020 

correspondrà fer-ne 2 i, per tant, el cost total serà de 38.044 euros. 

Una altra part d'aquest informe consistirà en una ava luació de la planificació, execució i 

foment de les polítiques climàtiques que l'Avantprojecte de Llei estableix que caldrà 
encarregar a un grup d'experts independents. El procediment de selecció d'aquest grup 

d'experts s'establirà reglamentàriament. Tot i així s'estima que aquest informe pot 
suposar un cost per al pressupost de la Generalitat de 20.000 euros cada 3 anys. Fins el 

2020 correspondrà fer-ne 2 per la qual cosa el cost total serà de 40.000 euros. 

El cost total de les dues parts de què es composa l'informe s'estima en 78.044 euros. 

11. Cooperació amb l'administració local (art. 27) 

Aquesta mesura no té cap repercussió en els recursos personals, materials ni en els 
pressupostos de la Generalitat de manera immediata tot i que sí que pot implicar una 

despesa pressupostària en el futur si, com estableix l'article 27.3., el finançament dels 
plans municipals que incloguin les mesures d'adaptació i mitigació a adoptar pels 

ajuntaments és assumida, parcialment, per la Generalitat mitjançant aportacions 
econòmiques. En tot cas, com es veu, les bases reguladores dels ajuts corresponents i les 

seves convocatòries seran les que en. determinin l'import i les condicions . Els anys 2013 i 
2014 el 'Departament de Territori i Sostenibilitat va publicar convocatòries d'ajut amb 
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l'objectiu de subvenc'ionar la realització de plans locals d'adaptació. La quantitat total dels 
ajuts atorgats va ser de 29.323,75 € i 30.408,70€ respectivament. El percentatge mig de 
subvenció per al total dels 16 projectes de les dues convocatòries ha estat del 39%. 
Estimem, per tant, l'atorgament d'ajuts pel mateix import del 2014 per a tots els anys fins 
el 2020, 

12. Exemplaritat administracions públiques (art. 28) 

Aquesta mesura inclou vàries actuacions diferents; per una banda preveu avançar un any 
l'obligació de consum d'energia gairebé nul dels edificis públic nous avançant a 1'1 de 
gener de 2017 el que s'hauria de complir, d'acord amb les directives europees, 1'1 de 
gener de 2018. El cost d'assolir aquest consum gairebé nul s'hauria d'aplicar únicament 
als edificis pels quals es demanés la corresponent llicència en el 2017, que es 
comencessin a construir o a rehabilitar totalment durant l'any 2017 i que els acabés 
ocupant la Generalitat. De moment no es disposa de cap previs ió en aquest sentit. 

Pel que fa a l'actuació sobre el consum energètic de les instal'lacions públiques de gestió 
de residus, de sanejament d'aigües residua ls urbanes i de potabilització d'aigua s'estima 
que no suposarà cap despesa addicional per als pressupostos de la Generalitat, en tant el 
seu compliment inclou la possib ilitat d'utilitzar els mecanismes de garantia en origen al 
subministrador d'electricitat . 

Finalment la mesura preveu un seguit d'actuacions que han de dur a terme tots els 
departaments de la Generalitat i que estan detallades en la introducció d'aquest informe 
d'impacte. Es preveu que es faci amb recursos personals i materials propis de la 
Generalitat i que tingui un cost per cada Departament de 10.000 euros anuals. Això, 
multiplicat pel nombre de departaments que té actualment la Generalitat, suposa un cost 
anual total de 110.000 euros. 

13. Foment de les infraestructures d'energies renovables (art. 29) 

Aquesta mesura inclou una simplificació administrativa que no suposa cap despesa per als 
pressupostos de la Generalitat; però també determina que els territoris fronteres o 
pròxims als municipis que acullin infraestructures d'energies renovab les hagin de rebre 
algun tipus de compensació. Atès que l'Avantprojecte no arriba al deta ll d'especificar el 
funcionament exacte d'aquestes ' compensacions no és possible calcular cap cost 
addicional. 

14. CoHaboració i cooperació internacionals (art. 30)' 

Si bé l'Avantprojecte de Llei estab leix que la Generalitat ha de participar en les cimeres 
mundials sobre canvi climàtic de les Nacions Unides i en els debats de la UE sobre les 
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polítiques de clima, la Generalitat ja participa en aquests fòrum s des de fa 11 anys. El cost 
mig anual d'aquesta participació ha estat de 5.000 euros. 

15. Noves figures fiscals (arts. 31-44) 

15.1 Impost sobre les emissions de CO, dels vehicles de tracció mecànica (art. 34 a 44) 

L'aplicació d' aquest nou im post sobre les emissions de CO, recau sobre els turismes i 
vehicles comercials lleugers (furgonetes) . 

El disseny de l'impost que es proposa seria el següent: 

a. Establiment d'un tipus marginal en base a les emiss ions de CO, emeses per 
quilòmetre (€/gC02/km). 

b. Estimació del quilometratge mig anual realitzat a Catalunya tant pels turismes com 
pels vehicles comercials lleugers. 

c. Definició dels trams d'emissió de gCO,/km tant pels turismes com pels vehicles 
comercials lleugers i aplicació en cada cas d'un tipus marginal diferent. 

La recaptació i gestió d'aquest impost correspon a l'Agència Tributaria de Catalunya en la 
forma que es determinaria per Reglament 

A continuació es proporcionen els detalls sobre el nou impost diferenciant el cas dels 
turismes i els vehicles comercials lleugers. 

1S.1.a Impost sobre les emissions de CO, dels vehicles de tracció mecànica en el 
cas dels turismes (categoria Ml): 

S'estima que els turismes circulen cada any 10.000 km de mitjana 
Es defineixen cinc trams d'emissió (gCO,/km) : 

inferior o igual a 120, 
entre 121 i 140, 
entre 141 i 160, 
entre 161 i 199, 
igualo superior a 200. 

Per cada tram s'estableix un tipus margina l (€ per cada gC02/km) cre ixent a fi i efecte que 
la quota tingui un caràcter progressiu. Els trams d'emissió baixos paguen menys i els més 
alts, més. 

Pels turismes amb emissions iguals o inferiors a 120 gCO,/km el tipus és zero, ja que s'ha 
cons iderat que és el llindar que determina els turi smes baixos en emissions i que a la 
vegada hi han suficients alternatives comercialitzades al mercat. 
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Aquest impost és d'aplicació a partir de 1'1 de gener de 2018, però la seva ,implantació té 
lloc de manera gradual, incorporant els turismes segons els seus diferents trams 
d'emissions de gC02/km f ins a la seva plena implantació al 2020, 

Per a l'estimació de la recaptació total s'ha distribuït el parc actual de turismes (dades 
2013) segons el seu tram d'emissions de gC02/km i s'ha calculat la recaptació considerant 
l' impost en la seva plena implantació , S'estima una recaptació tota l anual pels turismes 
de 68.727,029 €, 

Quilometratge anual 10,000 km 

Tram emissions Tipus Valor mig Impost € Preu ( per tona N9 vehicles Re captació 

gCO,/ km margina l gCO,/km CO2 emesa prevista 

y <=120 O 120 O O 60S.487 O 

120<y<=140 0,55 130 S,SO 4,2 842,248 4,632,364 

140<y<=160 0,65 150 
. 

17,50 11,7 989,103 17.309.303 

160<y<=199 0,80 180 40,0 22,2 463.381 185 35,240 

199<y 1,00 210 66,20 31,S 426.739 28.250,122 

TOTAL 3.326,958 68,727,029 

15,l.b Impost sobre les emissions de CO2 dels veh icl es de tracció mecànica en el 
cas de les furgonetes, (categoria Ni) : 

S' estima que les furgonetes circulen cada any 35 ,000 km de mitjana 
Es defineixen dos trams d'em iss ió (gCOzlkm) : 

inferior o igual a 140, 
superior a 140 

A diferència dels turismes s'estableix un únic tipus marginal de 0,40 €/gC02/km) , Això és 
degut a que les emissions de CO2 de cada model venen determinades en gran mesura pel 
potencial de càrrega , En tant que les furgonetes són bàsicament vehicles de càrrega de 
mercaderies i en conseqüència eines de treball, no s'ha considerat adient penalitzar a 
aquells propietaris que requereixen l'ús de vehicles amb major capacitat de cà rrega tot i 
que pugu in generar unes majors emiss ions de gC02/km , 

Per les furgonetes amb emissions iguals o inferiors a 140 gC02/km el coeficient és zero, ja 
que s' ha considerat que és el ll indar que determ ina furgonetes baixes en emissions i que 
a la vegada hi han suficients alternatives comercialitzades al mercat , 
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Quilometratge anual 35.000 km 

Tram emissions gCOJkm Tipus marginal Valor mig gC02/km Impost €. Preu ( per tona CO2 emesa 

y <=140 O O O 

160 8,0 1,43 

y> 140 0,40 210 28,0 3,81 

260 48,0 5,27 

Aquest impost és d'aplicació a part ir de 1'1 de gener de 2019. 

El parc total de furgonetes a Catalunya és de 387.374 veh icles (dades 2013) i considerant 
un impost mig de 21,0 € per furgoneta genera una recaptació anual total prevista de 

8.134.854 € 

15.2. Bonificacions, devolucions ajuts a l'adquisició de carburants d'origen fòssil 
(disposició final setena) 

L'Avantprojecte només estableix que el govern ha de revisar aquestes bonifica cions, 
devo lucions i ajuts en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei . Per 
això no hi ha informació suficient . com per a determinar un possible impacte 
pressupostari . 

16. Fons climàtic (art. 4~) 

Es preveu que la dotació anual del Fons climàtic sigui d' uns 78 milions d'euros anuals els 
primers anys fins l'entrada en vigor de Impost sobre les emissions de C02 dels vehicles de 
tracció mecànica l'any 2018. En aquest any i els següents la dotació del Fons es veu 
incrementada en els ingressos previstos d'aquest nou impost. 

En el càlcul no s'han tingut en compte ni la part dels ingressos de les assignacions 
tributàries de l'IRPF per a finalitats d'interès social que corresponguin a la Generalitat de 
Catalunya i que es destinin a la protecció del medi ambient, ni tampoc l'import dels 
ingressos obtinguts sobre els gasos fluorats en tant no es disposa d'informació sobre la 
recaptació a Cata lunya . 

Les dades esta n en milers d'euros 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Impost sobre les emissions de 
CO, dels vehicles de tracció 
mecànica 

Turismes 46.785 64.095 68.727 179.607 

Furgonetes 8.135 8.135 8.135 24.405 

Ingressos obtinguts de la 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 468.000 
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78.000 132.920 150.230 154.862 672.012 

La base per a l'estimació de les diferents aportacions s'han indicat en els apartats 
anteriors, excepte en el cas del règim de subhasta de drets d'emissió. Per a l'estimació 
d'aquests ingressos s'ha utilitzat l'Informe de la Fundació Fòrum Ambiental de juny de 
2011 sobre La subhasta qe drets d'emissió de gasas d'efecte hivernacle a Europa, tenint 
present però posteriors acords al Comitè de Canvi Climàtic de la Comissió Europea i que el 
preu de la tona de ca, en el mercat spot ha anat a la baixa. D'acord amb aquests 
elements preliminars: 

Tones a subhastar a Europa anualment (2013) : 1.030.000.000 
Percentatge de tones subhastades que corresponen a Espanya: 8,45%9 
Tones anuals a les que tindrà dret Espanya de la subhasta europea : 87.035.000 

Tones a Hipòtesi de preu Milions Destinats a mitigació I A gestionar pe r Catalunya 

subhastar {jtona1O { an uals adaptació interna (50%) (18%)" 
Milions { anuals Milions (anuals 

87.035.000 10 870 435 78 

87.035.000 'o 1.741 870 157 

87.035.000 30 2.611 1.305 235 

A partir de les diferents dades i els diferents imports, es considera que 87 milions d' euros 
anuals és una estimació representativa sobre la base de l'estat de la qüestió en aquests 
moments. 
Els costos de gestió d'aquest Fons climàtic s'estima que seran molt reduïts perquè la 
gestió dels ingressos corresponents no es veurà afectada pel fet que aquests s'incorporin 
al Fons, sinó que únicament s'hauran d'assignar comptablement a aquest i quedaran 
afectats a la finalitat d'acomplir amb els objectius que preveu l'Avantprojecte de Llei 
segons les prioritats d'actuació que estableixi la Comissió Interdepartamental del Canvi 
Climàtic . 

9 Ajust de la CE respecte la previsió inicial, l'estudi de la FFA preveia 9,12%, amb el càlcul ponderat de les 
emissions 2005-2007 s'ha ajustat a 8,45% 
tO En els darrers mesos el preu de la tona de C02 ha disminuït molt, per això la hipótesi de 20 € pot ser una 
mica elevada, j s'h i incorpora un previsió de 10€/tona. Tanmateix és previsible que en el periode 2013-2020 el 
preu augmenti , per aixó també es calcula per a 20 i 30€/tona. 

1 Caldrà establir un indicador objectiu de repartiment del Fons, però pel que representa Catalunya dins 
l'Estat com a orientació s'ha calculat un 18% 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel . 93444 50 00 
Fax934197547 

35 

••• · ' 0 

•• : .... <"'~ .... 



17. Acords voluntaris (art. 47) 

L'Avantprojecte preveu que les condicions i requisits d'adhesió als programes d'acords 
voluntaris que promourà la Gem,ra litat es desenvolupin reglamentàriament; tot i això, es 
preveu que la seva gestió tingui un cost en recursos personals de la Generalitat de 3.500 
hores de feina de tècnic de grup Al i 900 hores de feina d'àdministratiu de grup C. Això 
suposa un cost anual de 65.000 euros. 

18. Transferència de coneixement (Art. 48) 

La creació de la plataforma digital de transferència de coneixements es calcula que tindrà 
un cost de 50.000 euros, més 4.000 euros de manteniment anual corresponents a la 
contractació externa d'aquest servei. 

19. Participació pública plans i programes i accés a informació ambiental (art. 49) 

Actualment ja es promou la participació de la ciutadania en les polítiques climàtiques; tot 
i així les mesures que preveu l'Avantprojecte s'estima que tindran un cost anual de 
20.000 euros corresponents a la contractació externa pe l suport en aquest servei. 

20. Difusió del coneixement i sensibilització (art. 50) 

L' informe sobre l'estat dèl coneixement en matèria de canvi climàtic a Catalunya que 
preveu aquesta mesura i que haurà d'elaborar la Generalitat s'estima que tindrà un cost 
de 50.000 euros i, de moment, només està previst fer-ne un d'aquí a · l'any 2020. Les 
campanyes informatives i formatives que inclou aquesta mesura es preveu que tinguin un 
cost anual de 20.000 euros. 

21. Garantia d'accés als recursos bàsics d'energia i aigua (disposició final onzena) 

L'Avantprojecte no estableix les condicions concretes d'aquesta mesura . 

La conclusió d'aquest informe d'impacte pressupostari és el següent: La suma total dels 
impactes pressupostaris, sense el cost de gestió de l'impost sobre les emissions de C02 
dels vehicles de tracció mecànica és positiu degut a la recaptació prevista dels nous 
impostos. Fins a l'any 2020 es preveuen uns ingressos totals de 201.530.832 euros tal i 
com es detalla en l'annex I. 
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b. Informe d'impacte econòmic i social 

b.l Consideracions generals 

La diagnosi de la situació actual i els objectius de la iniciativa s'han considerat en la part 
introductòria d'aquesta memòria d'avaluació. 

Pel que fa a l'anàlisi dels costos i beneficis socials de la iniciativa, ambdós vindran 

determ inats pel grau en què s'assole ixin els seus dos objectius principals: 

1. La reducció les emissions de GEH i millora dels embornals; mitigació 
2. La promoció d'estratègies a seguir en els territoris i sectors més vu lnerables als 

impactes del canvi cl imàtic; adaptació 

Les mesures de l'Avantprojecte de Llei que s'han identificat a la introducció van 
adreçades a assolir un d'aquests dos objectius o bé tots dos. Aquests serien els beneficis 
socia ls derivats de l'aplicació de l'Avantprojecte de Llei: 

1. Reducció de les emissions de GEH per increment de l'eficiència en l'ús dels recursos 
de les activitats: 

Estalvi energètic 
Creació d'ocupació 
Creació d'ocupació d'alta qualificació 

Promoció de sectors econòmics adreçats a l' efi ci~ncia energètica i l'ús racional de 
recursos 

Promoció de sectors més competitius i més alineats amb les necessitats futures 

Creació d'empreses en sectors emergents i, per tant, consolidació del futur 
creixement econòmic. 
Desenvolupament tecnològic . 

Millora de la creativitat en el disseny (ecodisseny) 

2. Reducció de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic: 

Millora de la salut de les persones (Pla de prevenció de les onades de calor, .. . ) 

Reducció de la mortalitat per episodis climàtics extrems 
Increment dels recursos hídrics disponibles (per la m illor gestió) 

Increment de la producció agrícola 
Manteniment de la superfície de platges 

Manteniment de la funcionalitat de la biodiversitat 
Reducció del risc d'incend is per la millora de la gestió forestal 

Equ ilibri territorial (pel manteniment d'activitats en sectors com el turístic) 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 934445000 
Fax 93 419 75 47 

37 
.- .. . . 

....... <1<~ . . 
' .. -



:, ::: (~ .:~>I ~~ r~.\L 
. (:\ 'I 

j • 016 9 8 1 6.02. 16 O O 8 5 9 71 
! NU'" ;)r, FU!.l NÚ" f' " N1 R.,:::] 
. _" .. _ ------_ .. , .. _~ .... _"'_._.~-*:' 

Aquests beneficis inherents a la reducció de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic 
semblen socialment prou importants com per justificar nivells importants d'acció pública . 

Malgrat s'han publicat molts estudis sobre les conseqüències del canvi climàtic, els 
impactes econòmics derivats d'aquest fenomen no es poden preveure en tot el seu abast, 
tot i que les diverses anàlisis realitzades coincideixen en una estimació de costos molt 
elevats, essent per tant el canvi climàtic un dels reptes actuals de caràcter global més 
importants que les societats han d'afrontar. 

Com a dada significativa s'indica que en termes d'indemnitzacions pagades per les 
companyies d'assegurances les pèrdues econòmiques conseqüència del canvi climàtic 
s'han estimat en 200 mil milions de dòlars a tot el planeta en la darrera dècada. 
D'aquestes pèrdues, tres quartes parts han estat conseqüència de fenòmens 
meteorològics extrems. En la dècada dels 80 els danys i pèrdues derivats de fenòmens 
meteorològics extrems es van xifrar en 50 mil milions de dòlars. 

A nivell europeu, el 'recent treball publicat per la Comissió Europea "Climate Impacts in 
Europe. The JRC PESETA 11 Project" (2014), analitza quin seria l'impacte en el benestar 
social com a conseqüència del canvi climàtic en termes de Producte Interior Brut. Aquesta 
anàlisi es fa per diferents regi.ons d'Europa i conclou que, per al sud d'Europa, aquesta 
pèrdua de benestar, si no s'actua per reduir la vulnerabilitat davant els efectes del canvi 
cl imàtic, seria propera al 3% anual del PIB en un horitzó temporal del 2080. Si apliquem 
aquest percentatge al PIB Catalunya això suposaria un pèrdua de 6.100 milions d'euros12

• 

Aquesta quantificació de la Comissió Europea confirma la intuïció inicial de què els 
impactes del canvi climàtic tindran uns costos socials molt alts i que, per tant, les 
actuacions que els redueixin, com ara les que preveu I; Avantprojecte analitzat, tenen, pel 
contrari, beneficis socials molt elevats. El treball publicat per la Comissió Europea 
determina que les pèrdues de benestar associades al canvi climàtic afectarien sobretot els 
sectors agrícola, energètic i turíst ic i també tindrà efectes importants sobre les zonès 
costaneres, el medi natural (incend is forestals i riuades) i la salut. En el mateix treball s'ha 
calculat la distribució d'aquesta pèrdua de benestar entre els diferents sectors: 

Pèrdues de benestar ocasionades pels efectes del canvi climàtic . Distribució per sectors 

Costes Energia Agr ic. Incendis Riuades Turism e Transport Salut Total 
forestals 

Sud 
·5 ·38 ·13 ·3 

Europa 
·3 ·3 O ·35 · 100 

EU ·22 4 ·9 ·1 ·4 ·2 O · 64 · 100 

Fon t : JRe PESETA 11 p roJecto 2014 

Així doncs, sembla que en els països del sud d'Europa les p'èrdues més importants es 
produ iran en el sector de l'energia i en la salut, mentre que el conjunt de la Unió Europea 
patirà unes afectacions molt més importants sobre la salut que sobre altres aspectes. 

12 PIS 2013 de Cata lunya: 203 .615 M€. Font: Inst itu t d'Estad ística de Catalunya 
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Pel que fa a l'anà lisi dels beneficis socials de la reducció d'emissions de GEH a Catalunya 

cal fer notar que les nostres emissions respecte les emissions globals del planeta són molt 
reduïdes, ja que en proporció representen una 'ínfima part de les totals , En concret, l'any 
2012 les em issions de Catalunya equivalien al 13% de les de l'Estat espanyol, a 1'1% de les 
de la UE, i només al 0,1% de les mundials, Cal subratllat que una tona de CO2 actua de la 
mateixa manera sobre l'escalfament global amb independència del territori on s'hagi 
emès, 

Per tant, una anà lis i de ls impactes econòmics i socials a Catalunya de la reducció 
d'emissions ,de GEH no s' ha de centrar en el que contribuirà directament a la reducció de 
la nostra vulnerabilitat respecte l' escalfament global. L'anàlisi s'ha de centrar en aquell 
seguit de beneficis socials que s'han enumerat ja en aquest apartat com ara l'estalvi 
d'energia , la promoció de sectors econòmics emergents, la creació d'ocupació d'alta 
qualificació, la reducció de la contaminac ió amb tots els efectes positius sobre la salut, 
l'increment de la producció' agrícola, la biod iversitat, .... a més de l' actuació responsable 
de Catalunya vers el planeta. 

El treball publicat pel Ministerio de Fomento l'agost de 2010 "Evaluación ecanòmica de 
proyectos de transporte" dedica un apartat als efectes que una infraestructura de 
transport pot ten ir sobre el canvi climàtic i utilitza una valoració de Maibach i altresl3 

sobre el cost social en euros d'una tona de CO2 emesa. Aquests valors els calculen per 
cada període de temps. El 2020 el cost socia l d'emetre una tona de COl seria de 17, 40 o 
70 eu ros segons si tenim en compte l' escenari inferior, mitjà o superior, respectivament. 

El mateix treball diu, textualment: "L'impacte del transport en el canvi climàtic, segons 
diferents estudis, ve motivat , principalment, per l'emissió de gasos amb efecte 
d'hivernacle com ara el diòxid de carbon i (C02). el gas metà (CH, ) o l'òxid nitrós (N i O) . La 
va loració d' aquest impacte és altament complexa atès que t racta efectes globals, de llarg 
termini, de naturalesa molt dive rsa (inundacions, impactes en l' agricultura, efectes en la 
salut humana, canvis en les precip itacions, augment de la probabilitat de l'aparició de 
desast res naturals, etc.). i, sobre els que no existeix, en la majoria de casos, un 
coneixement precís." 

Tot segui t es re laciona l'est imació dels costos socials de cada tona de CO2 que publica 
aquest treball del Min iste ri de Fomento amb la f ita de reducció de tones de CO2 que f ixa 
l'Avantprojecte; l'objectiu de reducció de tones de C02eq que preveu l'Avantprojecte de 
Llei en la disposició l'addicional primera és del 25 % per a Catalunya per a l'any 2020 
respecte l'any base 2005. Així mateix, i pel que fa a les emissions de GEH que no formen 
part del règim de comerç de drets d'emissió, anomenades emissions difuses, l'objectiu de 
redu cció és del 15% respecte l'any base 2005 . Això implica una reducció de t ones de 
C02eq al 2020 respecte el valor del 2005 de 5,4 milions de tones de C02eq . Aquesta és la 

13 M aibach,M ., C. Scheyer, D.Sutter, H.P. van Essen, S.H. Baon, R. Smokers, A. Schro ten, C. Doll, B. Pawlowska y M.Bak 

(2008) . Handbook on estimation of esternal cos ts ub the transport sector, In.ternaJisation Measures and Policies for All 
external Costs of Trn asport (IMPACT), Versionns 1.1 Report Deft. 
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fita que determina l'Avantprojecte i que requerirà de desenvolupament normatiu i 
planificació posterior per dur-lo a terme per tal que les mesures que inclou i les 
actuacions dels ciutadans, les empreses, les administracions públiques i la societat en 
general assoleixin aquest object iu. 

Si es converteix l'objectiu en benefici social estimat en euros, agafant l'escenari mitjà que 
estima el treball esmentat abans (40 euros per tona de CO,), en resulta un benefici social 
total de 216 milions d'euros per al conjunt del període. Tot i les reserves implícites davant 
una estimació d'aquest tipus on els factors d'incertesa SÓn tan alts, es tracta d'un benefici 
social molt important i que més enllà de la xifra econòmica que ofereix ens indica que la 
reducció d'emissions de GEH té associat un benefici social molt positiu . 

b.2 Impacte de les mesures 

Pel que fa a les mesures concretes incloses a l'Avantprojecte de Llei, a continuació 
s' analitza el seu impacte: 

1. Inventari de les emissions a l'atmosfera de Catalunya (art. 5) 

Per poder dissenyar les polítiques concretes i fer-ne el seu seguiment és imprescindible 
dotar-nos d'un inventari d'emiss ions actualitzat anualment. El plantejament no és només 
fer un inventari dels GEH, sinó de manera similar als països del nostre entorn europeu, fer 
un inventari que reculli el conjunt de contaminants químics que les diferents normatives 
actualment estan exigint, GEH inclosos. Tot i que l'abast d'aquest Avantprojecte de Llei 
són els gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) sembla coherent, alhora de realitzar un 
inventari d'emissions, treballar-ho en el marc del conjunt d'emissions a l'atmosfera. 
D'aquesta manera, a més de reduir els costos, en tant s'eviten possibles duplicacions si es 
fessin diferents inventaris en funció de l'objectiu, també es facil ita l'accés a la informació 
per part de les parts interessades i el ciutadà en general. 

2. Marcs Estratègics de Referència de mitigació i adaptació (art. 4 i 7) 

L'objectiu d'aquests marcs estratègics és el de definir els eixos bàsics de les pol ítiques de 
mitigació i d'adaptació a dur a terme per la Generalitat de Catalunya . Encara que form i 
part del capítol d'objectius, constitueixen també un instrument clau de governança. Com 
ja s'ha comentat abastament en d'altres punt d'aquesta memòria, la transversalitat i 
multidimensionalitat del canvi climàtic fan del tot punt necessari que existeixi aquest 
marc que doti el conjunt de l'actuació de certa coherència i unitat, alhora que permeti 
veure les interrelacions i connexions entre les diferents àrees sectoria ls . 

3. Projeccions climàtiques de Catalunya (art. 8) 

Aquestes projeccions són de fet una condició necessària per a poder establir els marcs de 
referència en matèria d'adaptació. Cal disposar d' informació tant del que ha succeït en el 
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cl ima, com del que, d' acord amb el coneixement actua't;" "és'''pro'fía6Têp'üïiuTsüê¿-éir~';''';; 
futur a curt i mig termini. 

Per altra banda, cal ten ir present que algunes de les actuacions, ja siguin impulsades per 
l'administració pública com pels agents privats, necessiten el seu temps per a poder ser 
implementades i, per tant, és necessari conèixer amb prou antelació els possibles 
impactes per tal de poder posar en marxa aquestes actuacions amb l'anticipació suficient 
perquè siguin efectives en el moment en què aquests impactes siguin una realitat. 

No disposar d'aquestes projeccions ajustades a la real itat catalana posaria en una situació 
d' inferioritat al conjunt de la societat cata lana, tant des de la vessant econòmica, restant
li competitivitat, com de la social, disminuint la seva resiliència. Com ja s'ha indicat en 
l'apartat b.l). els costos de la no adaptació es considera que seran superiors als de 
l'adaptació . 

4. Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic (art. 24) 

L' actuació en matèria de canvi climàtic es materialitza sovint a través de l'actuació en una 
o més de les polítiques sectorials (per exemple, emissions de GEH-transport-energia
urban isme; embornals de carboni-gestió forestal -energia-biomassa-risc d' incendis o 
onades de calor-qualitat de l'aire-salut-plans d'emergència) . Atès aquest fet, cal establir 
mecanismes dins el Govern de la Genera litat de Catalunya on es puguin coordinar 
aquestes polítiques sectorials amb l' objectiu que l'actuació final sigui el més eficient i 
eficaç possible. Aquesta coord inació al més alt nivell és bàsica per a l'èxit de les polítiques 
cl imàtiques i és un dels elements que es pren en consideració en el desenvolupament 
d'indicadors per establir el grau d'adaptació dels territoris .14 

S. Consell Català del Clima (art. 25) 

De la mateixa manera que s'indicava en el punt anterior, que l'actuació en matèria de 
canvi climàtic pren la seva forma pràctica mitjançant l'actuació sectorial, des d'un punt de 
vista dels actors, el Govern de la Generalitat de Catalunya o fins i tot l'administració en el 
seu conjunt no pot aïlladament introduir la totalitat dels canvis necessaris per a poder fer 
front a aquest repte. Cal la participació del que es coneix com a parts interessades. En 
aquest sentit, és convenient disposar d'un òrgan que pugui canalitzar aquesta participació 
i on els diferents actors puguin aportar la seva visió, des de la seva expertesa i sensi bilitat. 

6. Avaluació de les polítiques. Informe triennal (art. 26) 

Aquesta avaluació és una de les mesures que estableix l'Avantprojecte de Llei per fe r el 
segu iment i l'avaluació de les mesures que incorpora . Represen ta introdu ir la cu ltura de 
l'avaluació de polít iques públiques i també és una garantia de transparència . 

14 Note to the Working Group 6 on adaptation under the Climate Change CommiUee and to the national 
contact points on adaptation : The adaptation preparedness scoreboard. 
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7. Exemplaritat de les administracions públiques (art. 28) 

La funció d'aquesta mesura no ve determinada tant pel volum d'emissions de GEH que es 
deixen d'emetre, sinó precisament per la utilització de l'exemple com 'a vehicle de 
comunicació i motor de canvi en tot allò que es vol que incorporin els ciutadans i les 
empreses en la seva activitat. Cal tenir present que, per exemple, la contractació pública 
és una part molt significativa de les economies nacionals. S'estima que aproximadament 
està entre un 10% i un 25% del PIB, sent en el cas de la UE d'un 16% en promig. Utilitzar 
aquesta potent eina per incentivar productes, serveis, comportaments, etc. . que 
reduei xin les emissions de GEH o la vulnerabilitat, pot ten ir un efecte catalitzador molt 
poderós . 

8. CoHaboració i cooperació internacionals (art. 30) 

Tampoc el canvi climàtic és quelcom a resoldre de manera individual. Seguint el principi 
de les Nacions Unides de responsabilitats comunes però diferenciades, cal una acció 
concertada i conjunta de tots els països i de tots els nivells de responsabilitat. Com ja s'ha 
apuntat al començament d'aquesta memòria (a. Situació actual i justificació de 
l'Avantprojecte) tot i q.ue els compromisos es negocien a nivell dels Estats, les Nacions 
Unides reconeixen la importància d'altres actors, entre ells, els governs regionals ("sub
nations"). Catalunya no pot ser aliena a aquest fenomen i per t ant ha d'intensificar, si és 
possible, la seva presència en les xa rxes de governs regionals existents. 

Així mateix, també és important que l'actuació en projectes de cooperació en països 
menys desenvolupats, tingui en compte la integració dels aspectes del canvi climàtic dins 
aquests projectes. És a dir, tenir present quins poden ser els efectes d'aquest fenomen en 
el territori de qui es va a ajudar, per ta l que les actuacions que s'hi desenvolupin es facin 
de manera que no suposin una Ilastre ja sigui en matèria d'emissions de GEH o una 
reducció de la vulnerabilitat d'aquests territoris. 

9. Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica (arts. 33 a 44) 

En apartats anteriors ja s'ha explicat les motivacions per crear aquest nou impost així com 
el seu funcionament, l'impost a pagar per cada tipus de vehicle així com la recaptació 
total prevista. Dins d'aquest informe d'impacte econòmic i social s'explicarà l'im pacte 
econòmic previst en quant a l'increment de càrregues fiscals pel ciutadà. 

L'Agència Tributària de Catalunya recaptaria i gestionaria aquest impost en la forma que 
es determinaria per Reglament. 

El quilometratge que es realitza ca da any s'ha estimat i les emissions dels vehicles per 
cada tipus de model, tant turismes com furgonetes són públiques, i existeixen bases de 
dades per assignar les emissions de gC02/Km a cada vehicle . 
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Per tant el ciutadà no haurà d'aportar cap dada addicional a l'administració per a la 
correcta gestió de l'impost. Per tant l'impacte sobre les càrregues fiscals pels propietaris 
dels turismes i furgonetes per la creació d'aquest nou impost és nul fins l'any 2018. 

Aquest nou impost recau sobre la capacitat d'emissió de ca, dels vehicles. En 
conseqüència, l'impost grava les emissions potencials dels turismes més que no pas les 
realment fetes davant la impossibilitat tècnica de realitzar dits mesuraments. Així doncs, 
!:impost es dissenya, dins la viabilitat tècnica i econòmica necessària, incrementant la 
càrrega fiscal sobre aquells vehicles més emissors de GEH. 

En principi es tracta d'un impost neutre perquè grava per igual tots els propietaris de 
vehicles independentment del seu nivell de renda. Les diferències en la quota es deuen 
exclusivament al seu nivell de contaminaciq seguint el principi de "qui contamina paga". 

Pel que fa a l'afecció d'aquest impost a la competit ivitat de les pimes caldria conèixer les 
vendes de vehicles per tamany de l'empresa propietària i per nivell d'emissions de ca, 
del vehicle . Sense conèixer aquesta dada és de suposar que la gran part de turismes i 
furgonetes que adquireixen les empreses es situen en el tram de baixes emissions per un 
doble motiu : vehicles en general més petits i més econòmics, i vehicles eficients en 
consum de combustible per evitar incórrer en costos d'explotació evitables. En tot cas 
l'Avantprojecte no preveu cap exempció de l'impost per a les pimes. Tots aquells turismes 
amb menys de 120 g CO,/km i furgonetes amb menys de 140 g CO,/km no pagaran la part 
de l'impost corresponent a les emissions de ca, (tipus marginal igual a O) . 

10. Fons climàtic (art. 45) 

Per ta l d'actuar davant el repte del canvi climàtic a Catalunya cal generar els mecanismes 
que permetin disposar d'un pressupost per aquelles actuacions que des de les 
administracions públiques cal impulsar. 

En molts casos la reducció d'emissions de GEH ve determinada pels requeriments 
europeus d'eficiència energètica dels electrodomèstic i equipaments, la limitació 
d'emissions dels vehicles, els edificis neutres en emissions de GEH pel 2020, les prioritats 
de tractament dels residus, l'obligació d' incorporar els elements de canvi climàtic en els 
ajuts europeus, entre d'altres exemples. En paral ·lel les pròpies dinàmiques de la 
innovació i el mercat ja van incorporant productes i serveis més eficients. 

En quant a l' adaptació aquells territoris i sectors econòmics més vulnerables i que veuen 
en risc poder mantenir la seva manera tradicional de treballar o que identifiquen noves 
oportunitats ja es van adaptant als efectes del canvi climàtic. Algunes vegades de manera 
més espontània i algiJnes altres producte d' una reflexió i planificació. 

Però en tot cas l'actuació pública davant el canvi climàtic segueix sent un element 
fonamental d'impuls d'aquelles actuacions més crítiques que cal dur a t erme. Per això cal 
comptar amb mecanismes que garanteixen poder disposar d'un pressupost de manera 
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estable i aquest és l'objectiu del Fons climàtic que a títol exclusivament enunciatiu i no 
exhaustiu impulsarà les següents actuacions: 

a) l'autosuficiència energètica a partir de fonts renovables, 
b) la descentralització de xarxes i l'autoconsum energètic, 
c) els habitatges energèticament eficients, 
d) la mobilitat sostenible, 
e) l'estalvi d'aigua, 
f) la millora de la biodiversitat, 
g) la reducció d'impactes sobre la salut, 
h) la garantia de protecció a la població front a l'increment del risc de fenòmens 

meteorològics extrems, 
i) els equipaments més eficients, 
j) la modificació dels processos de producció per a la reducció de les emissions 

contaminants, 
k) la gestió forestal sostenible, 
I) la recerca i la innovació en l'àmbit del canvi climàtic. 

11. Participació pública en plans i programes i accés a la informació ambiental (art. 49) 

Les polítiques necessàries per fer front al canvi climàtic han de comptar obligatòriament 
amb la participació de la ciutadania. En aquest sentit l'objectiu d'aquesta mesura és 
complementari al del Consell Català del Clima, però s'aborda' aquest aspecte des d'una 
vessant més àmplia de la participació ciutadana. Per abordar aquesta participació d'una 
manera constructiva, útil i exitosa cal primer aportar la informació necessària així com 
establir els mitjans per facilitar la part icipació. 

c. Informe d 'impacte normatiu 

I. Criteris de simplificació de procediments i tràmits administratius i de reducció de 
càrregues administratives 

L'Avantprojecte de Llei té per objectiu reduir les emissions de GEH i la vulnerabilitat de 
territoris i sectors davant els impactes ,del canvi climàtic. Le s mesures plantejades per 
assolir aquests objectius es poden dividir en: 

Línies generals d'actuació de les administracions púb liques que caldrà concretar a 
posteriori reglamentàriament. 
Obligatorietat de recollida i difusió d'informació sobre el canvi cl im.àtic per part de les 
administracions públiques i periodicitat . 
Creació d' òrgans col ·legiats per fer el seguiment i el control de les polítiques 
climàtiques. 
Canals de cooperació i col ·laboració amb altres adm inistracions públiques. 
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Obligatorietat per a determinats sectors, en el cas de sol·licitar ajuts a l' administració 
de la Generalitat en matèries relacionades amb els objectius de la Llei, d'analitzar la 
seva vu lnerabil itat davant del canvi climàtic i la seva contribució a les emissions de 
GEH. Aquests sectors són les infraestructures, el turisme i les grans empreses 
d'indústria, serveis i comerç. 
Obligatorietat d'informar en el sector del transport de persones i mercaderies de les 
emissions de GEH en el proveïment del servei. 
Establiment de noves fons de finançament per al desenvolupament de les polítiques 
climàtiques (creació del nou impost d'emissions de CO,) . 

Només en els tres darrers tipus de mesures s'imposa alguna obligació al sector privat. 

a. Valoració de les opcions de regulació: opcions normatives i no normatives. 

El Govern de la Generalitat ha fet polítiques climàtiques des de fa molts anys en el 
desenvolupament de les seves competències en mobilitat, agricultura, residus, aigua, 
urbanisme, habitatge, política territorial, ... Part de les mesures que inclou l'Avantprojecte 
ja es feien perquè les competències dels diferents departaments de la Generalitat ja ho 
preveien o bé perquè alguna altra norma així ho establia. Si s'ha optat per aquesta 
regulac ió normativa ha estat per dotar de més solidesa i coordinar l'actuació de les 
administracions públiques catalanes en referència a les polítiques climàtiques. 

Els sectors com les infraestructures, el turisme o les grans empreses resten obligats a 
analitzar la seva vulnerabil.itat així com les seves emissions de GEH, però cal fer notar que 
aquest precepte en cap cas és d'aplicació general, sinó que únicament és necessari en el 
cas de voler gaudir d'algun ajut de la Generalitat en alguna matèria relacionada amb els 
objectius de la Llei. D' aquesta manera es pretén crear un mecanisme que garanteixi la 
coherència entre la política d'ajuts de la Generalitat i l'actuació en matèria de canvi 
climàtic dels receptors, sense crear obligacions i tràmits administratius de manera 
universal a les empreses. 

En el cas de les pimes que vulguin gaudir d'algun ajut de la Generalitat en alguna matèria 
relacionada amb els objectius' de la Llei, l'anàlisi de la seva vulnerabilitat així com les seves 
emissions de GEH no és una obligació però si s'estab leix com un criteri de selecció positiu. 

El operadors del sector del transport de persones i mercaderies resten obligats a informar 
de les emissions de GEH en el proveïment del servei. El transport és un dels grans 
contribuïdors a les emissions de GEH de Catalunya i dins el ventall de poss ibles polítiques 
a implementar que ajudin a limitar aquestes emissions, s' ha optat per obligar a generar la 
informació necessària per a que el consumidor pugui triar quin tipus de serve i de 
transport vol escollir. Gran part dels grans operadors de transport ja estan informant 
actualment de les emissions de GEH del seu servei, si bé no hi ha homogeneïtat en la 
forma en que es proveeix d'aquesta informació. Igualment el transport de mercaderies 
quan transita pel territori francès també ha d'informar, sigui quin sigui l'origen i destí del 
camió, d'aquestes emissions de GEH . 
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El darrer tipus de mesura que afecta al sector privat, vinculat a la creació de l'impost 
d'emissions de CO2, ja ha estat àmpliament explicat en apartats anteriors pel que fa a la 
seva justificació, funcionament, recaptació prevista i impacte sobre els vehicles turismes i· 
furgonetes. 

b. Incidència del dret comunitari i d'estratègies i polítiques europees 

Un dels dos objectius de l'Avantprojecte, la reducció d'emissions de GEH, ve determinat 
per la Unió Europea en tant que és la UE qui estableix quina ha de ser la reducció 
d'emissions que ha d'assolir cada Estat membre. La disposició transitòria cinquena recull i 
avança en el temps l'aplicació de la normativa europea relativa a l'eficiència energètica 
dels edificis (Directiva 2010/31/UE). 

c. Reducció de càrregues administratives 

L'article 29 de l'Avantprojecte preveu que "( .. . ) el Govern de la Generalitat ( ... ) pugui 
declarar com a obres d'interès públic aquelles infraestructures d'energies renovables que 
responguin a una planificació general en la qual s'hagin tingut en compte els diversos 
actors econòmics, socials i ambientals" . Això suposa una reducció de les càrregues 
administratives respecte de la normativa anterior perquè facilitarà la tramitació de les 
llicències i permisos de les obres d'infraestructures d'energies renovables. 

lI. Identificació, quantificació i justificació de les 'càrregues administratives 

a. Identificació de les obligacions d' informació 

L'Avantprojecte estableix les següents obligacions d'informació; totes elles inexistents en 
la normativa anterior, tret de la obligació dels propietaris de turismes. 

Obligacions d'informació ja previstes en la normativa vigent i que es mantenen sense 
variacions en l'Avantprojecte : 

Subjecte: Prop ietaris de turismes 

Articles : 34 - 44 

Obligació d' informació: 

• Presentació de la documentació per acreditar el dret a les bonificacions de 
l'impost (la mateixa que calia presentar fins ara) 

• Autoliquidació de l'impost (com fins ara) 
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ciutadans perquè no hi ha cap canvi en les obligacions d'informació respecte de la 
normativa vigent. 

L'obligació d'informació per als promotors de la planificació i els projectes constructius de 
noves infraestructures de ports, aeroports, transport, energia, aigua i residus que es 
desenvolupin a Catalunya que preveu l'article 16 de l'Avantprojecte no s'ha tingut en 
compte dins d'aquest informe d'impacte normatiu perquè ja està prevista en .Ia Ley 

21/2013, de 9 de desembre, de Evaluación Ambiental. 

Noves obl igacions de informació : 

Subjecte: Les empreses de transport de mercaderies i els operadors de transport 
públic de viatgers. 

Art icle: 19 

Obligació d'informació: 
o Quantitat de GEH emesos per a la prestació del servei. 

Informació obligatòria només per poder accedir a determinats ajuts: 

En els següents casos s'estableix la condició d' informació si es vol optar a acoll ir-se a 
determinats ajuts gestionats per la Generalitat: 

Subjecte: Les empreses industrials o de serveis amb centres de treball a Catalunya que 
en el seu conjunt t inguin més de 250 treballadors 

Article: 15 

Si volen optar a acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions 
i projectes de naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per a una transició cap 
a una economia baixa en carboni que pugui establir o gestionar la Generalitat: 

o Han incorporat l'anàlisi de la sèva vulnerabilitat als im pactes del canvi climàtic 
d'acord amb el marc estratègic de referència definit a l'article 7 i, si escau, han 
establert un calendari de mesures d'adaptació .. 

o Han fet l'inventari d'emissions de GEH del conjunt dels seus centres a Catalunya 
així com les .actuacions que estan fent per reduir-les i les dades de l'inventari han 
estat validades per una entitat de certificació independent 
incloses dins el comerç de dret d'emissió de la UE) . 
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Subjecte: Gestors de les infraestructures existents de ports, aeroports, transport, 
energia, residus i aigua de Catalunya 

Article: 16 

Si volen acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i 
projectes de naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per a una transició cap a 
una economia baixa en carboni establerts o gestionats pel Govern de la Generalitat, 
han d'acreditar: 

• L'anàlisi de la seva vu lnerabilitat als impactes del canvi climàtic d'acord amb el 
marc estratègic de referència definit a l'article 7 i, si escau, un calendari de 
mesures d'adaptació. 

• L'inventari d'emissions de GEH del conjunt dels seus centres a Catalunya així com 
les actuacions que estan fent per reduir-les. Les dades de l'inventari han d'estar 
validades per una entitat de certificació independent degudament habilitada (tret 
que estiguin incloses dins el comerç de dret d'emissió de la UE o en un programa 
d'acords voluntaris que inclogui el càlcul i la reducció d'emissions de GEH). 

Subjecte: Beneficiaris del Fons per al foment del turisme 

Article: 20 

Són criteris de selecció positius per al finançament de projectes per al foment del 
turisme en el marc del fons creat a la Llei 5/2012 i desenvolupat al Decret 161/2013 o 
d'altres instruments de finançament públics el disposar d'una planificació que inclogui 
les mesures necessàries per tal de: 

• Reduir llur impacte en la generació de gasos amb efecte d'hivernacle. 

• Incrementar l'eficiència i l'estalvi d'aigua i energia, l'autoconsum d'energia de 
fonts renovab les, i la reducció en la generació de residus. 

• Disminuir la vulnerabilitat davant dels fenòmens meteorològics extrems. 

• Sensibilitzar, informar i educar tant els treballadors del sector com els turistes 
sobre l'ús sostenible dels recursos. 

Informació no obligatòria: 

I Subjecte : Les empreses industrials o de serveis amb centres de treball a Catalunya que I 
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en el seu conjunt tinguin menys de 250 treballadors 

Article: 15 

El Govern ha de vetllar perquè els ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a 
actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica, d'innovació o per a una 
transició cap a una economia baixa en carboni incloguin criteris de selecció positiva 
quan puguin demostrar que: 

• Han incorporat l'anàlisi de la seva vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic 
d'acord amb el marc estratègic de referència definit a l'article 7 i, si escau, han 
establert un calendari de mesures d'adaptació. 

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

b. Quantificació i justificació de les càrregues administratives 

La quantificació de les càrregues administratives s'adjunta com a annex II d'aquesta 

memòria. 

S'hi ha quantificat únicament les càrregues que l'Avantprojecte estableix com a 
obligacions d'informació, però no les que s'han definit en l'apartat anterior i que estan 
vinculades a gaudir d'ajuts de la Generalitat relatius a actuacions i projectes de naturalesa 
ambiental, energètica, d'innovació. Tampoc s'hi ha comptabilitzat els costos dels 
potencials beneficiaris a optar als fons de la Llei 5/2012 i del Decret 161/2013 o d'altres 

instruments de finançament públic. 

Pel que fa a les mesures que simplifiquen o flexibilitzen el compliment de la regulació per 
a les pimes cal fer esment que en l'article 15 s'ha previst que l'anàlisi de la vulnerabilitat i 
les emissions de GEH no sigui en cap cas una obligació sinó un criteri de selecció positiu 
per a poder gaudir d'ajuts de la Generalitat relatius a actuacions i projectes.de naturalesa 
ambiental, energètica, d'innovació. 

Per altra banda, l'article 19 estableix que les flotes de transport de mercaderies i els 
operadors de transport públic de viatgers han d'informar els usuaris del servei de la 
quantitat de GEH emesos per a la prestació del servei. En aquest cas l'Avantprojecte no 
estableix cap mena de flexibilització o simplificació per a les empreses mes petites. Tot i 
així cal tenir en compte que moltes empreses de transport ja estan obligades a donar 
aquesta informació. És el cas de les empreses que transporten mercaderies amb destí a 
França, atè? que en aquest país és obligatori subministrar aquesta informació. 
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L'Avantprojecte no afavoreix situacions discriminatòries per raó de gènere atès que no 
estableix cap distinció entre homes i dones en la seva regulació , 

No es prenen mesures específique,s per promoure la igua ltat entre dones i homes, tenint 
en compte que el canvi climàtic a Catalunya no té incidència en aquest àmbit, i que 
tampoc no es preveu cap mesura que es pugui cònsiderar discriminatòria , 

3. Mesures proposades i resultats esperats 

L 
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OESCRIPCló GENERAL DE LA SITUACiÓ ACTUAL 

• En els diferents governs de la Generalitat de Catalunya hi ha hagut estabilitat política sobre la necessitat de reduir les emissions de ~EH, però encara no hi han 

mecanismes que permetin garantir que aquesta hagi esdevingut una política de país 

• Els compromisos de reducció d'emissions de GEH que s'han pres a Catalunya han estat sota un marc d'actuació voluntària dels diferents governs a través de la 

planificació 

• D'acord amb la polít ica europea l'àmbit d'actuació dels estats per a la mitigació de les emissions de GEH és la reducció de les emissions dels sectors difusos, com ara 

transport ¡ mobilitat, habitatge, residus, agricultura, petita indústria i gasos fluorats . Catalunya disposa d'àmplies competències en aquests sectors. Tanmateix s' ha 

generat un debat competencial amb l'Estat sobre llur capacitat d'actuar sobre els mateixos des del canvi climàtic 

• L'Estat Espanyol no territorialitza ni els objectius de reducció de GEH derivats dels seus compromisos internacionals i europeus, ni territorialitza els recursos 

econòmics dispon i~les provinents d'Europa adreçats a la llui ta contra el canvi climàtic 

• Els sectors difusos van incorporant de manera parcial els criteris de mitigació de canvi climàtic a les seves polítiques sectorials, ja sigui per voluntat política o per 

requeriments europeus. la planificació de canvi climàtic incorpora aquest factor en la planificació sectorial i la dota de coherència, però no existeix una norma amb rang 

legal que li atorgui la força necessària per afrontar el repte i l'oportunitat econòmica d'actuar davant la mitigació del canvi climàtic 

• Existeix una demanda d'una bona part de la societat de conèixer les emissions de GEH en diferents àmbits com ara l'administ ració pública, les grans empreses, les 

grans infraestructures o els serveis i productes que els ciutadans fan servir 

MESURES PROPOSAOES A LA LLEI OE CANVI CLIMÀTIC 

Mesures de caràcter general 

• Obligació del govern de presentar al Parlament els objectius de reducció d'emissions de GEH a Catalunya d'acord als terminis de compliment i criteris de 

repartiment entre els seus Estats Membres de l'UE (Art. 4.1) 

• 'Elaboració del marc de referència de mitigació que és l'instrument del govern on s' hi recullen els objectius de reducció ¡ es planifiquen les accions a dur a 
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terme (Art. 4.4) 

Mesures de caràcter específic 

• Promoció de l'agricultura de pro)(imitat per aconseguir una agricultura sostenible, de qua litat i eficient en el consum de recursos (Art. 10. el 

• Progressiva utilització dels fertil itzants bia-orgànics en detriment d'aquells quími CS altament emissors de GEH (Art. 10. f) 

• Minimització de les emissions de GEH de les dejeccions ramaderes (Art. 10. el 

• Optimització de la capacitat d'embornal dels boscos catalans (Art. 13) 

• Impuls a l'estalvi j eficiència energèt ic i promoció de les energies renovables (Art. 14) 

• les grans empreses que vulguin gaudir d'ajuts i/o beneficis fiscals de naturalesa ambiental, energètic o d' innovació hauran de calcular fer públiques les seves 

emissions de GEH així com les actuacions que estan duent a terme per reduir-les. Per a les petites empreses serà un criteri de selecció positiu (Art. 15) 

• les grans infraestructures que vulguin gaudir d'ajuts i/o beneficis fiscals de naturalesa ambiental, energètic o d'innovació hauran de calcular i fer públiques les seves 

emissions de GEH així com les actuacions que estan duent a terme per reduir-les (Art. 16) 

• Les flotes de transport de mercaderies i els operadors de transport públic han d'informar de les emissions de GEH del seu servei (Art 19. 2) 

• S'estableix com un criteri de selecció positiu per gaudir del Fons per al Foment del Turisme que els beneficiari s disposin d'una planificació adreçada a reduir llur 

impacte en la generació d'emissions de GEH (Art. 20. 2) 

• Incorporar un consum mínim d'energies renovables a les instaJ.lacions públiques de gestió de residus i d'aigua de la Generalitat de Catalunya (Art. 28. 1) 

• Els departaments de la Generalitat de Catalunya han d' inventariar les seves emissions de GEH i establir un objectiu de reducció (~rt. 28. 2) 

• S'introdueix el criteri d'emissions de GEH als diferents àmbits de la contractació pública (Art. 28. 2) 

• Es dota al Govern de la Generalitat la capacitat de declarar com a obres d'interès públic aquelles infraestructures d'energies renovables que responguin a l'interès 

general (Art. 29. 1 a) 

• S'estableixen dos programes d'Acords Vo luntaris adreçats a la reducció i a la compensació d'emissions de GEH (Art. 47. a i b) 

• Introducció de criteris d'estalvi, eficiència i emissions de GEH en les devolucions i bonificacions a l'adquisició de combustibles fòssils fins supressió definitiva (DF 7) 
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RESULTATS ESPERATS 

Resultats generals 

• Elevant la política de mitigació del canvi climàtic a la categoria de llei es garanteix la continuïtat de la mateixa j es dóna un senyal clar de futur cap a la societat, el 

sector públic j el sector priva t 

• La definició de les línies d'actuació en la mitigació del canvi climàtic, en especial en els sectors difusos, contribueix a l'andatge competencial on la Generalitat de 

Catalunya disposa d'àmplies competències per actuar 

• Igualment la definició d'una política pròpia de canvi climàtic, coherent amb els objectius espanyols i europeus, ha de contribuir a la territorialització d'objectius i de 

recursos per part de l'Estat Espanyol 

Resultats específics 

• Increment de les hectàrees destinades a l' a.g ricultu ra de proximitat que contribueix a una reducció de les emissions de GEH en diversos sectors i a una cu ltura d'ús 

eficient de recursos 

• la reducció de les importacions de ferti litzants químics emissors de GEH en la seva fase de producció i d'ús i la seva subst itució per fe rt ilitzants d'origen bio-orgànic 

que aporten matèria orgànica al sò l, evitant la seva degradació en el t emps, i afavoreixen una millor gestió de resid us d'acord també als criteris climà tics 

• Faci litar el desenvolupament de les infraestructures necessàries d'energies renovables 

• Generar la informació demandada sobre les diferents emissions de GEH que ha de contribuir a impulsar la cultura de mesurar les emissions de GEH i ident ificar les 

oportunitats de reducció 

• Contribuir a ambientalitzar la contractació pública introduint el criteri de les emissions de GEH al llarg del cic le de vida del producte o servei en un marc de reducció 

d'emissions i d'estalvi econòmic 

• Facilitar els mecanismes per a que les organitzacions mesurin i redueixin les seves emissions de GEH i per a que es desenvolupin projectes locals de compensació 

d'emiss)ons de GEH 
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DESCRIPCiÓ GENERAL DE LA SITUACiÓ ACTUAL 

• La constatació dels impactes del canvi climàtic a Catalunya fan ineludible ada ptar-s'hi i per això cal actuar de manera coordinada evitant aquelles actuacions que 

incrementin la nostra vulnerabilitat, per una banda, i implementant aquelles altres que afavoreixin la nostra adaptació al nou entorn climàtic, per l'altra, 

• L'adaptació al canvi climàtic a Ca talunya s'ha començat a desenvolupar per alguns agents públics o privats però de manera unilateral i sense tenir un marc 

d'actuació comú. L'aprovació de ['ESCACC no és instrument suficient si no va acompanyada de la integració de l'adaptació en la planificació i programació de les diverses 

polítiques sectorials més vulnerables. 

• Existeix gran quantitat de recerca de qualitat duta a terme a Catalunya però manca un mecanisme que permeti traslladar aquesta informació cap els operadors 

públics i /0 privats. 

MESURES PROPOSADES A LA LLEI DE CANVI CLIMÀTIC 

Mesures de caràcter general 

• la planificació sectorial ha d'incorporar els elements d'adaptació al canvi climàtic en els sectors, sistemes natu ra ls i territoris més vulnerables (Art. 7) 

• El marc estratègic de referència d'adaptació és l' instrument del govern on s'hi recullen l'avaluació dels impactes, la identificació dels sistemes naturals, dels 

territoris i dels sectors socioeconòmics més vulnerables així com les mesures necessàries d'adaptació a dur a terme (Art. 7) 

• El Servei Meteorològic de Catalunya és el referent per a l'administració pública en la projecció dels escenaris climàtics futurs a Catalunya (Art, 8) 

Mesures de caràcter específic 

• Agricultura: eficiència i estalvi en l'ús de l'aigua per a reg agrícola, impuls del reg de suport per a conreus de secà, foment de l'agricultura proximitat i valorització 

d'espècies millor adaptades a les noves condicions ambientals (Art. 10). 

• Aigua: implantació dels caba ls de manteniment als rius catalans, aplicació de mesures econòmiques per a la restauració integral dels ecosistemes, interconnexió de 

xarxes d'abastament, derivació dels recursos hídrics obtinguts de l'estalvi ca p als ecosistemes aquàtics i ava luació de la vulnerabilitat de totes les masses d'aigua 
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• Biodiversitat: avaluació dels impactes del canvi climàtic en les mesures de planificació i de gestió dels espais naturals de Catalunya, preservació de la permeabilitat 

ecològica i efectivitat de les polítiques de pagament per serveis ambientals per tal d' incentivar les activitat's que mantenen j milloren els serveis d~ls ecosistemes 

(Art. 12). 

• Boscos: promoció de la gestió forestal que n'augmenti la resiliència i la resistència, redueixi el risc d'incendi, recuperi els mosaics agroforestals i afavoreixi les 

. pastures, així com l'increment d'escolament d'aigua cap als rius (Art. 13). 

• Energia : impuls a l'estalvi, a l'eficiència energètica i a les energies renovables (Art. 14). 

• Indústria, serveis i comerç: les grans empreses que vulguin gaudir de beneficis fiscals de naturalesa ambiental, energètic o d'innovació hauran d'avaluar la seva 

vulnerabi lita t i si s'escau establir un calendari de mesures d'adaptació. Per a les petites empreses serà un criteri de selecció positiu (Art. 15). 

• Infraestructures: les infraestructures existents portuàries, d'aeroports, de transport, d'energia, de re sidus i aigua que vulguin gaudir de beneficis fiscals hauran 

d'analitzar la seva vulnerabilitat al canvi climàtic i si s'escau establir un calendari de mesures d'adaptació. En les noves, caldrà analitzar-ne la vulnerabilitat en el 

marc de l'avaluació ambiental (Art. 16) 

• Res idus: el foment d ela recollida selectiva, l'anàlisi de la prevenció, reutilització i reciclatge i l'afavoriment d'una economia ci rcular (Art. 17). 

• Salut: identificació i avaluació dels efectes del canvi climàtic sobre la salut de les persones, comunicació dels riscos a la població, desenvolupament de mesures de 

protecció de la salut davant malalties transmeses per vectors, qualitat de l'aigua, qualitat de l'a ire i protecció a les onades de calor (Art. 18). 

• Turisme: serà un criteri de selecció positiu per gaudir del Fons per al Foment del Turisme que els beneficiaris disposin d'una planificació adreçada a disminuir la 

vulnerabilitat davant fenòmens meteorològics extrems. A més, el Govern instarà els municipis turístics perquè disposin d'una planificació que garanteixi els serveis 

bàsics municipals en èpoques de màxima afluència (Art. 20). 

• Urbanisme i habitatge: fomentar la millor del clima urbà, en especial la reducció dels efectes de les illes de calor urbana (Art. 22). 

• S'estableix un programa d'Acords Voluntaris adreçat a la reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic (Art. 47. el 

• Per a la població en situació de pobresa i en risc d'exclusió social, i en conseqüència més vulnerable al canvi climàtic, s'estableixen els ,mecanismes de garantia 

d'accés a subministrament de recursos bàsics d'energia i aigua (OF 11) 
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RESULTATS ESPERATS 

• Garantir que tots aquells sectors, sistemes naturals i territoris vulnerables als impactes del canvi climàtic a Catalunya disposin d'una avaluació de llur vulnerabilitat; 

de les mesures de resposta per adaptar-s'hi. Estimular, doncs, la resiliència dels nostres sectors, sistemes i territoris. 

• Establir els mecanismes que permetin que tant les futures infraestructures com les ja existents mantinguin la seva funcionalitat sense incórrer en costos futurs 

extraordinaris. Afave>rir, doncs, la cultura preventiva i proactiva, 

• Viabilitzar que la planificació pública es rea litzi sobre les mateixes hipòtesis de treball respecte a l'evolució futura del clima per tal de dotar~la de la màxima 

coherència. 

• Incorporar l'element aigua, el factor més vulnerable a Catalunya en termes d'adaptació al canvi climàtic, al conjunt de polftiques per tal de contribuir a un ús 

racional del recurs. 

• Contribuir a un turisme més resilient al canvi cl imàtic i amb major capacitat de prestar serveis. 

• Fomentar projectes de reducció de la nostra vulnerabilitat. 

• Reduir la vulnerabi litat d'aquells sectors de la població més sensibles, bé sigui per causes de salut, bé sigui per risc d'exclusió social. 

DESCRIPCiÓ GENERAL DE LA SITUACiÓ ACTUAL 

• l'acció contra el canvi climàtic requere ix necessàriament de l'acció coordinada del conjunt de l'administració ca talana i de la creació dels mecanismes de 

concertació amb el sector privat i de participació de la ciutadania 

• Ja existeix la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic dins la Generalitat de Catalunya. Amb el món local i el sector privat hi han espais de diàleg però que no 

s'han formalitzat en referència al canvi climàtic. Amb la ciutadania es creen espais de participació en el marc de les polítiques ambientals i dels processos de participació. 

• Aquests espais de diàleg amb el món local, sector privat i ciutadania es consideren insuficients en relació a la magnitud que representa el repte del canvi climàtic 

• Periòdicament el rl'~Ynpr-t<:: sobre el Canvi Climàtic a Catalunya elabora els Informes sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, Primer informe iODS, Segon informe 
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2010 i Tercer informe en elaboració. Aquests informes recopi len l'estat de coneixement i avenços en la recerca en matèria climàtica dels darrers anys 

• L'inventari d'emissions de GEH a Catalunya s'elabora a part ir de la desagregació per CCAA de l' Inventari d' emissions de GEH Espanyol. Es col· labora tècnicament 

amb el Ministeri corresponent aportant i analitzant les dades. Però degut al proces d'elaboració, revisió i verificació de l' Inventa ri Espanyol a Catalunya no es disposen 

de les dades de les emissions de GEH fins un any i mig després de la finalització de l'exercici. Tanmateix no es disposa de la desagregació per CCAA de la projecció 

d'emj~sions de GEH. 

• El coneixement i la recerca és un dels pilars sobre el que es fonament a l'acció climàtica. A Catalunya existeix gran quantitat de recerca de qualitat però es troba a 

faltar un mecanisme que permeti traslladar millor aquest coneixement cap els operadors públics i /0 privats de tal manera que contribueixi a millorar la seva gestió 

• Des de fa més d' una dècada Catal!Jnya participa activament en els fò rums mun~ia l s i europeus de canvi climàtic, ja sigui de negociació, de cooperació o de treball 

tècnic i ha esdevingut una regió líder i reconeguda a nivell mundial en matèria climàtica 

MESURES PROPOSADES A LA LLEI DE CANVI CLIMÀTIC 

• La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic és l' òrgan de coordinació, dins la Generalitat de Cata lunya, que coordina la planificació i realitza el segu iment de 

les polítiques cl imàtiques (Art 24) 

• El Consell Català del Clima té com a object iu canalitzar la participació pública, la informació i la consulta de les polítiques climàtiques (Art. 25) 

• Es fomenta la participació dels ens locals en la planificació de les polítiques climàtiques del govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant els mecanismes i 

òrgans de col·laboració i cooperació existents (Art 27) 

• Cada tres anys el govern ha d' elevar al Parlament un informe sobre l'avenç de les mesures de mitigació i adaptació contingudes als plans sectorials. L'informe ha 

d'incloure una ava luació rea lit zada per un grup d'experts independents (Art. 26) 

• Elaboració de "inventari català d'emissions de GEH (Art 5) 

• S'impulsen i reforcen en matèria cl imàtica les relacions universitat - empresa i universitats - ens locals per facilitar "accés al coneixement acadèmic, t ècnic i la 

recerca (Art. 21) 

• E.s crea una plataforma digital que inclogui, entre d'altres, els avenços científics en matèria de canvi climàt ic, les experiències internacionals exitoses en polítiques 

de mitigació i adaptaCiÓ, i posar a l'abast la transferència del coneixement que aquests avenços i experiències suposin per a la ciutadania i els agents socioeconòmics 
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(Art 48) 

• la Generalitat de Catalunya ha de facilitar la informació adequada als ciutadans per tal que puguin aportar la seva contribució abans que s'adoptin les decisions 

sobre plans i programes (Art 49) 

• El govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments competents en matèria d'ensenyament i canvi climàtic, ha d'impulsar un programa específic de 

sensibilització i formació a les escoles sobre el repte del canvi cl imàtic (Art 50) 

RESULTATS ESPERATS 

• S'eleva a la categoria de Llei la necessitat de disposar d'òrgans de coordinació dins la pròpia Generalitat i de la Generalitat amb els ens locals per tal de garantir 

l'acció coordinada en matèria de canvi climàtic. En el cas del món local s'aprofiten els òrgans de coordinació ja existents afegint aquesta funció de coordinació en 

matèria climàtica 

• Es crea un mecanisme estable de participació pública en matèria climàtica per formalitzar els espais de diàleg sobre el canvi climàtic de l'administració amb la 

ciutadania i s'aporta la informació necessària per a participar en la planificació de les polítiques climàtiques 

• Es crea un mecanisme de rendició de comptes del govern al Parlament per avaluar l'assoliment dels objectius de la llei que permeti impulsar o redefinir, si s'escau, 

l'actuació coordinada de Catalunya en matèria climàtica 

• Amb l' inventari català d'emissions es disposa d'una eina pròpia que permeti analitzar l'evolució de les emissions de GEH, les seves causes i les alternatives 

d'actuació per a una millor planificació en aquells àmbits relatius a la mitigació de els emissions de GEH 

• Es creen els mecanismes per facilitar la transferència de coneixement en matèria climàtica 

DESCRIPCiÓ GENERAL DE LA SITUACiÓ ACTUAL 

• Actualment el finançament específic adreçat a Jes~ actuacions relatives al canvi climàtic és clarament insuficient. Tanmateix, cal fer notar que moltes de les 

actuacions que es duen a terme per les administracions públiques, des de les respectives actuacions sectorials, contribueixen positivament a la lluita contra el canvi 

climàtic, però dins el pressupost no es diferencia aquesta contribució. Alguns exemples habituals els trobem a la construcció d'infraestructures ferroviàries, pacificació 

del trànsit a les ciu tats, millora del transport públic, recollida selectiva de residus, millores en l'eficiència energètica, recuperació d'aqüífers, la modernització de 
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• La capacitat fiscal en matèria climàtica per a la Generalitat ~e Catalunya és molt limitada. Per qüestions competencials amb l'Estat Espanyol o amb el món local no 

hi ha gaire marge de maniobra per redefini r una política fiscal orientada a l'assoliment dels objectius de la Llei. Igualment el Mercat europeu de drets d'emissió de GEH 

limita l'actuació en totes aquelles. instal·ladons afectades per evitar incórrer en una doble imposició. 

• la fiscalitat ambiental desenvolupada fins el moment no té una suficient visió finalista i no és interpretada pel ciutadà com un incentiu per al canvi d'hàbits ni 

s'entén quina és la seva contribució a la millora ambiental 

• La Unió Europea ha creat el mecanisme de la subhasta de drets d'emissió de GEH per a les instal·lacions que participen del Mercat ¡ pel qual recapta ingressos 

destinats a la lluita contra el canvi climàtic i els reparteix proporcionalment entre els Estats Membres. Tanmateix l'Estat Espanyol no territorialitza aquests ingressos 

entre les Comunitats Autònomes tot i que en aquestes recau gran part de les competències per a la lluita contra el canvi climàtic. 

MESURES PROPOSADES A LA LLEI DE CANVI CLIMÀTIC 

• Creació de l'impost sobre les emissions de CO 2 dels vehicles de tracció mecànica (Art. 34 - 44) 

• . Creació del Fons Climàtic, orientat a impulsar les actuacions derivades del compliment dels objectius de la Llei i finançat bàsicam'ent pels impostos creats a la Llei i 

els recursos no territorialitzats p~r l'Estat Espanyol (Art. 45) 

RESULTATS ESPERATS 

• la Llei crea un marc d'actuació general per abordar el canvi climàtic a Catalunya i un dels elements que garantitza que les actuacions es duran a terme és que la Llei 

incorpora els mecanismes que permeten el seu finançament, atès que no es preveu en ur.! futur pròxim ni mitjà que es puguin destinar partides pressupostàries 

importants al canvi cl imàtic dins els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

• L'impost creat incentiva al llarg del temps que els vehicles turismes i furgonetes adquirits siguin de baixes emissions de GEH 

• Amb el fons climàtic es garanteix la disponibilitat de recursos específiCS adreçats a-desenvolupar actuacions per assolir els objectius de la Llei 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
TeL 93 444 50 00 ( 
Fax 93 419 75 47 •• - -0 • 

• ~~. "'''';-r 
0 • •• 

59 

~ 
òy 
O
-r-



0172 O 16.0216 O fi 8 597 
¡ 
~ NÚM DF. ::uu.. ~ . ÚM D!iN!·r~ .":'~A L-.. __ ."_. __ _ 

4. Implementació, seguiment i avaluació de la norma 

La norma preveu la realització d'un informe triennal que permeti analitzar el grau 
d' implementació de les polítiques en matèria de clima, i és per tant l'instrument que ha 
de permetre també fer el seguiment del grau de compliment d' aquesta norma . 

Barcelona, 19 de maig de 2015 

directori general de P 

I 
Marta Subi à i Roca 
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El Test de pimes 
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Dades de la iniciativa 

Titol 
Avantprojecte de la llei Catalana del Canvi Climàtic 

Identificació de la població d'empreses afectades 

1. Estimació del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, diferenciades segons la seva dimensió: 
Tipus d'empresa Nombre d'empreses Volum de negoci 
Microempreses 86.506 13.472.327,000,00 € 
Petites 2.813 7.473.332,000,00 € 
Mitjanes 426 6.269.502.000,00 € 
Grans 1.422 9.843.754.000,00 € 

2. Estimació del nombre de treballadors ocupats a les pimes del sector (indiqueu el nombre de treballadors) 235.801 

Observacions 

L'avantprojecte afecta potencialment totes les empreses i tots els ciutadans pel seu abast i perquè crea un nou impost sobre les emissions de C02 dels turismes i els vehicles comercials lleugers (furgonetes) 

Les obligacions d'informació afecten únicament les empreses de transport de mercaderies, els operadors de transport públic de viatgers i les empreses amb més de 250 treballadors a Catalunya. 

" Totes les empreses es veuran afectades directament o indirecta però sobretot, com diu la memòria d'impacte normatiu, les que es veuran més afectades són: 
a. Les empreses de transport de mercaderies i els operadors de transport públic de viatgers b, Els gestors de les infraestructures existents de ports, aeroports, transport, energia, residus i aigua de Catalunya 
c. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt tinguin més de 250 treballadors 

En el primer cas, a, les empreses de transport de mercaderies i els operadors de transport públic han d'informar als usuaris de les emissions de GEt:-! del servei 

En els darrers dos casos, b i c, cal informar de la seva vulnerabilitat al canvi climàtic així com de les seves emissions de GEH i les mesures per reduir-les , però no és en cap cas una obligació sinó un requeriment per poder gaudir d'ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius al canvi cl imàtic, En el cas de les pimes aquesta informació no és un requeriment per poder gaudir d'aquest ajuts sinó un criteri de selecció positiu. 

En el text de la memòria d'avaluació d'impacte hi ha el detall del nombre d'empreses i el volum d'activitat de cada subsector, 
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Consulta' al sector afectat 

3. S'ha consultat les pimes del sector afectat o les associacions empresarials que les representen sobre el disseny 
de la norma i les opcions de regulació abans de començar la tramitació? 

4. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles associacions empresarials que representin la major part 
de les pimes del sector afectat? 

Observacions 

Durant el procés de participació per a l'elaboració de l'Avantprojecte d'aquesta Llei ja es va 
convocar a diverses organitzacions empresarials. 

Pel tràmit d'audiéncia es preveu consultar, dins l'àmbit de les entitats empresarials, a set 
organitzacions entre les guals les pimes estan àmpliament representades 

Mesurament de l'impacte sobre les pimes 

5. S'ha quantificat les càrregues administratives que es deriven del compliment de les mesures proposades? 

6. S'ha quantificat els costos financers o els costos substantius més rellevants de la proposta normativa? 

7. Es garanteix que els costos que es generen per a les pimes no impliquen desavantatges competitius en relació 
amb les empreses de major dimensió? 

8. Es garanteix que les pimes poden operar en condicions de lliure competència en el mercat? 

Observacions 

5. Càrregues administratives: 

Si, s'han quantificat les càrregues administraves per a les empreses de transport. 

6. Costos financers o costos substantius: 

SI No 

t1?J O 

SI No 

t1?JO 

t1?JO 

t1?JO 

t1?J O 

S'han quantificat els imports per cada tipus de vehicle , turisme o furgoneta, derivats de la creació 
de l'impost sobre les emissions de C02 dels vehicles de tracció mecànica. El subjecte passiu 
d'aquest impost són les persones físiques i jurídiques i les entitats a nom de les quals figura el 
vehicle en el permís de circulació. Aquest impost suposarà un cost financer addicional únicament 
per aquelles empreses que tinguin turismes o furgonetes dins la seva flota. 

7. Els costos per a les pimes no impliquen desavantatges competitius: 

No impliquen cap desavantatge competitiu perquè, com s'ha vist en els apartats anteriors, els únics 
costos d'informació que afegeix a les empreses afecten únicament a les empreses de transport de 
mercaderies, els operadors de transport públic de viatgers i les empreses amb més de 250 
treballadors a Catalunya. ' 

En concret pel sector d'indústria , serveis i comerç, les empreses amb més de 250 treballadors han 
d'informar de la seva vulnerabilitat al canvi climàtic així com de les seves emissions de GEH i les 
mesures per reduir-les. 'Aquest és un requeriment per poder gaudir d'ajuts fiscals relatius al canvi 
climàtic. En el cas de les empreses de menys de 250 treballadors aportar aquesta informació no és 
un requeriment sinó un criteri de selecció positiva per poder gaudir d'aquests ajuts. 

8. Pimes poden operar en lliure competéncia: 

L'Avantprojecte no inclou cap mesura que impedeixi que les pimes puguin operar en condicions de 
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lliure competència en el mercat. 
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Valoració de mesures específiques per a les pímes 

9. S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el compliment de la regu lació per a les empreses més petites l, alhora, permeti assolir els objectius públics. perseguits? 

Alguns exemples són: 
a. Exempcions temporals o períodes transitoris més llargs. 
b. Exempcions totals o parcials. 
c. Reduccions o bonificacions de quotes i ajudes financeres directes. 
d . Simplificació d'obligacions d'informació. 
e. Campanyes infonnatives, guies d'usuari, formació específica, atenció a l'usuari o altres mesures per millorar l'accés a la informació. 
f. Altres mesures que beneficiïn especialment les pimes. 

10. S'ha adoptat alguna d'aquestes opcions de regulació més flexibles per a les pimes a la proposta normativa? 
11 . S'ha redactat la proposta normativa en un llenguatge senzill i comprensible per a una persona sense formació específica en dret? 

12. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal de fer-lo més accessible? 

Observacions 
9 i 10. Opcions de simplificació o flexibilitació per pimes: 

SI No 

Pel sector d'indústria, serveis i comerç s'ha previst una exempció parcial per a les empreses de menys de 250 treballadors perquè no necessiten informar de la seva vulnerabilitat al canvi climàtic així com de les seves emissions de GEH i les mesures per reduir-les per obtenir ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius al canvi climàtic. Tanmateix si fan aquesta anàlisi podran acollir-se a criteris de selecció positiva. 
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