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INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICiÓ
Disposició: Avantprojecte de llei de canvi climàtic.
Departament: Territori i Sostenibilitat
Impacte pressupostari: previsió d'ingressos fins a l'any 2020 de 201.530.832,OO€

Fets

1.

2.

En data 15 de desembre de 2014, aquest centre directiu ja va emetre informe en
relació a l'avantprojecte de llei ·de canvi climàtic. (14-550in). El Departament de
Territori i Sostenibilitat ha presentat una nova versió d'aquesta disposició.

Les novetats més rellevants d'aquest avantprojecte són:
•

•

•

3.

La creació, com a tribut propi de la Generalitat, l'Impost sobre les emissions de
C02 dels vehicles de tracció mecànica que grava exclusivament les emissions
de C02 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 de l'impost s'ha limitat únicament als turismes i vehicles comercials
lleugers (furgonetes) i s'aplicarà de manera gradual dels turismes des del 2018
fins la seva plena aplicació al 2020 i els vehicles comercials lleugers a partir del
2019.
En el termini de dos anys s'han de revisar les bonificacions, devolucions i
d'altres mesures similars que s'apliquin directament a l'adquisició de carburants
d'origen fóssil, amb l'objectiu d'eliminar-les progressivament a canvi d'introduir
criteris d'eficiéncia, estalvi i contribució a les emissions de GEH .
Es crea el Fons climàtic com un instrument necessari per a l'execució de
polítiques i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aquest Fons es
nodrirà dels recursos económics següents:
o els instruments establerts en aquesta Llei (L'Impost sobre les emissions
de C02 dels vehicles ' de tracció mecànica quedarà afectat a aquest
Fons)
o els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d'emissió del règim de
comerç de drets d'emissió de GEH
o la part dels ingressos de les assignacions tributàries de l'IRPF per a
finalitats d'interès socials que correspongui a la Generalitat de
Catalunya i que aquesta destini a la protecció del medi ambient.

En la memòria d'avaluació de la Direcció General de Polítiques Ambientals de
data 11 de maig de 2015, s'informa que la suma total dels impactes pressupostaris
d'aquesta norma, sense el cost de gestió del nou impost, és positiu degut a la
recaptació prevista dels nou impost. Fins a l'any 2020 es preveuen uns ingressos
totals de 201.530.832,00€, d'acord amb l'annex I que es presenta.
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Conclusions
Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament pressupostari , .no posa
objeccions a Ió Avantprojecte de llei de canvi climàtic, sempre i quan les mesures
que es derivin de l'aplicació d'aquesta norma siguin finançades amb els
ingressos efectius que es preveuen.

Barcelona, 18 de maig de 2015

~~
El director general de Pressupostos
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Josep Miralpeix i Casas
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