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DICTAMEN 20/2015 sobre l'Avantprojecte 
climàtic. 

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya per l'article 72.2 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya i la Llei 7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, 
Econòmic i Social , en la sessió extraordinària del dia 7 de setembre 

. de 2015, aprova el següent 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTS 

En data 31 de juliol de 2015 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el qual 
sol , licitava l'emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la 
seva tramitació, de l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic . . 

L'Avantprojecte de llei es va acompanyar d'una memòria general, 
d'una memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades, 
d'un informe jurídic preliminar i d'una memòria de les observacions i 
al · legacions presentades en el tràmit d'informació pública i audiència. 

La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi 
Ambient es va reunir el dia 4 de setembre i va elaborar la Proposta 
de dictamen. 

11. CONTINGUT 

L'Avantprojecte de llei consta d'un preàmbul. de cinquanta articles 
englobats en set capítols, de vuit disposicions addicionals, de cinc 
disposicions transitòries, d'onze disposicions finals i de dos annexos. 

El preàmbul es divideix en cinc apartats. En l'apartat primer es posa 
de manifest l'evidència del canvi climàtic i la necessitat d'establir 
mesures per afrontar-lo. En l'apartat segon es relacionen els 
convenis internacionals i la legislació europea que estableixen les 
línies d'actuació i objectius que cal assolir en aquesta matèria. En 
l'apartat tercer es descriu el marc competencial de Catalunya i es 
justifica l'elaboració d'aquesta norma. En l'apartat quart es descriu el 
marc normatiu català en la matèria. En l'apartat cinquè es fa un 
resum de la norma. 

El capítol preliminar s'anomena "Disposicions generals" i engloba els 
tres primers articles. En l'article 1 s'estableix l'objectiu de la Llei , en 
l'article 2 l'àmbit d'aplicació i en l'article 3 s'estableixen unes 
definicions de conceptes que s'utilitzen en la norma. 

El capitol 1 s'anomena "Mitigació del canvi climàtic" i engloba els 
articles 4 i 5. En aquest capítol s'estableixen els objectius de reducció 
d'emissions de · gasos amb efecte d'hivernacle i es crea i regula 
_________________________ 2-Dictamen 



r·· ---
:-'¡".: :~ L¡'\f ... ·,"-_':~;·'· [:;c ( r'~-. :'"\ ' . udYA 

hE.:(;¡STF~::: ':~ ~:: .'...:: .'1, \ L 

. I O') !V7 'r. r:) 1r : ' 1 0'" 0 -' 
l'inventari d'emissions a l'atmosfera de Cataluny~ . '- v ~ l ,1 . Ui. , ' i • 'C ,; J iJ I 

I 

El capitol 2 s'anomena "Adaptació al canvi CltnàtiC" rl ,jè'ngfóf¡\:¡~ els ., .. " ro é.NTRADA 

articles del 6 al 8. En l'article 6 s'estableixen elso5jeèflus que caT------
assolir. L'article 7 regula el contingut dels instruments de planificació i 
programació. L'article 8 estableix que el Servei Meteorològic ha 
d'elaborar i revisar les projeccions climàtiques i ha d'informar 
periòdicament sobre determinades qüestions. 

El capítol 3 anomenat "Integració dels objectius de la Llei en les 
polítiques sectorials" engloba els articles del 9 al 22. En aquest 
capítol s'estableix les mesures que cal adoptar en les següents 
matèries: agricultura i ramaderia; aigua; biodiversitat; boscos i gestió 
forestal ; energia; indústria, serveis i comerç; infraestructures; residus; 
salut, transports i mobilitat; turisme; universitats i recerca; urbanisme i 
habitatge. 

El capítol 4 s'anomena "Sector públic i governança" i engloba els 
articles del 23 al 30. En l'article 23 s'estableix la responsabilitat del 
Govern en la planificació i l'execució de les polítiques climàtiques. 
L'article 24 regula la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i 
l'article 25 el Consell Català del Clima. L'article 26 regula l'avaluació 
de les polítiques climàtiques i estableix que l'avaluació s'ha de 
realitzar cada tres anys. L'article 27 estableix la participació de 
l'Administració local en la planificació de les polítiques climàtiques i 
en els plans d'acció sectorial. L'article 28 regula unes mesures per tal 
que l'Administració pública sigui exemple en aquesta matèria. 
L'article 29 estableix mesures de simplificació i racionalització 
administratives. L'article 30 regula la col· laboració i la cooperació 
internacional. 

El capítol 5 s'anomena "Fiscalitat climàtica" i es divideix en dues 
seccions. La secció 1 engloba els articles del 31 al 33 i estableix els 
objectius de la fiscalitat climàtica i la coordinació del Govern amb el 
món local. La secció 2, que comprèn els articles del 34 al 44, crea i 
regula l'impost sobre les emissions de CO, dels vehicles de tracció 
mecànica. 

El capítol 6 s'anomena "Altres instruments per al compliment dels 
objectius de la Llei" i engloba els articles del 45 al 50. L'article 45 
crea el Fons Climàtic amb l'objectiu d'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 de la Llei. L'article 46 regula el règim de comerç de drets 
d'emissió. En l'article 47 es regulen els acords voluntaris . En l'article 
48 es regula la transferència de coneixement. L'article 49 estableix la 
participació pública en plans i programes i l'accés a la informació 
ambiental. En l'article 50 es regula la difusió del coneixement i la 
sensibilització. 

La disposició addicional primera estableix quins són els objectius de 
reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

La disposició addicional segona estableix que el Pla de l'Energia i 
Canvi Climàtic de Catalunya 2012·2020 és l'element de planificació 
_ _ ________________________ 3-Dictamen 
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La disposició addicional tercera estableix que l'Estrafègia catalana 
d'adaptació al canvi climàtic, horitzó 2013-2020 és l'element de 
planificació per desenvolupar els plans d'acció sectorials, 

La disposició addicional quarta estableix que el Programa voluntaris 
establert en la norma correspon al Programa d'acords voluntaris per 
a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle aprovat 
l'any 2010. 

La disposició addicional cinquen?! estableix en un mínim del 20% per 
l'any 2020 el consum d'energia procedent de fonts renovables a 
determinades instal' lacions públiques. 

La disposició addicional sisena regula el Pla d'estalvi i eficiència 
energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya. 

La disposició addicional setena faculta la Llei de pressupostos per 
modificar les tarifes de la fiscalitat climàtica. 

La disposició addicional vuitena estableix la Llei general tributària i 
les normes complementàries que la despleguen com a normativa 
supletória dels tributs. 

La disposició transitòria primera estableix que mentre no es 
desenvolupi reglamentàriament la Comissió Interdepartamental del 
Canvi Climàtic s'aplicarà l'Acord de Govern de 18 d'octubre de 2011 
sobre composició i funcions de l'esmentada Comissió. 

La disposició transitòria segona estableix que mentre no es 
desenvolupi reglamentàriament el Consell Català del Clima altres 
organismes podran desenvolupar les seves funcions. 

La disposició transitòria tercera estableix que mentre no es 
desenvolupi reglamentàriament la composició i estructura del grup 
d'experts, les seves funcions s'atribueixen al Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible. 

La disposició transitòria quarta estableix que mentre no es 
desenvolupi reglamentàriament les metodologies sobre avaluació 
ambiental de plans, programes i projectes s'apliquen les instruccions 
publicades fins ara. 

La disposició transitòria cinquena estableix que les sol· licituds de 
llicències d'edificis nous i d'edificis existents sotmesos a una gran 
rehabilitació han d'incloure un disseny que compleixi amb els 
requisits d'un edifici de consum d'energia gairebé nul. 

La disposició final primera habilita el Govern per revisar l'Inventari 
d'emissions a l'atmosfera de Catalunya. 

La disposició final segona estableix que els departaments de la 
Generalitat, en un termini de tres anys, han d'adaptar llur planificació 
i programació sectorials als objectius en matèria de reducció de les 
___________________________ 4-Dictamen 
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La disposició final tercera determina que en un any s'ha d'establir la 
metodologia sobre la informació que han de subministrar 
determinades empreses els titulars de determinades 
infraestructures. 

La disposició final quarta estableix que en el termini d'un any els 
departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen han 
de disposar de l'inventari de les seves emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle. 

La disposició final cinquena atorga al Govern un termini d'un any 
perquè estableixi el funcionament del Fons Climàtic. 

La disposició final sisena atorga al Govern un termini d'un any perquè 
estableixi el funcionament dels programes voluntaris de compensació 
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de reducció de la 
vulnerabilitat davant el canvi climàtic. 

La disposició final setena atorga al Govern un termini de dos anys 
perquè revisi les bonificacions, devolucions i d'altres mesures que 
s'apliquen a l'adquisició de carburants d'origen fòssil. 

La disposició final vuitena atorga al Govern un termini de sis mesos 
per actualitzar el Decret de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per donar compliment a les funcions que li 
atorga aquesta Llei. 

La disposició final novena estableix la implantació gradual de l'impost 
sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. 

La disposició final desena atorga al departament competent en la 
matèria un termini d'un any per desenvolupar determinades 
estratègies específiques en matèria d'energia. 

La disposició final onzena estableix una garantia d'accés als recursos 
bàsics d'energia i aigua. 

L'annex I recull la relació de contaminants a l'atmosfera inclosos en 
l'Inventari d'Emissions a l'Atmosfera de Catalunya. 

L'annex II regula el contingut mínim de l'informe sobre el grau 
d'assoliment dels objectius que han d'elaborar els departaments de la 
Generalitat. . 

III. OBSERVACIONS GENERALS 

Primera El CTESC comparteix els objectius que es detallen a l'article 
1 de l'Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic. 

Segona. El fenomen climàtic té unes conseqüències territorials que 
superen amb escreix l'àmbit regional. Si bé és cert que el paper de 
les "subnations", tal com s'anomenen en llenguatge de Nacions 
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Unides, és clau per assegurar la implementaCió dEi .g§lJ~rHHNal1e~uLL 
polítiques, el CTESC considera que cal tenir present que l'adopció 
fragmentada en el territori de polítiques fiscals, o d'altra naturalesa, 
de caràcter econòmic, pot repercutir negativament en la competitivitat 
del territori , sense que amb l'aplicació s'assoleixin objectius 
ambientals significatius per resoldre el problema que es combat. 

Tercera. El CTESC constata la importància de l'aplicació del principi 
de proporcionalitat en estratègies orientades a la consecució d'un 
objectiu d'abast mundial. 

Quarta. El CTESC considera que, atesa la vinculació directa entre 
l'eficiència, la innovació i el desenvolupament tecnològic amb la 
reducció de Jes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), i 
les inversions económiques necessàries per motivar els canvis, no 
s'haurien de fixar objectius territorials voluntaris sense disposar del 
finançament necessari. 

Cinquena. Com a conseqüència de la manca de finançament, el 
CTESC considera que es pot generar una pressió asimètrica sobre 
l'activitat econòmica, la ciutadania i l'empresariat català respecte dels 
altres .territoris. 

Sisena. El CTESC constata que, amb caràcter general, quan es fixen 
objectius d'energies renovables , aquestes encara requereixen 
d'infraestructures de garantia que depenen de combustibles fòssils . 
En aquets sentit, el CTESC considera que caldria valorar 
conjuntament els impactes econòmics i ambientals d'aquesta opció. 

Setena. L'article 11 de l'Avantprojecte de' Llei de Canvi Climàtic 
detalla la necessitat de realitzar la interconnexió de les xarxes 
d'abastament d'aigua per dotar de més seguretat el sistema 
d'abastament. El CTESC comparteix aquesta necessitat, atesos els 
previsibles nous episodis d'escassetat hídrica, propis de la situació 
geogràfica de Catalunya. 

Vuitena. El CTESC considera que en lloc de crear figures fiscals 
aïllades en normes sectorials, s'hauria de tenir en compte un 
enfocament integral de la fiscalitat ambiental, que hauria de consistir 
en la incorporació de criteris correctors dels impactes nocius en els 
tributs existents, o bé, en la ' substitució de figures existents per 
d'altres, amb un disseny orientat a la correcció de l'impacte 
ambiental. 

Novena. El CTESC valora la inclusió de la Disposició Final Sisena 
d'aquest Avantprojecte de Llei. 

Desena. Pel que fa a les polítiques socials incloses en 
l'Avantprojecte de Llei , en el sentit de garantir l'accés a recursos 
bàsics d'energia i aigua, el CTESC considera que no tenen a veure 
amb el canvi climàtic, i, en aquest sentit, haurien d'examinar-se i 
finançar-se respectivament, per normes i recursos procedents de 
polítiques i pressupostos socials. 

___ ________________________ 6·Dictamen 
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IV. OBSERVACIONS A L'ARTICULAT I. . 
I NUM . DE FULL ~r. 11 O'U';TR,ADA 

1. El CTESC recomana substituir el tito '''de '''la 11011118 per--------~ 

Avantprojecte de Llei de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

2. El CTESC constata que. de conformitat amb l'article 60 del Reial 
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Aigües, l'article 98. 3 del Reial Decret 
849/1986, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic i el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya, l'abastament de població constitueix l'ús prioritari, 
amb, preferència per tant sobre là resta de possibles usos de 
l'aigua. Precisament, en consonància amb la prioritat 
d'abastament de la població, l'article 1 de l'Avantprojecte defineix 
com a objecte de la Llei de canvi climàtic "La reducció de la 
vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels 
ecosistemes davant els impactes adversos del canvi climàtic". 

Per tot això anterior, el CTESC proposa la redacció següent per 
a l'article 11 d): "d) La derivació amb caràcter prioritari dels 
recursos hídrics aconseguits mitjançant millores d'estalvi i 
eficiència cap a l'assoliment dels objectius de qualitat dels 
ecosistemes aquàtics, sempre i quan l'abastament de població 
estigui plenament garantit, inclòs el cas de sequera extrema". 

3. Pel que fa l'article 15, el CTESC proposa substituir el criteri que 
només té en compte el nombre de treballadors, pels criteris que 
estableix la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig 
de 2003 sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes 
empreses. 

4. Pel que fa a l'article 15 b) , el CTESC considera que 
l'Administració hauria d'obtenir la informació d'emissions a 
l'atmosfera a partir dels informes lliurats al Registre europeu 
d'emissions i transferència de contaminants (PRTR) que les 
empreses presenten anualment, per no generar càrregues 
administratives innecessàries. 

5. El CTESC recomana que l'article 26 es traslladi a continuació de 
l'article 24, per facilitar·ne la comprensió. 

6. Pel que fa a l'article 31, el CTESC considera que caldria afegir 
l'expressió següent: "quan sigui possible tècnicament i 
econòmica", després de "la reducció d'emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle", per garantir el principi d'eficàcia ambiental. 

7, Pel que fa a l'article 32, de coordinació amb el món local, el 
CTESC considera que, tenint present l'abast mundial del 
problema que es pretén combatre, cal aplicar criteris homogenis 
entre l'Administració autonòmica i la local. 

8. El CTESC considera que la creació de l'impost sobre les 
emissions de CO, dels vehicles de tracció mecànica, prevista a 
l'article 33, que s'afegeix a l'esquema impositiu actual, generarà 
distorsions en el nivell d'exigència a la ciutadania i l'empresariat 
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català respecte d'altres territoris. 

9. El CTESC considera que l'article 33, inclòs dins la secció primera 
del capítol cinquè, s'hauria de traslladar a la secció segona del 
mateix capítol. 

10. El CTESC considera que, per garantir una millor comprensió del 
tribut, a l'article 38 caldria clarificar el càlcul de la quota, 
concretament el paper que tenen els quilòmetres recorreguts . . 

11 . Pel que fa a la disposició final tercera i, en el mateix sentit del 
que s'ha dit pel que fa a l'article 15, el CTESC considera que les 
instal·lacions incloses en el comerç de drets d'emissions de GEH 
haurien de quedar exemptes d'un nou tràmit d'informació 
d'emissions a l'atmosfera. D'altra banda, considera que la 
metodologia de càlcul ha de ser igual a la utilitzada en l'informe 
PRTR, per tal de no generar duplicitats de dades. 

12. El CTESC recomana que a la Disposició final onzena 
s'especifiqui que la Generalitat establirà -en el marc de l'aplicació 
del cànon de l'aigua que grava, entre d'altres, el consum d'aigua 
dels usuaris finals- una tarifa · social de dit cànon, concretant els 
criteris d'aplicació, a efectes de garantir l'accés al recurs bàsic 
d'aigua. 

13. El CTESC recomana que en la Disposició final onzena, apartat 3, 
es tingui en compte l'àmbit competencial en matèria d'energ ia, 
pel que fa a la fixació de tarifes socials. 

v. CONCLUSIONS 

El Consell de Treball , Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic i sol · licita al Govern que sigui 
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen. 

Barcelona, 7 de setembre de 2015 

J~~ 
! 

El president 
Llu is Franco i Sala 

La secretària executiva 
T eresita Itoiz i Cru ells 

____ _______________________ 8-Dictamen 




