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INFORME DE VALORACiÓ DEL DICTAMEN 20,201~·-SDBRErAVANTPROJECT 
LLEI DE CANVI CLIMÀTIC REALITZAT PEL CONSELL DE TREBALL, ECONÓMIC I 

SOCIAL DE CATALUNYA 

1,- Antecedents 

En data 31 de juliol de 2015 el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya sol'licità informe al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya sobre 
l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic. 

En data 2 de setembre de 2015 la Comissiò de Treball de Desenvolupament Territorial i 
Medi Ambient del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (d'ara endavant, el 
CTESC) es va reunir i va elaborar la Proposta de dictamen, reunió a la que hi assistí un 
representant de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (d'ara endavant OCCC) d'aquesta 
Direcció General. 

En sessió extraordinària del dia 7 de setembre de 2015, el Ple del CTESC aprova el 
dictamen 20.2015 sobre l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic. 

És objecte d'aquest informe·fer la valoració del dictamen aprovat pel CTESC i introduir les 
modificacions al text normatiu, si s'escau, per tal de continuar amb la tramitació de 
l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic. 

2.- Valoració del dictamen aprovat i emès pel CTESC 

El dictamen s'inicia amb un apartat d'antecedents i un segon apartat on resumidament 
s'hi exposen els continguts normatius de l'Avantprojecte. Tot seguit realitza unes 
observacions generals i unes observacions a l'articulat. 

2.1 .- Valoració de les observacions generals 

Primera El CrESC comparteix els objectius que es detallen a l'article 1 de l'Avantprojecte 
de Llei de Canvi Climàtic. 
Hom es congratula de què el CTESC comparteixi els objectius de l'avantprojecte. 

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 Unides, és clau per assegurar la implementació de determinades 
polítiques, el CrESC 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: 
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 
matèria 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'eficiència energètica, 
entre d'altres línies d'actuació, han contribuït a aquesta situació. Cap d'aquestes 
actuacions ha comportat una pèrdua de competitivitat, ans al contrari. Avançar encara 
més significa també avançar vers l'establiment de mecanismes que permetin accedir a 
fonts de finançament. Cal disposar, en coherència, 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 matèria de política climàtica 
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Tercera. El CTESC constata la importància de l'aJ./icació"rJlif/~r¡fJ(Jjpi de {iiwPQ!içi~JlJ!!/ at 
en estratègies orientades a la consecució d'un objettitJfi!;3f¡asl-m!mfiiaI~------....... 
Una constatació que l'avantprojecte de llei reflecteix en tant que la referència en els 
objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle ès l'acordada en el 
conjunt de la Unió Europea (article 4.2). 

Quarta. El CTESC considera que, atesa la vinculació directa entre l 'eficiència, la 
innovació i el desenvolupament tecnològic amb la reducció de les emissions de gasos 
amb efecte d'hivernacle (GEH), i les inversions econòmiques necessàries per motivar els 
canvis, no s'haurien de fixar objectius territorials voluntaris sense disposar del 
finançament necessari. 
Una altra constatació que recull l'avantprojecte de llei quan, a l'article 46 del capital sisè, 
crea el Fons Climàtic com a instrument necessari per a l'execució de polítiques i accions 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic que afavoreixin el compliment dels objectius 
recollits a l'avantprojecte de llei. 

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. 
Catalunya ha volgut avançar-se, sovint, a la implantació dels textos normatius aprovats a 
la Unió Europea. Aquest avenç no ha suposat en cap cas un increment de la pressió a la 
societat catalana vers l'espanyola sinó, en tot cas, una millora de la qualitat de vida de 
tots els ciutadans. Així succeí amb la implantació de l'Increment de la Tarifa de 
Sanejament (ITS) als anys vuitanta del segle passat, precursor de l'actual cànon de 
l'aigua, instrument fiscal que ha permès que avui Catalunya disposi de més de 490 
depuradores en funcionament amb una millora inqüestionable en la qualitat dels nostres 
ecosistemes hídrics. Aquesta mateixa situació pot ser extrapolable a d'altres sectors com 
les actuacions en matèria d'estalvi energètic, d'energies renovables, millor gestió forestal, 
per citar-e només uns quants, els quals estan comportant la creació de nous llocs de 
treball, una millora de la competitivitat, l'estalvi de recursos, la reducció dels riscos i dels 
costos associats a la recuperació davant fenómens com els incendis forestals, etc ... El 
finançament establert al capítol sisè de l'avantprojecte va exactament en el mateix sentit. 

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. 
L'avantprojecte · no estableix objectius d'energies renovables, sinó uns objectius de 
reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (article 4 i disposició addicional 
primera). En l'única part de l'articulat que l'avantprojecte fa referència a objectius 
d'energies renovables és a l'article 28 sobre l'exemplificació de l'administració pública 
quan s'hi estableix que el consum energètic de les instal-lacions públiques de gestió de 
residus, de sanejament d'aigües residuals urbanes i de potabilització d'aigua, la gestió de 
les quals sigui competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya o dels organismes que en depenen, haurà d'Incloure un percentage d'energia 
d'origen renovable. 

Setena. L'article 11 de l'A vantprojecte de Llei de Canvi Climàtic detalla la necessitat de 
realitzar la interconnexió de les xarxes d'abastament d'aigua per dotar de mès 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. 
Hom es congratula de què el CTESC comparteixi els objectius de l'article 11 de 
l'avantprojecte. 
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Vuitena. El CTESC considera que en lloc de crear figures l i{iÇiil,{$"gI.Nlades .en aom¡ffS' 
sectorials, s'hauria de tenir en compte un enfocament lintegra1..de.../a-fis6aIit8t-ambient , 
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. . 
És evident, i així ho han manifestat entitats com la Direcció General. de Medi Ambient de 
la Comissió Europea o l'OCDE, que l'excessiva fiscalitat aplicada al rendiment del treball 
hauria de disminuir i anar cap a una reforma total de la fiscalitat ambiental de l'Estat 
espanyol que permetés disposar de més liquiditat a final de mes a canvi de gravar el 
consum d'aquells productes ilo activitats amb impacte ambiental. Tanmateix, 
l'avantprojecte d'una llei de canvi climàtic no és el marc normatiu per establir aquesta 
transició impositiva global de les activitats econòmiques; emperò sí que és el marc 
normatiu idoni, per tal d'assegurar l'assoliment dels objectius, on crear una nova figura 
impositiva de caràcter ambiental que gravi les emissions de CO2 de turismes i vehicles 
comercials lleugers just en un moment en què la baixada del preu del barril del petroli 
aconsella, des d'entitats com el Banc Mundial, reduir les subvencions estatals i gravar els 
impactes ambientals en l'ús dels combustibles fòssils. 

Novena. El CTESC valora la inclusió de la Disposició Final Sisena d 'aquest Avantprojecte 
de Llei. 
Hom es congratula de què el CTESC comparteixi la necessitat d'establir el funcionament 
dels programes voluntaris recollida en aquesta disposició final sisena de l'avantprojecte. 

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. 
La vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic de qualsevol societat és funció de la seva 
capacitat adaptativa, del grau d'exposició i de la sensibilitat. Tant vulnerable als impactes 
del canvi climàtic és la família d'una illa de la Micronèsia d'Oceania com una familia 
catalana que no pugui afrontar el pagament de serveis bàsics com l'aigua i l'energia: la 
primera, perquè no pot protegir-se de cap manera de l'increment progressiu i gradual del 
nivell del mar. La segona, perquè no pot protegir-se de cap manera de les onades de 
calor o dels cops de fred. Cada vegada més les polítiques climàtiques focalitzen les 
prioritats en la vulnerabilitat social de les nostres comunitats, ara que el nivell del 
coneixement ha estat capaç d'acotar la vulnerabilitat física i territorial. 

2.2.- Valoració de les observacions a l'articulat 

1. El CTESC recomana substituir el títol de la norma per Avantprojecte de Llei de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
Hi ha dues raons per mantenir l'actual títol de l'avantprojecte. Per una banda, els textos 
normatius climàtics ja aprovats en d'altres estats, com el britànic, són concisos i directes: 
The Clima te Act. Per altra banda, una majoria significativa de la ciutadania desconeix 
absolutament el concepte d'adaptació referit al canvi climàtic. Si ja és prou complex 
escatir el text normatiu de la llei , no fóra aconsellable que també fos complex entendre el 
títol de la norma. 

2. El CTESC constata que, de conformitat amb l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 
112001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Aigües, l 'article 98. 3 
del Reial Decret 84911986, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic i el 
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Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de CE/talunya, l'abastament de població 
constitueix l'ús prioritari, amb preferència per tant sqbre la ' ;festa lc/e'. possibles ,:usosAde¡ 
l'aigua. Precisament, en consonància amb la prioritat d'iïlJ¿sfal1lei1l rftrI1!rpo1:Jfactó; 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 socioeconómics i d.els ecosistemes davant els 
impactes adversos del canvi climàtic". 
Per tot aixó anterior, el CTESC proposa la redacció següent per a l'article 11 d) : "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, sempre i quan l'abastament de població estigui plenament garantit, inclós el cas 
de sequera extrema", 
Com bé reconeix el CTESC, el primer ús prioritari de l'aigua que cal garantir des de 
l'administració pública és l'abastament de la població. Profusa normativa així ho estableix 
i, en conseqüència, no és necessari tornar-ho a establir a l'article 11 dl. Oimés quan 
l'objectiu principal d'aquest apartat d) de l'article 11 no és pas prioritzar els usos de 
l'aigua, sinó assenyalar que els estalvis assolits en l'ús de l'aigua vagin adreçats a 
l'assoliment dels objectius de qualitat dels ecosistemes aquàtics en detriment de la 
satisfacció de noves demandes. 

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. 
Els criteris a que es fa referencia tenen com a objecte establir un sistema de classificació 
de les empreses (petita, mitjana i gran empresa). Aquests criteris es basen en el nombre 
de treballadors, la facturació de l'empresa i si l'empresa està participada per grans 
empreses. Cal tenir present que una empresa pot disposar d~ diferents centres, alguns 
dels quals fora del territori de Catalunya, mentre que Govern de la Generalitat només pot 
exercir les seves competéncies dins l'àmbit territorial de Catalunya. Per aquest motiu 
l'article es refereix únicament als centres que estiguin dins l'àmbit territorial de Catalunya i 
estableix una criteri de proporcionalitat, en el sentit que només siguin els centres de 
determinat tamany els que en resultin afectats. Afectació però que es limita a quan 
aquestes empreses vulguin acollir-se a determinats ajuts. 

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 . 

. El Registre europeu d'emissions i transferéncia de contaminants (PRTR) afecta només 
determinades instal·lacions. L'objectiu de l'article 15 és reforçar un hàbit cultural des de 
l'empresa cap al canvi climàtic -un hàbit que ja és en part una realitat mitjançant figures 
com el Programa d'Acords Voluntaris- i que no suposa cap càrrega administrativa 
innecessària atés que: i) només han de fer 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, aquelles empreses que disposin de més de 250 
treballadors i que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a 
actuacions i projecte's de naturalesa ambiental, energética, d'innovació o per a una 
trar:lsició cap a una economia baixa en carboni establerts o gestionats pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya; ii) en el cas de centres amb activitats incloses dins el régim de 
comerç de drets d'emissió de la UE o en un programa voluntari, la validació de les 
emissions de GEH realitzada a l'empara dels respectius sistemes es considerarà vàlida. 
Així mateix cal tenir present que el sentit de l'article és que l'empresa disposi d'aquesta 
informació, l'origen de la qual pot ser molt variada i en això la llei no és l'instrument idoni 
per a precisar-ho, donat el seu caràcter tan específic. En tot cas serà en el 
desenvolupament reglamentari previst a la disposició final tercera o s'hauran d'incloure 
els detalls de les fonts d'informació que poden ser emprades com a base. 

4 



rn Generalitat de Catalunya 
W Departament de Territori i Sostenibilitat 

Direcció General 
de Polítiques Ambientals 

¡
' _ . _____ . ___ 2. ct i g 
: .. " .. l' '" . 7~ . ... r· .... ·' .... ..... , , , .. 
o •••• 1_1-., 1: .... \ . ,~ ..... ' ", . ~ . , ... 14 fA 

ht:G!S'~: ~::: I~:' ~:: A:_J.:,;'" 

02 !)~7 15 D11r. ·')flP 5Q~ 
(.< l i 1.., L. IU ~ -J t) li ¡ . 

5. El CTESC recomana que 
facilitar-ne la comprensió. 

l'article 26 es traslladi a hnti~.~lili@EG'eLlI 'article; ·:Q4;EperADA 
L'ordenació de l'articulat obeeix a establir, en primer lloc, quins són els òrgans col 'legiats 
que intervénen en la coordinació, seguiment i participació en la planificació de les 
polítiques climàtiques per, després, fixar quin és el grau d'avaluació del seu compliment. 
Alterar l'actual ordre de l'articulat no comportaria una major comprensió lógica. 

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. 
Cal reconèixer que la proposta que fa el CTESC d'afegir aquesta expressió no només 
garanteix el principi d'eficàcia ambiental sinó que delimita molt millor l'abast de les 
actuacions d'adaptació i mitigació del canvi climàtic. Per tant, es proposa modificar 
l'article 31 de l'avantprojecte de llei de canvi climàtic tot i afegint l'expressió "quan 
sigui possible tècnicament i económica", després de "la reducció d'emissions de gasos 
amb efecte d'hivernacle". 
7. Pel que fa a l'article 32, de coordinaciò 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. 
Aquest i no un altre ès l'esperit de l'article 32: buscar la màxima eficiència i eficàcia en les 
actuacions públiques davant el canvi climàtic, bé siguin impulsades des de l'administració 
nacional o local. 

8. El CTESC considera que la creació de l'impost sobre les emissions de CO2 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 català 
respecte d'altres territoris. 
A més a més del que ja ha estat comentat en la resposta a l'observació general cinquena, 
cal tenir ben present que l' impost sobre emissions és ja una realitat a estats veïns com el 
francès (inclòs en el que seria l'equivalent a l'Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica), que la seva aplicació serà gradual i progressiva , i és una constatació empírica 
que el nou parc automobilístic emet un valor d'emissions per sota dels 120 gl Km de CO2. 

Només a títol informatiu segons dades d'ANFC, l'any 2005 el nombre de turismes 
matriculats amb unes emissions inferiors· a 120glkm era inferior al 20%. En canvi en el 
2014 aquest % s'havia situat ja en un 60%. 

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 capital . . 
L'ordenació de l'articulat obeeix a la lògica de creació de l'impost, primer, i de 
desenvolupament del mateix, després. Per això l'article 33 és a la secció primera i el 34 i 
següents a la secció segona. 

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 quilómetres 
recorreguts. 
L'apartat 1 de I:article 38 descriu clarament el càlcul de la quota: la tarifa s'aplica sobre les 
emissions oficials de CO2/km del vehicle. Aquestes emissions oficials, acreditades per 
mitjà d'un certificat o en qualsevol altre document de caràcter oficial expedit 
individualment, són independents dels quilòmetres recorreguts pel vehicle. Per tant, la 
quota no és funció dels quilòmetres recorreguts , sinó de les emiSsions ' expressades en 
grams de diòxid de carboni per quilòmetre. Recorri un o deu mil quilòmetres, la ratio 
d'emissions segueix essent la mateixa i el càlcul de la quota, en conseqüència, també. 
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11. Pel que fa a la disposició finaltercera i, en el mateill sentit del que s'h~ -¿1ft h~r (¡'u'i! 1iY ¡j 
l'article .15, el CTESC considera que les insta¡'¡acionb inclo~lJa r1tFuel , comerç . q,e.. ~rets 
d 'emissions de GEH hauT/en de quedar exemptds......dUn._D.QjJ_Hamll iJ'iñ fbHfi{j~rÓ' 
d 'emissions a l'atmosfera. D'altra banda, considera que la m etodologia de càlcuTïïacre 
ser igual a la utilitzada en l'informe PRTR, per tal de no generar duplicitats de dades. 
A més del que ja ha estat comentat en la resposta a l'observació quarta a l'articulat, afegir 
que les metodologies de càlcul es basaran en les metodologies establertes per Nacions 
Unides i la Comissió Europea, justament per assegurar la seva coherència i replicabilitat. 

12. El CTESC recomana que a la Disposició final onzena s'especifiqui que la Generalitat 
establirà -en el marc de l 'ap licació 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. 
AI web de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ens públic responsable de la recaptació del 
cànon de l'aigua, hi consta un apartat destacat sobre els requisits i condicions que han 
d'acreditar els usuaris domèstics de l'aigua per acollir-se a les diverses modalitats del 
cànon social. 

13. El CTESC recomana que en la Disposició final onzena, apartat 3, es tingui en compte 
l'àmbit competencial en matéria d 'energia, pel que fa a la fixació de tarifes socials. 
L'apartat 3 de la disposició final onzena estableix, literal, que "els Departaments 
competents en matéria de benestar social, energia i aigua i. si s'escau. els ens locals. han 
de definir les condicions i la metodologia gue permetin establir el consum mínim d'energia 
i aigua necessaris i les tarifes socials( ... )", pel que resta ben clar que es té en compte 
l'àmbit competencial en matèria d'energia dins el govern de la Generalitat. 

2.3.- Observacions realitzades en la reunió del dia 2 de setémbre 

Com ha estat esmentat a l'apartat d'antecedents d'aquest informe de valoració, en data 2 
de setembre de 2015 la Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi 
Ambient del CTESC) es va reunir i va elaborar la Proposta de dictamen, reunió a la que hi 
assistí un representant de l'OCCC d'aquesta Direcció General. En aquesta reunió, els 
representants del CTESC varen observar al representant de l'OCCC l'existència de dues 
errades al text de l'avantprojecte de llei de canvi climàtic: 

1.- El títol del Capítol 1 que ara és "Mitigació al canvi climàtic", hauria de ser "Mitigació del 
canvi climàtic" . 

2.- La Disposició Transitória Quarta fa esment a l'article 29, apartat 1, lletra c) . Aquest 
article 29 no té apartats, i per tant cal fer esment únicament a l'article 29, lletra c). 

En tant que ambdues observacions van adreçades a esmenar errades del text, es 
proposa modificar el titol del capítol 1 i la referència a l'article 29 continguda a la 
disposició transitòria quarta de l'avantprojecte de llei de canvi climàtic. 

Barcelona, 8 de setembre de 2015 

La dirRf:t;r\rn. ge eral de Polítiques A'tie~tals 

Marta Subirà i Roca 
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