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Antecedents 

En data 2 de setembre de 2015, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals, ha sol·licitat l'informe jurídic final sobre l'avantprojecte 
de llei de canvi climàtic. S'acompanya l'expedient foliat, el qual inclou un índex. S 'indica 
que les darreres versions dels documents que s'han de considerar per tal d'emetre 
l'informe són : 

- Memòria general de 8 juliol 2015 (folis 4.286 a 4.308) 
- El Test de pimes de 8 juliol 2015 (folis 4.371 a 4.373) 
- Text Avantprojecte Llei Canvi Climàtic de 16 juliol 2015 (folis 4.385 a 4.423) 
- Memòria avaluació de l'impacte de les mesures proposades i 2 annexos, de 16 
juliol 2015 (folis 4.669 a 4.735) 

En data 8 de setembre de 2015, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, ha tramès còpia 
del Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, núm. 20/2015, 
sobre l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic, així com l'informe de la directora general 
de Polítiques Ambientals, de valoració d'aquest dictamen, i una nova versió de 
l'avantprojecte de llei. 

Fonaments de dret 

Aquest informe s'emet d'acord amb les disposicions, directrius i instruccions següents: 
- Article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern. 
- Article 4.1 a) de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de 
la Generalitat de Catalunya, i article 19.1 a) del Reglament dèls serveis jurídics de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya , aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de 
febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre. 
- Directrius sobre contingut de l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions 
de caràcter general , aprovades per l'Acord del Govern de 19 de maig de 2009; 
- Instrucció del Gabinet Jurídic de la Generalitat, de 23 de maig de 2007, per unificar 
els criteris en l'assessorament del Gabinet Jurídic en l'elaboració de disposicions de 
caràcter general. 
- Acord GOV/63/2010, de 13 d'abril , pel qual s'aprova la Guia de Bones Pràctiques 
per a l'elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l'activitat econòmica . 
- Acord de Govern de 28 de maig de 2013, pel qual s'aprova el test de pimes. 

D'acord amb les Directrius aprovades per l'Acord del Govern de 19 de maig de 2009, en 
la tramitació dels projectes de disposicions de caràcter general, l'Assessoria jurídica ha 
d'emetre un informe juríd ic final que ha de tenir per objecte: 

comprovar que l'expedient disposa de la documentació preceptiva; 
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verificar que s'han complert els tràmits d'lnfOrma0iÓo[¡::l\ÍJblica i ,audi.èOOI>n ls 
interessats que siguin procedents, i que s'han sotlicitat els ilifoll lles prece ' , 
avaluar l'adequació de la proposta al marc normatiu vigent i a les directrius de 
tècnica normativa. 

Consideracions jurídiques 

Primera.-Marc normatiu 
L'article 46 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han 
de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de l'adopció de polítiques públiques 
basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col'lectiva i intergeneracional. 
L'apartat 2 afegeix que les polítiques mediambientals s'han de dirigir especialment, entre 
d'altres, a la reducció de les diferents formes de contaminació, a la utilització racional 
dels recursos naturals, la prevenció i el control de l'erosió i de les activitats que alteren el 
règim atmosfèric i climàtic i el respecte als principis de preservació del medi, 
conservació dels recursos naturals, responsabilitat, fiscalitat ecològica i reciclatge i 
reutilització dels béns i els productes. D'acord amb l'apartat 3 d'aquest mateix article, els 
poders públics han de fer efectives les condicions per a la preservació de la natura i la 
biodiversitat, han de promoure la integració d'objectius ambientals a les polítiques 
sectorials i han d'establir condicions que permetin a totes les persones el gaudi del 
patrimoni natural i paisatgístic. 

Concretant aquests principis, l'article 144.1 de l'EAC estableix que corresponen a la 
Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per 
a l'establiment de normes addicionals de protecció. Aquesta competència compartida 
inclou, en tot cas: 

"b) L'establiment i la regulació de mesures de sostenibilitat, fiscalitat 
ambiental. " 
i 

recerca 

"h) La regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació 
d'aquest, la declaració de' zones d'atmosfera contaminada i ('establiment d'altres 
instruments de control de la contaminació, amb independència de l'administració 
competent per a autoritzar l'obra, la installació o l'activitat que la produeixi. 
i) La regulació del règim d'autorització i seguiment de l'emissió de gasos d'efecte 
hivemacle. " 

L'article 144.5 de l'EAC determina que correspon a la Generalitat l'establiment d'un 
servei meteorològic propi , 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. 

D'altra banda , la Generalitat exerceix la potestat d'autoorganització d'acord amb el que 
estableix l'article 150 de l'EAC i l'article 4 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, pel fet que en el text normatiu es preveu la creació del Consell Català del 
Clima , per la creació dels Fons Climàtic, i pel fet que dóna rang normatiu la Comissió 
Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col 'legiat que coordina la planificació de les 
polítiques climàtiques, i que ja va ser creada miljançant l'Acord GOVI145/2011 , de 18 
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Canvi Climàtic .. 

També cal esmentar el marc jurídic relatiu a la creació de tributs propis per part de les 
Comunitats Autònomes, atès que es preveu la creació, com a tribut propi, de l'impost 
sobre les emissions de diòxid de carboni (C02) dels vehicles de tracció mecànica. 
Aquesta competència s'exerceix d'acord amb el previst als articles 133.2, 157.1 .b i 157.2 
de la Constitució, l'article 6 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament deies Comunitats Autònomes (LOFCA), i l'article 203.5 de l'EAC, que 
determina que la Generalitat té competència per establir, mitjançant una llei del 
Parlament, els seus tributs propis, sobre els quals té capacitat normativa. 

D'altra banda, en relació amb la tramitació de la disposició proposada, són d'aplicació 
les previsions de l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern , l'article 4 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures Rer 
a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat 
econòmica i les citades Directrius aprovades per Acord del Govern de 19 de maig de 
2009. Així mateix, cal tenir en compte la Guia de Bones Pràctiques per a l'elaboració i 
revisió de la normativa amb incidència en l'activitat econòmica, i la resta de normativa i 
les directrius citades en els fonaments de dret. 

Finalment, és d'aplicació també a la tramitació d'aquesta norma la 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. L'article 16, en relació amb l'article 2.2, 
estableix la necessitat d'assegurar la participació en el procés de tramitació de les 
persones jurídiques que compleixin els requisits de l'article 23: . 

a) Que tinguin entre les seves finalitats acreditades en els estatuts la protecció del 
medi ambient en general o d'algun dels seus elements en particular. 

b) Que s'hagin constituït legalment com a mínim dos anys abans i que vinguin 
exercint de manera activa les necessitats necessàries per a assolir les finalitats 
previstes en els estatuts. 

c) Que segons els seus estatuts desenvol.upin la seva activitat en un àmbit territorial 
que resulti afectat per l'actuació administrativa . 

Segona.- Competència 
Com s'ha indicat, l'article 144 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya preveu que 
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida en matèries com 
l'establiment i la regulació de mesures de sostenibilitat i fiscalitat ambiental i de regulació 
de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d'aquest i l'autorització 
i el seguiment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

Correspon també a la Generalitat la competència exclusiva en matèries tan rellevants 
pel que fa a la gestió del canvi climàtic com l'agricultura i la ramaderia (article 116.1 
EAC), la gestió de l'aigua de conques hidrogràfiques intracomunitàries (art.117 .1 EAC), 
la caça i la pesca (art.119.1 EAC), en matèria d'emergències i protecció civil (art.132.1 
EAC) , en matèria d'habitatge (arts.137 .1 EAC), en infraestructures de transports 
(art.140.1 EAC), en espais naturals i meteorologia (art. 144.2 i 144.5 EAC) , en matèria 
d'ordenació del territori i del paisatge, del litoral i d'urbanisme (art.149.1, 149.4 EAC), en 
matèria de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (art . 158.1 EAC) i en 
matèria de turisme (art.171 EAC). 
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La competència per elaborar i tramitar l'avantprojdcJ.êAéilltèiD[}¡\!respon '~.r cf~b'à " ~A nt 
competent en matèria de medi ambient, que actualment és el Departament de Territori i 
Sostenibilitat. D'acord amb l'article 3.7.9 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de 
creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
és competent en matèria de planificació i qualitat ambiental, així com polítiques davant el 
canvi climàtic. La unitat promotora és la Direcció General de Polítiques Ambientals, la 
qual , d'acord amb la competència que li atribueix l'article 119.k del Decret 342/2011 , de 
17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha d'impulsar 
a Catalunya l'establiment d'estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic, i 

. vetllar per a la integració de l'adaptació al canvi climàtic de les polítiques sectorials. 

En el marc de les competències normatives de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb 
l'article 57.1 del Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament 
d'Economia i Coneixement, la Direcció General de Tributs i Joc d'aquest departament, 
ostenta la competència de proposar i elaborar les figures tributàries pròpies, entre d'altra 
normativa relacionada . Tot i que aquesta unitat no ha estat la promotora de la disposició, 
obra a l'expedient l'informe de l'Oficina de tramitació i seguiment de disposicions, de la 
Direcció General de Tributs i Jocs, de 15 de maig de 2015, fent avinent que aquest 
centre directiu ha estat en contacte amb el departament promotor de la disposició 
normativa pel que fa a la determinació i configuració dels elements que configuren el 
tribut, sense formular objeccions a la seva tramitació. 

Tercera.- Documentació i Tramitació 
a) En primer lloc, es comprova que l'expedient de l'avantprojecte de llei dóna 
compliment a l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 d'agost, l'article 4 del Decret 106/2008, 
de 6 de maig , i les Directrius aprovades per Acord de Govern el 19 de maig de 2009 
(apartats 1 a 9). En concret, conté la memória preliminar sobre l'oportunitat de la 
iniciativa, aprovada pels acords del Govern de 19 de juny de 2012 i 1 de juliol de 2014; 
el text de la disposició, que inclou el preàmbul, la part articulada i les disposicions de la 
part final; la memòria general, amb el contingut previst a l'article 36.3 de la Llei 13/2008, 
la memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades, la qual segueix les 
"Recomanacions sobre la memória d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades" 
de l'Oficina del Govern i incorpora el contingut determinat a l'article 36.3 de la Llei 
13/2008 i inclou el test de pimes. 

b) D'acord amb el punt 10 de l'Acord de 19 de maig de 2009, obra a l'expedient l'informe 
jurídic preliminar favorable de 18 de novembre de 2014. 

c) En relació amb l'informe d'impacte de gènere , previst al punt 11 del mateix Acord, en 
. data 27 de juliol de 2015, l'Institut Català de les Dones ha emès informe favorable, tot 
considerant que el projecte normatiu no indou cap terme androcèntric ni empra cap 
terme que pugui suposar una discriminació per raó de sexe i, per tant, valorant el seu 
impacte com a neutre . 

d) D'acord amb el punt 12 de l'Acord de 19 de maig de 2009, cal que a l'expedient 
s'inclogui una memòria de valoració de les al · legacions rebudes en el tràmit d'audiència 
interdepartamental , que reflecteixi les observacions dels diversos departaments a les 
propostes, amb indicació de les observacions que han estat acceptades i les que han' 
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estat rebutjades. En aquest sentit, l'Oficina Catalana det'Caiiiii 'Climàtiè, érídata 11 de 
maig de 2015, va emetre un document de resum de les observacions rebudes al tràmit 
d'audiència interdepartamental identificant les observacions o propostes rebudes, fent
ne una extensa valoració i indicant clarament les modificacions efectuades sobre el text 
articulat de l'avantprojecte de llei. També s'inclouen com annex la transcripció literal de 
les observacions i comunicacions rebudes, fins aquella data, dels diferents 
departaments (Cultura; Empresa i Ocupació, conjuntament amb la Direcció General 
d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i l'ICAEN; Governació i Relacions Institucionals: 
Secretaria d'Administració i Funció Pública; Interior: Subdirecció General de Programes 
de Protecció Civil, de la Direcció General de Protecció Civil i Servei Català del Trànsit; 
Presidència: Oficina del Govern; Economia i Coneixement: Direcció General de Tributs i 
Joc). 

S'accepten les observacions de l'àmbit sectorial de l'energia. Han comportat la 
modificació del text normatiu en diferents aspectes. Entre d'altres, per indicar que, atesa 
la importància de les polítiques energètiques sobre el total de les emissions de GEH, per 
a l'elaboració del marc estratègic de referència, s'han de tenir en compte els objectius 
establerts en matèria de política energètica (art.4.4). 

En matèria de protecció civil , s'accepten dues de les modificacions proposades (arts.7 i 
57), en el sentit d'esmentar expressament que el 'marc estratègic de referència 
d'adaptació ha de recollir, entre d'altres, el risc d'episodis de fenòmens meteorològics 
extrems i les seves conseqüències; i que una de les actuacions a impulsar pel Fons 
Climàtic, entre d'altres, ha de ser la garantia de protecció de la població front a 
l'increment del risc de fenòmens meteorològics extrems. 

El text normatiu incorpora l'aportació del Servei Català de Trànsit, en relació amb l'article 
relatiu als .transports i la mobilitat (art.19). Es millora el seu primer apartat per tal 
d'indicar que la racionalització de la demanda de mobilitat i transport tant de 
mercaderies com de persones, ha de tenir també com objectiu l'optimització del conjunt 
de la xarxa d'infraestructures de transport. També s'incorporen, en aquell moment, les 
altres propostes relacionades amb l'impost de nova creació , tot i que posteriorment s'ha 
variat la regulació de l'impost, atès el treball en conjunt dut a terme entre l'Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic i la Direcció General de Tributs i Joc (pàgs. 4622 a 4649). 

Pel que fa a res observacions de l'Oficina del Govern, s'observa que s'han anat 
incorporant durant la tramitació diverses modificacions tant del text de l'avantprojecte 
com de les memòries a fi d'atendre-les. L'Àrea de Millora de la Regulació ha fet 
observacions el 23 d'octubre de 2014, reiterades el 3 de desembre del mateix any. 
També s'han fet observacions el 14 de maig de 2015 i el 16 de juliol de 2015. 

d)L'article 36.3.c) de la Llei 13/2008, i el punt 13 de l'Acord de Govern de19 de maig de 
2009 determinen, d'acord amb la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora , que 
l'expedient ha de contenir una memòria de les al ' legacions formulades en els tràmits 
d'informació pública í audiència als interessats. Cal la seva identificació, i la indicació de 
si han estat acceptades o rebuijades, tot explicitant-ne les raons del resultat, de manera 
que es justifiqui la formació de la voluntat normativa, és a dir, deixant constància de la 
seva incidència en la redacció final de l'avantprojecte de llei . 
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En aquesta memòria, l'Oficina Catalana del Can i Climàtic explica que, amb poste ioritat 
al tràmit d'audiència interdepartamental, conj~ntamèlf[M arn'!)J!.4a Dir~dciol'rnffiè al de 
Tributs i Joc, es van reformular els elements de ïTscàlitat que figuren a l'avantprojecte i 
que aquesta nova versió de la disposició normativa és la que es va sotmetre a 
informació pública. 

El tràmit d'informació pública es considera correctament realitzat, i s'ajusta a les 
consideracions realitzades en l'informe jurídic preliminar, en relació amb la necessitat de 
garantir el dret de participació regulat en l'article 16.2 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol. 
S'ha articulat mitjançant la publicació d'un edicte al DOGC 6878, de 25 de maig de 2015, 
i amb la publicació del text de l'avantprojecte de llei i la documentació complementària al 
web del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com al web de l'Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic. 

Consten a l'expedient les al 'legacions formulades. També consten a la memòria 
aquestes al· legacions i la corresponent valoració, ja s'admetin o no (Col'legi Oficial 
d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catàlunya ; Comei , SL; 350 BCN -
Movimiento ciudadano por el clima; Agència de Residus de Catalunya ; Associació de 
Prevenció d'Accidents de Trànsit; Associació de Naturalistes de Girona; Greenpeace; 
Endesa; Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya - Ciment Català ; Associació 
Eòlica de Catalunya (EolicCat); Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya; Club EMAS 
- Associació d'organitzacions registrades EMAS a Catalunya). 

Algunes entitats han considerat que el termini de 15 dies hàbils atorgat per a la 
presentació d'al 'legacions és insuficient per a garantir els drets de participació pública en 
matèria de medi ambient. En aquest cas concret s'ha de discrepar d'aquesta observació. 
Cal tenir en compte que l'art.36.4 de la Llei 13/2008 exigeix que el termini d'informació o 
d'audiència en la tramitació d'un avantprojecte de llei, si aquest es fa , no sigui inferior a 
15 dies. I l'article 3.2 i 16 de la 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, en relació amb la participació, exigeixen que la ciutadania pugui participar 
de manera efectiva i real en l'elaboració de les disposicions de caràcter general 
relacionades amb el medi ambient, així com a formular al' legacions i observacions quan 
encara estiguin obertes totes les opcions abans que s'adopti la decisió sobre la 
disposició de caràcter general , i a que siguin degudament tingudes en compte per 
l'Administració. Així mateix, també cal tenir en compte que abans d' iniciar-se la 
tramitació de la disposició normativa es va fer un procés participatiu previ (juliol 2014), 
amb dos espais de participació (sessions territorials de debat obertes a la ciutadania i 
entitats i formulari en línia per a fer aportacions a través del web de la Generalitat). 

Pel que fa a les al· legacions de Greenpeace, es desprèn de la memòria que aquestes 
han estat degudament valorades. Sobre la darrera al 'legació , relativa a que es tingui a 
aquesta entitat com a interessada, la memòria no en fa cap valoració , per la qual cosa 
es pot entendre que s'admet. Cal tenir en compte que d'acord amb l'article 31.2 de la 
Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú , les associacions i organitzacions representatives 
d'interessos econòmics i socials són titulars d' interessos legítims col'lectius en els 
termes que la llei reconegu i. Aquesta remissió s'ha d'entendre 'feta a l'article 2.2 , en 
relació amb l'article 23 de la Llei 27/2006 , de 18 de juliol , que defineix les persones 
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interessades, als efectes d'aquesta llei , com qualsevol persona sense ànim de lucre que 
reuneixi determinats requisit.s (que tinguin entre les seves finalitats acreditades en els 
estatuts la protecció del medi ambient en general o d'algun dels seus elements en 
particular; que s'hagin constituït legalment com a mínim dos anys abans i que vinguin 
exercint de manera activa les necessitats necessàries per a assolir les finalitats previstes 
en els estatuts i que segons els seus estatuts desenvolupin la seva activitat en un àmbit 
territorial que resulti afectat per l'actuació administrativa). Així doncs, tot i que no s'hagi 
atorgat el tràmit d'audiència a Greenpeace prèviament, si es donen els requisits citats, 
atesa la seva sol, licitud, s'ha de considerar a l'entitat persona interessada en el 
procediment de tramitació des del moment en que ha comparegut (tràmit d'informació 
pública). 

Pel que fa al tràmit d'audiència, s'ha donat compliment a les previsions en relació amb 
aquest tràmit previstes a la memòria general. Obren a l'expedient les notificacions 
efectuades, així com els corresponents justificants de recepció. S'ha donat audiència 
tant a entitats de l'àmbit local, com a entitats de l'àmbit socioeconòmic (sindical, 
empresarial i socioeconòmic), entitats ciutadanes i ambientals i agents de l'àmbit 
acadèmic. A més de les entitats esmentades a la memòria , s'ha donat audiència al 
RACC, segons motiva la memòria, perquè es va considerar que el projecte de disposició 
podia afectar els drets i interessos legítims d'aquesta entitat. L'audiència es va 
instrumentar facilitant una adreça electrònica per a la presentació d'observacions, 
suggeriments o al' legacions 

Han .presentat al·legacions en aquest tràmit l'Autoritat del Transport Metropolità, 
l'Associació Catalana de Comunitats de Regants, Ecologistes en Acció de Catalunya , 
Comissions Obreres de Catalunya, Foment del Treball Nacional, Diputació de 
Tarragona, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Diputaéió de Barcelona, 
Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació Ra cc'. 

Pel que fa a les al ' legacions rebudes, que són nombroses i algunes relativament 
extenses, se'n va una acurada valoració. En la memòria s'inclou un quadre que les 
relaciona de forma numerada, fent-ne una síntesi, indicant si s'accepten o no, amb la 
corresponent motivació, i indicant si es modifica el text i en quins termes (pàg.4424). 

Es constata que s'accepten diferents propostes de l'Autoritat del Transport Metropolità 
en relació amb la mobilitat (arts.1.2, 16.2, 19.1, 22.1 , 15.1 , 20); d'Ecologistes en Acció 
de Catalunya, en relació amb el foment de mitjans de transport no motoritzat (art.19) i de 
Foment del Treball Nacional , en relació amb que cal emmarcar el concepte 
d'autosuficiència energètica en un context intemacional (art.45 .1 i 32.2). Pel que fa a 
l'article 9, que regula la reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic i reducció de les 
emissions de GEH, Foment del Treball Nacional considera que en l'apartat 3, que indica 
que s'han de preveure també, quan es tracti de sectors susceptibles de generar 
emissions de GEH, les mesures per a la reducció d'aquestes emissions, aquestes 
mesures han d'estar d'acord amb les iniciatives que prosperin en els convenis 
internacionals, per tal de no impactar negativament sobre la competitivitat de l'economia. 
Aquesta al ' legació s'ha estimat parcialment, i si bé el text del precepte no recull 
l'exigència de que les mesures siguin determinades prèviament en convenis 
internacionals, sí es preveu la minimització d'aquest impacte, indicant que les mesureS 
per a la reducció d'aquestes emissions .han de ser tant tècnicament com 
econòm icament viables . 
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També s'accepten determinades al 'legacions ~e la Qi¡:w~(!;iIÍl Lde Tarragooo~A6A relació 
amb l'article d'agricultura i ramaderia (art.10), pei--qoe eis bàsics 
municipals que s'han de garantir en època de màxima afluència turística per part dels 
municipis que tinguin la consideració de turístics (art.20 .3), en el sentit de millorar aquest 
apartat per tenir en compte les competències municipals determinades per la normativa 
de règim local. També s'admet la proposta de la Diputació de Tarragona, relativa a . 
l'article 22.d, que es comentarà més endavant. I la relativa a que cal preveure la 
possibilitat de que la integració en la planificació local tant de la mitigació dels GEH, com 
de l'adaptació als impactes del canvi climàtic es pugui dur a terme de forma individual o 
per agrupacions d'ens locals, pròxims territorialment i especialment en aquells de menys 
habitants (art.27.2). 

També s'han acceptat diferents al'legacions de la Diputació de Barcelona (preàmbul, 
art.19), Àrea Metropolitana de Barcelona , per a millorar la redacció dels preceptes que 
indiquen que la Generalitat ha de donar suport a les estratègies municipals i 
supramunicipals que considerin el canvi climàtic . en la planificació i programació 
(arts.20.3, 27.2) i per afegir, com a actuacions a impulsar pel Fons Climàtic, la 
sensibilització, la informació i l'educació (art.45.1.m). Pel que fa a aquesta esmena de 
l'article 45.1, consistent en afegir-hi la lletra m) "la sensibi lització, informació i educació" 
es considera la referència massa general, i es proposa acotar l'àmbit d'aquests 
conceptes, seguint la línia de les altres lletres d'aquest mateix precepte, per exemple, en 
els termes següents: "m) la sensibilització , informació i educació en l'àmbit del canvi 
climàtic". 

e) Altres informes preceptius. Es constata que s'han demanat i expedit els informes 
preceptius o facultatius indicats en l'informe jurídic preliminar: 

Direcció general de Pressupostos. Primer informe, de 15 de desembre de 2014, 
en relació amb l'impacte pressupostari i, atesa la modificació del text 
esdevinguda durant la tramitació pel que fa a la creació, com a tribut propi de la 
Generalitat, de l'impost sobre les emissions de C02 dels vehicles de tracció 
mecànica, segon informe d'aquesta unitat, de 18 de maig de 2015. En aquest 
informe, s'analitza el text sotmès a dictamen, i no es formulen objeccions, sempre 
i quan les mesures que es derivin de l'aplicació d'aquesta norma siguin 
finançades amb els ingressos efectius que es preveuen. 

Informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CAOS) 
4/2014, de 15 d'octubre de 2014, com a aportacions inicials. En aquest, es fa 
avinent que amb l'elaboració de la llei de canvi climàtic, Catalunya fa un pas molt 
significatiu per establir els fonaments legals de la política de reducció de les 
emissions de GEH (mitigació) i de reducció de la seva vulnerabilitat als efectes 
del canvi climàtic (adaptació) . Es formulen diferents consideracions sobre el 
preàmbul i el text articulat. 

D'acord amb l'article 36.b) del Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, l'Àrea d'Organització 
de l'Administració i del Sector Públic ha d'i nformar les disposicions de creació, 
modificació o supressió d'entitats instrumentals de l'Administració de la 
Generalitat i les que defineixen les estructures organitzatives dels departaments i 
dels organismes que en depenen. Aquesta unitat va informar favorablement 
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l'avantprojecte de llei, en data 10 de ' de.sercibre de 2014, ' arrih .. ::aJgwnes 
recomanacions. En concret, en l'informe s'analitza la Comissió 
Interdepartamental del Canvi Climàtic (art.24) indicant que no és un òrgan 
col-legiat de nova creació, sinó que la · seva regulació ja es va formalitzar 
mitjançant l'Acord GOV/145/2011, de 18 d'octubre, sobre la composició i funcions 
de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, tot considerant que 
l'avantprojecte inclou adequadament els elements bàsics de la seva regulació i 
que remet a un posterior desplegament reglamentari la determinació de la seva 
composició i funcionament. Pel que fa al Consell Català del Clima (art.25), és un 
òrgan col 'legiat de nova creació, en matèria de participació pública, informació i 
consulta de les polítiques climàtiques, del qual es regulen les seves .funcions i 
també es remet a ulterior desplegament reglamentari la determinació de la seva 
composició i règim de funcionament. Atenent l'observació al respecte formulada, 
a l'article 25.1 s'ha inclòs una referència a l'adscripció d'aquest òrgan al 
departament competent en matèria de canvi climàtic. Pel que fa al Fons Climàtic 
(actual article 45), s'indica que aquest és de caràcter públic i sense personalitat 
jurídica, que té per objectiu esdevenir un instrument necessari per a l'execució de 
polítiques i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic que afavoreixin el 

. compliment d'objectius d'aquesta llei. El fons es nodreix amb els recursos 
econòmics que es relacionen a l'article 45.2 (subhasta de drets d'emissió del 
règim de comerç de drets d'emissió de GEH, en els termes que s'acordin amb 
l'Estat; la part dels ingressos de les assignacions tributàries de l' IRPF per a 
finalitats d'interès social que corresponguin a la Generalitat i que aquesta destini 
a la protecció del medi ambient, etc.). En relació amb aquesta regulació , es 
demana revisar la necessitat de dur-la a terme per llei. La unitat tramitadora, en el 
seu informe sobre aquestes observacions, motiva la necessitat de mantenir el 
rang legal d'aquesta regulació, ja que no és molt extensa i deixa obert el 
desenvolupament reglamentari, i perquè l'avantprojecte de llei del canvi climàtic 
constitueix una legislació nova, la qual determina uns objectius a assolir, i que en 
la mesura que sigui possible, ha d'incloure els instruments necessaris per a donar 
compliment a aquests objectius. 

Informe del Servei d'Organització del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 
16 de juliol de 2015. En aquest s'indica que la proposta de la creació del Consell 
Català del Clima s'ha de sotmetre a la consideració de l'Àrea d'Organització de 
l'Administració i del Sector Públic de la Secretaria d'Administració i Funció 
Pública (cosa que s'havia fet anteriorment, segons s'indica més endavant, en 
l'apartat d'informes preceptius). També s'efectuen recomanacions en relació amb 
la càrrega administrativa prevista a l'article 19.2. Aquest apartat prescriu 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. S'indica que s'hauria d'establir l'operatiu d'inspecció i control 
que ha de supervisar la implantació d'aquesta obligació, i que s'estableixi el règim 
sancionador corresponent. I, finalment, es recomana esmenar aspectes a millorar 
de la memòria d'impacte i els ,seus annexos. A fi de valorar aquest informe, 
l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha emès un document de consideracions, 
del mateix 16 de juliol de 2015, indicant les esmenes que s'adopten i les que no , i 
la seva motivació . Destaca la millora de la memòria d'avaluació d'impacte, en 
l'apartat 2.b.2.9 (p.43) on s'indicava que l'impost seria neutre en relació amb la 
renda , ja que grava la contaminació i no la renda , que s'ha deixat en el sentit 
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següent: "En principi es tracta d'un impodtgye. fir'.~Jti P'lH ig\Lal YQ1{}¡l!;jJX; 'etaris 
de vehicles independentment del seu nivell de renda. Les diferències en la quota 
es deuen exclusivament al seu nivell de contaminació, seguin el principi de "qui 
contamina paga". S'admet que no s'ha acreditat la manca de correlació entre 
contaminació i renda·i, per tant, és preferible suprimir-ne la referència. 

A l'informe jurídic preliminar s'indicava que s'havia de demanar informe a la 
Direcció General de Tributs i a l'Agència Tributària de Catalunya, donat que es 
creaven nous tributs. Aquests no consten a l'expedient, però si que s'hi ha 
incorporat la documentació que acredita l'intercanvi d 'informació esdevingut entre 
l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i la Direcció General de Tributs i Joc, la qual 
treballava conjuntament amb l'Agència Tributària de Catalunya. 

f) Certificacions del Consell Tècnic 
La tramitació de l'avantprojecte de llei ha seguit el procediment establert a l'article 36 de 
la Llei 13/2008, al Decret 413/2011 , de 13 de desembre, del Reglament del Consell 
Tècnic, així com en l'Acord de Govem de 27 de desembre de 2011, pel qual s'aproven 
directrius relatives a determinats aspectes de funcionament del Consell Tècnic. La 
iniciativa s'ha posat en coneixement dels diferents departaments prèviament als tràmits 
d'audiència i d'i~formació pública, a través del Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació 
dels Documents de Govern (SIGOV), amb la posterior presentació al Consell Tècnic. 

Consten a l'expedient els certificats del secretari del Govern següents: de 20 de maig de 
2015, relatiu a que en la sessió del Consell Tècnic de 19 de maig' de 2015 ha quedat 
vista, per tal que continuï la seva tramitació, la iniciativa de l'avantprojecte de llei de 
canvi climàtic (SIG14TES1081), i el de 24 de juliol de 2015, relatiu a que en la sessió del 
Consell Tècnic de 21 de juliol de 2015 ha quedat vista la iniciativa , prèviament a la 
sol'licitud d'informe a la Comissió de Govem Local i de dictamen al Consell de Treball , 
Econòmic i Social de Catalunya 

g) Informe de la Comissió de Govern Local 
D'acord amb el que estableix l'article 17.a del Decret 29/2002, de 5 de febrer, que regula 
aquesta Comissió, s'ha sotmès l'avantprojecte a informe de la Comissió de Govern 
Local de Catalunya , realitzada el 30 de juliol de 2015. Obra a l'expedient el certificat de 
la secretària de la Comissió" de 31' de juliol de 2015, que acredita l'acord adoptat, en el 
sentit d'informar favorablement l'avantprojecte de llei del canvi climàtic, 

h) Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
L'article 2.1 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, determina que correspon al Consell de 
Treball , Econòmic i Social de Catalunya, emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no 
vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre els avantprojectes de llei que regulen 
matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació , de competència de la Generalitat. 
D'acord amb aquest precepte, així com amb el Decret 43/2007, de 20 de febrer, que 
desenvolupa la Llei anterior (art. 24.2), s'ha sotmès l'avantprojecte de llei del canvi 
climàtic a l'informe del CTESC. És el Dictamen 20-2015 de 7 de setembre de 2015. El 
CTES formula diferents observacions a l'articulat. S'ha estimat l'observació relativa a 
l'article 31 , en el sentit d'afegir-hi l'expressió "quan sigui possible tècnicament i 
econòmica", després de "la reducció d'em issions de gasos amb efecte d'hivernacle", per 
garantir el principi d'eficàcia ambiental i per delimitar millor l'abast de les actuacions 
d'adaptació i mitigació del canvi cl imàtic. 
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Quarta.- Anàlisi jurídica de l'avantprojecte de llei 1 ..... - ----------~,---, .... 

a) Des del punt de vista formal i d'estructura 
. L'avantprojecte de llei consta d'un preàmbul, dividit en cinc apartats, i 50 articles, dividits 

en els 7 capítols següents: 
Capítol preliminar: Disposicions generals 
Capítol 1: Mitigació del canvi climàtic 
Capítol 2: Adaptació al canvi climàtic 
Capítol 3: Integració dels objectius de la llei en les polítiques sectorials 
Capítol 4: Sector públic i Govemança 
Capítol 5: Fiscalitat climàtica 
Capítol 6: Altres instruments per al compliment dels objectius de la llei 

Conté també 8 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 11 disposicions 
finals i dos annexos que contenen, respectivament, la relació de contaminants a 
l'atmosfera inclosos en l'Inventari d'Emissions a l'Atmosfera de Catalunya, i el contingut 
mínim de l'informe a què fa referència l'article 28.2.d, respectivament. 

En relació amb el text de l'avantprojecte sotmès a informe jurídic preliminar, s'han 
incorporat diferents modificacions en el decurs de la seva tramitaèió. 

En el preàmbul, el qual, es considera correctament dividit en apartats diferenciats, s'ha 
afegit una referència , en l'apartat quart, a la contribució activa, per part dels ens locals 
de Catalunya, a la recerca de solucions als reptes del canvi climàtic. Es cita la 
participació en iniciatives europees del "pacte d'Alcaldes i Alcaldesses" i "Alcaldes i 
Alcaldesses per l'adaptació". L'afegit respon a la proposta en aquest sentit de la 
Diputació de Barcelona. 

La divisió de la norma en capítols es considera també correcta , i que respon a una 
estructuració intema coherent. 

• Pel que fa a la divisió en dues seccions del capítol cinquè, no sembla del tot necessària. 
El capítol 5 ha sofert una important modificació ef"1 el decurs de la tramitació. Inicialment 
era força més extens, i contenia la creació d'altres tributs propis de la Generalitat de 

" f.i}I" 1(/..' Catalunya que finalment s'han suprimit. Es preveien diferents seccions, les quals 
!À fY91'~ responien a la regulació dels diferents tributs de forma diferenciada . Aquesta divisió 
_ ~ ,ol <:/;1)- tenia tot el sentit. Actualment, en la secció primera , s'efectuen unes consideracions 

tv~'" ~J.""J..qI generals relatives a la fiscalitat climàtica (arts. 31 a 33) i en la secció segona es regula 
dí~ltJ~1_ l'impost sobre les em.is~ions de C,?2 dels vehicles de tra,cció mecàn~ca (arts: 34a 44). Si 
'\ . ~", 1\)¡,) se suprimeix la dlvlslo del capltol 5 en seCCions, I article 33 'Creaclo d'Impostos 
rf.': t;J ambientals" i 34 "Objecte i naturalesa" del nou impost, es podrien un ificar. Per tant, es 
Y recomana suprimir la divisió en seccions, tot i que si s'hi manté, no s'altera la 

comprensibilitat del text. 

, Pel que fa a aquest capítol, s'han d'esmenar algunes errades, les quals responen a que 
.• anteriorment es preveia la creació de diversos tributs, i ara ja no. En concret: l~artLcle .42 , 

';:~", 1) ,_4.4 i li'! <!!sposició addicio!l.al vuitena es refereixen , en plural "als impostos creats per 
aquesta llei", enlloc de fer-ho en singular a "l'impost creat per aquesta llei ". 
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La part final de · Ia norma, com s'ha dit, ~s---divideix en-1:fi-sposicion cionals, 
transitòries i finals. El seu contingut s'ajusta en general a les riormes de tècnica 
normativa. Tot i aixi , s'hauria d'esmenar la disposició addicional sisena ja que en el títol 
es citen els noms dels programes voluntarisls'ñalY'obviat aquests n<)'ms en el text de la 
disposició. No és correcte dir "aquests dos programes voluntaris" sinó que cal referir-s'hi 
en el text de la disposició de la m ateixa manêra ' que es fa en el títol. 

Amb caràcter general la proposta no conté terminologia sexista i està redactada en 
present, però s'ha de modificar l'ús del futur en els articles 4.4 in fine (indicant que per a 
l'elaboració d'aquest marc estratègic de referència, per exemple, "s'han de tenir en 
compte" o "es tenen en compte" els objectius establerts en matèria . de política 
energètica), en l'article 19.1.3 i en el segon apartat de la disposició final tercera. 

Caldria esmenar també algunes errades que semblen de transcripció, com són escriure 
el terme "Govern de la Generalitat de Catalunya" amb G majúscula enlloc de g 
minúscula (arts. 1.3, 4, 24.2 .a, 26.1, 46.2, 48.2, 50.1 etc). 

b) Anàlisi del contingut de la norma 

En el capítol preliminar s'inclouen les disposicions generals. L'article 1 relaciona quins 
són els objectius de la llei. S'ha afegit com objectiu de la llei, a l'article 2.c) "L 'adaptació 
dels sectors econòmics i la incorporació de l'anàlisi de la resiliència al canvi climàtic en 
la planificació de les infraestructures i de les edificacions". Destaca l'article 1.3, que 
determina que la responsabilitat 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 2 determina l'àmbit d'aplicació, indicant que és d'aplicació tant a les 
administracions públiques (fent remissió a la consideració d'administracions públiques 
efectuada per l'artiCle 3 de la llei 26/2010, del 3 d'agost), com a les persones físiques i 
jurídiques de naturalesa privada, com a altr.es ens sense personalitat jurídica que es 
relacionen amb el sector públic de Catalunya. La regulació és precisa i acurada, atès 
que, en l'art.2.2 es deixa clar que en l'Administració de la Generalitat, les disposicions de 
la llei s'han d'aplicar d'acord amb el repartiment competencial entre els diversos 
departaments. 

El capítol preliminar conclou amb l'article 3, destinat a definir diferents termes rellevants, 
als efectes d'aquesta llei. 

En el capítol 1, Mitigació del canvi climàtic, l'article 4 regula els objectius de. reducció 
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle posant-los en relació amb el que determini la 
Unió Europea. En relació amb aquest article, la disposició addicional primera determina 
els objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per a 
l'any 2020, respecte de l'any base 2005 , així com, l'objectiu de reducció mínima per a 
l'any 2050 respecte les emissions de l'any base. L'article 3 inclou una definició del que 
s'ha d'entendre per any base als efectes d'una correcta interpretació de la disposició 
addicional. 

L'article 5 estableix la necessitat d'elaborar l'Inventari d'emissions a l'atmosfera de 
Catalunya , que recull les emissions de substàncies a l'atmosfera procedents tant de 
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fonts naturals com antropogèniques que poden: incidir .. e~saillH:Ie· ·les-p s. La 
relació de contaminants que ha de contenir aquest inventari és la que es detalla a 
l'annex I. L'article 27 de la llei estatal 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i 
de protecció de l'atmosfera, estableix el sistema espanyol d'informació, vigilància i 
prevenció de la contaminació atmosfèrica , que serveix de base per elaborar i actualitzar 
els inventaris espanyols d'emissions. L'apartat 4 d'aquest article estableix que les 
comunitats autònomes poden elaborar els seus propis inventaris autonòmics. Per tant, 
des d'aquest punt de vista, la creaCió de l'inventari no col'lideix amb la normativa bàsica 
estatal en la matèria. Els contaminants de l'annex s'identifiquen per les seves sigles 
químiques i a més pel seu nom complet per facilitar-ne la comprensió. 

El capítol 2, titulat "Adaptació al canvi climàtic", s'inicia amb l'article 6, que concreta els 
objectius que cal assolir en l'adaptació al canvi climàtic. Els articles 7 i 8 regulen, 
respectivament el contingut dels instruments de planificació i programació, i les 

. projeccions climàtiques. 

El capítol 3 regula com s'han d'integrar els objectius de mitigació i adaptació a les 
diferents polítiques sectorials. El primer article del capítol, el 9, es destina a determinar 
que les diferents polítiques sectorials del Govern han d'integrar en la seva planificació, 
execució i control les mesures adequades per reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic, 
d'acord amb l'establert en els articles següents. I la resta d'articles, del 10 al 22, regulen 
les diferents mesures a adoptar, atenent a les diferents matèries (agricultura i ramaderia ; 
aigua; biodiversitat; boscos i gestió forestal ; energia; indústria , serveis i comerç, 
infraestructures; residus; salut; transports i mobilitat; turisme; universitat i recerca, i 
urbanisme i habitatge). 

Es valora positivament l'esmena efectuada a els articles 15.1 .b) i 16.1.b) en el sentit de 
preveure que les empreses, amb centres de treball a Catalunya , que en el seu conjunt 
tinguin més de 250 treballadors, o els gestors d'infraestructures, que vulguin acollir-se 
als ajuts, bonificacions o beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa 
ambiental, energètica , d'innovació o per una transició cap a una economia baixa en 
carboni establerts o gestionats per la Generalitat, no només poden acreditar les seves 
emissions de GEH amb el corresponent inventari d'aquestes emissions, sinó també amb 
un programa voluntari, sempre que aquest inclogui l'accés públic a aquesta informació. 

En l'article 17, atenent a les observacions de l'Agència de Residus de Catalunya , s'ha 
modificat la jerarquia de residus continguda a la lletra b) per tal que quedi recollida en 
els mateixos termes de la normativa sectorial i evitar dubtes interpretatius (Llei 2212011 , 
de 28 de juliol , de residus i sòls contaminats, i el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat pel Decret legislatiu 112009 , de 21 de juliol). 

Pel que fa a l'article 19, s'ha admès l'observació de l'Autoritat del Transports Metropolità, 
relativa a que cal ressaltar l'aportació dels modes actius de transport (vianants i 
bicicletes) a la reducció de les emissibns de GEH i s'incorpora un apartat 3 a aquest 
article. En la mateixa línia, s'havia pronunciat la Confederació d'Associacions Veïnals de 
Catalunya. Tot i que l'afegit de l'art.19.3 es' considera jurídicament correcte, proposem 
que s'identifiqui que s'adreça als operadors de transport públic, per a una millor 
comprensió del precepte. 
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A l'article 22 es preveu que s'hagi d'adaptar lla-normativa ul'DanTs1ica i energètica, per tal 
que la promoció de noves àrees residencials siguin àrees èl màxim d'autosuficients 
energèticament, així com perquè tant els nous planejaments urbanístics i llurs 
modificacions i revisions, com el planejament territorial , incorporin una anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte sobre les emissions de GEH i dels 
impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament, així com mesures per a la seva 
mitigació i adaptació. 

\ Pel que fa a l'article 22 .d, la Diputació de Tarragona n'ha fet una observació. Considera 
que aquest prec"ep'te ' féuna redacció massa genèrica, que inclouria tant el planejament 
general com el derivat. Entenen preferible establir que l'adaptació fos únicament de les 
figures del planejament general , el qual , en qualsevol cas, ha de respectar tot el 
planejament derivat que es desenvolupi , i que seria positiu recollir en el text de la norma 
que l'adaptació del planejament urbanístic s'ha de fer a mesura que es vagin fent les 
revisions del planejament. L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic entén que l'adaptació a 
que fa esment la llei , ha d'abastar tots els nivells de planejament, tal i com, de fet, ja 
s'està realitzant des de l'entrada en vigor de la Llei 21 /2013, de 9 de desembre, 
d'avaluació ambiental. Estant d'acord amb el fet que l'adaptació ha de fer-se 
progressivament, proposer:!ll.?d.ificar el text d'aquest article, en els termes següents: 

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

d)L'adaptació progressiva de la normativa urbanística i mediambiental per tal que tant 
les figures de nous planejament§. urbanístic§. i llurs modificacions i revisions, com el 
planejament territorial, incorporin una anàlisi quantitativa .. . 

En relació amb aquesta qüestió, [1..Q_.§mU'j3mbla .9~Uo!.. necessari l'afegit del terme 
"prògressiva", ja que pot semblar que no hi ha pressa a l ' adaptacíO,~i proposem "la-séÍta 
sur:irêssió. En concret, en l'apartat d) ja es diu que l'adaptació ha de repercutir en els 
nous planejaments urbanístics i les modificacions i revisions d'aquests (només dels 
nous, tenint en compte la data d'entrada en vigor de la llei , a més del planejament 
territorial) 

El capítol 4, s'inicia amb l'article 23, que determina que correspon al Govern de la 
Generalitat de Catalunya la responsabilitat en la planificació i execució de les polítiques 
climàtiques de Catalunya . En l'apartat tercer s'indica expressament que 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. 

L'article 24 regula la naturalesa i les funcions de la Comissió Interdepartamental de 
Canvi Climàtic. L'article 25 regula el Consell Català del Clima. El capitol 5 fa referència a 
la f iscalitat climàtica . 

El capítol sisè de la proposta recull diferents instruments que poden ajudar a compl ir els 
objectius de la Llei, en ell s'inciouen previsions de diferent naturalesa, però que 
responen a un mateix objectiu. L'article 45 regula el Fons Climàtic. En l'apartat tercer 
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s'encomana a la Comissió Interdepartamental dElcan,,;r:cóiiià:'t1LL~6f~;N' les 
prioritats d'actuació (dins dels límits establerts en el primer apartat, on s'indiquen les 
actuacions a impulsar pel Fons) i el repartiment corresponent, atenent a les 
disponibilitats econòmiques del Fons, la planificació sectorial i l'anàlisi cost-eficiència. 

L'article 46 regula el comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivemacle. Aquesta 
matèria ja ve regulada· en 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'hivemacle. 

L'article 48 regula la participació pública en els plans i programes i accés a la informació 
ambiental. Tant la participació com l'accés a la informació ambiental venen regulades de 
manera general a la Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol. El dret d'accés a la informació 
pública , amb caràcter general, i la publicitat activa es regula a Catalunya a la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència , accés a la informació pública i bon 
govem. Des del punt de vista jurídic no hi ha inconvenient en que es posi èmfasi en 
l'accés a la informació i en la participació en matèria de plans i programes relacionats 
amb el canvi climàtic. 

Les disposicions addicionals, transitòries i finals es consideren ajustades a dret pel que 
fa al seu contingut. 

Conclusió 

L'avantprojecte de llei catalana del canvi climàtic es considera correcte jurídicament, i 
s'acompanya amb la documentació preceptiva d'acord amb la legislació vigent. En 
conseqüència , s'informa favorablement, amb les observacions de caire formal 
formulades, i pot continuar la seva tram itació. 

Barcelona, 9 de setembre de 2015 

Mònica Puig i Campmany 
Lletrada 
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