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INFORME DE VALORACiÓ DE L' INFORME DEL CONSELL ASESSOR PEL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 'A L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CANVI 

CLIMÀTIC 

1.- Antecedents 

El Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (en endavant CADS) ha emès 
diferents informes al llarg del procés d'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de Canvi 
Climàtic: 

• Informe 3/2012 , que el CADS va aprovar i lliurar al Govem (DTES) el mes de 
setembre de 2012. Aquest informe va tenir lloc just a l'inici del procés d'elaboració 
de l'avantprojecte de llei i en ell , el CADS apuntava que la futura norma havia de 
tenir necessàriament un caràcter general i defugir d'intents de regulació exhaustiva 
de la matèria, atès que la naturalesa transversal i dinàmica del canvi climàtic 
podria dificultar una regulació molt detallada en el rang de llei. 

Aquesta ha estat una recomanació que s'ha assumit plenament al llarg de tot el 
procés d'elaboració de l'avantprojecte. 

• En data 17 de juliol de 2014, i a l'espera que els membres del CADS haguessin 
discutit i aprovat el seu informe, l'equip tècnic del CADS va formular una sèrie de 
consideracions sobre l'esborrany d'avantprojecte de llei que va ser lliurat als 
membres de la Comissió Interdepartamental sobre Canvi Climàtic el mes de maig 
de 2014 (esborrany - versió 30). 

• Finalment el 5 de novembre de 2014, el plenari del CADS, 'va aprovar el seu 
informe 4/2014. 

2.- Valoració de les observacions presentades pel CADS 

A continuació es fa una valoració de les conclusions incloses en l'informe del CADS 
4/2014 . La resta d'observacions i suggeriments inclosos tant en aquest informe com el 

. tramés el 17 de juliol de 2014, es poden trobar en les taules adjuntes. 

1) L'avantprojecte de llei que s'està tramitant constitueix un pas molt significatiu per 
establir els fonaments legals de la política de reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle (mitigació) i de reducció de la vulnerabilitat davant dels efectes del 
canvi climàtic (adaptació) . 
Hom es congratula de què el CADS comparteixi els objectius de l'avantprojecte. 

2) El CADS suggereix la modificació del títol de l'avantprojecte, per millorar-ne la 
claredat i precisió. En concret proposa "Avantprojecte de llei catalana de reducció de 
les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i d'adaptació als efectes del 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 
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directes: The Climate 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. 

3) L'avantprojecte, pel seu caràcter transversal , pot fer d'element vertebrador del 
conjunt de polítiques tant locals com d'àmbit català que tenen efectes sobre la 
mitigació i/o l'adaptació al canvi climàtic . Ara bé, a parer del CAOS l'avantprojecte 
inclou actuacions concretes que corresponen a la tasca de planificació o programació i 
que no seria necessari establir per llei . 
Si bé l'objectiu de la Llei no és el d'establir quina ha de ser la planificació en els 
diferents àmbits sectorials, si que ha de donar les orientacions i les directrius 
necessàries per tal que, de manera clara , els diferents àmbits sectorials incloguin la 
variable del canvi climàtic (mitigació i adaptació) . 

4) L'adaptació als potencials efectes del canvi climàtic és d'especial rellevància pels 
sectors econòmics i socials de Catalunya, així també com pels seus ecosistemes 
naturals. Malgrat que som conscients que la seva traducció en obligacions legals 
concretes és una tasca especialment complexa, suggerim que s'aprofundeixi en l'àmbit 
de l'adaptació, especialment en relació als riscos ja existents i als emergents. 
La llei determina que els diferents àmbits sectorials són els que han d'establir quines 
han de ser les prioritats en ordre d'atendre els possibles riscos. Justament i d'acord 
amb el que s'ha indicat en l'anterior observació, si la llei aprofundís en aquest àmbit, 
estaria entrant en un nivell de detall i de concreció , que correria el risc d'envair el que 
ha de ser la tasca de programació, tasca que està fóra de l'àmbit d'aquest 
avantprojecte. 

5) El CAOS considera molt positiu que l'avantprojecte de llei estableixi un objectiu de 
reducció d'emissions de GEH de cara el 2020 i prevegi que el Govern presentarà 
objectius per als diferents períodes de compliment establerts per la Unió Europea . 
Considera, a més, que aquests objectius haurien de tenir caràcter vinculant i que cal 
reduir el nombre de circumstàncies que permetrien modificar-los. També suggereix 
que s'estableixin objectius de caràcter sectorial. 
Hom es congratula de què el CAOS comparteixi la necessita d'establir objectius de 
reducció d'emissions per Catalunya . En relació a la necessitat de reduir el nombre de 
circumstàncies que permetrien la seva modificació, cal tenir present que aquesta 
modificació li correspon realitzar-la al Parlament i per l'altre les circumstàncies que 
s'inclouen a l'avantprojecte són d'una naturalesa tal que, en cas que tinguin lloc, poden 
incidir sobre la capacitat de Catalunya per complir els seus objectius, i per tant és lògic 
que en cas de produir-se calgui si més no, replantejar-se aquests objectius de 
reducció. 
Sobre l'establiment d'objectius de caràcter sectorial , no es considera que sigui una llei , 
l'instrument idoni pel seu establiment, en tant els canvis que es poden produir a nivell 
econòmic i tecnològic podrien posar en risc la seva validesa i la necessitat d'introduir 
modificacions constants al text legal. Els instruments de planificació i programació 
(com per exemple el Pla d'Energia i Canvi climàtic) poden ser uns instruments més 
idonis i flexibles. 
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6) El CAOS considera especialment positiu i transcendent que l'avantprojecte inclogui 
mesures en l'àmbit de la fiscalitat, atès el seu potencial d'incentivació d'actuacions de 
mitigació i d'adaptació. . 
Hom es congratula de què el CAOS comparteixi la necessita d'establir mesures en 
l'àmbit de la fis7~litat. 

7) El CAOS proposa que s'incorporin tambè a l'avantprojecte actuacions en el camp de 
la prevenció i la gestió de riscos que poden ser afectats pel canvi climàtic (incendis, 
inundàcions i aiguats, sequeres, onades de calor, etc.), i de la recerca. 
En els articles relatius a l'aigua, boscos i gestió forestal, salut i universitats i recerca , 
s'inclouen provisions en el sentit indicat. 

8) El CAOS considera que, atès que el canvi climàtic és un dels àmbits d'anàlisi i 
assessorament estratègic que té assignats el CAOS per Decret, hauria de ten ir un rol 
destacat en la governança del canvi climàtic prevista per l'avantprojecte de llei. En 
concret el CAOS formula les següents recomanacions: 

- El Consell Català del Clima, tal com està definit a l'avantprojecte, és un òrgan 
de participació al qual també se li atorguen funcions d'assessorament. El CAOS 
suggereix repensar la necessitat de crear un nou organisme d'assessorament 
específicament centrat en el canvi climàtic, així com delimitar més clarament 
les seves funcions . El CAOS podria realitzar les tasques d'assessorament que 
l'avantprojecte ass igna al Consell Català del Clima, ateses les funcions que el 
CAOS té assignades pe~ Decret, o bé assumir la seva tutela o coordinació. 

- L'avantprojecte preveu convertir la Taula per al Desenvolupament Sostenible 
en el Consell Català del Clima , com a órgan de participació. A parer del CAOS 
seria més adequat mantenir i dinamitzar la Taula per al Desenvolupament 
Sostenible, creada el 2010, com a òrgan de participació en el conjunt de 
polítiques relacionades amb el desenvolupament sostenible, en les quals 
s'inclouen les polítiques de canvi cl imàtic. 

- En cas que es mantingui la creació d'un Consell Català del Clima, el CAOS 
considera que hauria de formar-ne part i tenir-h i un rol actiu. 

El Consell Català del Clima té unes funcions i objectius diferents a les del CAOS. La 
raó de ser del Consell Català del Clima és la d'establir un mecanisme formal de 
participació social , de tots aquells col · lectius que directament o indirectament es 
poden veure afectats pel canvi climàtic . Per tant la seva funció és més la de fomentar 
la participació que no pas la de l'assessorament. 
Per altra banda s'ha eliminat la referencia a la Taula de desenvolupament sostenible i 
en relació a la composició del Consell , la llei només dóna unes principis generals sobre 
quina ha de ser aquesta composició, però és en un desenvolupament normatiu 
posterior, on es determinarà quines són les entitats concretes que en formaran part. 

9) El CAOS podria assumir també la tasca d'elaborar un informe d'avaluació de la 
planificació, execució i foment de les po lítiques climàtiques (previst a l'article 25), així 
com el rol d' impuls de l'informe sobre l'estat del coneixement en matèria de canvi 
climàtic (previst a l'article 43 .1 i que correspon als Informes sobre el canvi climàtic a 
Catalunya que el CAOS ja ha impulsat des de la seva primera edició el 2005). 
Indicar que no és objecte de la Llei entra en els aspectes organitzatius, sinó el 
d'establir que és allò que s'entén necessari per Catalunya per poder front al repte que 
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suposa el canvi climàtic. En aquest sentit l'avantprojecte el que fa és recollir 
l'experiència adquirida en la realització dels dos infomnes anteriors a que fa referenda 
al CAOS, i determinar que és necessari continuar la seva realització. Com ha de tenir 
lloc aquest informe, les entitats que l'han de coordinar, etc ... són aspectes que ha de 
determinar el Govern, en base a les possibilitats i necessitats de cada moment. 

Barcelona, 14 de setembre de 2015 

La directora general de Politiques Ambientals 

Validesa desconeguda 
Digitally signed by CPISR=f'crl?M~f!ê' Roca 
Date: 2015.09.1417:3~~ ---

Marta Subirà i Roca 
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5.119 

ANNEX: Taula resum de les observacions i suggeriments tramesos pel CAOS en els seus informes sobre ravantprojecte de llei de canvi climàtic. 

Observacions Filtre per Acceptada I Resposta 
articles De negada I 

Parcialme nt 
estimada 

En el preàmbul s'estableix que el desenvolupament d'una llei catalana del canvi Preàmbul Acceptada Nou redactat: 
climàtic suposarà ultrapassar determinats aspectes competencials de l'actual El desenvolupament d'una llei catalana 
distribució de poders entre l'Estat espanyol i Catalunya perquè determinades del canvi climàtic suposa també vetllar 
actuacions siguin efectives, sobretot en camps com l'energia, la gestió de l'aigua o les per què en els àmbits amb concurrència 
infraestructures. Tot i que cal esperar a l'anàlisi que en fad l'assessoria jurídica del de competències amb l'Administració 
DTES, pretendre ultrapassar l'actual distribució competencial a través d'una Ilei-i General de l'Estat, el seu 
manifestar-ho per escrit en el propi text- pot generar tensions politiques i legals desenVOlupament sigu i coherent amb els 
futures. objectius d'aquesta llei, sobretot en 

camps com l'energia, la gestió de l'aigua 

o les infraestructures. 

En el preàmbul s'apunta que l'any 200S el Grup d'Experts en Canvi Climàtic a Catalunya Preàmbul Acceptada Nous redactat: 
(GECCC) publicà el Primer informe sobre el canvi climàtic a Cata lunya, informe que Així, l'any 2005 la Generalitat de 
s'actualitzà i amplià el desembre del 2010. Aquesta afirmació és errònia, ates que la Catalunya I l'Institut d'Estudis Catalans 
primera edició de l'informe va ser publicada per la Generalitat de Catalunya i l' Institut publicà . 
d'Estudis Catalans (el GECCC es va constituir posteriorment). 
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l'objectiu d'aquesta Llei és. segons s'apunta al preàmbul j en el capítol pre liminar (art. 
1.1), contribuir a l'assoliment d'una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb 
baixes emissions de carboni í millor adaptada als impactes del canvi cl imàtic. Caldria 
analitzar si el concepte "societat competitiva" és adequat. Entenem que l'adjectiu 
"competitiva" es podria amb més propietat en relació a l'economia. 

En ¡'article l, apartat 1.2., s'apunta com a objectiu de la llei "la disminució de les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle produïdes a Catalunya per tal de contribuir 
a la transició cap a una societat hipocarbònica. Es proposa canviar el terme 
"¡'ipocarbònic" per facilitar-ne la comprensió 

En el seu informe 3/2012 el CAOS recomanava que l'avantprojecte de llei incorporés un 
objectiu de reducció d'emissions comprès entre el 80 i el 95%, respecte els nivells de 
l'any 1990 (any de referència), de cara a l'any 2050. També suggeria fi)(ar un objectiu a 
mitjà termini. Es valorar com a pOSitiu que l'avantprojecte de llei incorpori objectius 
vinculants . 

En l'article 4.4 s'apunta que els objectius de reducció de GEH esmentats en els apartats 
2 i 3 d'aquest matei)( article podran ser modificats en funció d'un conjunt de 
circumstàncies, que es detallen en el matei)( article. Tot i que és important contemplar 
un marge de flexibilita t, també cal apuntar que el nombre de circumstancies Que 
poden servir per a argumentar un canvi d'objectiu és mo lt elevat. Es proposa acotar-les 
més per reforçar el caracter vinculant dels objectius, sobretot pel que s'estableix a 

2020. 

S. i 2.0 

NÚ/,l DE FUll 
.. _----~--.. 

Art. 1 Acceptada Nou redactat: 
... societat innovadora, sostenible i 
econòmicament competitiva .. 

Art.l Acceptada Nou redactat: 
.... cap a una societat amb una bai)(a 
intensitat de consum de combustibles 
fòssils. 

Art. 4 Comentari 

Art. 5 Denegada És voluntat donar un marge de maniobre 
per a la modificació dels objectius. 
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En l'article 6 es regula l'Inventari Català d'Emissions a l'Atmosfera ¡ les Projeccions 

d'emissió de contaminants atmosfèrics. Atès que ambdós instruments inclauen 
compostos que no estan relacionats amb el canvi climàtic, en cas de mantenir-se 

caldria justificar perquè aquests s'Inclouen en l'avantprojecte de llei. 

l 'avantprojecte de llei hauria d'establir requeriments més clars en matèria d'accions 
per mitigar el canvi climàtic. En aquest sentit, es proposa incorporar el següent: 

- la Generalitat de Cata lunya es dotarà d'un pla per assolir les reduccions d'emissions 

de gasos amb efecte d'hivernacle vinculades al cIcle de l'energia, que establirà els 
objectius de reducció a curt I mig termini, aix( com les actuacions per assolir-los. El pla, 

que haurà de comptar amb l'aprovació .inicial de la Comissió Interdepartamental de 
Canvi Climatic prèvia a l'aprovació per part del Govern. es revisarà amb una 

periodicitat xxxx. 
- la Genera litat de Cata lunya elaborarà un pla marc de m itigació de les emissions de 

gasos amb efecte d'hivernacle d'origen difus, que establirà els objectius de reducció a 

curt i mIg termini. El pla, que haurà de comptar amb l'aprovació ¡n icial de la Comissió 

Interdepartamental de Canvi Climàtic prèvia a l'aprovació per part del Govern. 

establirà les actuacions que cada departament haurà de desenvolupar per l'assoliment 

dels objectius fixats i es revisarà amb una periodici tat xxx . 

5.121-

Art. 6 Pregunt a La raó d'establir aquest inventari 
d'emissions a ['atmosfera del que hi ha el 

conjunt de GEH, és per economia de 
mitjans. 

Art. S Pa rcialment S'inclourà la necessitat d'un Marc 
estimada estratègic en materia d'emissions de 

GEH, però no es considera necessari 
especificar explícitament un per 

emissions difuses. El marc estratègic 

general ja l' incorpora. 

També s'accepta que el marc estratègic 

de mitigació (i per coherencia el 

d'adaptació) l 'aprovi el govern amb 

l'aprovació inicial de Ja CICC. Tambe es 

modifica el text de les funcions de la 

(ICC per inclou re aquest aspecte. 
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En ¡'article 8 s'apunta que ¡'Oficina Catalana del Canvi Climàtic elaborarà un marc Art. 8 
estratègic de referència en matèria d'adaptació i s'estableix un termini no superior a 
dos anys, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, a fi que els diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya, dins "àmbit de tes competències integrin 
en llur planificació i programació sectorials els objectius referents a la reducció de la 

vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. 
Per fer un marc més clar i faci litar la integració de l'adaptació en les politiques 
sectoria ls, es proposa modificar j'artide amb el següent redactat (o Similar): 
"la Generalitat de Catalunya aprovarà una estratègia d'adaptació al canvi climàtic, de 
caràcter interdepartamental, que establirà els eixos d'actuació i les principals 
actuacions a realitzar en aquest àmbit. Aquesta estratègia, que requerirà l'aprovació 
inicial per part de la Comissió rnterdepartamental de Canvi Climàtic prèvia a la seva 

aprovació per part del Govern, tindrà una validesa de XX anys. 
Sis mesos després de l'aprovació de l'estratègia, com a màxim, cada departament 
de la Generalitat elaborarà ¡ sotmetrà a l'esmentada comissió plans sectorials 
d'adaptació en els seus respectius àmbits competencials". 

Aprofitar la llei per trobar fórmules per integrar en molta més mesura les polítiques de Art. 14 
canvi climàtic i d'energia (per exemple, explicitar que la planificació energètica ha 
d'incorporar l'objectiu de reducció d'emissions; integrar el procés d'elaboració dels 
plans d'energia i mitigació del canvi climàtic, etc.). 

Parcialment 

estimada 

Denegada 

S'accepta que el marc estratègic 
d'adaptació l'aprovi el govern amb 
l'aprovació inicial de la GCc. També es 
modifica el text de les funcions de la 

GCC per incloure aquest aspecte . No es 
considera oportú fixar per llei Quin ha de 
ser el període d'aquest marc. MiHor 
deixar·ho a consideració de Eada cas. 

Es considera que en e l redacatat de 
l'article relatiu als objectius de mitigació 
ja queda prou expressada aquesta 
necessitat. 

22 
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Establir principis generals que cal incorporar CI les polítiques, enUoc de qüestions 

concretes. En cas que una política sectorial disposi de directrius aprovade.s legalment 
(com ara les Directrius nacionals de mobilitat), preferir la via de modificar-les (o afegir-
ne) a la d'establir noves prescripcions. 

Evitar entrar en regulaciOns excessivament detallades de qüestions on hi ha diverses 
opcions tècniques a debat, ¡ en les qua ls el canvi climàtic és un factor entre d'altres 
(per exemple, aprofitament energetic de les dejeccions ramaderes, art. 10). 

Evitar repetir les funcions que ja estan establertes en altres normes(per exemple, ca-
ba is de manteniment, art.U; promoure les renovables, art. 14), encara que tinguin 
relació amb el canvi climàtic (a no ser que el departament competent consideri que cal 
reforçar la seva base legal per a treballar-hi). 

Utilitzar fórmules de modificació de les normes existents per simplificar la legislació. 
enlloc d'afegir nous redactats que s'afegeixen als que estan en vigor (per exemple, 
modificar la legisladó d'avaluació ambiental de plans i programes i d'avaluació 

d'impacte ambienta l de projectes, art 16). 

Explorar Yoportunitat d'aprofitar la llei de canvi cl imàtic per transposar les normatives 
europees d'eficiència energètica (que l'Estat encara no ha transposat), com ata les 
obligaCions de les administracions públiques en la renovació energètica d'edificis, etc. 

r 
I 

'. ' .. 

! 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 16 

Art. 14 

... -.-__ ...... _-.. -....... . _-.. ' .. ~ . .. 
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3.12~ 

Comentari No entrem en tant de detall. En principi 
ja s'indica que tes planificacions ho han 

de tenir en compte. 

Acceptada Es modifica el redactat. 
Mla minimluació de les emissions 

derivades de les dejeccions ramaderes a 
través dels diferents tipus de gestió" 

Denegada Entenem que cal reforçar els missatges. 

Rebutjada la legislació en matèria d'avaluació 
ambiental de fet ja ho preveu. Es tracta 
de reforçar el missatge. 

Acceptada Dins l'article relatiu a l'exemplificació 
administrativa s'inclouran diferents 
elements en aquest sentit i que entenem 
donen compliment a aquest proposta. 



ff'Im Generalitat de Catalunya 
WW Departament de Terri tori i Sostenibilitat 

Direcció General 
de Polítiques Ambientals 
Article 10. Inclou referències concretes a la política agrícola. com per exemple, (b) 

Incorporar en la planificació de regadius els impactes observats i projectats del canvi 
climàtic a Catalunya, i en especiol, de fes actuals -deficiències en lo garantia de 
disponibílitat d'aigua per a reg. la planificació sobre regadius ha d'incorporar els 

impactes projectats i observats de canvi climàtic, però és necessari posar expressions 
com Nactuols deficiències en la garantia de disponibilitot d'aigua pera reg", tenint 

present que és una llei pensada per tenir validesa més enllà del moment de la seva 

aprovació. 

Article 11. Es proposa ca nviar les disposicions genèriques com " la política de l'aigua 

haurà d'integrar ( ... ) al la implantació de cabals de manteniment a les conques fluvials 

que discorren pel territori català" per d'altres de més concretes, com ara "la definició 

dels cabals de manteniment haurà de tenir en compte els darrers estudis disponibles 

sobre canvi climàtic" . 

Article 12. Es recomana evitar els redactats ambigus com "cal", o "fer efectives les 

polítiques de pagament per serveis ambientals". També volem fer notar que el 

contingut va més enllà de les qüestions de canvi climàtic. 

Art icle 13. Seria interessant especificar què significa "resistència" i "resiliència" de les 

masses boscoses. 

Article 14. Es proposa incloure "integrar els objectius de reducció d'emissions dins dels 

objectius de planificació energètica" . Aquest és un àmbit on la coordinació i fins i tot, la 

integració de polítiques, està plenament justif icada. 
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Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Acceptada 

Acceptada 

Acceptada 

Denegada 

Comentan 

S'elimina la referencia a les "actuals 
deficiències". 

Nou redactat: 

" la implantació dels cabals de 

manteniment a les conques f luvials que 
discorren pel territori català, aixi com la 

seva succesiva revisió en funció de 

l'evolució de les variables climàtiques" 

Es modifica el redacta t per adecuar-Io al 

que s'inclou en la resta d'articles. 

No es considera necessari defini r els 
conceptes. 

Es considera ja inclòs en l'article re latiu 

als objectius de mitigació . 



mm Generalitat de Catalunya 
~ Departament de Territori i Sostenibilitat 

Direcció General 
de Polítinues Ambientals 
Article 15. Caldria clarificar quin és l'objectiu del mapa de vulnerabilitat sectorial (lS.a) 
(prioritzar àmbits territorials o sectors econòmics?). El compliment dels apartats 1S.b, 
lS.c i lS.d, ... a partir de quan és obligatori? Cal que primer la Generalitat compleixi 
l'apartat a)? Pel que fa a l'apartat 15.1 no queda clar què estableix - potser hi falta un 
verb). 

Article lS, Apartat b . Fa referència a la planificació j projectes constructius de noves 
infraestructures, en el marc de l'avaluació ambiental de plans i programes (caldria 
afegir, potser, l'avaluació d'impacte ambiental de projectes). Es suggereix modificar el 
redactat convertint· lo en una modificació de la lIeí d'avaluació ambiental de plans i 
programes i d'avaluació d'impacte ambiental. per tal de Simplificar la legislació. D'altra 

I 
¡ 

banda, quan es fa referència a infraestructures de ports, aeroports, transport, energia i 
aigua, potser caldria afegir també de residus. 

Article 17, Estableix aspectes específics sobre la pol¡tica de residus, que van més enllà 
de les emissions de GHG de manera estricta. Seria més convenient centrar el contingut 
en qüestions més de principis, com ara "incorporar el criteri de tes emissions de GHG 
en les decisions referents a la política de residus". la gestió de residus és una de les 
fonts emissores de GHG més rellevants (a banda de les relacionades amb l'energia), i 
per tant segurament convindria tractar altres aspectes tècnics. 

En l'article 18 (apartat 2) es crea l'Observatori Català de la Salut i el Canvi Globa l. com a 
organisme de nova creació. Catalunya disposa de centres de recerca de referència en 
salut ambiental que podrien assumir aquest rol (per ex. (REAL). Cal plantejar·se, en 

primer lloc, si la creació d'aquest observatori ha de fer·se per llei l, en segon tloc, per 
què cal crear un observatori sobre salut i no en altres àmbits (com l'agricultura, la 
industria, etc.). 

. . '" 

Art. 15 

Art. 15 

Art. 17 

Art. 18 
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Acceptada S'elimina el concepte de mapa de 
vulnerabilitat i es substitueix per una 
remissió al marc estratègic d'adaptació. 

Parcialment De fet la normat iva d'Avaluació 
estimada Ambiental ja ho inclou. Es tracta de 

refo rçar. Així mateix s'inclou residus dins 
les infraestructures afectades. 

Denegada Només .es fa menció als principis que 
inspi~en la pOlítica de residus. en tant 
que són plenament coincidents amb les 
polftiques de reducció d'emisions de 
GEH. 

Acceptada S'elimina la creació de l'Observatori. 
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Mm Generalitat de Catalunya 
1:UJ.!.j Departament de Territori i Sostenibihtat 

Direcció General 
de Politiques Ambientals 
Article 19. Caldria revisar el redactat per precisar els elements clau que s'han 
d'incorporar a les polítiques de transport i mobilitat en relació al canvi climàtic. E, 

proposa revisar les Directrius de mobilitats vigents i modificar ets aspectes que calgui 
per incorporar amb més força els criteris de reducció d'emissions de GHG i eficiència 

energètica en el transport. 

Article 20. Es proposa precisar el sentit de la paraula "sostenibilitat" que s'utilitza a 
l'apartat 20.l .b. D'altra banda, l'article estableix que els consorcis turistics (20.2) j els 
municipis turístics (20.3) hauran d'elaborar un pla local d'acció climàtica, amb 

continguts diferents segons si són un i altre. Proposem de fer servir un nom especific 
per no induir a confu~ió (també es fa servir pla d'acció climàtica a l'article 27 per a 

totes les administracions locals). 

Article 21. Fa referència a la directiva 2010/31/UE, d'eficiència energètica dels edificis. 
No es fa referència, però, a la Directiva 2012 d'eficiència energètica, que també és 
rellevant, en especial pel que respecte a edificis públics (a l'apartat d'energia ja s'ha dit 
que es podria aprofitar la tramitació de la llei de canvi climàtic per transposar les 
directives d'eficiència energètica en tot allò que no afecti a les competències de l'Estat 
espanyol). El darrer apartat, 21.7, fa referència a les autoritats nocionals i locals, 
termes que caldria precisar i unificar nomenclatura amb la resta del text. 

" .. 9 7 ~ '~ ) . 

Art. 19 Denegada No cal ser tan precís. El redactat Ja indica 
els aspectes que cal tenir present en la 
planificació. 

Art. 20 Acceptada El concepte de sostenibilitat és el clàssic: 
socia l, ambiental i econòmica. 
Pel que fa als plans locals d'acció 
climàtica, s'ha eliminat el concepte. 
S' indica què cal fer, però l' instrument es 
deixa a consideració del consorci o 
municipi. 

Art. 21 Acceptada S'inclouen els edificis públics però a 
l'apartat d'exemplificació administrativa. 
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111m Generalitat de Catalunya 
~ Departament de Territori i Sostenibititat 

Direcció General 
de P li ' b' o t laues Arn lenta s 
.) l'artIcle 22 (apartats l, 2 i 3), que estableix com s'ha de coordinar la planificació Art. 22 Acceptada S'ha eliminat l'apartat 3 
climàtica i la sectorial, podria ser objecte d'una simplificaciÓ, atès que el contingut dels 
apartats 2 I 3 és redundant (amb el contingut d'altres articles precedents) i tenen una 
redacció poc clara . 
. ) l'article 22.3 estableix que els departaments competents en els àmbits d'agricultura, 
aigua, biodiversitat, comerç, energia, gestió forestal, habitatge, industria, 
infraestructures, mobilitat, medi natural, pesca, protecció civil, ramaderia, residus, 
salut, t ra nsport, turisme ¡ urbanisme integraran en tes seves planificacions sectorials 
els plans d'acció de mitigació i adaptació. No queda clar com ho han de fer. En aquest 
sentit, les propostes de nou articulat fetes en l'apartat B i C d'aquest document poden 
facilitar la definició d'aquesta qüestió 

l 'article 22.4 remarca la voluntat de Catalunya d'assumir noves competències. Com Art. 22 Acce·ptada S'ha introduït un nou redactat. 
s'ha comentat, caldria valorar si és convenient explicitar·ho de forma tan clara en la 
llei. 
En l'article 2S, que regula el Consell Català del Clima com a òrgan de participació, Art. 25 Acceptada S'Inclou una nova funció per la que els 
informació i consu lta, caldria explicitar la naturalesa vinC\Jlant o no vinculant de les marcs estratègics de mitigació i 
seves propostes, com es fa en el cas del CAOS (article 26.1). adaptadó han de ser presentats a aquest 

òrgan. 

En relació al mateix Consell Català del Clima, les funcions que se li atorguen no es Art. 2S Denegada El funcionament es dei)(a a un 
poden realitzar amb una única reunió ordinària durant l'any. S'ha de planificar molt bê desenVOlupament reglamentari 
el seu funcionament aba ns de la seva creació per garantir la seva màxima efectivitat. 

L'article 26 (apartat 1), on es regula l'avaluació de les polítiques, caldria precisa r Art. 26 Pregunta Es considera que l'informe a realitzar 
perquè s'ha escollit la periodicitat de 3 anys per elevar al Govern i al Parlament correspon a una avaluació de les 
l'informe sobre l'avenç de les mesures en matèria de mitIgació I adaptació. ~s pOSSible po!itiques i per tant un informe 
lliurar·lo anualment? O cada dos anys? exhaustiu. Un periode inferior a 3 anys 

no permet tenir ni prou perspectiva a la 
vegada que representaria una dedicació 
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fi'Il'R Generalitat de Catalunya 
I:U.IM Departament de Territori i $ostenibililat 

Direcció General 
de PolítiQues Ambientals 

En el mateix article 26 (apartat 1) ja s'hauria de concretar la periodicitat en la qual ra 
Comissi61nterdepartamental rebran els indicadors per part dels d iversos 
departaments . S'entén que, amb restat de desenvolupament dels sistemes 
d'informació actual, hauria de ser possible una periodicitat anual. 

En l'article 26 (apartat 2), s'hauria de precisar que la periodici tat amb la qual el CADS 
haurà d'emetre el seu informe. S'entén que és cada 3 anys si s'interpreten els apartats 
1 i 3 d' aquest article. però seria bo explicitar-ho. D'altra banda, s'entén que aquest 
informe, pel seu abast temàtic i rellevància inst itucional, hauria de basar-se ta mbé en 
dades rigoroses i detallades procedents de l'OCCC, no només en els resultats dels 

debats produïts en el Consell Cata là del Clima . 

En relació al CADS, cal recordar que aquest consell assessor del Govern en l'àmbit del 
desenvolupament sostenible, realitza amb una periodicitat quinquennal l'Informe 
sobre l'estat del coneixement sobre el canvi climàt ic a Catalunya, juntament amb 
l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic a catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya. 
En l'elaboració d'aquest informe hi participen, com autors, membres del Grup 

d'Experts en Canvi Clim:ttic a Catalunya (GECCC). 

~ : . , ,- ., 
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Art. 26 Denegada 

Art. 26 Denegada 

Art. 26 Comentari 

,'. ; , . \ 
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molt intensa de recursos si es vol fer 
amb una periodicitat menor, 

La idea és que sigui la crcc qui determini 
quin pot ser el millor mecanisme 
d'actua lització. 

S'ha modificat el redactat en el sentit 
que l'articulat no es fa menció a qui ha 
de fer l'informe independent. Es deixa a 
un desenvolupament posterior. En una 
OT s'indicarà que mentre 

reglamentàriament no est igui reso lt és el 
CAOS qui ho assumeix. No es fa menció 
al CCC i sobre les dades de l'OCCC, 
aquestes són públiques i per tant no hi 
ha cap inconvenient a que puguin servir 
de base, entre d'altres informacions, a 
l'informe en qüestió, però no es 
considera necessari precisar-ho. 

Es té en compte aquest fet i a l'a rticle 
43.1 es fa referencia a la necessitat de 
cont inuar fent aquest informe. 
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~ Generalitat de Catalunya 
WJM Departament de Territori i Sostenibilital 

Direcció General 
de Polítiaues Ambientals 
Pel que fa a l'adrryinistració local, és important tenir més en co mpte els instruments 
que ja estan funcionant, en especial els PAES (plans d'acció per l'energia sostenible) 
lligats al"Pacte dels alca ldes"[ lJ, una iniciativa a nivell europeu que a Catalunya ha 
tingut una implantació molt important. 

Seria necessari aclari r en quin grau es nodrirà de 1'1% de l'import de l'obra pública 
adjudicada que ara es destina a fins culturals . Queda pendent, a més, concertar amb el 
Govern espanyol l'aportació del règim de comerç de drets d'emissió. 

Article 36. L'avantprojecte de llei estableix mesures per pal·liar ranomenada pobresa 
energètica. Cal remarcar que es proposem mesures de ta rificació que no són 
competència directa de la Genera litat (en el cas de l'electricitat i el gas). També es 
proposa un "minim vital" que estigu i exempt de pagament per a la població en situació 
de pobresa ¡ risc d'exclusió social. 

Article 37.1. Es proposa Incloure les obligacions de renovació energètica que la 
Directiva 2012/27/UE, d'eficiència energètica, estableix per les administ racions 
públiques, 

Art. 27 

Art. 33 

Art. 36 

Art. 37 

1 '" r- 1 1 .... 
0.:,~ . l' 

Acceptada l'apartat 26.2 de manera genèrica ja fa 
menció a la necessitat que els ens locals 
t reballin en aquest àmbit. Els PAES o 
d'altres iniciatives que pufguin sorgir són 
instru ments que per la seva naturalesa 
concreta i que poden canviar en el futur 
és dificil poder-los encabir en una llei. 

Pregunta l'U per cent climàtic no ve a substituir l'u 
per cent cul tu ral. Pel que fa als recursos 
provinents del règim de subhasta, 
efectivament caldria establir els criteris 
de repart iment amb l'Estat. La redacció 
ja ho preveu . 

Comentari Efectivament. Per això en el redactat es 
parlar que s'ha de fer en l'àmbit de les 
competencies de la Generalitat i dels ens 
locals, i també s'utilitza el concepte 
d' impulsar. 

Parcialment S'inclou rà però amb un redactat mes 
estimada genèric: 

b) Establir un objectiu de reducció 
d'emissions ¡ d'un programa d'actuació, 
que tingui en compte les directrius que 
aquests efectes hagi establert la Unió 
Europea i el departament del govern de 
la Generali tat de Cat alunya competent 
en materia d'energia, en tot allò relatiu a 
energies renovables ¡ estalvI 1 eficiència 
energètica. 



mm Generalitat de Catalunya 
mI.M Departament de Territori i Sostenibilitat 

Direcció General 
de Polít iques Ambientals 
Article 37.2. Es planteja si seria possible f ixar un objectiu de renovables més elevat 

(superior al 20%), de cara al 2020, en tes instaHacions públiques de gestiÓ de residus, 

sanejament i potabilització de l' aigua. 

Article 41.1. S'estableix que el Govern de la Generali tat, conjuntament amb d'altres 
institucions de! camp de la recerca i de la ciència, elaborarà periòdicament un informe 
sobre ¡'estat del coneixement en matèria de canvi climàtic a Cata lunya. Atès que el 
CADS ha estat impulsor d'aquest informe en les seves tres edicions, se sol · licita el re-
coneixement explícit del CADS en la seva elaboració. 

Article 41.3. S'estableix que la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments 
competents en matèria d'ensenyament i medi ambient, impulsarà un programa 
específic de sensibilització i formació a les escoles sobre el repte del canvi climàtic a 
través de la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) . Se(ia 
recomanable afegir, a continuació: "o altres de final itat anà loga que es puguin crear en 

el futur'. 

Art. 37 

Art. 41 

Art. 41 

$ . 130 

Den egada L'Acord marc per a la compra d'energja-
elèctrica que en aquest moment està 

desenvolupant la Generalitat, s'inclou un 

% mínim del 30% d'energia elècrica 

procedent de fonts d'energia renovable 
o d'ecoeficiència d'alta eficiència . Fixar ja 
un mínim del 20% d'energia renovable 
significa un avenç respecte la si tuació 

actual. 
Denegada Com a regla general en l'elaboració de la 

llei, s'intent a establir que és el que cal 
realitzar, sense entrar ni condicionar la 
capacitat organitzat iva del Govern de la 
Generali~at per decidir com ho ha de fer. 

Acceptada La referencia a la XESC és excessivament 
espedf ica. Per aquest motiu s'opta per 
un redactat més genèric que'si bé no és 
el proposat pel CADS, considerem va en 
la mateixa línea: 
"El govern de la Generalitat de 
Catalunya, a través dels departaments 
competents en matèria d'ensenyament i 
canvi d imatic, ha d' impulsa r un 
programa específiC de sensibilització i 
formació a les escoles sobre el repte del 
canvi climàtic" 



mm Generalitat de Catalunya 
WW Departament de Territori i Sostenibilital 

Direcció General 
de Po lítiques Ambientals 
El Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, aprovat per Acord 
de Govern de 7 d'octubre de 2008, i publicat amb anterioritat a l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei ês, d'acord amb l'article 22.1 d'aquesta Llei, l'element de planificació de 
les politiques de mit igació en els sectors difosos a partir del qual els diferents 
departaments de rAdministració de la Generalitat, en l'àmbit de les seves respectives 
competències, han de desenvolupar els plans d'acció sectorials corresponents d'acord 
amb l'article 22.3. 
Aquest pla ja ha esgotat el seu període de vigència (2008-2012). Pot seguir sent 
¡'element de planificació de les polítiques de mitigació en els sectors difosos pels 
propers anys? No seria millorfer-ne un de nou amb l'horitzó 2020-que inclogui les 
mesures que permetran assolir l'objectiu establert de reducció d'emissions? 
Aquesta qüestiÓ quedaria resolta amb la consideradó C.4) d'aquest document. 

l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013·2020 (ESCACC), 
aprovada per Acord de Govern de 13 de novembre de 2012 és, d'acord amb l'article 8 i 
22 .1 d'aquesta Llei, l'element de planificació de les polítiques d'adaptació a partir del 
qual els dife rents departaments de l'Administració de la Generalitat, en l'àmbit de les 
seves respectives competències, han de desenvolupar els plans d'acció sectorials 
corresponents d'acord amt;ll'article 22.3 . 
Aquesta qüestió quedaria resolta amb la consideració C.4) d'aquest document. 
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DA' Acceptada S'ha eliminat la referenda al PM MCe 08-
12 

DA3 Denegada L'articulat de la llei només ha de fer 
referencia al que cal desenvolupar. 
L'ESCACC és la materialització, però que 
en el futur pot ser substitult per un altre 
mecanisme. 
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mm Generalitat de Cata lunya 
w.IM Departament de Territori i Sostenibilitat 

Direcció General 
de Polítiques Ambientals 
El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-202.0, aprovat per Acord de 
Govern de 9 d'octubre de 2012. i publicat amb anterioritat a l'entrada en vigor 
d'aquesta llei és, d'acord amb l'article 22 .1 d'aquesta Llei, l'element de planificació de 
les polítiques de mitigació en el sector energètic a partir del qua l els diferents 
departaments de l'Administració de la Generalitat, en l'àmbit de les seves respectives 
competèndes, han de desenvolupar els plans d'acció sectorials corresponents d'acord 
amb l'article 22.3. 
Aquest pla tenia com a objectiu la reducció d'un 20% de les emissions el 2020. 
L'aprovació de la llei amb un objectiu més ambiciós obligarà a modificar-lo? 

A efectes de la constitució del Consell Català del Clima caldrà revisar la composició de 
la Taula per al desenvolupament sostenible de catalunya per ta l d'adaptar-la als 
objectius del Consell. Entenem que aquesta mesura comportarà que aquesta taula 
dei)(j de fer les funcions que té assignades en l'Estratègia Catalana per al 
Desenvolupament Sostenible. 

OA4 Pregunta De fet l'objectiu del PECAC és més 
ambiciós del que indica la llei, si bé 
només fa referència a tes emissions 
vinculades a l'energia ¡ l'objetiu de la llei 
abasta totes les emissions a Catalunya 
de GEH. 

DAS Comentari La composició del CCC abel com en el 
supòSit que les seves funcions s'incloguin 
en algun d'altre organisme similar, es 
deixa a un desenvolupament 
reglamentari posterior. 



mm Generalitat de Catalunya 
l:U1H Departament de Territori i Sostenibili!al 

Direcc ió General 
de Polítiaues Ambientals 
En aquesta disposició s'atorga al Grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya 
(GECCC), de manera transitòria, la funció d'elaborar un Informe sobre l'estat del 
coneixement en matèria de canvi climàtic a Catalunya. 
En les seves edicions anteriors (i en la tercera, en la que s'està començant a treballar), 
hi han participat, com a coordinador i autor5-, membres del GECCC, tot i que l'informe 
ha estat impulsat i finançat per la Generalitat de Catalunya a través del CAOS, el Servei 
MeteorOlògic de Catalunya i l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. 
Considerem, per tant, que aquest informe, amb periodicitat quinquennal, hauria de 
continuar sent elaborat per les institucions que actualment són impulsores, 
possibilitant que alguns membres del GECCC puguin participar-hi en funció del seu 
àmbit d'expertesa i a titol personal (atès que el grup no té cap personalitat jurídica), 

Es modifica la disposició addicional primera del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals, atorga 
a les CCAA la potestat de modificar l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que 
està regulat pels articles 92-99 del text refós de lRHl. Això és el que es fa en aquesta 
disposició final sisena de la llei de canvi climàtic, canviant l'Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (IVTM ) per un nou Impost sobre lo circulació i contaminació 
atmosfèrica dels automòbils. No es tracta, per tant, de modificar una llei sinó de crear 
un impost nou o portir de la facultat que atorga una llei estaial. 

Article 2. Fins ara, l'IVTM el gestionaven i recaptaven directament els ajuntaments. 
municipis. Caldria espeCificar com es repartirà la recaptació. 
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S'ha modificat la redacció de manera 
que l'assignació es fa directament al 
CAOS, mentre no s'estableilcl altre 
mecanisme. 

Efectivament el concepte de modificació 
no és correcte. El que es fa és crear una 
nova figura impositiva . El nou t ítol serà: 
"Impost sob(e la circulació i la 
contaminació dels automòbils". 

la nova redacció preveu que la 
recaptació serà municipal i es liquidrarà 
a la Ge. 
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I 

Article 7. Aquestes tarifes s6n exactament el doble que les tarifes establertes en 
la regulació estatal--equiva lents a les que es paguen actualment a municipis com 

Barcelona. Fins ara els municipis tenen potestat per duplicar la tarifa bàsica. com a 

màxim . 

. S'argumenta la necessitat d'aquest nou impost per a incentivar l'ús de pneumàtics 
eficients i el canvi a altres modes de transport. Els imports són baixos (0,50 (per als de 

categoria e, que tenen un cost aproximat de 85 €, respecte de O € per als de ¿ategoria 
A, que tenen un cost aproximat de 100 i) . Pels més ineficients (G, F) l'import sí que té 
un efecte més desincentivador (3,5 i 5 € respectivament). 

Caldria fer -si no s'ha fet encara- una anàlisi del que es preveu recaptar i el cost de 
gestió d'aquest nou impost. 

D'altra banda, cal valorar el significat de posar un impost sobre un producte en què hi 
ha una etiqueta regulada a niveU 'europeu des de fa poc temps (novembre 2012). 
l'etiqueta informa de l'eficiència energètica, de l'adherència i del soroll. 

Article 8. Cal recordar que la venda de pneumàtics de categoria d'eficiència Gestarà 
prohibida a partir de 1'1 de novembre de 2014 (en el cas dels de categoria F, la 
prohibició s'iniciarà 1'1 de novembre de 2018). 

Convindria argumentar més la justi ficació del perquè de l'impost. Cal tenir en compte, 
per e)(emple, que avui en dia un consumidor domèstic pot contractar electricitat 
d'origen 100% renovable i per tant no estaria generant emissions de GEH en fer ús dels 
electrodomèstics. 
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DF6 Comentari 

Df7 Comentari 

DF7 Comentari S'ha fet una estimació de la recaptació: 
5,5 M d'E:. 

DF 7 Comentari El que es t racta és d'enviar senyals per 
incentivar el canvi de comportament. No 
es considera incompatible. 

DF 7 Comentari Es tindrà en compte a mida que la 
tramitació de la Uei vagi avançant. 

DFB Comentari En primer lloc la demanda de 
contractació d'energia verda és encara 
molt minoritària i en segon lloc el fet que 
l'electricitat pugui venir de fonts 
renovables no ha de ser un motiu pel 
ma lbaratament energètic. La producció 
d'energia sigui quina sigui la font implica 
consum de recu rsos ja sigui directament 
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A través d'aquesta disposició addicional s'habilita el Govern perquè, 

reglamentàriament, procedeixi a establir i regular la bonificació del tram autonòmic de 

j'IRPF per a inversions en millora de l' habitatge re latives a l'ús i foment de les energies 

renovables. 

Seria important estendre a altres inversions de millora de l'eficiència energètica dels 

habitatges. 
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amb l'us de determinats combustibles o 

en la fabricació ¡ instaHaci6 d'equips i 
infraestructures. Per tant cal mantenir la 
senyal que l'eficiència energètica és un 

valor en ell mateix. 

DF 9 Acceptada En el nou redactat s'inclou l'estalvi i 
l'eficiència energètica. 
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En ,'article 25.2, l'avantprojecte preveu que un grup d' experts independents elabori un 
informe amb una avaluació de la planificació, execució i foment de les polítiques 

dim¡niques, així com les orientacions a seguir. El procediment de selecció dels experts 
s'establirà reglamentàriament, però mentrestant les funcions s'atribueixen al GECCC 
adscrit al CAOS (disposició transitòria primera). Cal dir, però, que el GECCC no és una 
entitat amb personalitat jurídica, i per ta nt creiem que seria més adequat assignar 

aquesta tasca al CAOS, com a òrgan d' assessorament. 
De fet, l'article 3.1 del Decret 41/2014, d'l d'abril, estableix que el CAOS té, entre 
d'altres funcions, la d'analitzar les polítiques estratègiques per al desenvolupament 
sostenible impulsades pel Govern, especialment les relatives --entre d'altres- al canvi 
climatic, i formular propostes en aquests àmbits. Per tant, aquesta fu nció encaixa 
perfectament amb i'informe que proposeu fer. Atès que tenim altres lleis, com la de 
mobilitat, on s'atribueixen responsabilitats directes al CAOS (elaboració d'informes 

preceptius), segurament seria pOSSible definir 
d'entrada que aquest informe el farà el CAO~ i no un grup d'experts independents a 
definir via reglamentària. 

Finalment, parlant amb els membres del CAOS, voldríem proposar que el Consell Català 
del Clima incorpori una representació de.I CAOS com a òrgan assessor en l'àmbit--entre 
d'a ltres- del canvi climàtic. Tot i que la composició del CCC es definirà posteriorment 
via reglamentària, us avancem el nostre interès 

Art. 26 Acceptada A una de les DT es fa una remissió 

directa al CAOS, mentre no s'estableixi 
cap altre mecansime. 

Art.2S Denegada La composició del CCC es definirà 
posteriorment via desenvolupament 
reglamentari. Es tindrà en compte el 
suggeriment fet en matèria de 
composició del CCc. 
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Tot i que ja us hem fet arribar un document amb aportacions de l'equip tecnic del 
CADS i tenim previst l'informe preceptiu del Consell sobre l'avantprojecte de llei, en el 

darrer plenari (16 de juliol) se' m va demanar que us trasllades una proposta concreta: 
que el titol de l'avantprojecte no sigui 'avantprojecte de llei de Canvi Climatie', sina 
'avantprojecte de nei de mit igacio; adaptació al Canvi Climatic '. Els membres del CAOS 
consideren que aquest nom es molt mes clar. 

Titol Denegada Malgrat que l'observació sobre el nom té 
sentit, la denominació genèrica llei de 
canvi climàtic també és correcta. la llei 
no només parla d'adaptació ¡ mitigació. 
També paria de co'ordinació del govern, 
de fiscalitat, de competències ... Per tant 
en principi es mantindria el nom de llei 
de canvi climàtic. 




