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AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE iÀLLE~ï16/2017, DEL'1 i)ï"AGOST, 
DEL CANVI CLIMÀTIC PEL QUE FA A L'IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID 
DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

3. Memòria d'avaluació d'impacte 

Aquesta memòria s'elabora per donar compliment al que estableix l'article 36 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, pel que fa a la 
necessitat d'acompanyar els avantprojectes de llei, entre d'altres, amb una memòria 
d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades que Inclogui un informe d'impacte 
pressupostari; un informe d'impacte econòmic i social, un informe d'impacte normatiu i un 
informe d'impacte de gènere. 

3.1 Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 

A) Identificació del problema 

Tal i com s'ha exposat en la memòria general, l'impost sobre les emissidns de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica es crea en la Llei 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, 
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de c~rboni. Actualment, es troba regulat en la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost. del canvi 
climàtic (en endavant Llei 16/2017}, concretament, en els articles 40 a 50. 

La Llei 16/2017 va ésser recorreguda davant el Tribunal Constitucional, mitjançant recurs 
d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de l'Estat (recurs núm. 5334/2017). En data 21 de 
març del 2018, el Tribunal Constitucional va dictar interlocutòria per la que aixecava la 
suspensió dels articles que regulen l'impost. Posteriorment, en data 20 de juny del 2019, el 
TC ha validat l'impost. 

La posada en marxa de la implantaciò efectiva de l'impost ha fet evidents certes mancances 
de la regulació vigent: 

i. Quant als subjectes passius, cal donar resposta als supòsits en què el titular del vehicle és 
una persona jurídica. 

ii. El fet imposable de l'impost són les emissions de C02 de les motocicletes, turismes .i 
vehicles lleugers i la quota tributària s'obté d'aplicar el tipus marginal {€/g C02/km) que 
correspongui a les emissions oficials de diòxid de carboni per quilòmetre del vehicle (veure 
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article 44.1 de la llei 16/2017). La forma d'acreditar les emissions de C02 és per mitjà d'un 
certificat expedit a aquest efecte pel fabricant o l'importador del vehicle, llevat que aquestes 
emissions constin en la targeta d'inspecció· tècnica o en qualsevol altre document de 
caràcter oficial (art 44.2 de la llei 1672017). La disponibilitat d'aquestes dades no és 
absoluta i per tant en alguns casos caldrà estab~r un sistema d'estimació d'aquestes 
emissions. 

B. Establiment dels objectius 

Més enllà de les modificacions imprescindibles esmentades, es realítzen també un seguit de 
modificacions en la llei- exposades en la memòria general- que la doten de major seguretat 
jurídica, alhora que s'introdueix en un text únic tota la regulació del tribut, inclosos aquells 
aspectes relacionats amb l'aplicació i gestió del tribut. 

Totes aquestes mesures tenen per finalitat la implantació efectiva de l'impost. 

C. Identificació de les opcions de regulació 

La primera possible solució alternativa és la de no fer res, mantenint la situació actual; 
aquesta opció no és desitjable en la mesura que la manca de solució d'algunes de les 
qüestions que es plantegen dificulta l'aplicació de l'impost d'una manera eficient i efectiva. 

Pel que fa a la naturalesa de la norma, en la mesura que es pretenen modificar elements 
essencials del tribut. no hi ha alternatives reguladores a la norma amb rang de llei, tota 
vegada que regeix el principi de reserva de llei (art. 31.3 de la CE): 

"3. Només es podran establir prestacíons personals o patrimonials de caràcter públic d 'acord amb la 
I/eL" 

Al seu torn, ¡•article 8 de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, recull el 
principi de reserva de llei tríbutària, en els termes següents: 

"Es regulen en tot cas per llei: 
a) La delimitació del fet imposable, de la meritació, de fa base ïmposablé i liquidable, la fixació del 
tipus de gravamen i dels altres elements directament determinants de la quantia del deute tributari, 
aixf com l'establiment de presumpcions que no admetin prova en contra. 
( ... ) 
e) La determinació dels obligats tributaris que preveu l'apartat 2 de l'article 35 d 'aquesta Llei i dels 
responsables. 
d) L'establiment, modificació, supressió i prórroga de les exempcions, reduccions, bonificacions, 
deduccions i altres beneficis o incentius fiscals. 
( ... ) 
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h) L'obligació de presentar declaracions i autoliquidacions referides al compliment de l'obligació 
tributària principal i la de pagaments a compte." 

Quant a la règulació de determinats aspectes com el desenvolupament del règim de gestió 
per padró, l'altra opció reguladora que es planteja és la via reglamentària. Això no obstant, 
s'ha optat, com ocorre en altres impostos (ímpost sobre grans establiments comercials, per 
exemple) per regular tots els aspectes del tribut en la llei per tal de tenir un únic cos 
normatiu. A més, la tramitació d'un reglament suposa la demorar l'exigibilitat de l'impost 
d'entre vuit i nou mesos, que és el termini mitjà per a l'elaboràció i aprovació d'un decret 
d'aquesta naturalesa. 

3.2 Anàlisi de l'impacte de les opcions de regulació considerades 

A. Informe d'impacte pressupostari 

En aquest apartat de la memòria s'avalua la repercussió del contingut de l'Avantprojecte en 
els recursos personals i materials i en els pressupostos de la Generalitat. 

- Quant a les modificacions efectuades en la regulació de l'impost, tenen impacte en els 
ingressos derivats de l'impost: 

1. La introducció de la bonificació en quota del 2% per la domiciliació del pagament (article 
45). L'estimació s'ha efectuat per als vehicles de categoria M1 i N1. 

Atès que es disposa de la informació derivada de l'estudi del càlcul d'emissions de diòxid de 
carboni efectuat per Barcelona Supercomputing Center ("Estudi d'emissions C02 Vehicles 
Generalitat Catalunya"), es parteix d'aquestes per a calcular la recaptació de l'impost merítat 
en els exercicis 2019 i 2020 (ingrés pressupostari del 2020 i 2021, respectivament) i, partir 
d'aquesta, l'import de la bonificació en cada exercici. 

Els càlculs s'efectuen de la manera següent: 

El nombre total de vehicles considerats és 3.651.555 vehicles, dels quals 3.433.579 de la 
categoria M1 (turismes) i 217.976 de la categoria N1 (comercials lleugers). Cal aclarir que 
aquest nombre de vehicles és inferior al nombre que recull l'estudi esmentat anteriorment, 
perquè aquest té compte tots els vehicles, inclosos els exempts, perquè la seva finalitat és 
obtenir les fórmules de determinació de la emissions de C02 dels vehicles. 

Considerant doncs els vehicles no exempts i, en aplicació de la tarifa corresponent, s'estima 
que l'import dels drets reconeguts per al 2020 és de 86.771.914 euros (per l'impost meritat 
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en el 2019) i de 188.070.48~ euros per al 2021 (per l'impost meritat en el 2020). Tenint en 
compte els probables canvis de comportament per part dels contribuents, el principi de 
prudència pressupostària recomana que les xifres anteriors es modulin a la baixa en un 
10%, de manera que resulten uns drets reconeguts potencials de 78.094.723 euros i de 
169.263.440 euros, respectivament. 

- La bonificació del 2% per domiciliació s'estima en un total de 981.199 eures al 2020 i de 
2.126.663 al 2021, considerant que hi opten el 100% de les persones jurídiques i el 50 % de 
les persones físiques. 

Addicionalment, i com a informació important, es considera convenierit'referir aquí, també, 
les dades d'estimació d'ingressos per aquest impost. D'entrada, cal diferenciar entre els 
drets reconeguts i la recaptació efectiva. Així, l'impost meritat a 31 de desembre del 2019 
genera drets reconeguts amb l'aprovació del padró en el 2020 (estimats en 78 milions 
d'euros), però la recaptació d'aquests drets liquidats no serà efectiva en la seva totalitat dins 
el mateix any 2020, ja que al ser el 2019 el primer exercici de meritació de l'impost, cal 
notificar totes les liquidacions de manera individual. Donat que el procediment requereix 
publicar primer el padró provisional, establir un període d'al·legacions i publicar 
posteriorment el padró definitiu i, tenint en compte el gran nombre de contribuents (més de 
3 milions), és altament probable . que les notificacions es perllonguin durant el darrer 
trimestre del2020, traslladant en molts casos el període d'ingrés al 2021. 

Tenint en compte aquest encavalcament temporal de la recaptació impositiva, i per aplicacíó 
del principi de prudència pressupostària. s'ha considerat necessari estimar la recaptació 
d'ingressos en un 50% dels drets reconeguts al 2020, per tant, una recaptació efectiva de 
39 milions d'euros. La resta es computaran ja com ingrés en el2021. 

2. Quant a la no exigibilitat de l'impost per a l'exercici 2018 per als vehicles de les categories 
M1 i N1, cal recordar aquí allò exposat en la Memòria general (apartat 2.1) quan s'analitza el 
contingut de les disposicions derogatòria i finals: 

"L'impost es va aprovar al 2017 amb efectes d'exigibilitat a partir del 2018, el qual es va 
meritar 1'1 de gener, amb la normativa vigent en aquell moment. L'aplicació per al 2018 de 
/es modificacions que ara s'efectuen (canvi de data de meritació i establiment de fórmules de 
determinació de la base imposable) suposaria una retroactivitat que és considerada 
inconstitucional. L'altra opcíój que seria que només tributessin els vehicles dels quals es 
disposava de dades oficials d'emissió, tampoc és viable atès que comportaria un tracte de 
desigualtat entre els contribuents contrari a l'ordenament jurídic. ". 

4 
96 



MTR Generalitat de Catalunya 
W Departament de la Vicepresidència 

i d'Economia I Hisenda 
Direcció General de Tributs i Joc 

\ 

\ 

-----· - ----------- - - ~ -- ~·-

¡ ·~ - -1 ;~- ~ "t.; t h •' 

~.;.l:.(Jj -~ ·r r(t: c~t: .~ · 

l · ~{:~ . ' ::: f iJL~ h'~ : ~.~. -· ~- . : 

El càlcul de la pèrdua de drets reconeguts que cbmporta.la--Gfspesició-ante-rtor es-xifra en 39 
milions d'eu ros, càlcul que té en compte que en la data de meritació de l'impost d'acord amb 
la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, només es disposava de dades d'emissió oficials 
d'aproximadament el 52% del parc de vehicles i que la tarifa aplicable en el 2018 era la 
mateixa que per al2019. 

iii. Quant la moratòria d'un any prevista per a les motocicletes (exigibilitat a parUr del 2020). 
no es pot calcular quin és l'impacte en el pressupost, atès que del parc actual (627 .000) 
només disposen de dades oficials d'emissió, un 18% d'aquests vehicles. 

iv. La resta de modificacions, tant les de caràcter tècnic com les referides a la gestió de 
l'impost, no comporten impacte directe en la recaptació. 

v. D'altra banda, i pel que fa a l'impacte en el pressupost de l'Agència Tributària de 
Catalunya, s'adjun~a informe emès per l'entitat, que inclou els quadres de detall de 
l'estimació de les despeses en cada exercici. 

D'aquest informe es conclou que la major despesa es concentra en els dos primers anys 
d'implantació del tribut en el primer any (2020) això és degut a l'elevat nombre de 
contribuents ·prop de 3 milions .. , a qui el sistema de gestió de l'impost mitjançant padró 
exigeix que en el primer exercici s'hagi d'efectuar la notificació de la liquidació de formà 
individualitzada (d'acord amb l'article 102.3 de la Llei general tributària); en el segon any, 
(2021) el nombre de notificacions individuals és elevat per l'efecte de la renotificació 
(notificacions fallides en el 2020) , la incorporació de nous contribuents (coincidint amb 
l'entrada en vigor de l'impost per a les motocicletes) i les notificacions de les liquidacions en 
període executiu_ Per als exercicis posteriors, la notificació es realitza de forma col·lectiva, la 
qual cosa suposa una reducció de quasi el 90 % de la despesa. A més, cal tenir en compte 
que ja es disposarà d'un programari informàtic en funcionament que pot ésser utilitzat per a 
d'altres tributs que es pugui aprovar. Pel que fa específicament als costos per les despeses 
TIC, aquestes es concentren bàsicament en el 2020, any d'implementació efectiva de 
l'impost. 

Les quantitats reflectides en l'informe de I'ATC són el resultat del càlcul del cost 
d'implementació (exercicis 2019 a 2021) i del costJecurrent (exercicis 2022 i posteriors), 
efectuat en termes d'estimació de màxims, tal i com exigeix un principi de prudència. Es 
tracta d'una estimació de màxims que considera la previsió d'un nombre elevat de 
notificacions i renotificacions, de contractació de personal específic per la gestió de l'impost i 
l'atenció a l'obligat tributari, ... tot això amb la finalitat de dotar de seguretat jurídica al 
sistema i, especialment, a favor dels contribuents. 
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Cal assenyalar que el sistema de gestió per padró suposa l'assumpció per part de 
l'administració tributària d'una major despesa, això implica, al seu torn; una reducció 
significativa de les càrregues administratives per al contribuent que no ha de presentar cap 
autoliquidació, ni declaració de dades .... Així queda reflectit en el quadre de quantificació de 
càrregues administratives, en què únicament es recull com actuació del contribuent l'opció 
per acollir-se al règim de notificació electrònica, i a la presentació de la sol·licitud de 
domiciliació bancària del pagament del deute. 

B. Informe d'impacte econòmic i social 

En primer lloc, cal assenyalar que l'impacte econòmic i social es produeix amb la creació de 
l'impost l'any 2017, i per tant, amb la imposició de la nova càrrega tributària. 

Els destinataris de les mesures contingudes en l'avantprojecte de llei són, per tant, els 
contribuents que ja havien quedat configurats originàriament. 

Partint del nombre de vehicles que recull "l'Estudi d' emissions C02 Vehicles Generalitat 
Catalunya" efectuat pel Barcelona Supercomputing Center (3.686.270, corresponents a les 
categories M1 i N1) i distribuint aquest cens entre les persones físiques i jurídiques a partir 
de les dades de la DGT, s'estima que l'univers de contribuents es distribueix de la manera 

següent: 

I N~tiJra~sa del coñtribuent. Nombre Nombre de V§hièles 

I Persona física 2.351.039 3.243.918 

I Persona jurídica 120.429 442.352 

Pel que fa a l'impacte de les modificacions ara introduldes en el text, cal diferenciar segons 
la seva naturalesa: 

- Aquelles modífícacions que, dtacord amb el que s'ha exposat en la memòria justificativa. 
tenen per objecte introduir definicions de conceptes, o referències normatives (arts. 41; 43; 
44; 50 i 50 bis) no suposen cap impacte per al destinatari de la norma en la mesura que són 

modificacions de caràcter tècnic. 

-La concreció del punt de connexió per a determinar la subjecció a l'impost dels vehicles de 
què són titulars les persones jurídiques, ha de contribuir a donar major seguretat jurídica al 

contribuent (art. 42). 

-Sí que té impacte, pel que suposa de novedós, la introducció de les fórmules {art. 43) que 
han de permetre determinar les emissions de diòxid de carboni per aquells· vehicles dels 
quals no se'n disposa d'oficials. Els destinataris d'aquest sistema de determinació de la base 
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són, per tant, aquells contribuents titulars de vehicles que, atesa la seva antiguitat, no 
disposen de dades oficials d'emissió. 

- Quant al règim de gestió de l'impost, el fet que el legislador opti pel sistema de padró 
redueix l'impacte, a nivell de càrregues administratives, tal i com s'exposa en l'apartat 
següent. 

- Finalment, l'establiment de 'la bonificació en quota en cas de_ domiciliació del pagament, 
redueix l'impacte econòmic -en termes de càrrega tributària- del contribuent. 

C. Informe d'impacte normatiu 

L'article 64.c) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, determina que s'ha de valorar la incidència de 
les mesures proposades per la disposició reglamentàr!a en termes d'opció de regulació, de 
simplificació administrativa i de reducció de càrregues administratives per als ciutadans i les 
empreses. 

Cal tenir present que les directrius de la Unió Europea consideren la regulació tributària un 
dels àmbits en què els legisladors nacionals han de posar el màxim interès en reduir les 
càrregues administratives, sobretot a les empreses. 
Des del punt de vista normatiu, i en la mesura que l'avantprojecte de llei regula els aspectes 
reiacionats amb la gestió del tribut, resulta evident la simplificació normativa, atès que no 
tota la regulació de l'impost es contindrà en la norma amb rang de llei no essent necessari 
efectuar el desplegament reglamentari mitjançant l'aprovació d'un decret 

D'altra part, i pel que fa a les càrregues administratives que corren a càrrec dels destinataris 
de la norma, és a dir, els contribuents de l'impost, com ja s'ha exposat en la memòria 
general, l'impost es gestiona pel sistema de padró el qual es confecciona a partir de les 
dades cedides per la Dírección General de Trafico; per tant, el contribuent no ha de 
presentar cap autoliquidació, sinó que és la pròpia administració tributària la que emet les 
liquidacions (notificades en el primer exercici de forma individual, i en els posteriors, 
mitjançant notificació col·lectiva) . 

A més, s'estableix la possibilitat de domiciliar el pagament de l'impost, mecanisme que 
facilita la gestió del cobrament a l'administració tributària i redueix de forma notòria les 
càrregues al contribuent, que no ha d'estar pendent de realitzar l'ingrés. 

D. Informe d'impacte de gènere 

D'acord amb l'article 3.g de la Llei 11/1989, del 1 O de juliol, de creació de l'Institut Català de 
les Dones, correspon a l'Institut Català de les Dones elaborar i emetre els informes 
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d'impacte de gènere i, en tot cas, els informes a què fan referència els articles 36.3.b i 37.2 
de la Uei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència d~ la Generalitat i del Govern. 
D'acord amb això, s'ha demanat informe a l'organisme esmentat, que s'adjuntarà com annex 
a aquesta Memòria. 

3.3. Comparació de les opcions de regulació considerades 

En l'àmbit de la normativa tributària i quan es tracta de la regulació d'elements essencials 
del tribut (fet imposable, subjectes passius, meritació, base imposable ... ) no es poden 
plantejar opcions de regulació diverses, atès que tot allò que afecta a aquests aspectes 
requereix norma amb rang de llei. 

Quant als aspectes de gestió del tribut s'ha optat, com ja s'ha exposat, per una regulació 
integra en la llei, que faciliti al contribuent la comprensió de tot els elements del tribut. 
Certament, és aquesta una matèria típica d'ésser regulada en norma de rang reglamentari, 
això no obstant, la necessitat de l'efectiva aplicació del tribut recomana recollir la sevà 
regulació .en la llei (tenint en compte, com ja s'ha dita anteriorment, la dilació que pot 
suposar la tramitació d'un projecte de decret). 

Es considera doncs que les modificacions que es proposa efectuar en el text actual de la Llei 
permeten assolir l'objectíu d'interès general perseguit, això és la implantació efectiva del 
tribut per tal que els contribuents puguin satisfer les seves obligacions tributàries alhora que 
l'administració obté els corresponents ingressos (el 50 % dels quals, a més, es destinen a 
nodrir el Fons climàtic, d'acord amb el que disposa l'article 51.3a) de la Llei 16/2017, de 1'1 
d'agost, el qual vol ésser instrument necessari per a l'execució de polítiques i accions de 
mitigació i adaptació al canvi clímàtic). 

Per tot l'exposat en aquesta Memòria i en la Memòria general, es considera que 
l'avantprojecte dona compliment ats principís de bona regulació: necessitat, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència, accessibilitat, simplicitat i eficàcia. 

4 Implementació, seguiment i avaluació de la norma 

.•. 
La norma desplegarà tots els seus efectes, com no pot ser d'altra manera, a partir de la seva 

· entrada en vigor per a tots aquells obligats tributaris als quals els hi resulti exigible l'impost. 

En tot cas, el seguiment i avaluació de la norma aprovada correspondrà fer-la a l'Agència 
Tributària de Catalunya .... òrgan gestor del tribut-. 
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Els indicadors que es tindr.an en compte per a valorar la _lmplanta~ectivitat de la norma 
seran les liquidacions emeses i recaptades; el volum de sol·licituds de domiciliació de 
pagaments presentades, així com també el nombre d'al·legacions i recursos que puguin 
interposar els contribuents i que seran demostratius del grau de litigiositat que pot plantejar 
la regulació. 

i Serra-  
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lli. Informe retorn de les consultes prèvies a l'inici de la tramitació de la norma. 

--, 
l 

IV. "Estudi d' emissions C02 Vehicles Generalítat Catalunya". Barcelona Supercomputing 
Center. Centro nacional de computación. 

Annex I. Test de pimes 

Tal i com s'ha exposat en les memòries, l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica estableix es crea en la Llei 5/2017, del 28 de març, de de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, 
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni; posteriorment, la seva regulació es trasllada a la Llei 16/2017, de 1'1 
d'agost, del canvi climàtic. Les modificacions. que ara es plantegen no tenen un impacte 
diferents de l'efectuat en les normes anteriors. 

Això no obstant, es recorda que les empreses que poden resultar afectades, de forma 
directa o indirecta pertanyen a les sub-branques següents: 

291 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 
293 Fabricació de components per a vehicles de motor 
451 Venda vehicles de motor 
494 Transport mercaderies per carretera i per canonada 
771 Lloguer vehicles de motor 

De totes aquestes empreses, i tenint en compte la seva activitat, són susceptibles d'ésser 
considerades contribuents de l'impost, les que siguin titulars de vehicles de la categoria N1 
(transport mercaderies) i les dedicades al lloguer de vehicles. 

Fonts: 
Enquesta industrial d'estructura empresarial, /DESCA T 
Enquesta estructural d'empreses del sector serveis, /DESCA T 
Directori central d'empreses, /NE 
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271 Fabricació motors I 
accessoris elèctrics 
vehicles de motor 
291 Fabricació de 
vehicles de motor i 
carrosseries 
293 Fabricació de 
components per a 
~ehlcles de motor 

.i 

I 
\ 
¡ . 

' 0 ,, ... · T 

" · .~ 'Hl . ~~ ' · ... :.. . o:: . J • . I 

'11 . I}, 
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d'establime "d'empreses negocis 
nts (segons (m€) 

DIR CE} 

202 212 1.419.903 

141 46 10.287.103 

243 272 5.932 .212 

Valor mitjà 
ocupades estimat de 

volum de 
negocis per 

f 
empresa (€) 

6.136 6.697.656 

17.351 223.632.674 

20.477 21.809.603 

Font: Enquesta industrial d'estructura empresarial, /DESCA T 

451 Venda vehicles de 
motor 2.867 2.568 11 .238278 16.198 4.376.276 
494 Transport 
mercaderies per 
carretera I per canonada 21.663 22 .098 6 .340.791 53.900 286.940 
771 Lloguer vehicles de 
motor 783 591 957.227 2.156 1.619.673 

Font: Enquesta estructural d'empreses del sector setVeis, IDESCAT 

Estimació del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, <!Herenciades segons la seva dimensió : 

Microempreses: 

Petites 

Mitjanes 

Grans 

Total PIMES afectades 

Nombre %sobre total 
d'empreses em pr. Sector 

23.277 
839 

159 
85 

24.275 99,65% 

Topall màxim de volum anual de negoci per PIMES: SOM€ 

Volum de %sobre total 
negocis mitjà volum de 
per empresa neg. sector 

1,(>07.971 ·9,75% 

Tenint en compte que tenen un valor mitjà de volum de negocis superior al llindar 

màxim establert per la definició de PIME, es descarten les empreses presents en aque~ 

sector com a PIMES. 

103 

%sobre 
Nombre de total 
treballadors ocupats 
ocupats sector 

92.731 84,24% 
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1. S'ha consultat les pimes del sector afectat o les 
associacions empresarials que les representen sobre el 
disseny de la norma i les opcions de regulació abans de 
començar la tramitació? 

2. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles 
associacions empresarials que representin la major part de 

les pimes del sector afec!at? 

Sí 

o 

- ~, 
¡ 

o 

Observacions: En resposta a la primera qüestió cal assenyalar que es va realitzar la consulta 
pública prèvia adreçada a la ciutadania en general i es va comunicar de forma específica el 
tràmit a associacions de petites i miljanes empres~s 

Sí 

3. S'ha quantificat les càrregues administratives que es deriven 181 O 
del compliment de les mesures proposades? 

4. S'ha quantificat els costos financers o els costos substantius O I8J 
més rellevants de la proposta normativa? 

5. Es garanteix que els costos que es generen per a les pimes [81 O 
no impliquen desavantatges competitius en relació amb les 
empreses de major dimensió? 

6. Es .garanteix que les pimes poden operar en condicions de [81 O 
lliure competència en el mercat? 
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7. S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el 
compliment de la relació per a les empreses més petites i, 
alhora, permeti assolir els objectius públics perseguits? 

8. S'ha adoptat alguna d'aquestes opcions de regulació més 

flexibles per a les pimes a la proposta normativa? 

9. S'ha redactat la proposta normativa en un llenguatge senzill i 
comprensible per a una persona sense formació específica en 

dret? 

1 o. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal 
de fer-lo més accessible? La proposta normativa no té per 
objecte la regulació del sector. 

Sí No 

o 

o 

o 

D 

Observacions: en el compliment de les obligacions tributàries que regula l'avantprojecte de llei 
no s'efectua cap diferenciació en. atenció al volum de facturació i nombre de treballadors dels 

obligats tributaris. 
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ANNEX 11. QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES 

Núrn Obligacions Art. 

Població arectada: contribuent (persona fislca) 

Apartat 6. 
Modificació 

1 Opció per la notificació electrònica • arl45.2 
Llei 
16/2017 

Població afectada: contribuent (persona fisica i 
persona jurldlca 

2 
Apartat9 • 
Addició art. 

SoHicltud de domciliacló bancària del pagament •• · 47bis. 
aparl2 t.ki 
16/2017 

Preu 

21,82 

Suma 
Freqüència 1 

any 
Nombre persones arectades Q Cost € 

Temps p x t 
F N (F • N) Q. (p x t} 

0,50 1 2.351.039 

Persones fisiques 2.351.039 

1 

0,50 10,91 
Persones 
jurídiques 

120.429 1.313.880,39 

TOTAL 1.313.880,39 

1. Modificació art. 45.2 • En el supósit de Ja 6qutdac1ó corresponent a l'alta en el padtc. raplícacio d'aquesta bcnificaciò es/à concfcionada, tamb6, a què el subjecte passiu optí, en el/ermini a qué es refeTllil( ra~rtat 3 
de farlicfe 47 bis, per rebre les notiffcac1ons cie fAgénc1a Tributària de Catalunya per mi/jans elec/rónics. quan no és una persana obligada amb caràcter general a rebre fes notiñcacions per aquests milj:ms, i mllifllgeii 
aquesta opció fins ala data de notiffcació de la Dqufdació corresponent a l'alta en el padró. • 

La sol·licitud de notifiCació e/eci/Ònica només s 'efectua una vegada. 

• I •• Suposant que hi optin la total~at dels contribuents 

2. Addició art, 47 bis. "Z. Un cop notificada falla en padró, els contribuents que volen dom1ci1iar el pagament del deute hi han d'optar per mitja d'una comunicació adreçada atia la cap de rOticina Central de Recaptació 
de fA~ncia Tributària de Catalunya. La domiciliació s ha de sol-&citar en e/termini de das mesos a comptar des de la finalització del perlode d'exposició del padró provisional a què ~s refereo farticle 47 4, i s fnc/du al 
padró definitiu. Les sol·licifllds presentades amb posterioritat a aquesta da/a tenen efectes per als exerc1crs segUents 
_La domiciHació del pagament dels exercicis futurs també pet efectuar-se en el moment cfefectuarrrngres del deute a les entitats financeres co/-laboradores_· 

La sol·licitud de domic~iació del pagament nomès s'efectua una vegada. 

Persones flslques: l'impacte es mesura en temps de compliment dè l 'obligació- no monetàriament-

PREU: preus faciilats per la Guia de Bones Practiques per a l'elaboracró ila revisió de la normativa amb ncl!fèncJa en l'actMtat econòmica 
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AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA"LLElt~017·;--oe··t~ · fYAGOST, 
DEL CANVI CLIMÀTIC PEL QUE FA A L'IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID 
DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

3. Memòria d'avaluació d'impacte 

Aquesta memòria s'elabora per donar compliment al que estableix l'artícle 36 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, pel que fa a la 
necessitat d'acompanyar els avantprojectes de llei, entre d'altres, amb una memòria 
d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades que i~clogui un informe d'impacte 
pressupostari, un informe d'impacte econòmic i social, un informe d'impacte normatiu i un 
informe d'impacte de gènere . . 

3.1 Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 

A) Identificació del problema 

' 

Tal i com s'ha exposat en la memòria general, l'impost sobre les emissions de diòxid de 
carboní dels vehicles de tracció mecànica es crea en la Llei 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, 
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni. Actualment, es troba regulat en la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, del canvi 
climàtic (en endavant Llei 16/2017), concretament, en els articles 40 a 50. 

La Llei 16/2017 va ésser recorreguda davant el Tribunal Constitucional, mitjançant recurs 
d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de l'Estat (recurs núm. 5334/2017). En data 21 de 
març del 2018, el Tribunal Constitucional va dictar interlocutòria per la que aixecava la 
suspensió dels articles que regulen l'impost. Posteriorment, en data 20 de juny del 2019, el 
TC ha validat l'impost. Considera el Tribunal que no es produeix doble imposició ni amb 
l'impost especial sobre determinats mitjans de transport, ni amb l'impost sobre els vehicles 
de tracció mecànica. 

La posada en marxa de Ja implantació efectiva de l'impost ha fet evidents certes mancances 
de la regulació vigent: 

i. Quant als subjectes passius, cal donar resposta als supòsits en què el titular del vehicle és 
una personajurídica. 
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ii. El fet imposable de l'impost són les emissions de C02 de les motocicletes, turismes i 
vehicles lleugers i la quota tributària s'obté d'aplicar el tipus marginal (€/g C02/km) que 
correspongui a les emissions oficials de dióxid de carboni per quilòmetre del vehicle (veure 
article 44.1 de la llei 16/2017). La forma d'acreditar les emissions de C02 és per mitjà d'un 
certifícat expedit a aquest efecte pel fabricant o l'importador del vehicle, llevat que aquestes 
emissions constin en la targeta d'inspecció tècnica o en qualsevol altre document de 
caràcter oficial (art 44.2 de la llei 16/2017). La disponibilitat d'aquestes dades no és però 
absoluta per a tot el parc de vehicles. 

B. Establiment dels objectius 

L'avantprojecte de llei té per objectiu donar resposta als problemes exposats anteriorment 
els quals no poden ésser objecte de regulació en norma de desplegament reglamentari 
(prevista en la Llei 16/2017): 

- En relació amb les persones jurídiques subjectes passius de l'impost, cal definir el criteri de 
subjecció especialment en aquells casos en què el vehicle de què són titulars no es pot 
atribuir a l'ús per part d'una persona física resident a Catalunya. 

-Pel que fa a les motocicletes, turismes i vehicles lleugers que no disposen de dades oficials 
d'emissions de C02, s'ha d'establir una fórmula de càlcul de la base imposable que permeti 
establir o estimar dites emissions. 

Més enllà de les modificacions imprescindibles esmentades. es realitzen també un seguit de 
modificacions en la llei -exposades en la memòria general- que la doten de major seguretat 
jurídica, alhora que s'introdueix en un text únic tota la regulació del tribut, inclosos aquells 
aspectes relacionats amb l'aplicació i gestió del tribut. 

Totes aquestes mesures tenen per finalitat la implantació efectiva de l'impost. 

C. Identificació de les opcions de regulació 

La primera possible solució alternativa és la de no fer res,- mantenint la situació actual; 
aquesta opció no és desitjable en la mesura que la manca de solució d'algunes de les 
qüestions que es plantegen dificulta l'aplicació de l'impost d'una manera eficient i efectiva: 

1) impossibilita determinar les ~missions que constitueixen la base imposable per aquells 
vehicles que no disposen de dades oficials; 2) genera inseguretat jurídica respecte la 
subjecció dels vehicles de què són titulars les persones jurídiques; 3) no contempla la 
bonificació per domiciliació del pagament del tribut; 4) suposa mantenir la meritació a 1 de 

2 
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gener, amb tot el que comporta de dificultat quimt a--la-tJestió-Ge--.fimpost; 5)- comporta 
mantenir vigent l'exigibilitat de l'impost per a l'exercici 2018 per als vehicles M1 i N1 i per al 
2019 per als vehicles L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. 

Cal assenyalar, quant a la naturalesa de la norma, que en la mesura que es pretenen 
modificar elements essencials del tribut, no hi ha alternatives reguladores a la norma amb 
rang de llei, tota vegada que regeix el principi de reserva de llei (art. 31.3 de la CE i 58 de la 
Llei 1/2003, del 17 de desembre, general tributària). 

Quant a la regulació de determinats aspectes com el desenvolupament del règim de gestió 
per padró, l'altra opció reguladora que es planteja és la via reglamentària. Això no obstant, 
s'ha optat, com ocorre en altres impostos (impost sobre grans establiments comercials, per 
exemple) per regular tots els aspectes del tribut en la llei per tal de tenir un únic cos 
normatiu. A més, la tramitació d'un reglament suposa la demorar l'exigibilitat de l'impost 
d'entre vuit i nou mesos, que és el termini mitjà per a l'elaboració i aprovació d'un decret 
d'aquesta naturalesa. 

Finalment, i pel que fa a les diferents metodologies valorades per a la determinació de la 
fórmula de càlcul de la base imposable, aquestes queden explicades en l'Estudi d'emissions 
C02 Vehicles Generalitat Catalunya, del Barcelona Supercomputing Center. 

3.2 Anàlisi de l'impacte de les opcions de regulació considerades 

A. Informe d'impacte pressupostari 

En aquest apartat de la memòria .s'avalua la repercussió del contingut de l'Avantprojecte en 
els recursos personals i materials i en els pressupostos de la Generalitat. 

- Quant a les modificacions efectuades en la regulació de l'impost, tenen impacte en els 
_ingressos derivats de l'impost: 

1. La introducció de la bonificació en quota del 2% per la domiciliació del pagament (article 
45). L'estimació s'ha efectuat per als vehicles de categoria M1 i N1. 

Atès que es disposa de la informació derivada de l'estudi del càlcul d'emissions de diòxid de 
carboní efectuat per Barcelona Supercomputíng Center (Estudi d'emissions C02 Vehicles 
Generalitat Catalunya), es parteix d'aquestes per a calcular la recaptació de l'impost meritat 
en els exercicis 2019 i 2020 (ingrés pressupostari del 2020 i 2021, respectivament) i, partir 
d'aquesta, l'import de la bonificació en cada exercici. 
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El nombre total de vehicles considerats és 3.651.555 vehicles, dels quals 3.433.579 de la 
categoria M1 (turismes) i 217.976 de la categoria N1 (comercials lleugers). Cal aclarir que 
aquest nombre de vehicles és inferior al nombre que recull l'estudi esmentat anteriorment, 
perquè aquest té compte tots els vehicles,· inclosos els exempts, perquè la seva finalitat és 
obtenir les fórmules de determinació de la emissions de C02 dels vehicles. 

Considerant doncs els vehicles no exempts (d'acord amb les dades del Registre general de 
Vehicles) i, en aplicació de la tarifa corresponent - aplicada sobre una base imposable 
determínada segons es disposi o no de dades oficials d'emissió- s'estima que l'import dels 
drets reconeguts ·per al 2020 és de 86.771.914 eu ros (per l'impost meritat en el 2019) i de 
188.070.489 euros per al 2021 (per l'impost meritat èn el 2020). Tenint en compte els 
probables canvis de comportament per part dels contribuents, el principi de prudència . 
pressupostària recomana que les xifres anteriors es modulin a la baixa en un 10%, de 
manera que resulten uns drets reconeguts potencials de 78.094.723 eures i de 169.263.440 
euros, respectivament. 

La bonificació del 2% per domiciliació s'estima en un total de 981.199 euros al 2020 i de 
2.126.663 al 2021, considerant que hi opten el 100% de les persones jurídiques i el 50 % de 
les persones físiques. El nombre de persones físiques i jurídiques s'extreu del cens de la 
Dirección General de Trafico {tal i com s'exposa en l'apartat següent). En el supòsit de la 
liquidació corresponent a l'alta en el padró, l'aplicació de la bonificació està condicionada a 
què el subjecte passiu opti per rebre les notíficacions de l'Agència Tributària de Catalunya 
per mitjans electrònics, doncs béf en el cas de les per~ones jurídiques, .aquestes estan 
obligades amb caràcter general a rebre les notificacions per aquests mitjans, per la qual 
cosa s'estima que totes optaran per la domiciliació; en el cas de les persones físiques (no 
obligades), s'estima que s'hi acolliran un 50% del cens. 

Addicionalment, i com a informació important, es considera convenient referir aquí, també, 
les dades d'estimació d'ingressos per aquest impost. D'entrada, cal diferenciar entre els 
drets reconeguts i la recaptació efectiva. Així, l'impost meritat a 31 de desembre del 2019 
genera drets reconeguts amb l'aprovació del padró en el 2020 (estimats en 78 milions 
d'eures), però la recaptació d'aquests drets liquidats no serà efectiva en la seva totalitat dí ns 
el mateix any 2020, ja que al ser el 2019 el primer exercici de meritació de l'impost, cal 
notificar totes les liquidacions de manera individual. Donat que el procediment requereix 
publicar primer el padró provisional, establir un període d'al·legacions i publicar 
posteriorment el padró definitiu i, tenint en compte el gran nombre de contribuents (més de 
3 milions), és altament probable que les notificacions es perllonguin durant el darrer 
trimestre del2020, traslladant en molts casos el període d'ingrés al 2021. 
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Tenint en compte aquest encavalcament temporal _de la recaptació impositiva, i per aplicació 
del principi. de prudència pressupostària, s'ha ·considerat necessari estimar la recaptació 
d'ingressos en un 50% dels drets reconeguts al 2020, per tant, ·una recaptació efectiva de 
39 milions d'euros. La resta es computaran ja com ingrés en el 2021. 

2. Quant a la no exigibilitat de l'impost per a l'exercici 2018 per als vehicles de les categories 
M1 i N1, cal recordar aquí allò exposat en la Memòria general (apartat 2.1) quan s'analitza el 
contingut de les disposicions derogatòria i finals: 

"L'impost es va aprovar al 2017 amb efectes d'exigibilitat a partir del 2018, el qual es va 
meritar 1'1 de gener, amb la normativa vigent en aquell moment. L'aplicació per al 2018 de 
./es modificacions que ara s'efectuen (canvi de data de meritació i establiment de fórmules de 
determinació de la base imposable) suposaria una retroactivitat que és considerada 
inconstitucional. L taltra opció, que seria que només tributessin els vehicles dels quals es 
disposava de dades oficials d'emissió, tampoc és viable atès que comportaria un tracte de 
desigualtat entre els contribuents contrari a l'ordenament juridic. ". 

El càlcul de la pèrdua de drets reconeguts que comporta la disposició anterior es xifra en 39 
milions d'euros, càlcul que té en compte que en la data de meritació de l'impost d'acord amb 
la Llei 16/2017, de 1'1 d'ago'st, només es disposava de dades d'emissió oficials 
d'aproximadament el 52% del parc de vehicles i que la tarifa aplicable en el 2018 era la 
mateixa que per al2019. 

3. Quant la moratòria d'un any prevista per a les motocicletes (exigibilitat a partir del 2020), 
no es pot calcular quin és l'impacte en el pressupost, atès que del parc actual (627 .000) 
només disposen de dades oficials d'emissió, un 18% d'aquests vehicles. 

4. D'altra banda, i pel que fa a l'impacte en el pressupost de l'Agència Tributària de 
Catalunya, s'adjunta informe emès per l'entitat, que inclou els quadres de detall de 
l'estimació de les despeses en cada exercici. 

D'aquest informe es conclou que la major despesa es concentra en els dos primers anys 
d'implantació del. tribut: en el primer any (2020) això és degut a l'elevat nombre de 
contribuents -prop de 3 milions-, a qui el sistema de ·gestió de l'impost mitjançant padró 
exigeix que en el primer exercici s'hagi d'efectuar la -notificació de la liquidació de forma 
individuali~ada (d'acord amb l'article 102.3 de la Llei general tributària); en el segon any, 
(2021) el nombre de notificacions individuals és elevat per l'efecte de la renotificació 
(notificacions fallides en el 2020), la incorpo~ació de nous contribuents (coincidint amb 
l'entrada en vigor de l'impost per a les motocicletes) i les notificacions de les liquidacions en 
període executiu. Per als exercicis posteriors, la notificació es realitza de forma col·lectiva, la 
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qual cosa suposa una reducció de quasi el 90 % de la despesa. A més, cal tenir en compte 
que ja es disposarà d>un programari informàtic en funcionament que pot ésser utilitzat per a 
d'altres tributs que es pugui aprovar. Pel que fa específicament als costos per les despeses 
TIC, aquestes es concentren bàsicament en el 2020, any d'implementació efectiva de 
l'impost. 

Les quantitats reflectides en l'informe de I'ATC són el resultat del càlcul del cost 
d'implementació (exercicis 2019 a 2021) i del cost recurrent {exercicis 2022 i posteriors), 
efectuat en termes d'estimació de màxims, tal ¡ com exigeix un principi de prudéncia . Es 
tracta d'una estimació de màxims que considera la previsió d'un nombre elevat de 
notificacions i renotificadons, de contractació de personal específic per la gestió de l'impost i 
l'atenció a l'obligat tributari, ... tot això ·amb la finalitat de dotar de seguretat jurídica al 
siste~a i, especialment, a favor dels contribuents. 

Cal assenyalar que el sistema de gestió per padró suposa l'assumpció per part de 
l'administració tributària d'una major despesa, això implica, al seü torn, una reducció 
significativa de les càrregues administratives per al contribuent que no ha de presentar cap 
autoliquidació, ni declaració de dades .... Així queda reflectit en el quadre de quantificació de 
càrregues administratives, en què únicament es recull com actuació del contribuent l'opció 
per acollir-se al règim de notificació electrònica, i a la presentació de la soHicitud de 
domiciliació bancària del pagament del deute. 

5. La resta de modificacions, tant les de caràcter tècnic com les referides a la gestió de 
l'impost, no comporten impacte directe en la recaptació .. 

B. Informe d'impacte econòmic i social 

En primer lloc, cal assenyalar que l'impacte econòmic i social es produeix amb la creació de 
l'impost l'any 2017, i per tant, amb la imposició de la nova càrrega tributària . Els destinataris 
de les mesures contingudes en l'avantprojecte de llei són, per tant, els contribuents que ja 
havien quedat configurats originàriament. 

Partint del nombre de vehicles que recull "l 'Estudi d' emissions C02 Vehicles Generalitat 
Catalunya" efectuat pel Barcelona Supercomputing Center (3.686.270, corresponents a les 
categories M1 i N1) i distribuint aquest cens entre les persones físiques i jurídiques a partir 
de les dades de la DGT, s'estima que l'univers de contribuents es distribueix de la manera 
següent: 
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Persona jurídica 120.429 
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,Nombre de v~hicles 
3.243.918 
442.352 

Pel que fa a l'impacte de les modificacions ara introduïdes en el text, cal diferenciar segons 
la seva naturalesa: 

- Aquelles modificacions que, d'acord amb el que s'ha exposat en la memòria justificativa, 
tenen per objecte introduir definicions de conceptes, o referències normatives (arts. 41; 43; 
44; 50 i 50 bis) no suposen cap impacte per al destinatari de la norma en la mesura que sòn 
modificacions de caràcter tècnic. 

- La concreció del punt de connexió per a determinar la subjecció a l'impost dels vehicles de 
què són titulars les persones jurídiques, ha de contribuir a donar major seguretat jurídica al 
contribuent (art. 42). 

-Sí que té impacte, pel que suposa de novedós, la introducció de les fórmules (art. 43) que 
han de permetre determinar les emissions de diòxid de carboni per aquells vehicles dels 
quals no se'n disposa d'oficials. Els destinataris d'aquest sistema de determinació de la base 
són, per tant, aquells contribuents titulars de vehicles que, atesa la seva antiguitat, no 
disposen de dades oficials d'emissió. 

- Quant al règim de gestió de l'impost, el fet que el legislador opti pel sistema de padró 
redueix l'impacte, a nivell de càrregues administratives, tal i com s'exposa en l'apartat 
següent Quant al tractament de les dades personals contingudes en el padró, aquest ha 
estat analitzat i declarat conforme per l'Agència Catalana de Protecció de Dades en l'informe 
de 2 de setembre del 2019, que forma part de l'expedient d'elaboració de la norma. 

- L'establiment de la bonificació en quota en cas de domiciliació del pagament, redueix 
l'impacte econòmic -en termes de càrrega tributària- del contribuent. 

D'altra part, cal assenyalar que es desconeix quin és l'impacte concret que l'aplicació de 
l'impost pot tenir en el sector de l'automoció atès que la compra de vehicles més o menys 
contaminants és una opció personal. Tampoc es disposen de dades que permetin estimar si 
les persones jurídiques que siguin subjectes passius de l'impost adoptaran conductes de 
deslocalització de l'activitat. 

No es pot negligir que la finalitat extrafiscal del tribut persegueix gravar aquells vehicles que 
són més contaminants i, en conseqüència, provocar canvis de comportament dels usuaris 
per tal que adoptin opcions de mobilitat més sostenibles i menys perjudicials per al medi 
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ambient. Aquest objectiu queda ja fixat amb l'aprovació del tribut, l'any 2017. Quant a la 
reducció desitjada de les emissions de diòxid de carboni der ivada de l'aplicació de l'impost, 
cal tenir en compte, però, que no es pot fer una estimació a priori atès que concorren d'altres 
factors que poden incidir en la reducció de les emissions i, per tant, fan molt difícil la 
individualització de l'efecte de la mesura impositiva. Així, per exemple, l'Ajuntament de 
Barcelona ha aprovat amb efectes de 1'1 de gener del 2020 la prohibició de circulació - en 
determinades condicions- d'aquells vehicles més contaminants a l'anomenada Zona de 
Baixes Emissíons de l'àmbit rondes de Bàrcelona. 

El que s'ha dit fins ara no és obstacle, però, per a què l'administració, implantat el tribut, i per 
tal de conèixer quina és l'~fectivitat de la mesura, avaluï la seva aplicació. Aquesta política 
d'anàlisi s'ha aplicat en d'altres figures impositives, com l'impost sobre begudes ensucrades 
envasades, respecte el qual l'Institut Català de Polítiques Públiques (!vàlua), ha elaborat 
aquest any 2019, un informe sobre la implementació i l'eficiència d'aquesta política pública i 
la seva utilitat per a la millora de la salut dels ciutadans. 

C. Informe d'impacte normatiu 

L'article 64.c) de la Llei 26/201 O, de 3 d'agost, determina que s'ha de valorar la incidència de 
les mesures proposades per la disposició reglamentària en termes d'opció de regulació, de 
simplificació administrativa i de reducció de càrregues administratives per als ciutadans i les 
empreses. 

Cal tenir present que les directrius de la Unió Europea consideren la regulació tributària un 
dels àmbits en què els legisladors nacionals han de posar el màxim interès en reduir les 
càrregues administratives, sobretot a les empreses. 

Des del punt de vista normatiu, i en la mesura que l'avantprojecte de llei regula els aspectes 
relacionats amb la gestió del tribut, resulta evident la simplificació normativa, atès que no 
tota la regulació de l'impost es contindrà en la norma amb rang de llei no e.ssent necessari 
efectuar el desplegament reglamentari mitjançant l'aprovació d'un decret. 

D'altra part, i pel que fa a les càrregues administratives que corren a càrrec dels destinataris 
de la norma, és a dir, els contribuents de l'impost, com ja s'ha exposat en la memòria 
general, l'impost es gestiona pel sistema de padró el qual es confecciona a partir de les 
dades cedides per la Dirección General de Trafico; ·per tant, el ·contribuent no ha de 
presentar cap autoliquidació, sinó que és la pròpia administració tributària lé;l que emet les 
liquidacions (notificades en el primer exercici de forma individual, i en els posteriors, 
mitjançant notificació col·lectiva}. 
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A més, s'estableix la possibilitat de domiciliar el pagament de l'impost, mecanisme que 
facilita la gestió del cobrament a l'administració tributària i redueix de forma notòria les 
càrregues al contribuent, que no ha d'estar pendent de realitzar l'ingrés. 

Finalment, tal i com es reflecteix en l'Annex 11, i per a l'aplicació de la bonificació en la quota 
per domiciliació, si que el contribuent ha d'optar (en cas de persona física) pel règim de 
notificacions electròniques; i per presentar la corresponent sol· licitud de domiciliació amb la 
identificació de les dades corresponents. 

D. Informe d'impacte de gènere 

D'acord amb l'article 3.g de la Llei 11/1989, del 1 O de juliol, de creació de l'Institut Català de 
les Dones, correspon a l'Institut Català de les Dones elaborar i emetre els informes 
d'impacte de gènere i, en tot cas, els informes a què fan referència els articles 36.3.b i 37.2 
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la pre~idència de la Generalitat i del Govern. 
D'acord amb això, s'ha demanat informe a l'organisme esmentat, que s'adjuntarà com annex 
a aquesta Memòria. 

3.3. Comparació de les opcions de regulació considerades 

La concreció efectuada en relació amb la subjecció dels vehicles que són titularitat de 
persones jurídiques (en atenció al domicíli fiscal de l'entitat o del vehicle en el cas 
d'establiments o sucursals), és la que dota al tribu~ d'una major seguretat jurídica atès que 
es tracta de dades obtingudes del Registre general de vehicles. 

D'altra part, i quant a les fórmules per a la determinació de la base imposable, les recollides 
en el text són les que es considera que millor s'ajusten a un càlcul d'emissió real. Quant a la 
seva definició i a les opcions considerades fins a obtenir-les cal estar a l'informe Barcelona 
Supercomputing Center. 

Quant als aspectes de gestió del tribut s'ha optat, com ja s'ha exposat, per una regulació 
íntegra en la llei, que faciliti al contribuent la comprensió de tot els elements del tribut. 
Certament •. és aquesta una matèria típica d'ésser regulada en norma de rang reglamentari, 
això no obstant, la necessítat de l'efectiva aplicació del tribut recomana recollir la seva 
regulació en la llei (tenint en compte, com ja s'ha dita anteriorment, la dilació que pot 
suposar la tramitació d'un projecte de decret). 
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Es considera doncs que les modificacions que es-pro¡56sa·êfedü8rén el text actual de la Llei 
permeten assolir l'objectiu d'interès ge.neral perseguit, això és la implantació efectiva del 
tribut per tal que els contribuents puguin satisfer les seves obligacions tributàries alhora que 
l'administració obté els corre~ponents ingressos (el 50 % dels quals, a més, es destinen a 
nodrir el Fons climàtic, d'acord amb el que disposa l'article 51.3a) de la Llei 16/2017, de l'I 
d'agost, el qual vol ésser instrument necessari per a l'execució de polítiques i accions de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic). 

Per tot l'exposat en aquesta Memòria· i en la Memòria general, es considera que 
l'avantprojecte dona compliment als principis de bona regulació: necessitat, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència, accessibilitat, simplicitat i eficàcia. 

4 Implementació, seguiment i avaluació de la norma 

La norma desplegarà tots els seus efectes, com no pot ser d'altra manera, a partir de la seva 
entrada en vigor per a tots aquells oblígats tributaris als quals els hi resulti exigible l'impost. 
En tot cas, el seguiment i avaluació de la norma aprovada correspondrà fer-la a l'Agència 
Tributària de Catalunya - òrgan gestor del tribut-. ' 

Els indicadors que es tindran en compte per a valorar la implantació i efectivitat de la norma 
seran les liquidacions emeses i recaptades; el volum de sol·licituds de domiciliació de 
pagaments presentades, així com també el nombre d'al·legacions i recursos que puguin 
interposar els contribuents i que seran demostratius del grau de litigiositat que pot plantejar 
la regulació. 

fitiN do d ;t>tMmrnlr- peu folatlll1 

N , ¡· e b  ata ·1a a a  
c• U. o~O,.,.,.rt.imtnt dt lo~ 

i Serra  
 

 

  
 

 
  

 
 
. 

l . 

10 

116 



Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència 
i d'Economia i Hisenda 
Direcció General. de Tributs i Joc 

5. Annexos 

I. Test de pimes 
11. Càrregues administratives 

-·- ·-·---- ·--------
;..¡¡. · - ··-

.... - ,... ( '¡ ~ ... '}O 
' •, I ..L '• • '1.. 

·---~--·------------·-·- ---·------· 

111. lnforme'retorn de les consultes prèvies a l'inici de la tramitació de la norma. 

-.., 
1 

IV. "Estudi d'emissions C02 Vehicles Generalitat Catalunya". Barcelona Supercomputing 
Center. Centro nacional de computación. 

Annex I. Test de pimes 

Tal i com s'ha exposat en les memòries, l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica estableix es crea en la Llei 5/2017, del 28 de març, de de 
mesures fiscals,. administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de 
carboni; posteriorment, la seva regulació es trasllada a la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, del 
canvi climàtic. Les modificacions que ara es plantegen no tenen un impacte diferents de 
l'efectuat en les normes anteriors. 

Això no obstant, es recorda que les empreses que poden resultar afectades, de forma directa 
o indirecta pertanyen a les sub,branques següents: 
291 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 
293 Fabricació de components per a vehicles de motor 
451 Venda vehicles de motor 
494 Transport mercaderies per carretera i per canonada 
771 Lloguer vehicles de motor 

De totes aquestes empreses, i tenint en compte la seva activitat, són susceptibles d'ésser 
considerades contribuents de l'impost, les que siguin titulars de vehicles de la categoria N1 
(transport mercaderies) i les dedicades al lloguer de vehicles. 

Fonts: 
Enquesta industrial d'estructura empresarial, /DES CAT 
Enquesta estructural d'empreses del sector serveis, IDESCAT 
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Grups de CNAE Nombre Nombre Volum de Persones Valor mitjà 
d'establiments d'empreses negocis ocupades estimat de 

(m€) volum de 
negocis per 
empresa (€) 

291 Fabricació 
de vehicles de 
motor i 

· carrosser!~!?~ 141 46 10.287.103 17.351 223.632.67 4 
293 Fabricació 
de components 243 272 5.932.212 20.477 21 .809.603 
per a vehicles de 
motor 
Font: Enquesta industrial d'estructura empresarial, !DESCA T i 
elaboració própia. 

451 Venda 
vehicles de 2.867 2.568 11 .238.278 16.198 4.376.276 
motQr 
494 transport 
mercaderies per 21.663 22.098 6.340.791 53 .900 286.940 
carretera i per 
canonada 
771 Lloguer 
vehicles de 783 591 957.227 2.156 1.619.673 
motor 
Font: Enquesta estructural d'empreses del sector serveis, IDESCAT i 
elaboració pròpia 

Estimacíó del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, 
diferenciades segons la seva dimensió: 

· 291 'Fabricació 293 

Microempreses: 
Petites 
Mitjanes 

de vehicles de Fabricació 
motori de 
carrosseries components 

per a 
vehicles de 
motor 

121 
56 
40 

451 Venda 
vehicles de 
motor 

2.282 
214 

61 

Transport 
mercaderies 
per 
carretera i 
per 
canonaqa 

20.212 
552 

54 

TÏ1 Lloguer 
vehicles de 
motor 

662 
17 

4 

Nombre 
d'empreses 

23.277 
839 
159 

Grans 49 29 3 4 O 85 
Total PIMES 
afectades O 217 2557 20818 683 24.275 
Pes nombre d'empreses PIMES 
sobre el total del sector afectat 99,65% 
Font: Directori Central d'Empreses, /NE i elaboració pròpia. Nota: Atesa la desagregació present a l'estadística, es 
considera 'em reses rans a uel/es ue tenen 200 o més treballadors assalariats. 
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Volum de 
negocis mitjà 
per empresa 

· Pes volum de negocis PIMES sobre 
total del sector afectat 
Nombre de 
treballadors 
ocupats 
Pes ocupats 
PIMES sobre total 
del sector afectat 

Font: Enquesta industrial d'estructura empresarial i enquesta estructural 
d'empreses del sector serveis, /DESCA T, Directori Central d'Empreses, 
/NE i elaboració própia. 

Nota: 

' I ..... .. .:} 

1.007.971 

9,75% 

92.731 

84,24% 

*Tenint en compte que les empreses del sector 291 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries tenen un valot mitjà 
de volum de negocis superior al llindar màxim establert per la definició de PIME (50M€), es descarten les empreses 
presents en aquest sector com a PIMES. 

G.onsplta . _ · ec o . 

1. S'ha consultat les pimes del sector afectat o les 

associacions empresarials que les representen sobre el 
disseny de la norma i les opcions de regulació abans de 

començar la tramitació? 

2. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles 

associacions empresarials que representin la major part de 

les pimes del sector afectat? 

Sí 

o 
No 
181 

o 

Observacions: En resposta a la primera qüestió cal assenyalar que es va realitzar la consulta 

pública prèvia adreçada a la ciutadania en general i es va comunicar de forma especifica el 

tràmit a associacions de petites i mitjanes empreses 

3. S'ha quantificat les càrregues administratives que es deriven I8J O 
del compliment de les mesures proposades? 
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4. S'ha quantificat els costos financers o els costos substantius O 

més rellevants de la proposta normativa? 

.., 
; 

s. Es garanteix que els costos que es generen per a les pimes [29 O 
no impliquen desavantatges competitius en relació amb les 
empreses de major dimensió? 

6. Es garanteix que les pimes poden operar en condicions de [29 O 
lliure competència en el mercat? 

7. S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el 
compliment de la relació per a les empreses més petites i, 
alhora, permeti assolir els objectius públics perseguits? · 

8. S'ha adoptat alguna_ d'aquestes opcions de regulació més 
flexibles per a les pimes a la proposta normativa? 

9. S'ha redactat la proposta normativa en un llenguatge senzill i 
comprensible per a una persona sense formació específica en 

dret? 

1 o. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal 
de fer-lo més accessible? La proposta normativa no té per 
objecte la regulació del sector. 

Observacions: 

o 

o 

o 

o 

En el compliment de les obligacions tributàries que regula l'avantprojecte de llei no s'efectua cap 
diferenciació en atenció al volum de facturació i nombre de treballadors dels obligats tributaris. 
D'altra part, s'ha d'assenyalar que l'avantprojecte de llei recull modificacions en el text d'una llei ja 
aprovada que és la que va crear el tribut; per tant, les mesures que ara es recullen en l'articulat no 
afecten la capacitat competitiva de les pimes (no augmenten el preu dels productes ni redueixen 
els seus marges de benefici); no se'ls s'hi imposen obligacions d'obtenció d'autoritzacions ni 
s'estableixen normes tècniques o d_e qualitat. Cal tenir en compte que en atenció al fet imposable 
de l'impost (les emissions de C02 dels vehicles), no hi cap la possibilitat de tenir en compte 
opcions de tributació diferents en atenció a les dimensions de les empreses-contribuents. 
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ANNEX 11. QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES 

Nlim. Obligacions Art. 
Preu TemPS 

suma 
Freqüència I 

Nombre persones afectades Q Cost€ 
p xt 

any 

F N (F• N) Q. Jp x t) 

Població afectadà: contribuent (persona física) 

Apartat 6. 
Modificació 

1 ~ió per la no!ificació electrònica • art 45.2 0,50 1 2.351.039 
Llei 
16/2017 

I 

I 
Població afectada: contribuent (persona fisica I 
persona juridlca 

2 
Apartal9. 
Addició arl 

Persones fisiques 2.351.039 

Soi·Hci!ud de domiciHació bancària del pagament •• 47 bis. 1 
apart2 Llei Persones 
16/2017 21 62 0,50 10,91 

jurídiques 
120.429 1.313.860,39 

.-
TOTAL 1.3l3.8BD,39 

- ----

1, Modfncacló art. 45.2 ·En el supósit de la liquidació corresponent a"_ alta en el padró, t'aJ.>J;r;ació d'aquesta bonificaCJó està condicionada, també, a què el subjecte passiu op/I; en eltermm1 a què es refereix rapa ItT/ ;:~ -
de f article 47 bis, per rebre les notmcacions de fAgéncia Tn'but<lria de Catalunya per mitjans electrómcs, quan no és una persona obligada amb caracter general a rebre les nofificacrons per aquests mitjans. imanti · r. 
aquesta opció fins a la data de notifica cid de la liquidació corresponent a ralla en el padró.· · . :; 

. ., 
la soHicílud de notifiCació elecll'ónica només s'erectua una vegada. I F 
• i • • Suposant que hi optin la totalitat dels conlribuents Í · -

2. Addició art, 47 bis. "2. Un cop notificada ra/ta en padró. els contribuents que volen cfomici5ar el pagament del deute hi han d'optar per mitjà d'una comunir:ar:ió adreçada aVa la r:ap de fOfir:ina Central de Recaptar:L 
de f Agència Tributària de Catalunya. La domiciliació s ha de soHcitar en el terminí de dos mesos a comptar des de la finalització del perlode d'exposició del padró provisional a què es refereix f article 47 4, i s ínclou atf 
padró definitiu. Les sol· licituds presentades amb posterioritat a aquesta data tenen efectes per als BJ(ercir:is segOents. j ,.. 
La domiciliació del pagament del$ exercicis futurs també pot efectuar-se en el moment d'efectuar /Tngrés del deute a les entitats financeres col labora doms • ¡ -

la scl·licílud de domiciliació del pagament només s'efectua una vegada. 

Persones nsrques: rim pacte es mesura en temps de compliment de l'obligació- no monetàriament-

PREU; preus faciilals per la Guia de Bones Practiques per a l'elaboració i la rellisió de la normativa amb ltlCidènclll en l'activitat econòmica 
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AVANTPROJÈCTE DE.LLÈI DE. MODIFICAblÓD.lliflE.L161iQ11~ DE L'1 D'AGOST, 
DEL CANVI CLIMÀTIC PEL QUE FA A L'IMPOST SOBRE LES EMISSIOÑS DE DIÒXID 
DE CARBONI DELS VEHICLES.DE TRACCIÓ MECÀNICA -

3. Memòria d'avaluació d'impacte 

Aquesta memòria s'elabora per donar compliment al que estableix l'article 36 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, pel que fa a la 
necessitat d'acompanyar els avantprojectes de llei, entre d'altres, amb una memòria 
d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades que inclogui un informe d'impacte 
pressupostari, un informe d'impacte econòmic i social, un informe d'impacte normatiu i un 
informe d'impacte de gènere. 

3.1 Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 

A) Identificació del problema 

Tal i com s'ha exposat en la memòría general , l'impost sobre les emissions de diòxid de 
carboní dels vehicles de tracció mecànica es crea en la Llei 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ~e creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, 
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni. Actualment, es troba regulat en la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, del canvi 
climàtic (en endavant Llei 16/2017), concretament, en els articles 40 a 50. 

La Llei 16/2017 va ésser recorreguda davant el Tribunal Constitucional, mitjançant recurs 
d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de l'Estat (recurs núm. 5334/2017). En data 21 de 
març del 2018, el Tribunal Constitucional va dictar interlocutòria per la que aixecava la 
suspensió dels articles que regulen l'impost. Posteriorment, en data 20 de juny del 2019, el 
TC ha validat l'impost. Considera el Tribunal que no es produeix doble imposició ni amb 
l'impost. especial sobre determinats mitjans de transport, ni amb l'impost sobre els vehicles 
de tracció mecànica, en base als fonaments següents: 

b) El impuesto especial sobre determinades mediòs de transporte es, como indica la Ley 
de ímpuestos especia/es en su art. 1, un impuesto sobre el consumo que grava en fase 
única la matriculación de determínados medios de transporte. El hecho imponible es asi la 
"primera matriculación" -o la "circu/ación o utilizaciór( cuando no se solicite aquella- de 
vehicu/os automóvi/es, embarcaciones y buques de recreo y avíones nuevos o usados, pero 
solo cuando se adquíeran para su uso particular, pues de /os numerosos supuestos de no 
sujeción (art. 65.1) y exención (art. 66) establecidos en la ley resulta que solamente estos . 
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son objeto de gravamen, y no los destinados a btros··CJSrJS(usos-mctustrmtes o c-omerciales, 
como /os dedicados al transporte de mercancías o personas. al alquilar o los taxis). Existen, 
ademas, otros supuestos excluidos de gravamen como las ambulancias, /os vehículos de las 
fuerzas arma das o /os destinados a ser usados por personas con movi/idad reducida . 

La exposición de motivos de la Ley de impuestos especíafes (apartada séptimo) explica el 
origen de este impuesto: su creación, dice, "deriva {. .. ] de /a .propia armonizaclón del 
impuesto sobre el valor aiiadido que impone la supresíón de /os tipos incrementades hasta 
ahora existentes". Y es que efectivamente la Ley del IVA 3011985, de 2 de agosto, 
establecia en su art. 29 un tipo incrementada del 33 por 100 para medios de transporte, 
ciertos artículos de /ujo, como joyas o pieles, y pe/ículas 'X~ pero la armonización de tipos 
impositivos operada por la Directiva 92177/CEE, de 19 de octubre, obligó a /os Estados a 
aplicar un tipo general y uno o dos tipos reducidos para determinados bienes y servicios 
establecidos en una listà ·de max im os que /os Esta dos no podian ampliar, De modo que Ja 
armonfzación comunitaria del IVA obligó a suprimir ese tipo incrementada del impuesto, y 
así lo hizo la nueva Ley de/IVA (Ley 3711992, de 28 de diciembre), aunque al mismo tiempo, 
para compensar la supresión del tipa incrementada de/IVA, la Ley de impuestos especia/es, 
de la misma fecha que la anterior, creó este impuesto especial sobre determinados medios 
de transporte que recae sobre /os mismos medios de transporte antes gravados con tipo 
incrementada, toma en consideración la mísma base del IV A y aplica sobre ella con un tipo 
igual al diferencial del tipo suprimida (solamente luego, con la Ley 34/2007, de calidad del 
aire y protección de Ja atmósfera, se modificaran /os tipo,s para vincular/os a /as emisiones). 

Este origen ya da idea de los elementos esencia/es del impuesto: este toma como base 

imponíb/e el importe de adquisición del media de transporte si es nuevo, o su valor de 
mercado si es usado (art. 69), y aplica sobre él un tipo estab/ecido en la propía ley en 
función de las emísiones contaminantes del vehiculo, que las comunJdades autónomas 
pueden aumentar en un 15 por 100 (arts. 70.2 de la Ley de impuestos especia/es y 51 de la 
Ley 2212009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomia y se 

modifican determinadas normas tributarias). Así pues, el impuesto especial sobre 
determinados medios de transporte es un impuesto indirecta, real y objetivo que grava en 
fase única la adquisición de vehículos automóviles, aeronaves y embarcaciones para uso 

particular. 
. Por su parle, el impuesto autonómico recurrido grava "las emisiones de dióxido de carbono 
que producen [los vehícu/os de tracción mecanica] y que inciden en el incremento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero" (art. 40.1), y a tal fin señala como "hecho 
imponible del impuesto /as emisiones de dióxido de carbono de los vehículos aptos para 
circular por las vías públicas" señalando como tales los turismos hasta un maximo de ocho 
plazas, /os vehfculos destinados al transporte de mercancías con una masa maxima 
admisibfe no superior o igual a 3,5 tonefadas y /as motocicletas (art. 41.1). Son sujetos 
pasivos del impuesto /as personas físicas o juridicas titulares de los vehfcu/os (art: 42) y 
estan exentos los vehículos oficiales, de representaciones dip/omaticas o consu/ares, 
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ambulancias, y personas con movífidad reducida (art. 43). Es un impuesto periódico que se 

devenga cada año natural (art. 46.1) y la cuota tributaria se fija en funcíón del tipa de 
vehículo y de sus emisiones oficiales de dióxido de carbono (art. 44). Es, ademas, un tributo 
de caracter "finalista" y su recaudación debe nutrir a partes iguales el fondo climatico y el 
fondo de patrimonio natural (art. 40.2). 

De la comparación de ambos tributos se desprende la existencia de diferencias 
sustanciales que impiden considerar al tributo autonómico incurso en la prohibición de doble 
imposición del art. 6_2 LOFCA. 

(i) En primer /ugar, los medios de transporte afectados no son /os mismos, pues el 
impuesto autonómiéo no grava embarcaciones ni aviones, y para los automóviles, que sí 

gravan ambos impuestos, no toma en consideración, para excluirlos de gravamen, su 
destino para uso comercial, como sí hace el impuesto estatal: 

(ii) Por otra parle, la definición formal del "hecho imponible" de ambos impuestos tampoco 
coincide: el impuesto autonómico grava /as "emisiones de dióxido de carbono" por /os 
vehículos afectados, mientras que el impuesto estatal grava la . "primera matriculación" de los 
medios de transporte que sujeta a tributación. De acuerdo con este presupuesto de la 
tributación, el primera es un ímpuesto periódico; y el segundo, instantaneo. · 

(iii) Ademas, /os rest antes elementos configuradores de cada tributo revelan que uno y otro 
gravan diferentes manifestaciones de capacidad económica. Así, el impuesto estatal es un 
impuesto instantaneo, como el IVA, que persigue conforme a esa naturaleza gravar (en 
realidad sobregravar) el consumo o adquisición de ciertos bienes específicos en función de 
su precio o valor de mercado (base imponible), mientras que el impuesto autonómico es un 

impuesto periódico que grava la titu/aridad de los vehículos contaminantes sujetos en 
función de sus erhisiones de C02 con independencia de su precio o valor de mercado y 
cualquiera que sea su destino, con las escasas exenciones antes señaladas. De este modo, 
la cuota tributaria del impuesto estatal depende del precio o valor de mercado del vehiculo 
en el momento de la adquisíción.. aunque el tipQ de gravamen se fije en función de las 
emisiones contaminantes, mientras que el impuesto autonómico prescinde completamente 
del precio o valor del vef1ícu/o, y de su uso particular o empresarial, y toma solamente en 
consideración para calcular la cuot a tributaria el dato de /as emísiones contaminantes. 

De la comparación efectuada, resulta que el impuesto · estatal, por su origen y 
confiquración, es un impuesto creada para remedíar la pérdida de recaudación derivada de 
la supresión en 1992 del tipa incrementada anteriormente existente en el IVA para el 
consumo de /os bienes a que afecta. Es verdad que según la exposición de motivos de Ja 
Ley de impuestos especia/es ~la sujeción de determina dos vehículos y medios de transporte 
a dicho tipa incrementada [en la Ley del IVA de 1 985] no r~spondía exclusivamente al 
gravamen de la capacidad contributiva puesta de manifiesto en su adquisición, sina a la 

consideración adicional de /as implicaciones de su uso en la producción de costes sacia/es 
especificos en el ambito de Ja sanídad, /as infraestructuras o et media ambiente. De aquf la 
necesidad ·de articular un conjunto de figuras tributarias, dentro de /as especificaciones 
comunitarias, para mantener la presión fiscal sobre estos medios de transporte en términos 
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equivalentes a /os actua/es". Y es verdad también, como ya se ha señalado, que desde la 
"reestructuración del impuesto'' efectuada por la disposidón adiciona/ octava de la Ley 
3412007 el tipo de gravamen se fija en función de las emisiones de C02 de cada medío de 
transporte gravada. No obstante, es doctrina constitucional reiterada que "en la comparación 
entre tríbutos que exigen las prohibiciones de equivalencia del art. 6 LOFCA hemos 
considerada que debe tenerse en cuenta la posible finalidad extrafiscal de los tributos en 
/iza, si bien precisando que para que Ja finalidad extrafisca/ tenga consecuencias en la 
comparación no bastara con que el correspondiente preambufo de la norma declare dicho 
objetivo, sino que es preciso que dicha fina/idad encuentre reflejo en fos e/ementos centrafes 
de fa estructura del tributo (por todas, S TC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 5)" 
[STC 5312014, de 10 de abril, FJ 3 a)]. Pues bien. tomando en consideración los "elementos 
centra/es'' del impuesto estatal no puede afirmarse que este sea un impuesto 
medioambiental, sino un impuesto sobre el consumo de ciertos bienes para uso particular. 
Es, en fin, un impuesto fundamentalmente fiscal, aungue pueda encontrarse en él a/gún 
rastro extrafiscal orientado a la protección del medio ambiente. 

El impuesto autonómico, por el contrario, aparece vinculada al principio "guien contamina 
paga" en términos considerades idóneos por esas mismas sentencias constituciona/es 
[STC 53/2014, FJ 6 e), a· propósito del impuesto sobre grandes estab/ecimientos 
comercia/es; y STC 289/2000, FJ 5, por referencia a /os impuestos sobre dehesas 
calificadas en deficiente aprovechamiento y sobre tierras infrautilizadas extremeño y 
anda/uz, respectívamente], pues por su caracter periódico incentiva, en la medida en que 
sea posible en un bien de elevada valor como /os vehículos a motor, no solo Ja primera 
adquisición de vehículos poco contaminantes, sino también la sustitucíón de los ya 
. existentes por ot ros menos contaminantes. Pretende a sí "modificar comportamientos o al 
menos hacer pagar por e//os" [misma STC 5312014, FJ 6 ' e)], finalidad ausente en el 
impuesto estatal al menos en este segundo supuesto de renovación del parque móvil, 
pue$lO que, tratandose de un impuesto instantaneo, el impuesto eslqtal grava en fase única 
la primera matriculación del vehiculo, embarcación o aeronave, de modo que su sustitución 
supondría siempre la realización de un nuevo hecho imponible que se evitaria, en cambio, si 
se mantiene el vehiculo que ya se posee y por el que su titular ya ha pagado el impuesto. 

Así pues, el impuesto catalan sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos 
de tracción mecanica no grava el mismo "hecho imponible", en el sentido del ari. 6.2 
LOFCA, que el impuesto especial sobre determinados medios de transporle. 

e) El impuesto local sobre vehículos de tracción mectmica "es un tributo directa que grava 
la titularidad de los vehículos de esta naturaleza. aptos para circular por las vías púb/icas. 
cua/esquiara que sean su c/ase v categoria" (art. 92.1 TRLHL), con pequeñas exenciones 
para vehiculos públicos, destinados al servicio de transporle público urbano de mas de 
nueve p/azas, diplomaticos o consulares, ambulancias y vehículos para personas con 
movilidad reducida (art. 93). Son sujetos pasivos sus titulares (art. 94) y la cuota se tija en 
función del tipo de vehiculo y su potencia fiscal (cabal/os fisca/es, carga útil o centímetros 
cúbicos) que /os ayuntamientos pueden incrementar aplicandole un "coeficiente, el cuat no 
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podra ser superior a 2" (art. 95). Es un lributo pedódi'Co que . ..se--Gevooga--eada--año natural 

(art. 96) 
De acuerdo con estas características generales, el impuesto sobre vehículos de tracción 

mectmica se asemeja mas al ímpuesto autonómico: coinciden su objeto . material (mas 

amplio en el caso del impuesto sobre vehícu/os de tracción mecanica, que inctuye también a 
/os vehículos no sujetos al impuesto autonómico según el art 41 de la ley) y sujeto pasivo, y 

ambos tienen caracter periódico. No obstante, se diferencian en el modo de calcular la cuota 
tributaria, lo que revela la finalidad principalmente recaudatoria del impuesto local y 

extrafiscal o medioambiental del impuesto autonómico. 

El ímpuesto sobre vehiculos de tracción mecanica tiene un cierto componente 
medioambiental, pues su regu/ación permíte a los ayuntamientos reducir la cuota del 
impuesto por la menor incidencía del vehiculo en el medio. ambiente, de acuerdo con el art. 

95.6 TRLHL, que dice: 
"( ... ) 
Sin embargo, para un supuesto similar (la posíbilidad atorgada a /os ayuntamientos de 

modificar, en aque/ caso al alza, la cuota tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles 
para perseguir una finalidad extrafiscal como es /a ocupación de viviendas vacías), la 

STC 4/2019, de 17 de enero, FJ 6 b), consideró que ese recargo (en aquel caso): 

~'[E]s tan so/o un elemento mas de cuantificación del IBI, inserto en la normativa de este 
tributo, en concreto, en el articulo dedicada al tipo de gravamen. Por consiguiente, depende 

del resto de la regu/ación del impuesto en Ja que se integra, sin que pueda considerarse 

como un tributo autónomo a /os efectos de la prohibición de duplicidad del articulo 6.3 
LOFCA [. . . ] En est e sentido, venimos insistiendo en que /os tributos predominantemente 

fisca/es contienen a menuda elementos que sirven a otros fines, pues no hay tributos que 

respondan exclusivamente a una sola finalidad, y un tributo predominantemente fiscal no 
cambia de naturaleza por 'introducir en sus elementos coyunturales o accesorios, como son, 

por ejemplo, /os beneficios fisca/es, ciertas finalidades de estimulo o incentivo a 
determínadas conductas' [STC 12212012, de 5 de junio, FJ 4)]. Este razonamiento se 
extiende sin dificultada un recargo como el que nos ocupa, que no es sino un incremento 

del tipo de gravamen debido a la desocupación de la vivienda, como una circunstancia mas 
de las que el legislador ha decidida tomar en cuenta para la cuantíficacíón del IBI. Ahora 

bíen [. .. ] /os impuestos comparados no tienen la misma finalídad, siendo fundamenta/mente 

extrafiscaf en el tributo autçmómico, concretamente incentivar la puesta en afqui/er de 

viviendas desocupadas en poder de persona s jurídica s (aunque lógicamente tambíên sirva a 
la consec.ución de unos ingresos con los que financiar el gasto pública), mientras que el 

tributo local persigue un fin principalmente fiscal (sin perjuicio de que para la modulación de 
Ja carga tributaria se haya asumido a/gún criterio extrafiscal) ". 

La precedente doctrina es de aplicación. mutatis mutandis. al caso que ahora nos ocupa y 
conduce a considerar que el impuesto autonómico tampoco se solapa, en el sentido del art 

6.3 LOFCA. con el impuesto sobre vehículos de tracción mecanica. 
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La posada en marxa de la implantació efectiva CieTimposffï~i"'fêt evideiifscertes ·mancances 
de la regulació vigent; tal i com es plantejava en la memòria preliminar, les qüestions a 
resoldre eren: 

i. Quant als suqjectes passius, calia donar resposta als supòsits en què el titular del vehicle 
és una persona jurídica. 

ii. El fet imposable de l'impost són les emissions de C02 de les motocicletes, turismes i 
vehicles lleugers i la quota tributària s'obté d'aplicar el tipus marginal (€/g C02/km) que 
correspongui a les emissions oficials de diòxid de carboni per quilòmetre del vehicle (veure 
article 44.1 de la llei 16/2017). La forma d'acreditar les emissions de C02 és per mitjà d'un 
certificat expedit a aquest efecte pel fabricant o l'importador del vehicle, llevat que aquestes 
emissions constin en la targeta d'inspecció tècnica o en qualsevol altre document de 
caràcter oficial (art 44.2 de la llei 16/2017). La disponibilitat d'aquestes dades . no és però 
absoluta per a tot el parc de vehicles: examinada la informació subministrada per la 
Dirección Generat de Trafico, l'Agència Tributària de Catalunya va verificar que dels més de 
3 milions i mig de vehicles de categoria M1 i N1, aproximadament 2 milions no tenen cap 
informació referida a les emissions de diòxid de carboni. 

iii. L'article 47.4 de la Llei 16/2017 preveu que en el cas de primera adquisició del vehicle, en 
què l'impost es merita en data diferent a 1'1 de gener, el subjecte passiu està obligat a 
presentar l'autoliquidació de l'impost; aquesta previsió normativa genera una nova càrrega 
administrativa per al contribuent, i dificulta la gestió de l'impost. 

B. Establiment dels objectius 

L'avantprojecte té per objectiu: 

- Dotar a la regulació d'una major concreció que doni major seguretat jurídica tot aclarint 
aspectes que generen o poden arribar a generar dubtes interpretatius. 
- Articular una aplicació del tribut eficient, que permeti a l'administració tributàría una gestió 
més àgil i redueixi les càrregues administratives al contribuent. 

C. Identificació de les opcions de regulació 

L'avantprojecte de llei té per objectiu·donar r~sposta als problemes exposats anteriorment 
alguns dels quals no poden ésser objecte de regulació en norma de desplegament 
reglamentari (prevista en la Llei 16/2017): · 
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-En ~elació amb les persones jurídiques subjectes pa~sius de·:l"inipóSt1,- cal défirtir el criteri .de - .. . "' ... ..,... ..... -... ~-- .. ·-
subjecció especialment en aquells casos en què el vehicle de què són iliuiars no es ·pot 
atribuir a l'ús per part d'una persona física resident a Catalunya. 

- Pel que fa a les motocicletes, turismes i vehicles lleugers que no disposen de dades oficials 
d'emissions de C02, s'ha d'establir una fórmula de caleu! de la base irpposable que permeti 
establir o estimar dites emissions. 

Més enlla de les modificaCions imprescindibles esmentades, es realitzen també un seguit de 
modificacions en la llei - exposades en la memòria general- que la doten de major seguretat 
jurídica, alhora que s'introdueix en un text únic tota la regulació del tribut, inclosos aquells 
aspectes relacionats amb l'aplicació i gestió del tribut. · 

Les opcions de regulació que es plantegen són: 

Opció A: "no fer res" o mantenir la situació actual: 

Es preveu la subjecció a l'impost per part de persones físiques i jurídiques i entitats 
que tenen residència a Catalunya. 
S'estableix una exempció en relació amb els vehicles oficials de l'Estat, de les 
comunitats autònomes i dels ens locals que s'aplica a aquells adscrits a la defensa 
de l'Estat o a la seguretat ciutadana. 
La base Imposable es determina en base al volum d'emissions informat en el 
certificat (fitxa tècnica) expedit pel fabricant o importador del vehicle o mitjançant la 
targeta d'inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial, tot i que 
hi ha un nombre significatiu de vehicles que no en disposen, la qual cosa no permet 
la implantació de l'impost. 
L'impost es merita el primer dia del període impositiu, excepte els supòsits on el 
període impositiu és inferior a un any. 
La gestió del tribut s'estableix que es realitza mitjançant un padró, el funcionament 
del qual es desplega mitjançant un reglament. 

Opció B. Opció proposada: 

Es concreten amb major precisió els supòsits de subjecció a l'impost per a les 
jurídiques. 
S'estableix una exempció en relació amb els vehicles oficials de l'Estat, de les 
comunitats autònomes i dels ens locals (sense limitar-la a la defensa de l'Estat o a la 
seguretat ciutadana) 
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Quant a la determinació de la base imposable, s'estableixen unes fórmules de càléul 
de les emissions fixadt?s en base a l'Estudi d'emissions de C02 de Barcelona 
Supercomputing Center (on s'han valorat diferents me~odologies) 
Es crea una bonificació del 2% de la quota per la domiciliació del pagament de 
l'impost. 
Es canvia la data de meritació de l'impost, que passa a ésser el31 de desembre. 
la gestió del tribut s'estableix que es realitza mitjançant un padró que es regula amb 
rang legal per facilitar l'aplicació immediata de l'impost. les dades. s'obtenen del 
Registre General de Vehicles gestionat per la DGT. 

Cal assenyalar, quant a la naturalesa de la norma, que en la mesura que es pretenen 
modificar elements essencials del tribut, no hi ha alternatives reguladores a la norma amb 
rang de llei, tota vegada que regeix el principi de reserva de llei (art. 31.3 de la CE i 58 de la 
llei 1/2003, del 17 de desembre, general tributària). 

Quant a la regulació de determinats aspectes com el desenvolupament del règim de gestió 
per padró, l'altra opció reguladora que es planteja és la via reglamentària. Això no obstant, 
s'ha optat, com ocorre en altres impostos (impost sobre grans establiments comercials, per 
exemple) per regular tots els aspectes del tribut en la llei per tal de tenir un únic cos 
normatiu. A més, la tramitació d'un reglament suposa la demorar l'exigibilitat de l'impost 
d'entre vuit i nou mesos, que és el termini mitjà per a l'elaboració i aprovació d'un decret 
d'aquesta naturalesa. 

Finalment, i pel que fa a les diferents metodologies valorades per a la determinació de la 
fórmula de càlcul de la base imposable, aquestes queden explicades en l'Estudi d'emissions 

C02 Vehicles Generalitat Catalunya, del Barcelona Supercomputing Center. 

3.2 Anàlisi de l'impacte de les opcions de regulació considerades 

A. Informe d'impacte pressupostari 

En aquest apartat de la memòria s'avalua la repercussió del contingut de l'Avantprojecte en 
els recursos personals i materials i en els pressupostos de la Generalitat. 

- Quant a les modificaciqns efectuades en la regulació . de l'impost, tenen impacte en els 
ingressos derivats de l'impost: 

1. La introducció de la bonificació en quota del 2% per la domiciliació del pagament (article 
45). L'estimació s'ha efectuat per als vehicles de categoria M1 i N1. 
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Atès que es disposa de la informació derivada de i'estudi,del·GatéY.I. . .d~emlssj.ans de diòxid de 
carboni efectuat per Barcelona Supercomputing Center (Estudi d'emissions C02 Vehicles 
Generalitat Catalunya), es parteix d'aquestes per a calcular la recaptació de l'impost meritat 
en els exercicis 2019 i 2020 (ingrés pressupostari del 2020 i 2021, respectivament) i, partir 

· d'aquesta, l'import de la bonificació en cada exercici. 

Els càlculs s'efectuen de la manera següent 

El nombre total de vehicles considerats és 3.651 .555 vehicles, dels quals 3.433.579 de la 
categoria M1 (turismes) i 217.976 de la categoria N1 (comercials lleugers). Cal aclarir que 
aquest nombre de vehicles és inferior al nombre que recull l'estudi esmentat anteriorment. 
perquè aquest té compte tots els vehicles, inclosos els exempts, perquè la seva finalitat· és 
obtenir les fórmules de determinació de la emissions de co2 dels vehicles. 

Considerant doncs els vehicles no exempts (d'acord amb les dades del Registre general de 
Vehicles) i, en aplicació de la tarifa corresponent - aplicada sobre una base imposable 
determinada segons es disposi o no de dades oficials d'emissió- s'estima que l'import dels 
drets reconeguts per al 2020 és de 86.771.914 eures {per l'impost meritat en el 2019) i de 
188.070.489 eures per al 2021 (per l'impost meritat en el 2020). Tenint en compte els 
probables canvis de comportament per part dels contribuents, el principi de prudència 

. pressupostària recomana que les ?<ifres anteriors es modulin a la baixa en un 10% (en 
atenció a canvis de comportament en els contribuents que canviïn de vehicles, traslladin 
domicilí fiscal de l'empresa ... . ), de manera que resulten uns drets reconeguts potencials de 
78.094.723 euros i de 169.263.440 euros, respectivament. 

La bonificació del 2% per domiciliació s'estima en un total de 981.199 euros al 2020 i de 
2.126.663 al 2021, considerant que hi opten el 100% de les persones jurídiques i el 50 % de 
les persones físiques. El nombre de persones físiques i jurídiques s'extreu del cens de la 
Dirección General de Tn3fico (tal i com s'exposa en l'apartat següent). En el supòsit de la 
liquidació corresponent a l'alta en el padró, l'aplicació de la bonificacíó està condicionada a 
què el subjecte passiu opti per rebre les notificacions de l'Agència Tributària de Catalunya 
per mitjans electrònics, doncs bé, en el cas de les persones jurídiques, aquestes estan 
obligades amb caràcter general a rebre les notificacions per aquests mitjans, per la qual 
cosa s'estima que totes optaran per _la domiciliació; en el cas de les persones físiques (no 
obligades), s'estima que s'hi acolliran un 50% del cens. 

Addicionalment, i èom a informació important, es considera convenient referir aquí, també, 
les dades d'estimació d'ingressos per aquest impost. D'entrada, cal diferenciar entre els 
drets reconeguts i la recaptació efectiva. Aixi, l'impost meritat a 31 de desembre del 2019 
genera drets reconeguts amb l'aprovació del padró en el 2020 (estimats en 78 milions 
d'eures), però la recaptació d'aquests drets liquidats no serà efectiva en la seva totalitat dins 
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el mateix any 2020, ja que al ser el 2019 el prfme"fexerCiê• ae mentaèïO de l'impost, cal 
notificar totes les liquidacions de manera individual. Donat que el procediment requereix 
publicar primer el padró provisional, establir un perfode d'al·legacions i publicar 
posteriorment el padró definitiu i, tenint en compte el gran nombre de contribuents (més de 
3 milions), és altament probable que les notificacions es perllonguin durant el darrer 
trimestre del 2020, traslladant en molts casos el període d'ingrés al 2021. 

Tenint en compte aquest encavalcament temporal de la recaptació impositiva, i per aplicació 
del principi de prudència pressupostària, s'ha considerat necessari estimar la recaptació 
d'ingressos en un 50% dels drets reconeguts al 2020, per tant, una recaptació efectiva de 
39 milions d'eures. La resta es computaran ja com ingrés en el 2021 . 

2. Quant a la no exigibilitat de l'impost per a l'exercici 2018 per als vehicles de les categories 
M1 i N 1, cal recordar aquí allò exposat en Ja Memòria general (apartat 2.1) quan s'analitza el 
contingut de les disposicions derogatòria i finals: 

"L'impost es va aprovar al 2017 amb efectes d'exigibilitat a partir del 2018, el qual es va 
meritar 1'1 de gener, amb la normativa vigent en aquell moment. L'aplicació per al 2018 de 
les modificacions que ara s'efectuen (canvi de data de meritació i establiment de fórmules de 
determinació de la base imposable) suposaria una retroactivitat que és considerada 
inconstitucional. L'altra opció, que seria que només tributessin els vehicles dels quals es 
disposava de dades oficials d'emissió, tampoc és viable atès que comportaria un tracte de 
desigualtat entre els contribuents contrari a l'ordenament jurídic.". 

El .càlcul de la pèrdua de drets reconeguts que comporta la disposició anterior es xifra en 39 
milions d'eures, càlcul que té en compte que en la data de meritació de l'impost d'acord amb 
la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, només es disposava de dades d'emissió oficials 
d'aproximadament el 52% del parc de vehicles i que la tarifa aplicable en el 2018 era la 
mateixa que per al2019. 

Anàlisi econòmic de l'impost 2019 2020 2021 2022 2023 
Recursos humans 812.064 1.535.236 1.305.807 772.852 
Ampliació i adequació d'espaiS 182.910 
Tatenció telefònica 012 275.000 206.250 103.125 51.563 
Cost TIC 1.993.900 4.341.671 1.208.926 1.122.387 1.258.843 
Cost notificacions 10.200.000 10.030.000 3.510.500 1.062.500 
Total costos per l'administració tributària 2.176.810 15.628.735 12.980.412 6.041.819 3.145.758 
Drets reconeguts teòrics estimats o 86.771.914 188.070.489 178.666.964 169.733.616 
Drets reconeguts potencial 78.094.723 169.263.440 160.800.268 152.760.255 
Bonificació 981.199 2.126.663 2.020.330 1.919.313 
Drets reconeguts reals estimats o 77.113.524 167.H6.777 158.779.938 150.840.941 

Reca~tació 38.556.762 155.552.506 193.042.977 151.634.839 
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drets reconeguts teòrica estimada: la drets reconeguts directa result~n-t dè Ï'a¡)ílêaaóde"là-iiifirail"àïoialíiíífdel cens · 

drets reconeguts potencial . la drets reconeguts directa reduïda en un lO"l' pel possible canvi de comportament dels contribuent$ 

Bonificació del2% per domiciliació bancària 

drets reconeguts real estimada: drets reconeguts neta total 

Recaptació . 2020 · 50% dels OR20; 2021 el SO% del OR 20+70% OR21; 2022: 30%21+65,72~.f.DR22 i 2023:10%DR22+56,76%0R23 

3. Quant la moratòria d'un any prevista per a les motocicletes (exigibilitat a partir del 2020), 
no es pot calcular quin és l'impacte en el pressupost, atès que del parc actual (627.000) 
només disposen de dades oficials d'emissió, un 18% d'aquests vehicles. 

4. D'altra banda, i pel que fa a l'impacte en el pressupost de l'Agència Tributàría de 
Catalunya, s'adjunta informe emès per l'entitat, que inclou els quadres de detall de 
l'estimació de les despeses en cada exercici. 

D'aquest informe es conclou que la major despesa es concentra en els dos primers anys 
d'implantació del tribut: en el primer any (2020) això és degut a l'elevat nombre de 
contribuents -prop de 3 milions-, a quí el sistema de gestió de l'impost mítjançant padró 
exigeix que en el primer exercici s'hagi d'efectuar la notificació de la liquidació de forma 
individualitzada (d'acord amb l'article 102.3 de la Llei general tributària); en el segon any, 
(2021) el nombre de notificacions individuals és elevat per l'efecte de .la renotificació 
(notificacions fallides en el 2020), la incorporació de nous contribuents (coincidint amb 
l'entrada en vigor de l'impost per a les motocicletes) i les notificacions de les liquidacions en 
període executiu. Per als exercicis posteriors, la notificació es realitza de forma col ·lectiva, la 
qual cosa suposa una reducció de quasi el 90 % de la despesa. A més, cal tenir en compte 
que ja es disposarà d'un programari informàtic en funcionament que pot ésser utilitzat per a 
d'altres tributs que es pugui aprovar. Pel que fa específicament als costos per les despeses 
TIC, aquestes es concentren bàsicament en el 2020, any d'implementació efectiva de 
l'impost. 

Les quantitats reflectides en l'informe de l'A TC són el resultat del càlcul del cost 
d'implementació (exercicis 2019 a 2021) i del cost recurrent (exercicis 2022 i posteriors}, 
efectuat en termes d'estimació de màxims, tal i com exigeix un principi de prudència. Es 
tracta d'una estimació de màxims que considera la previsió d'un nombre elevat de 
notificacions i renotificacions, de contractació de personal específic per la gestió de l'impost i 
l'atenció a l'obligat tributari, ... tot això amb la finalitat de dotar de seguretat jurídica al 
sistema i, especialment, a favor dels contribuents. 

Cal assenyalar que el sistema de gestió per padró suposa l'assumpció per part de 
l'administració tributària d'una major despesa, això implica, al seu torn, una reducció 
significativa de les càrregues administratives per al contribuent que no ha de presentar cap 
autoliquidació, ni declarç¡ció de dades .... Així queda reflectit en el quadre de quantificació de 
càrregues administratives, en què únicament es recull com actuació del contribuent l'opció 
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per acollir-se al règim de notificació electròn'ica, .i a.Ja ... .presentació . .de. la sol·licitud de 
domiciliació bancària del pagament del deute. 

5. La resta de modificacions, tant les ·de caràcter tècnic com les referides a la gestió de 
l'impost, no comporten impacte directe en la r,ecaptació. 

B. Informe d'im.pacte econòmic i social 

En primer lloc, cal assenyalar que l'impacte econòmic i social es produeix amb la creació de 
l'impost l'any 2017, i per tant, amb la imposició de la nova càrrega tributària. Els destinataris 
de le~ mesures contingudes en l'avantprojecte de llei són, per tant, els contribuents que ja 
havien quedat configurats originàriament 

Partint del nombre de vehicles que recull "l'Estudi d' emissions C02 Vehicles Generalitat 
Catalunya" efectuat pel Barcelona Supercomputing Center (3.686.270, corresponents a les 
categories M1 i N1) i distribuint aquest cens entre les persones físiques i jurídiques a partir 
de les dades de la DGT, s'estima que l'univers de contribuénts es distribueix de la manera 
següent: 

I ~atura lesa der éontribuent Nombre Nombre de vêliiçles 

Persona física 2.351.039 3.243.918 

Persona jurídica 120.429 442.352 
.......... - ~ 

Pel que fa a l'impacte de les modificacions ara introduïdes en el text, cal diferenciar segons 
la seva naturalesa: 

~Aquelles modificacions que, d'acord amb el que s'ha exposat en la memòria justificativa, 
tenen per objecte introduir definicions de conceptes, o referències normatives (arts. 41 .; 43; 
44; 50 i 50 bis) no suposen cap impacte per al destinatari de la norma en la mesura que són 
modificacions de caràcter tècnic. 

- La concrècíó del punt de connexió per a determinar Ja subjecció a l'impost dels vehicles de 
què són titulars les persones jurídiques, ha de contribuir a donar major seguretat jurídica al 
contribuent (art. 42). 

-Sí que té impacte, pel que suposa de novedós, la introducció de les fórmules (art. 43) que 
han de permetre determinar les emissions de diòxid de carboni per aquells vehicles dels 
quals no se'n disposa d'oficials, Els destinataris d'aquest sistema de determinació de la base 
són, per tant, aquells contribuents titulars de vehicles que, atesa la seva antiguitat, no 
disposen de dades oficials d'emissió. 
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- Quant al règim de gestió de l'impost, el fet que el legislador opti pel sistema de padró 
redueix l'impacte, a nivell de càrregues administratives, tal i com s'exposa en l'apartat 
segúent. Quant al tractament de les dades personals contingudes en el padró; aquest ha 
estat analitzat i declarat conforme per l'Agència Catalana de Protecció de Dades en l'informe 
de 2 de setembre del2019, que forma part de l'expedient d'elaboració de la norma. 

- L'establiment de la bonificació en quota en cas de domiciliació del pagament, redueix 
. l'impacte econòmic -en termes de càrrega tributària- del contribuent.· 

D'altra part, cal assenyalar que es desconeix quin és l'impacte concret que l'aplicació de 
l'impost pot tenir en el sector de l'automoció atès que la compra de vehicles més o menys 
contaminants és una opció personal. Tampoc es disposen de dades que permetin estimar si 
les persones jurídiques que siguin subjectes passius de l'impost adoptaran conductes de 
deslocalització de l'activitat. 

No es pot negligir que la finalitat extrafiscal del tribut persegueix gravar aquells vehicles que 
són més contaminants i, en conseqüència, provocar canvis de comportament dels usuaris 
per tal que adoptin opcions de mobilitat més sostenibles i menys perjudicials per al medi 
ambient Aquest objectiu queda ja fíxat amb l'aprovació del tribut, l'any 2017. Quant a la 
reducció desitjada de les emissions de diòxid de carboni derivada de l'aplicació de l'impost, 
cal tenir en compte, però, que no es pot fer una estimació a priori atès que concorren d'altres 
factors que poden incidir en la reducció de les emissions i, per tant, fan molt difici! la 
individualització de l'efecte de la mesura impositiva. Així, per exemple, l'Ajuntament de 
Barcelona ha aprovat amb efectes de 1'1 de gener del 2020 la prohíbíció de circulació - en 
determinades condicions- d'aquells vehicles més contaminants a l'anomenada Zona de 
Baixes Emissions de l'àmbit rondes de Barcelona. 

Des del punt de vista de l'experiència internacional, "L'estudi "The impact of emissions
based taxes on the retirament of used and inefficient vehicles : The case of SwUzerland" 
estudia els efectes sobre la reducció dels vehicles més contaminants del parc de vehicles 
mitjançant la imposició d'un impost de circulació anual implementat a nivell cantonal a 
Obwalden, aplicat des de 2009 sobre tots els vehicles del parc que més contaminen (antics i 
nous, a partir de més de 200g C02/km} que, a la vegada, també inclou un esquema de 
bonificació pels vehicles nous i de consum de combustible més eficient -menys 
contaminants-. Aquest sistema és comparat amb l'existent en altres dos cantons -Ginebra i 
Ticino- on només s'aplica aquest darrer esquema de penalització i bonificació sobre els 
vehicles nous. 

Aquest estudi és únic de moment en la literatura acadèmica actual perquè fins ara l'anàlisi 
s'havia centrat en l'impacte de mesures fiscals basades en emissions de C02 en el volum de 
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compres de vehicles nous. En aquest cas, s'analitza l'efecte de l'esquema de imposició d'un 
gravamen que penalitza els vehicles més contaminants amb un gravamen addicional fix de 
60 francs suïssos sobre la tarifa de l'impost convencional i bonifica la compra d'un nou 
vehièle més eficient en substitució d'un ineficient amb l'exempció del 1 00% de l'impost de 
circulació. El període d'anàlisi va de 2005 a 2013 per poder examinar l'efecte abans i 
després de l'entrada en vigor de les mesures. 

En l'estudi es conclou que la probabilitat de retirada d'un vehicle contaminant és un 14% 
superior amb l'entrada en vigor dè la mesura i la vida útil fins a la retirada del vehicle es 
redueix en aproximadament un 5%. S'estima que es produeix un estalvi de 0,231 tones de 
C02 per vehicle retirat que emeti més de 200 g C02/km i es substitueixi per un que emeti 
120 g C02/km. Tot i que l'impacte estimat és limitat atès que el gravamen que penalitza els 
vehicles més contaminants és relativament baix (equivalent a un 8% de l'impost de circulació 
convencional), es pot concloure que aquest tipus d'esquema de penalització i bonificació 
imposat sobre els nous i vehicles existents afecta a l'edat esperada de retirada dels vehicles 
amb més emissions i de consum més ineficient i que aquests efectes no estan només 
limitats a les vendes de nous vehicles. 

Per contra, l'estudi mostra que si la política només s'aplica sobre els vehicles nous (el cas 
de Ginebra i Ticino) es posposa la retirada de vehicles més contaminants i per tant no 
s'aconsegueix l'efecte desitjat de reduir les emissions del tràfic rodat amb la imposició d'una 
mesura que penalitzi els vehicles més contaminants i bonifiqui aquells més nets. Segons els 
autors de l'estudi, els resultats mostren que s'ha de tenir cura a l'hora de dissenyar aquest 
tipus de mesures, perquè qualsevol programa o mesura que no tingui en compte l'estoc total 
de vehicles pot tenir l'efecte indesitjat i advers de perllongar la vida útil dels vehicles 
ineficients i vells." 

Referència estudi "Aiberini el al.· (2018) "The impact of emissions-based taxes on the retiremenl of used and 
inefficient vehicles: The case of Switzerland", Journal of Environmental Economies and Management 88, 234· 
258, h\tps://doi.org/1 0.1 016/j.jeem.2017 .12.004" 

C. Informe d'impacte normatiu 

L'article 64.c) de la Llei 26/201 O, de 3 d'agost, determina que s'ha de valorar la incidència de 
les mesures proposades per la disposició reglamentària en termes d'opció de regulació, de 
simplificació administrativa i de reducció de càrregues administratives per als ciutadans i les 
empreses. 

Cal tenir present que les directrius de la Unió Europea consideren la regulació tributària un 
dels àmbits en què els legisladors nacionals han de posar el màxim interès en reduir les 
càrregues administratives, sobretot a les empreses. 

14 
136 



NTm Generalitat de Catalunya 
WJ15 Departament de la Vicepresidència 

i d'Economia i Hisenda . 
Direcció General de Tributs i Joc 

~· \ , 

" r í , ..,,· .. "}fl t 

·. · ~ 1; , • · . !. Y 

Des del punt de vista normatiu, l en la mesura que l'avantprojecte de llei regula els aspectes 
relacionats amb la gestió del tribut, resulta evident la simplificació normativa, atès que no 
tota la regulació de rimpost es contindrà en la norma amb rang de llei no essent necessari 
efectuar el desplegament reglamentari mitjançant l'aprovació d'un decret. 

D'altra part, i pel que fa a les càrregues administratives que corren a càrrec dels destinataris 
de la norma, és a dir, els contribuents de l'impost, com ja s'ha exposat en la memòria 
general, l'impost es gestiona pel sistema de padró el qual es confecciona a partir de les 
dades cedides per la Dirección General de Trafico; per tant, el contribuent no ha de 
presentar cap autoliquidació, sinó que és la pròpia administració tributària la que emet les 
liquidacions (noti~icades en ei primer exercici de forma individual, i en els posteriors, 
mitjançant notificació col·lectiva). 

A més, s'estableix la possibilitat de domiciliar el pagament de l'impost, mecanisme que 
facilita la gestió del cobrament a l'administració tributària í redueix de forma notòria les 
càrregues al contribuent, que no ha d'estar pendent de realitzar l'ingrés. 

Finalment, tal i com es reflecteix en l'Annex 11, i per a l'aplicació de la bonificació en la quota 
per domiciliació, sí que el contribuent ha d'optar (en cas de persona física) pel règim de 
notificacions electròniques; i per presentar la corresponent sol ·licitud de domiciliació amb la 
identificació de les dades corresponents. 

D. Informe d'impacte de gènere 

D'acord amb l'article 3.g de la Llei 11/1989, del10 de juliol, de creació de l'Institut Catala de 
les Dones, correspon a l'Institut Català de les Dones elaborar i emetre els informes 
d'impacte de gènere i, en tot cas, els informes-a què fan referència els articles 36.3.b í 37.2 
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. 
D'acord amb això, s'ha demanat informe a l'organisme esmentat, que s'adjuntarà com annex 
a aquesta Memòria. 

3.3. Comparació de les opcions de regulació considerades 

La primera possible solució alternativa és la de no fer res, mantenint la situació actual; 
aquesta opció no és desitjable en la mesura que la manca de solució d'algunes de les 
qüestions que es plantegen dificulta l'aplicació de l'impost d'una manera eficient i efectiva: 

1) impossibilita determinar les emissions que constitueixen la base imposable per aquells 
vehicles que no disposen de dades oficials; 2) genera inseguretat jurídica respecte la 
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subjecció dels vehicles de què són titulars les persones jurídiq1,1es; 3) no contempla la 
bonificació per domiciliació del pagament del tribut; 4} suposa mantenir la meritació a 1 de 
gener, amb tot el que comporta de dificultat quant a la gestió de l'impost; 5) comporta 
mantenir vigent l'exigibílitat de l'impost per a l'exercici 2018 per als vehicles M1 i N1 i per al 
2019 per als vehicles L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. 

Per tant s'ha optat per la modificació de la norma com a única mesura possible per a 
l'aplicació efectiva del tribut, i per a obtenir per tant, els corresponents ingressos (que, no es 
pot oblidar estan destinats a nodrir uns fons específics previstos en la Llei del canvi climàtic). 

La concreció efectuada en relació amb la subjecció dels vehicles que són titularitat de 
persones jurídiques (en atenció al domicili fiscal de l'entitat o del vehicle en el cas 
d'establiments o sucursals), és la que dota al tribut d'una major seguretat jurídica atès que 
es tracta de dades obtingudes del Registre general de vehicles. 

D'altra part, i quant a les fórmules per a la determinació de la base imposable, les recollides 
en el text són les que es considera que millor s'ajusten a un càlcul d'emissió real. Quant a la 
seva definició i a les opcions considerades fins a obtenir-les cal estar a l'informe Barcelona 
Supercomputing Center. 

Quant als aspectes de gestió del tribut s'ha optat, com ja s'ha exposat, per una regulació 
íntegra en la llei, que faciliti. al contribuent la comprensió de tot els elements del tribut. 
Certament, és aquesta una matèria tipica d'ésser regulada en norma de rang reglamentari, 
això no obstant, la necessitat de l'efectiva aplicació del tríbut recomana recollir la seva 
regulació en la llei (tenint en compte, co"rn ja s'ha dita anteriorment, la dilació que pot 
suposar la tramitació .d'un projecte de decret). 

Es considera doncs que les modificacions que es proposa efectuar en el text actual de la Llei 
permeten assolir l'objectiu d'interès generai perseguit, això és la implantació efectiva del 
tribut per tal que els contribuents puguín satisfer les seves obligacions tributàries alhora que 
l'administració obté els corresponents ingressos (el 50 % dels quals, a més, es destinen a 
nodrir el Fons climàtic, d'acord amb el que disposa l'article 51.3a) de la Llei 16/2017, de 1'1 
d'agost, el qual vol ésser instrument necessari per a l'execució de polítiques i accions de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic}. 

Per tot l'exposat en aquesta Memòria i en la Memòria general, es consídera que 
l'avantprojecte dona compliment als principis de bona regulació: necessitat, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència, accessibilitat, simplicitat i eficàcia. 
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La norma desplegarà tots els seus efectes, com no pot ser d'altra manera, a partir de la seva 
entrada en vigor per a tots aquells obligats tributaris als quals els hi resulti exigible l'impost. 
En tot cas, el seguiment i avaluació de la norma aprovada correspondrà fer-la a l'Agència 
Tributària de Catalunya- òrgan gestor del tribut~. 

Els indicadors que es tindran en compte pér a valorar la implantació i efectivitat de la norma 
seran les liquidacions emeses i recaptades; el volum de sol·licituds de domiciliació de 
pagaments presentades, així com també el nombre d'al·legacions i recursos que puguin 
interposar els contribuents i que seran demostratius del grpu de litigiositat que pot plantejar 
la regulació. 

Finalment, implantat el tribut, i per tal de conèixer quina és l'efectivitat de la mesura, avaluï la 
seva aplicació. Aquesta política d'anàlisi s'ha aplicat en d'altres figures impositives, com 
l'impost ·sobre begudes ensucrades envasades, respecte el qual l'Institut Català de 
Polítiques Públíques (lvàlua), ha elaborat aquest any 2019, un informe sobre la 
implementació i l'eficiència d'aquesta política pública i la seva utilitat per a la millora de la 
salut dels ciutadans 

Natàlia 
Cabai 

Signat 
digitalment per 
Natàlia Ca ba i 

Serra-    
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I. Test de pimes 
11. Càrregues administratives 
lli. Informe retorn de les consultes prèvies a l'inici de la tramitació de la norma. 
IV. "Estudi d' emissions C02 Vehicles Generalitat Catalunya" . Barcelona Supercomputing 

Center. Centro nacional de computación. 

18 

140 



Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència 
i d'Economia i Hisenda 
Direcció General de Tributs i Joc 

Annex I. Test de pimes 

.. - ----·-·· ---- - --. 

r-.: . ·_;_; . ; r ~ .. t .. t_ ·_-

·.' \.· --- l' • J. 

' " ... ''(~ - -. 1· L!. ', ' . 
............ --...------- ---· 

Tal i com-s'ha exposat en les memòries, l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica estableix es crea en la Llei 5/2017, del 28 de març, de de mesures fiscals . . 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
estaoliments comercials, sobre estades en establiments turlstics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de dióxid de carboni; posteriorment, la seva 
regulació es trasllada a la Llei 16/2017, de 1'1 d'agost, del canvi climàtic. Les modificacions que ara es 
plantegen no tenen un impacte diferents de l'efectuat en les normes anteriors. 

Això no obstant, es recorda que les empreses que poden resultar afectades, de forma directa o 
indirecta pertanyen a les sub-branques següents: 

291 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 
293 Fabricació de components per a vehicles de motor 
451 Venda vehicles de motor 
494 Transport mercaderies per carretera i per canonada 
771 Lloguer vehicles de motor 

De totes aquestes empreses, i tenint en compte la seva activitat, són susceptibles d'ésser 
considerades contribuents de l'impost, les que siguin titulars de vehicles de la categoria N1 
(transport mercaderies) i les dedicades al lloguer de vehicles. 
Fonts: 
Enquesta industrial d'estructura empresarial, /DESCA T 
Enquesta estructural d'empreses del sector serveis, IDESCAT 

Any 2016 

Grups de CNAE Nombre Nombre Volum de 

291 Fabricació 
de vehiclès de 
motor I 
carrosseries• 
293 Fabricació 
de components 
per a vehicles de 
motor 

d'establiments d'empreses negocis 
(m€) 

141 46 10.287.103 

243 272 . 5.932.212 

141 

Persones. Valor mitjà 
ocupades estimat de 

volum de 

17.351 223.632.674 

20.477 21 .809.603 
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Font: Enquesta industriar d'estructura empresarial, /DESCA T i 
elaboració pròpia. 

451 Venda 
vehicles de 2.867 2.568 11 .238.278 
motor 
494 Transport 
mercaderies per 

21.663 22.098 6.340.791 
carretera i per 
canonada 
771 Lloguer 
vehicles de 783 591 957.227 
!TIOtor 
Font: Enquesta estructural d'empreses del sector servèis, /DESCA T i 
elaboració pròpía. 

16.198 

53.900 

2.156 

Estimació del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, 
diferenciades segons la seva dimel!sió: 

291 Fabricació 293 

Microem preses: 

Petites 

Mitjanes 

Grans 
Total PIMES 
afectades 

de vehicles de Fabricació 
motor i de 
carrosseries components 

49 

o 

pera 
vehicles de 
motor 

121 

56 

40 

29 

217 
Pes nombre d'empreses PIMES sobre 
el total del sectòr afectat 

451 Venda 
vehicles de 
motor 

2.282 

214 

61 

3 

2557 

494 
Transport 
mercaderies 
per 
carretera i 
per 
canonada 

20.212 

552 

54 
4 

20818 

4.376.276 

286.940 

1.619.673 

771 Lloguer 
vehicles de 
mòtor 

662 

17 

4 

o 

683 

Nombre I 
d'empreses 

23.277 

839 

159 

85 

24.275 

99,65% 

Font Directori Central d'Empreses, /NE i elaboració pròpia. Nota : Atesa la desagregació present a t'estadfstica, es 
considera empreses grans aquelles que tenen 200 o més treballadors assalariats. Et diferent nombre d'empreses que 
s'observa entre els dos quadres respon a que les dades d'IDESCAT i del DIREC són diferents. 

Volum de 
negocis mitjà 
per empresa 
Pes volum de negocis PIMES sobre 
total del sector afectat 
Nombre de 
treballadors 
ocupats 
Pes ocupats 
PIMES sobre total 
del sector afectat 

Font: Enquesta industriat d'estructura empresarial i enquesta estructural 
d'empreses del sector serveís, IDESCAT, Directori Central d'Empreses, 
/NE i elaboració pròpia. 

142 

1.007.971 

70,65% 

92.731 

84,24% 
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*Tenint en compte que les empreses del sector 291 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries tenen un valor mitjà 
de volum de negocis superior al llindar màxim establert per la definició de PIME (50M€), es descarten les empreses 
presents en aquest sector com a PIMES. 

1. S'ha consultat les pimes del sector afectat o les 
associacions empresarials que les representen sobre el 
disseny de la norma i les opcions de regulació abans de 
començar la tramitació? 

2. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles 
associacions empresarials que representin la major part de 
les pimes del sector afectat? 

Sí No 

~ 

o 

Observacions: En.resposta a. la primera qüestió cal assenyalar que es va realitzar la consulta 
pública prèvia adreçada a la ciutadania en general i es va comunicar de forma específica el 
tràmit a associacions de petites i mitjanes empreses 

Si No 

3. S'ha quantificat les càrregues administratives que es deriven ~ O 
del compliment de les mesures proposades? 

4. S'ha quantificat els costos financers o els costos substantius o 
més rellevants de la proposta normativa? 

5. Es garanteix que els costos que es generen per a les pimes lli] o 
no impliquen desavantatges competitius en relació amb les 
empreses de major dimensió? 

6. Es garanteix que les pimes poden operar en condicions de lli] o 
lliure competència en el mercat? 
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7. S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el 
compliment de la relació per a les empreses més petites i, 
alhora, permeti assolir els objectius_públics perseguits? 

Sí 

o 

8. S'ha adoptat alguna d'aquestés opcions de regulació més e:; 
flexibles per a les pimes a la proposta normativa? 

9. S'ha rèdactat la proposta normativa en un llenguatge senzill i 
comprensible per a una persona sense formació especifica en 

dret? 

1 o. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal 
de fer-lo més accessible? 

Observacions: 

o 

o 

En primer lloc, cal advertir que la proposta normativa no té per objecte la regulació del sector. 
En el compliment de les obligacions tributàries que regula l'avantprojecte de llei no s'efectua cap 
diferenciació en atenció al volum de facturació i nombre de treballadors dels obligats tributaris. 
D'altra part, s'ha d'assenyalar que l'avantprojecte de llei recull modificacions en el text d'una llei ja 
aprovada que és la que va crear el tribut; per tant, les mesures que ara es recullen en l'articulat no 
afecten la capacitat competitiva de les pimes (no augmenten el preu dels productes ni redueixen 
els seus marges de benefici); no se'ls s'hi imposen obligacions d'obtenció d'autoritzacions ni 
s'estableixen normes tècniques o de qualitat. Cal tenir en compte que en atenció al fet imposable 
de_l'impost (les emissions de C02 dels vehicles), no hi cap la possibilit~t de tenir en compte 
opcions de tributació diferents en atenció a les dimensions de les empreses-contribuents. 

·- - ----' 
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ANNEX 11. QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES 

Núm. ObUgacfons Art. 

Poblacfó afectada: contribuent (persona fiSica) 

Apartat 6. 
Modificació 

1 Opció per Ja notificació electrònica • art 45.2 
Llei 
16/2017 

Població afectada: contribuent (persona física i 
persona jurldica · 

2 
Apartat 9 . 
Addició art 

Sol·frcitud de dorriciliació bancària del pagament •• 47 bis. 
apart2 Llei 
16/2017 

Preu Temps 

0,50 

21,82 0,50 

Suma 
Freqüència I 

Nombre persones afectades Q Cost€ 
p xt 

any 

F N (F • N) Q. (ll x t) 

1 2.351.039 

Persones físiques 2.351.039 

1 

10,91 Persones 
juridiques 

120.429 1.313.880,39 

TOTAL _1,!13.880,~~ . --

1. Modlftcacló art. 45.2 • En el supòsit de la liquidació corresponent a ralla en el padró, l'aplicació d'aQuesta bonificactó està condicionada. també, a que el subjecte passiu opti, en e/tertmhi a que es refereix f apartat 3 
de f article 47 bis. per rebre les notificacions de rAgencia Tlibulllria de Catalunya per mi/jans electrómcs, quan no és una persona obligada amb caràcter general a rebfl!les nolificaciCns per aquests mi/¡ans, 1 mantinguí 
aquesta opció fins a la data de notificació de la ñqtJidació corresponent a l'alta en el padró." 

La sol· licitud de notifiCació electrònica nomes s~erectua una vegada. 

• f •• Suposant que ht optin la totalitat dels contnbuents 

2. Addició art. 47 bis. "2. Un cop notificada ralla en padró. els contribuents que volen dom1cinar el pagament del deute hi han cfopfar per mftjà d'una comunicar:ió adreçada aVa la cap de /Oficina Central de Recaptació 
de fAgencfa Ttibulllna de Catalunya. La domiciliactó s ha de soi-Ed/ar <t:n el termini de dos mesos a comptar des de la finalització del per/ode d'exposició del padró provisional a qu6 es refereix l'article 47.4, i sfnclou al 
padró definitiu. Les sol-fciluds presentades amb po$letionlaf a aquesla data tenen efectes per als e)(ercicis seg!Jenls. 
La domiciliació del pagament dels exercicis futurs també pot efectuar -se en el moment d'efectuar língrés del deute a les entitats financeres col-laboradores." 

la soHicHud de domk:Siació del pagament només s'efectua una vegada. 

Persones ffslques: l'impacte es mesura en temps de compliment de l'obligació- no monetàriament-

PREU: preus faciitats per la GUia de Bones Practiques per a l'elaboració lla revisió de la normativa amb incidència en l'activitat econòmica 
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mm 
Generalitat 00 catalunya 

de18Presl6/locia ~rfdlc deia Oeneraütat 

Recursos contenciosos administratius que afecten les reJacions entre l'Administració de la Generalitat, l'Administració General de l'Estat i 
la resta de Comunitats Autònomes 

(del 01/09/2019 al 30/09/2019) 

Recursos que tenen com a parts intervinents a l'Administració de la Generalitat i a l'Administració de l'Estat 

1 . Recursos interposats per I'Admfnlslració de la Generalilat. 

~IDUNAL SUPERIOR DE JUST[CIA DE MADRID 

11\UUlt:NLIA NACIONAL 

2. Recursos interposats contra l'Administració de la Generalitat. 

Módul CONTENCIÓS 

I 
I 
f 

DE DATA 1 D'ABRIL DE 2019 . DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
Y ATENCIÓN HUMANITARIA, PER LA QUE ES CONVOCA LA 

'iiTf:Mqg~~~~~!~~:R~ ~:;é: g;:r~~~E;.~~~!~:E;~~;~:~ll lrAMILlt:~ 
DE CEUTA 1 MELILLA. 

DE 26 D'ABRIL DE 2019 PER LA QUAL ES CONVOCA PER AL 2019 LA 
!coNCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS DEl TERCER SECTOR QUE 

JPENACTIVITATS D'INTERÈS SOCIAl EN MATÈRIA D'INVESTIGACIÓ 
lri!:MTí~:lrii I TÈCNICA DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL 

.... -~---M . ., .,_ • ••- .,._," ....... ~ ... . , .... . . .-... . . . . .. 

~-l. ~;;:i f1<.f. i...::.,\ 

~ " . ,. n .. "' "D 
.:.:. 1/;, .¡' L • . : A ' 

NÜU ';;: FUtt. '' ··v ... -
.. ··---------. 

Data Informe; 01/10/2019 
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2. Recursos interposats contra l'Administració de la Generalitat 
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¡: 

.... . -~~ 

<' 

- :- , 

; 
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1. Sentències dictades en recursos interposats per l'Administració de la Generalitat. 

SUPERIOR DE JUST[CIA DE IMtNISTERtO DE EDUCACION. 
YDEPORTE 

2. Sentències dictades en recursos interposats contra l'Administració de la Generalitat 

Mòàul CONTENCIOS 

....... - .. 

RESOLUCIONS ADOPTADES PEL f4l SENTÈNCIES FAVORABLES 
D'EDUCACIÓ EN LES . 
RECONEIX A DIVERSES 

DRET A OBTENIR LA 
LES DESPESES 
I PREVISTES A 

DE LA DISPOSICIÓ 
f."UUll..iiUNf\L 38 DE LA LLEI ORGÀNICA 

DE 3 DE MAIG, D'EDUCACIÓ. 

~- l. ..... ; ¡ ; ~ c_f .. ~. . / -, 

~ ~ ..:.. v .a.. 
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D'EDUCACIÓ 
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1. Resum executiu 
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... . ·---·--... __ ---

En aquest document es proposa una metodologia per estimar les emissions de C02 de 

cotxes del tipus M1 i N1 dels vehicles registrats a la Comunitat de Catalunya. Aquesta 

estimació es realitza a partir dels vehicles del padró proporcionat per la DGT que ja conté 

un valor d'emissions provinent del fabricant o similar. S'utilitza aquesta informació per crear 

algoritmes que estimen l'emissió de C02 a partir de les altres propietats tècniques dels 

vehicles. 

En aquest informe es detalla tot el treball tècnic realitzat per poder avaluar les diferents 

possibilitats per a la creació d'aquests algoritmes, incloent un estudi de les propietats 

estadístiques i qualitatives de la base de dades utilitzada, i els mètodes desenvolupats per 

completar aquells registres amb informació mancant a més del C02, i que són necessàries 

per a poder estimar el nivell d•emissions. 

Els resultats presentats en aquest informe proporcionen un mètode vàlid per estimar les 

emissions de C02 dels vehicles amb categoria d'homologació M1 i N1. A més a més, es 

presenten les estimacions de tots els errors, tant de les estimacions dels valors que falten 

com de les estimacions de C02. Els models seleccionats són aquells denominats de· 

regressió lineal, que han estat preferits sobre altres, per brindar bons rendiments sense 

sacrificar interpretabilitat. 

Finalment, s'inclouen discussions sobre les possibles millores que es poden introduir en 

aquests models. Juntament amb aquest document, es lliura també la base de dades 

original amb tots els camps que falten imputats mitjançant els mètodes discutits. 
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1. Descripció del projecte 

., .. - -- ---- ------· . --- ""' 
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.. -···· ·--·-- ... . . ~---·-·--". ·- . --

Les emissions del parc vehicular de la Comunitat de Catalunya són objecte d'ínterè~ de la 

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat I també de la Secretaria 

d'Hisenda. 

Existeixen en circulació molts cotxes per als quals no es té una estimació fiable del seu 

nivell d'emissions, en la seva major part perquè la normativa vigent al moment de la seva 

posada en circulació no exigia aquesta informació. Més en concret, la majoria dels cotxes 

fabricats abans de 2002, i molts dels fabricats entre 2002 i 2009, no registren informació 

oficial sobre el seu nivell d'emissions de C02. 

Per altra banda, el padró vehicular conté una gran quantitat de cotxes de l'última dècada 

per als quals sí hi ha registre i informació oficial. Es planteja llavors Ja possibilitat d'utilitzar 

aquestes dades i diverses tècniques estadístiques per inferir el nivell d'emissions que 

tenien aquells cotxes i per als quals no es disposa d'informació. S'entén, que aquesta 

estimació tindrà alguns biaixos inherents a causa de les dades facilitades per la DGT, amb 

la qual cosa és important estudiar també el conjunt de dades disponibles de manera crítica, 

per identificar aquests biaixos i determinar si causen una sobreestimació o una 

subestimació de les emissions. 

1.1. Objectius 
L'objectiu principal d'aquest estudi és assignar a tots els vehicles del tipus M1 i N1 del 

padró de vehicles de la Comunitat de Catalunya (proveïts per la Dirección General de 

Tratico) una estimació del seu nivell d'emissions de C02 "a km. O", és a dir, les emissions 

que tindria cada vehicle al moment de fabricació donades les seves característiques 

tècniques. 

1.2. Dades 
El padró de vehicles proveït per la Dirección General de Trafico està completament 

anonimitzat i conté un total de 5.271.750 vehicles, dels quals 3.467.365 són de categoria 

d'homologació M1 i 218.905 són de categoria d'homologació N1. 

Les columnes descriptives lliurades per a cada vehicle, separades per un caràcter •¡•, són: 
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FEC_PRIM_MAT Data Primera Matriculació. 'YYYYMMDD' 

MARCA Marca del vehicle VARCHAR (60) 

MODEL Model del vehicle VARCHAR (50) 

DES_SERVICIO Descripció de serveis públics-particulars VARCHAR (30) 

DES_TlPO Descripció del tipus de vehicle VARCHAR (50) 

CLASIFICAClON_INDUSTRIA Identifica el tipus de vehicle segons les normes de indústna VARCHAR (4) 

NUM_HOMOLOGACION Conté la contrasenya d'homologació que apareix VARCHAR (35) 
consignada en el requadre de certificació de la targeta 
d'ITV. Pot estar en blanc 

CILINDRADA Cilindrada del vehicle DECIMAL (5,0) 

POTENCIA_FISCAL Potència del vehicle DECIMAL (5,2) 

POTENCIA_NETA (Potència neta màxima en kW). Obligatori, excepte en el DECIMAL (5,2) 
cas de remolcs i semiremolcs. Per recollir potència real en 
KW de l'epfgraf corresponent de la targeta d'ITV 

MASA_MAX Pes màxim del vehicle DECIMAL (7 ,O) 

MOM Massa en ordre de marxa. Si la massa en servei és O ò INTEGER 
nul· la agafem la massa del vehicle en circulació (Aquesta 
dada no apareix consignat a la targeta d'ITV, sinó que es 
dedueix de la tara. En cas de motocicletes, ciclomotors, 
vehicles de tres rodes, quadricicles lleugers i no lleugers, i 
remolcs} 

TARA Tara del vehicle (pes del vehicle) DECIMAL (7,0) 

NUM_PLAZAS Nombre de places d'un vehicle. Per a un vehicle de DECIMAL (3,0) 
càrrega, aquest camp indicarà el nombre de places màxim 
permès quan el vehicle està habilitat per a càrrega de 
mercaderies (ex: seients posteriors abatuts). -

COMBUSTIBLE Descripció del tipus de propulsió VARCHAR (50} 

TIPO_ALIMENTACION Valors: M = monocombustible; B = biocombustible; F= VARCHAR (1} 
flexicombustible 

CONSUM Consum en wh I km INTEGER 

EMISIONES_UE Nivell d'emissions del motor que apareix en l'homologació VARCHAR (8) 
de tipus 

C02 Emissions C02 en g/km DECIMAL (6,3) 

CATEGORIA_HOMOLOGACIO Conté la contrasenya d'homologació que apareix VARCHAR (35) 
N . __ ... ____ ~-~lg!J.ê..fla_en eLrequadre de¡ certificació de la targeta 

d'I"(\!. eqt estar en blanc. : 
' . ...... 

¡o<;c • .;, ; l :<.t: 1 .. ' , . 

' · . !,; 
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COD_PROVINCIA Codi INE de la província del vehicle 

MUNICIPI Nom del municipi on està domiciliat el vehicle 

CATEGORIA_ELECTRICO Categoria de vehicle elèctric 

AUTONOMIA_ELECTRICO Autonomia del vehicle elèctric. Primeres 4 posicions del 
camp autelect de les dades tècniques del vehicle 

C02 IDAE Variable extreta de Ja pàgina web www.idae.es. 

2. Processament de dades· .• 

2.1. Anàlisi exploratòria de les dades 

2.1.1 Quantitat de files 
• ' : : . . L: 

,. 1~ · ... " 
.'. •1 

INTEGEA (2) 

VARCHAR (30} 

VARCHAR (4) 

VARCHAR(4) 

En els següents gràfics observem la quantitat de vetilCiêSper·C'ateg·oríàa'homologació, i la 

quantitat de vehicles M1 i N1 per any de registre: 

'25 
'20 
'14 
'18 
'26 
"23 
'02 
M2 
'19 ' 
'lS 
'22 
'10 

OJA 
ATV 
~ 

Nl 
•u 
'll8 
l2E 
'27 
N1 
'24 
om , 
LlE 
'21 
'l2 
"09 
•17 
14t 
l7E 
I!> E 
'06 
t bE 
'01 
'OS 
NI 
Uf 
Ml 

l 
l 

M1 3.467.365 (79.59%) 

N1 218.905 (5.02%) 
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En les dades obtingudes no s'indica si els vehicles són considerats com històrics, ccisa que 

es podria esbrinar simplement tenint accés a la matrícula del cotxe. D'altra banda, els 

cotxes d'anys previs a -1989 suposen un percentatge del - 0124% del total dels cotxes, de 

manera que no resulta en un biaix important si els descartem d'ara en endavant. 

D'aquí en endavant també només ens referirem als vehicles de tipus M1 i N1, que són el 

focus d'interès expressat per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la Secretaria 

d'Hisenda. 
--- - -------- ·- -- - ., . . ·- . 

h.-e {,,; .j rP.F: i . . :~ ,· 

., t • ,.,. i'' ~-n. f 

-~-•-• .~.·.L\1 

•; ' : .... FJLL : .. I 

..... ~.__..... .. ~~- ... - . ···----- -- - . 
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Veiem que la quantitat de vehicles M1 és molt més gran que la de vehicles N1. En el gràfic 

de sota podem veure l'impacte en la matriculació de vehicles de la crisi de 2009. 

_ .. , 
- NI 

- - - - - -- ---

l 

Separant els cotxes pels dos combustibles més populars, veiem també com en els anys 

més recents s'ha abandonat el cotxe dièsel pel de gasolina. 

S'observen en els camps de marca i model (on es pot introduïr text lliure), que hi han 526 

marques úniques i 95.756 models únics. Els camps que identifiquen els models dels cotxes 

presenten moltes incongruències i errors creats a l'hora de la inserció d'aquests camps, 

com per exemple"N/SSANQASHQA/" o "N/SSANQASH". Discutirem aquests problemes 

més endavant. 

2.1.2 Quantitat de files amb informació vàlida per a entrenar 

Dels 3.686.270 vehicles a la base de dades, 1.381·.681 tenen informació de C02, i 877.368 

contenen informació en el camp C02 de IDAE. No obstant això, de vegades la informació 

apareix present, però és un zero. Si descartem els zeros considerant-los com a valors no 

vàlids, trobem que tenen informació només de C02 1.352.655 vehicles i tenen informació 

de C02 IDAE 877.361 vehicles, .<;tels quals no tenen informació de C02 404.342 vehicles, 

mentre que tenen ambdós valors 473.019 vehicles, 
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,_ 
. Té C02 U)~E ~No té C02·1QAE Total -- _,.. - . 

-~ 
~ - - ~ 

Té<CQ2 473.019 879.636 1.352.655 .. _ .. .. 
No té C02 404.342 1.929.273 2.333.615 

~ 

Total 877.361 2.808.909 3.686.270 

En principi, hem d'intentar estimar les emissions de 1.929.273 vehicles. No obstant això, no 

només no estan totes les dades que necessitem per a fer l'estimació (com veurem més 

endavant), sinó que la distribució de vehicles amb l'objectiu que falta no és aleatòria. 

Per exemple, la quantitat de vehicles a predir es troba aclaparadorament en anys anteriors, 

com veiem per la quantitat de vehicles amb informació de C02 i C02 IDAE per any: 

- C02 
~0000 - - C02 IOAf 

- •· C0 2 1llM & C02 

Quantitat dc vehides amb dades de C02 y C02 IDAE 

l'ny 

Observant l'edat del parc amb la quantitat de vehicles per any de matriculació (indicant 

2008 com l'any a partir del qual és obligatori incloure informació d'emissions de C02) 

veiem que el problema és tractable perquè, en proporció, hi ha més cotxes moderns que 

antics. Per altra banda, aquesta distribució de les dades que faltaven introdueix un biaix a 

la baixa en l'estimació d'emissió de cotxes més antics: els cotxes més recents amb què 

entrenarem els models estadístics tenen substancialment menys emissions que els cotxes 

més antics. ., 
' . .... . ·-.• -· . ' ~ . . 

R1 () i _í íl iE e' ,._ 
¡o .. r .·, 1'"' -:n r 

A • .1~ . , t . . LV 
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2.1.3. Valors típics de les variables 

Aquí mostrem histogrames de les variables numèriques del conjunt de dades: 
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2.1.4. Correlacions entre variables 
Les correlacions eritre les variables numèriques mostren una saludable presència de 

diversos factors correlacionats que poden ajudar a la predicció: 

OUNDRADA 

POTENClA_FISCAL 

TARA 
___ __. 

NUM_PLAZAS- 0.084 

OONSUMO --O 087 

0.084 ..{) .087 

0.024 

0.042 

0015 

0025 

-!!SI!'Y ..._........., 

0,8 
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0.13 0.18 

-0.0 

0016 016 

-Q4 

~-o 6 

Cal notar que no totes les variables correlacionen positivament amb l'emissió de C02, en 

particular el consum. 

A continuació mostrem el mateix gràfic de dalt segregat pels tres tipus més comuns de 

combustible: vehicles de gasolina, de dièsel i els híbrids. S'observen característiques que 

són d'esperar, com ara el C02 dels vehicles híbrids està menys negativament correlacionat 

amb l'antiguitat dels vehicles, ja que aquest tipus de combustible resulta en unes emission 

molt més baixes qe C02. 
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No obstant això, les correlacions amb la variable objectiu poden ser no lineals. Apliquem 

aquí una tècnica que ens ajuda a identificar-les visualment, i que consisteix en calcular per 

a cada variable rangs que continguin una ·quantitat similar de valors, i després per a cada 

un dels rangs calcular la mitjan~ de la variable objectiu. A continuació podem veure per a 

cada variable de la base de dades, el gràfic de la dreta mostra l'histograma de valors en 

cada rang (notar que els rangs no estan equiespaiats), i a l'esquerr:a la mitjana de valors de 

C02 trobats per a cada rang, indicant quantes ·vegades canvia la tendència. 
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Aquí observem diversos punts interessants: el consum no és una variable molt rellevant 
' 

perquè hi ha molts valors que falten (són zero). La potència fiscal té una dependència amb 

l'emissió de C02 molt complexa o conté bastant soroll, ja que canvia de tendència fins a 4 

vegades. 
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2.2. Neteja 

2.2.1. Valors que falten 
I ~1(1~ ·~ ·· H,H.!. '• 1.) . ': 

Es va trobar a més una quantitat c·orrstc:tm'abl~*de"vators~que falten en algunes variables que 

a priori poden ser significatives. Aquí veiem una gràfica de.la quantitat de valors trobats per 

columna o variable de la base de dades: 

0 2 

Aquests valors que falten son els valors que no van ser introduïts a la base de dades a 

l'hora de l'inserció dels vehicles a la base de dades, és a dir, les variables on no es va 

introduir cap valor. Els valors que falten, com podrem observar més endavant, no són 
• 

sistemàtics, és a dir, contenen informació addicional sobre el valor real que hem de tenir en 

compte. 

Segons Rubin 1(1976), la classificació de valors que falten normalment es divideix en tres 

grups. Primer de tot hi ha els valors que falten completament aleatoris, en anglès missíng 

completely at randem, on la probabilitat de ser un valor que falta per a cada observació és 

la mateixa. Això implica que les cause~ per la qual hi ha valors que falten no estan 

relacionades amb la coHecció de les dades. En aquest cas es poden ignorar les 

complexitats que comporta l'existència de valors que falten, a part de la pèrdua 

d'informació intrínseca. Segon, hi ha els valors que falten aleatoris, en anglès missing at 

randem, on la probabilitat de ser un valor faltant és la mateixa només dins dels grups 

definits. Aquest cas s'assembla molt més al nostre. Hem d'estudiar en més detall aquests, 

ja que ens ajudaria a omplir les dades de forma més precisa. Finalment, si cap de les 

suposicions anteriors es compleix, llavors estem parlant de valors que falten no aleatoris, 

1 1976. "lnference and Missing Data." Biometrika 63 (3): 581 - 90. 
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en anglès missing not at random. Això significa que els valors que falten contenen 

informació addicional a tenir en compte a l'hora de modelitzar les ·dades. De forma 

matemàtica normalment s'expressen de la següent mapera: 

MCAR : P (R \Zcomp) a: P (R) 

MAR: P (R IZcomp) - P (R IZ obstant) 

MNAR: P (RIZcu111p) = P(Rilobslant,Z meÚs) 

Per al nostre cas, volem trobar els grups en què la suposició MAR es compleixi, ja que ens 

permetria imputar els valors que falten dins dels grups com si fossin MCAR. 

En el següent gràfic podem observar tqts els patrons de valors per emplenar. Aquest gràfic 

representa totes les combinacions de patrons de valors mancants que s'observen en les 

dades, després de remoure els valors que considerem com a erronis, que van ser introduïts 

a l'hora d'omplir la base de dades. Més endavant explicarem en més detall com interpretar 

aquest gràfic. 
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· 2.2.2. Outliers 

Explorant la distribució de valors de cada columna veiem també alguns patrons sospitosos, 

com que el mínim d'algunes columnes sigui zero (per exemple, cilindrada), o valors màxims 

(MOM, o MASA_MAX) que estan fora d'escales admissibles: 

count mean atd mln 25% 50% 75% max 

FEC .. PRIM_MAT 3467365.0 2()075267.79 6905 .3 19000421.0 20021217.00 20070616.00 20140404.00 20161228.00 

CLASIFICACION,JNOUSTRIA 3429322.0 1006 57 98.6 10.0 100000 1000.00 1000 00 3300.00 

Cll.INORAOA 346736' .0 1724 39 493.4 0.~ 1398 1598.00 1968.00 19680.00 

POTENCIA_FISCAL 3467365.0 12 .17 2.7 0.0 10.74 11 .64 1319 354.00 

POTENCIA_ NETA 3467365.0 52 .68 50.6 0.0 000 63.00 88.00 999.00 

MASA.MAX 3467365 .0 1767 87 739.8 0.0 1581.00 180!1.00 2000 00 992720 .00 

MOM 3467365 .0 852.60 1288.5 ·2200.0 000 1155.00 1435 00 802025.00 

TARA 3467365.0 1171 .41 468.2 0 .0 1048.00 1245.00 1425.00 5680.00 

NUMJ>LAZAS 3467364 .0 5.05 0 .7 0.0 5.00 5.00 5.00 55.00 

CONSUMO 3467365.0 0.23 60 0 .0 . 0.00 0.00 000 1340.00 

C02 1311278.0 121.06 30.9 o. o 107.00 118.00 135.00 999.00 

COD. PROVINCIA 3467365.0 14.28 11.5 8.0 8.00 8.00 17.00 43.00 

MUNICIPIO 3467365.0 14417.02 11551 .0 8001 .0 8077.00 8196.00 17079.00 48036.00 

C021DAE 845744.0 137.19 31.8 0.0 115.00 132.00 154.00 499.00 

year 3467365.0 2007.46 6.9 1900.0 2002.00 2007.00 2014.00 2018.00 

month 3467365.0 6.47 3.4 1.0 4.00 6.00 10.00 12 O:l 

anllgulty _yeara 3467365.0 11.40 6.9 0 .0 5.10 11.90 16.41 119.13 

Sí considerem tots els valors iguals a zero com un outlier, la tasca que ens queda és 

identificar valors mínims i màxims raonables per a cada variable. Per això podem 1) definir 

els criteris arbitràriament, o 2) identificar dins la base de dades una dèfinició de rangs 

típics. 

En el primer cas, fem servir com a definició dels criteris suggerits per la Secretaria de Medi 

Ambient i Sostenibilitat i la Secretaria d'Hisenda, especificant que els rangs acceptables de 

les variables seran entre 35 i 499 g/km de C02, cilindrades superiors a 300 cm3 
, potència 

neta major a 30, totes les masses majors a 500 kg i menors a 4000 kg, i la resta que no hi 

ha condicions es demana que siguin majors de zero. 

En el segon cas apliquem el criteri de Tukey, en el qual es consideren com outliers a 

qualsevol valor que es trobi més lluny de 1.5 vegades el rang interquartil. És a dir, sí 01 i 

03 són els valors del primer i l'últim quartll, el rang interquartil es defineix com IOR = 
03-01, i estaríem descartant tots els valors que estan per sota de 01-1.5 * IOR o per sobre 

de 03 + 1.5 * IOR. En la següent gràfica mostrem els histogrames de cada variable (en 

barres blaves) al costat dels rangs de normalitat definits manualment (en verd), i pel criteri 

de Tukey (en vermell): _ -- --· ----- · - ··- -··· · -·· '<l 
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Com veiem, el rang proposat pel criteri de Tukey és més restrictiu que el del èriteri manual. 

En particular, afecta en major quan~itat els vehicles més grans emissors de C02. És per 

això que ens vam quedar amb el criteri manual. . 

Hem d'explorar en més detall per entendre quines columnes estan correlacionades amb el 

C02. La referència de C02 proporcionada per IDAE hauria de ser gairebé idèntica (quan 

existeixen els dos valors), però no obstant això veiem que no és perfecte: 
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En el gràfic de dalt s'indiquen tres pendents: La identitat (central), que és quan el valor de 

C02 coincideix amb el de C02 IDAE, i les de baix i dalt que mostren quan el C02 és un 

dècim o deu vegades el valor IDAE, que indiquen quan hi ha errors tipogràfics com el 

desplaçament del lloc de la coma cap a l'esquerra o dreta. A més a més, es veu que 

existeixen molts vehicles pels quals el valor de C02 és igual a zero, lli entres que sí tenen el 

valor indicat de I'IDAE. 

Els valors més petits de C02 corresponen a alguns vehicles elèctrics, però hi ha moltes 

observacions que són indiscutiblement errors. A continuació ensenyem una mostra d'una 

taula filtrant per veure v~lors petits de C02, amb errors obvis com un Peugeot 407 dièsel 
. ' ' 

que emet només 1 g/km de C02: 
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MARCA MOOELO CIUNDAAOA POTENCIA_FlSCAl POTENCIA.._HETA t.WIA....MAX MOM TARA NUM.PI.AZA$ coMausnsu; C02 C02 
lO A!: 

DAIMLER CHRYSLER 1196 12.48 120.00 1935 1495.0 o s.o GASO UNA 'NaN 8.70 BENZ 

HVUNOAI 130 1396 10..74 73.19 1820 1260.0 1260 5.0 GASOUNA NaN 10.74 

FO roct.IS 1753 12.3\ 0.00 1755 1465.0 1390 5.0 DIESEL NaN 1.00 

BMW I 13 647 14.$ 125.00 1760 1440.0 1390 4.0 EléCTR1CO NaN 13.00 

OPEL CORSA E 1248 r .02 70.00 1720 1259.0 1259 5 .0 DlESEL 101.0 10.00 

SMWI 13 647 "IH5 125.00 1760 1440.0 1390 4.0 ElóCTRICO NaN 13.00 

IIMW I 13 647 14 !>S 125.00 1730 1300.0 1390 40 elhemteo NaN 13.00 

VOLKSWAGEN TOU RAN 1988 13.111 10000 2260 1575.0 1675 6.0 DIESEL NeN 975 

VOLKSWAGEN GOlF 15'l!ll 11.&1 0.00 11130 1337.0 1337 so OIES EL NaN 1~.00 

PEUGEOT 
~07 SRSPORT 15f t H.47 80.00 20;?0 1437.0 1437 s. o DIESEL 140.0 1 .00 IlO I 

BMW I 13 647 14.55 125.00 17Ç() 1~40.0 1390 4.0 EléelRICO t;aN 12.()() 

VOlKSWAGEN TIG\JAN 1968 13.19 1 .oo 2250 1654.0 1654 50 DIESEL NaN 13.19 

BMW 13 647 14.55 125.00 1730 1390.0 1315 4.0 Eli\ClRICO NaN 13.00 

TOYOTA TOYOTA YARIS 13211 t 0 42 7300 1490 1117.0 o s. o GASO UNA 11411 5.00 

VOLKSWAGEN 
ffiANSPORTER 2461 • 48 0.00 3000 2395.0 2320 90 DIESEl NaN 100 CARAVELLE 

BMW 13 1147 14 55 125.00 1730 1390.0 1315 4.0 El6ClRICO NaN 13.00 

DS4 1.2 
os PUAETECH 1199 $.73 96.00 1790 la:!O.O 1330 6.0 GASOUNA 119.0 14.00 

S&S 

OPEL ZAFIRA·A 1596 11.63 74.00 1950 1265.0 1190 7.0 GASOUNA NaN 100 

En el gràfic de més avall s'observa que la densitat dels valors de C02 provinents d'IDAE 

està una mica desplaçada ·a la dreta. Atès que els Valors de C02 d'IDAE solen ser d'anys 

més anteriors, coincideix amb l'observació que. els valors antics de C02 tenen valors grans. 
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La inclusió del dataset d'IDAE es pot fer de diverses maneres. Per exemple, es pot 

considerar part de la veritat objectiva, encara que això no pot ser directe perquè com ja 

vam veure els dos valors no coincideixen en molts casos. Una altre forma és què es pot 

utilitzar com a reemplaçament del valor vertader quan aquest no exist.eix, és a dir, prendre 

com a veritat absoluta els valors de C02 quan n'hi ha, i sin'ó. els d'IDAE si existeixen. 

També es podria considerar construir una combinació dels dos valors, a partir de criteris 

que permetin avaluar la probabilitat que algun sigui més correcte que l'altre. Finalment, 

podria no utilitzar-se direct~ment per a l'entrenament, si no com una mesura de prova o 

validació dels models de més alt nivell, per tat de tenir. una avaluació del rendiment 

independent del dataset i ta partició original entre entrenament/prova. En qualsevol cas, cal 

tenir en compte la diferència estadística entre els dos datasets (tal com la que es mostra 

més amunt), que pot introduir biaixos complexos i perjudicar el model silenciosament. 
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En el gràfic anterior es mostra un possible rang de valors que considerem vàlid per al C02 

d 1IDAE. Aquest rang està compost entre les dues funcions lineals: 
. . .... . ~. . . ~ \ .... ..... . 

Í¡0 w = -&O + 0.96 * C02 

100 + C02 

'' •'li . :;;, FULL ¡..¡. V , "~ , 

Per descomptat, això només podem fer-ho per als vehicles que ·podeiTnm"SBrva¡ an tbdé;.-

valors de C02. Per a la resta de vehicles no tenim cap referència de com estimar si el C02 

de I'IDAE és un valor vàlid o no. Les línies negres ratllades mostren els criteris establerts 

per als quals es consideren com a valors incorrectes. El següent gràfic mostra els valors 

que queden després de remoure els valors segons els límits establerts. Observem que 

encara hi ha valors que presenten incongruències entre les columnes de C02 i C02 

d'IDAE. 
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El resultat dels anàlisis d'aquesta secció és que ets valors considerats outliers han estat 

remoguts de la base de dades utilitzada per a fer les estimacions de C02. Aquests vehicles 

que presenten valors erronis van ser etiquetats, per a la seva posterior imputació 

automàtica (veure més a baix). 

2.2.3. Errors en l'escriptura de dades 

En els camps de tipus caràcter, trobem molts valors introduïts amb errors ortogràfics o 

errors involuntaris introduïts a l'hora d'escriure les dades. Aquests valors els hem de 

considerar si volem utilitzar aquestes columnes. 

Per exemple, el Nissan Qashqai és un cotxe relativament popular. Si busquem els models 

que contenen les lletres "QASH" en l'exacte mateix ordre apareixen més de 40 diferents 

models únics, la majoria només un cop: 

MODEL Observacions 

NISSAN QASHQAI 30099 

NISSAN QASHQAI + febrer 2260 

NISSSAN QASHQAI 37 

NISSAN QASHQAI febrer 20 

NISSAN QASHQAI¿ febrer 17 

NISSAN QASHQAI +2 15 

NISSAN QASHQAI214 

NISSAN QASHAQI 14 

NISSAN QASHQAI +2 14 

NISSAN QASHGAI 8 

~ . ' ¡ .. • -~ ~ -

Nissan QASHQAI 7 

NISSAN QASHAI 7 
'· · ··-- ... --~·~~-·-----

NISSANQASHQAI 4 

NISSAN QASHQAI 4 

NISSAN QASHQI 3 

NISSAN QASHAQAI 3 

NISSN QASHQAI 2 

NISSAN QASHQAI'J10 2 

Nissa QASHQAI 2 

NISASN QASHQAI1 

NSSAN QASHQAI1 

Missan QASHQAI1 

NISSAN QASHQAiç 1 

NISSAN QASHQAI • gener 2 

NISSAN QASHQ2AI + 2 1 

NISSAN QASHOAI1 

NISSAN OASHAAI + 2 1 
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Nissan QASHQAI + 2 1 

NIDDSN QASHQAI 1 

NISSAN QASHQ Al1 

NISSAN QASHQAI-2 1 

NISSAN QASHQAU 1 

NISSAN QASHQAI 4X4 1 

NISSAN QASHQA'11 . 

NIOSSAN QASHOAI + 2 1 

NISSAN QASHQAIÑJ1 O '1 

NIISAN QASHQAI i 

NISAAN OASHQAI 1 

BNISSAN QASHQAI + 21 

NISSAN OASHDAI 1 

NISSAN QASHQAI-J1 O 1f 

.• '•4 .. •· · · . . ... I. . .... 

NISSAN QASHAQI + 2 1 f .a " . J.. •. .L ~. :··· . · ~. 2 ~ ' 
· NISSSAN QASHQAI + 2 h 

NISSAQN QASHQAI 1 ! tH'.! ~4 .e: FULL :; · •; .. _ 

NISSAB QASHQAI 1 
- ··-·--· ~·- ··--·- .... ·----

Missan QASHQAI + 2 '1 

El nombre que apareix a la dreta dels noms de dalt mostra la quantitat de cops que un 

vehicle està registrat amb aquest model. Tot i això, si s'exploren altres variables sobre 

aquestes observacions que cauen dins dels més de 40 diferents models únics, s'observen 

que hi ha unes 3 o 4 tipologies generals i no 40. Per exemple, mirant l'histograma de valors 

trobats per a tots els modèls amb "QASH", veiem una distribució amb pocs valors 

diferents: 

12000 . t 

10000 

BOOO J .. ·-

6000 r 

_1. 

ï l 
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Cilindrada 

Una bona neteja de les columnes de marques i models serviria per a poder identificar i 

esmenar errors en les columnes de propietats tècniques dels vehicles, o millor encara en la 

mateixa estimació de C02. En els models proposats en aquest informe hi ha una molt alta 
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possibilitat que dos vehicles idèntics (marca I model I any), que haurien de tenir /es 

mateixes emissions, apareguin amb un càlcul de C02 estimat diferent només perquè un 

d'ells té algun error en alguna de les seves característiques. Això no queda reflectit en un 

error en el model predictiu, sinó a la base de dades, que es podria corregir en un cas 

hipotètic, senzillament amb la neteja de les marques i models, i corregint els valors que 

falten/erronis basant-se no només en qualsevol vehicle similar, si no donant més pes a 

aquells que són el mateix model. 

En les següents gràfiques podem observar com la mitjana d'emissions de C02 per vehicle 

ha anat canviant amb el pas dels anys, tant com per al total de combustibles com per al 

desagregat: 
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Veient els gràfics de dalt, podem observar clarament que per als vehicles que anem a 

estimar les equacions, la distribució pot variar. Això pot ~esultar en subestimacions de les 

emissions a predir. Per tal de corregir aquest biaix, caldrà incloure una variable regressora 

que representi l'edat dels vehicles. ., 
i . . 

r:~ t. ;_; i • ~ ¡ : :.f. (, : ~- ' 
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2.2.4. Altres errors 
Ademés dels errors tipogràfics explicats en el subapartat anterior, també trobem errors 

similars però sobre les variables numèriques. Per exemple, variables numèriques que estan 

escrites amb comes (,)en comptes de(.). En general aquests errors són menors i són fàcils 

de netejar. 

Com ja hem esmentat abans, un altre cas senzill són els valors anòmals. Situant tots els 

valors d'una variable en concret en ordre i observant quins són els valors més atípics Oa 

sigui massa petits o massa grans) podem descartar que aquests siguin valors adequats. 

Per exemple, una cilindrada menor a 1 O el considerem com un valor mal introduït, o un 

nombre de places igual a 55, també es considera un valor erroni. 

El problema més gran s'observa quan hi ha valors erronis i no tan diferents a la resta, de 

manera que no podem filtrar-los com outliers. Vam detectar aquests a través de la 

inspecció entre relacions entre variables. Per exemple, algunes variables són, en principi, 

un càlcul directe de les altres, com ara la potència fiscal que es calcula com: 

Potència fiscal = t * (CI N/·6 * N 

On t és un factor numèric que depèn dels temps del motor, C és la cilindrada iN el nombre 

de cilindres. 
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Si grafiquem el quocient entre la potència fiscal i la potència 0.6 de la cilindrada hauríem 

d'observar una sèrie de valors constants. No obstant això, observem el següent 

comportament (cal comparar amb les línies horitzontals qué marquen alguns valors típics 

que es poden esperar): 

r . 

~ 
" i ¡ 0,15 
... 

o 

o • 

¡ , ... 

.. 
. ' 

- --------

Potencia fiscal ,t 

~ ,. ,. l' .. ... 

O!.Sh 
(1\'.(J! ' 'IA 

A priori no podem saber si el valor correcte és la Cilindrada o la potència fiscal, però 

clarament hi ha molts vehicles per als quals existeix algun error. 

Una altra exemple de relació lineal i senzilla és la de la de la massa en moviment, que en 

principi hauria de ser ta tara més una constant típica (per exemple el pes d'un conductor). 

S'observa en canvi, una relació amb una dispersió relativament gran: 
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La tendència en el gràfic ens indica que de mitjana veiem la relació que esperem, però en 

molts casos la desviació és altíssima (més de 500 kg). 

Finalment, hem notat que la variable DES_ TIP O presenta valors estranys. Es suposa que 

els vehicles que pertanyen a les categories d'homologació M1 i N1 tenen unes certes 

característiques a complir. Tot i això, observem errors. No tenim manera de corroborar si 

aquests errors pertanyen a la introducció de la variable DES_ TIP O o a la introducció de la 

categoria d'homologació (CATEGORIA_HOMOLOGACION), tot i que sospitem que hi ha 

errors en els dos camps. 

. ... .- . ... . -·---"·---
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CATEGORL\JiOMOl.OGACION 

M1 

..... ----------

Nl 

C02. C02J DAE 

'") 

OES. TIPO 

CAMIÓN 

CAMIÓN ARTICULAOO 

CAMIÓNCAJA 

CAMIÓN FRIOOR(FICO 

CAMIÓN FURGÓN 

CAIJIIÓN JAUl.A 

CAMIÓN MIXTO 

CAMIÓN Pl.ATAFORMA 

CUATRICICLO PESADa 

FURGONETA 

l~ 

o 
21 

51 

7 

6 

253 

FURGONETA MIXTA 59 

MOTOCIClETA DE 2 RUEDAS SIN SIOECAR 95 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

33 

TODOTERRENO 36816 26757 

TRACTOCAMIÓN O 

CAMIONETA 

CAMIÓN 

CAMIÓH ARTICUI..ADO 

12 

507 

CAMIÓN ARTICULADO CAJA O 

CAMIÓN ARTICULAOO CONTRA INCENDIOS 

CAMIÓH ARnCULADO FRIGOR(FICO 

CAMIÓN ARTICULADO FURGÓN 

CAMIÓN AATICUI.ADO GRÜA 

CAMIÓN ARTICULADO HORMIGONERA 

CAMIÓN ART!CULADO JAUl.A 

CAMIÓN ARTICULADO Pl.ATAFORMA 

CAMIÓN ARnCULADO TALLER 

CAMIÓN ARTICUl.ADO VIVIENDA O CARAVANA 

CAMIÓN ARTICULAOO VOLQUETE 

CAMIÓN BASURERO 

CAMIÓN BOTELURO 

CAMIÓNCAJA 

CAMIÓN CISTERNA 

CAMIÓN FRIGDflfFICO 

CAMIÓN FURGÓN 

CAMIÓN ISOTERMO 

CAMIÓN JAUl.A 

CAMIÓN MIXTO 

2 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

163 

11 

o 
5044 

o 
S31 

691 

28 

18 

CAMIÓN PÀRA CANTERA O 

CAMIÓN PlATAFORMA 

CAMIÓN PORTACONTENEDORES 

CAMIÓN PORTAvatlcUlOS 
, -

CAMIÓNSILO 

CAMIÓN TALLER 

5 

39 

o 

1!18949 

4 

151 

19 

2 

o 
3 

n 
Q 

o 
o 
2 

o 

1420 

o 
180 

2774 

40 

o 
3 

o 
2 

15 

2 

9 

CUATRJCICLO PESADO O O 

FURGONETA 58402 24268 

FURGONETA MIXTA 349 931 

MOTOCIClETA DE 2 JIUEDAS SIN SIOECAR 2 O 

TOOO TEAREHO 35 105 

TRACTOCAMIÓN 3 2 

TURISMO 5611 1687 
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2.3. Valors mancants 
Finalment discutim un altre tipus d'error observat. que és el dels valors que falten a la base 

de dades. Solucionar aquest error és crucial per a l'objectiu del projecte, ja que per a poder 

calcular les emissions de tots els vehicles mitjançant regressions lineals hem de tenir totes 

les dades disponibles que siguin necessàries per als models. Aquests models no admeten 

valors mancants. Més endavant discutirem els mètodes d'imputació que van ser explorats i 

utilitzats. 

Observem que només algunes variables presenten valors buits o valors mancants. Com ja 

hem indicat abans, molt probablement els valors que falten no siguin aleatoris. Això ens 

indica que els valors que falten contenen informació addicional per al dataset. Quan els 

valors que falten són aleatoris, la imputació resulta més senzilla, ja que es poden imputar 

amb valors estàndard com la mitjana o la mediana. En canvi, quan no és el cas, hem de fer 

servir tècniques més complexes. 

Després de remoure les dades atípiques i reemplaçar-les per valors mancants, les variables 

que presenten valors que falten per al subconjunt d'observacions amb 

CATEGORIA_HOMOLOGACION M1 i N1 són: 

• MASA_MAX per als anys anteriors a 1990 

• MOM per als anys anteriors a 2005 

• TARA a partir de 2014 en endavant 

• TIPO_ALIMENTACION per anys anteriors a 2012 

• EMI$/ONES_UE per anys anteriors a 1992 

• C02 per anys anteriors a 201 O 

• AUTONOMICO_ELECTRICO per anys anteriors a 2014 
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La diferència entre variables categòriques i numèriques també és molt important. Alguns 

mètodes d'imputació només serveixen per omplir variables numèriques i d'altres només per 

a variables categòriques. També hi han altres tècniques, çom és el cas de l'ús de 

regressors més avançats emprats per a omplir aquests valors mancants, que serveixen per 

a ambdós casos. 

Les observacions sense valors mancants o sense valors atípics les considerem vàlides, o 

que no han de ser estimades, sense tenir en compte si són correctes o no. Les variables 

que contenen valors que falten necessiten que aquests siguin estimats, i intentarem fer 

servir els valors que sí tenim per tal de fer-ho. Cada observació té.un diferent patró de 

valors buits. Si agrupem aquests patrons entre els diferents grups de variables que tenen 

diferents patrons (considerem que tenen un mateix patró si contenen exactament les 
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mateixes variables amb valors buits} observem el següent gràfic dels patrons dels valors 

que falten per a l'any 2018: 
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A dalt veiem en l'eix Y dues escales, el valor de l'esquerra mostra la quantitat 

d'observacions que contenen aquest patró, mentre que el de la dreta mostra la quantitat 

d'observacions que contenen exclusivament aquests valors mancants. L'eix X conté els 

noms de les diferents variables. Llavors, les columnes indiquen les diferents variables 

avaluades i les files indiquen la quantitat d'observacions que tenen concretament aquests 

valors que falten, sent vermell quan contenen valors que falten i blau quan no. Podem 

observar que els dos_ grúps amb major quantitat d'observacions són les observacions que 

no presenten valors que falten (112.155), seguit d'observacions que només tenen com a 

valor buit la TARA (98.130). Finalment, la resta de patrons de valors que falten representen 

un petit percentatge del nombre total d'observacions(- 0.4%). 

Un problema a tenir en compte és que mai podem observar els valors que falten reals. 

L'única forma d'avaluar el biaix o error de la imputació és mitjançant la imputació de valors 

mancants artificials que produïm només per a aquest propòsit, extraient valors el més 

similars possibles als valors que falten originals, imputar-los, i observar l'error que es 

produeix. 
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Després de l'exploració dels valors que falten, es va observar un clar empitjorament en la 

coHecció de les dades per als anys més antics. És a dir, a banda de que les dades de C02 

pateixin un gran deteriorament per als anys previs a 2002 i entre els anys 2002 i 2008, 

també la coHecció en general de dades resulta més errònia. Per exemple, dades que han 

estat considerades com outliers solen correspondre a anys més antics a la base de dades. 

Hi ha diferents formes d'avaluar l'estimació, però la més precisa és la d'estimar exactament 

l'error d'imputació sobre cadascuna de les variables, és a dir, iterar sobre cadascuna de les 

variables a imputar i estimar quín és l'error sobre la imputació d'aquesta variable per 

separat de la resta. 

L'objectiu de la imputació és llavors trobar grups on els valors que falten dins del grup 

siguin aleatoris. Sabent que és una suposició forta, hem de trobar la forma en què els errors 

estimats d'imputació siguin els més petits possibles. En la següent secció expliquem els 

mètodes utilitzats per tal de trobar els grups on els valors que falten siguin aleatoris. 

3. Models d'imputació 

3.1_ Missing Forests 

. . ·····- .. -.- ··- -----~ ·- - - - . . 

1 - ~ • 

..., 

La tècnica Missing Forest és una tècnicà d'irñj.'fútaCi6aevruorsqüe falten no paramètrica Ja 

qual permet imputar tant variables numèriques com variables categòriques. La tècnica 

consisteix en construir un bosc d'arbres de decisió per tal de predir les variables desitjades 

que contenen valors buits. D'aquesta manera, es genera un bosc per a cadascuna de les 

variables que es requereix imputar i llavors s'estima quin és l'error de cadascun d'aquests. 

Aquest model resulta adequat p7r al nostre objectiu gràcies a la gran quantitat 

d'observacions que conté la base de dades. 

El paqu~t de R utilitzat per fer aquesta imputació es diu"missForest" i ens permet estimar 

els errors a l'hora de fer la imputació. Per una banda, el mètode utilitzat per a estimar els 

errors s'anomena Out ot Bag Error {008 error). Stekhoven and Buhlmann [2011] varen 

demostrar que aquesta tècn'ica representa una estimació vàlida dels errors de la imputació. 

Per altra banda, la mètrica utilitzada per a estimar els errors és el MSE per a variables 

numèriques i PFC (proportion of falsely classified en anglès o proporció de variables mal 

classificades) per a les variables categòriques. En aquest estudi només imputem variables 

numèriques. 

Finalment, esmentar una frase de Joseph L. Schafer que diu: "Failure of an imputation 

model does not damage the integríty of the entire dataset, but only the portion that is 

. imputed." 
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3.2. Imputació per any 
El primer mètode emprat és el de separar ta base de dades a imputar entre els diferents 

anys en què les observacions van ser introduïdes a la base de dades, mitjançant la variable 

FECHA_PRIM_MAT. Aquesta variable ens permet separar les observacions en diferents 

grups, dins dels quals volem que els valors que falten siguin aleatoris. Sabent que els valors 

que falten varien molt amb la· data de matriculació, separar entre diferents anys és un 

mètode que a priori sembla vàlid. És important remarcar que això no implica que els valors 

que falten dins dels diferents anys siguin aleatoris, però és definitivament una tècnica millor 

que agrupar..,Jos tots dins del mateix grup, ja que com hem pogut observar anteriorment, els 

valors que falten estan molt lluny de ser aleatoris. La següent t~ula mostra els errors amb la 

mètrica RMSE estimats per a cada un dels anys imputats i cada una de les variables 

imputades: 

CIU ND RADA POTENCIA...fiSCAl. MASA..MAX MOM TARA 

X2018 241 .fl943.48 Ui04102 191.5010411 135.0!52179 149.&45839 

X2017 237 .9!Hl675 t43e05& 190~8 132.'110545 137.7491110 

X2n1S 248.580743 1.464033 21,11.1189S03 S432327t2 161.132428 

X2015 260.122271 1.417731 201.313429 3tl09 .6S9953 1!5.eoza44 

X2014 248.813188 1.467327 . 202 .188337 1 !ll!tl.627.B.ll 145.910308 

X2013 244.378032 1.<12!>251 21ol219\18 714.640159 145.08.42BO . 

X2012 255.9119741 1.4365&4 226.935936 t95tan04 151.3ll1t01 

X20H 264.940714 1214794 224242373 168.108935 150.870931 ,... -
X2010 27U9024t 1.2!18630 218.937659 155.997790 151.168198 

X2009 276!!M605 1.330651 209.4 7SJ361 Hl6.A13o195 143.853206 

X2008 S15.71072S 1.419063 205 949281 172979932 1531!74613 
' I 1 

X'lr1t17 295.&'>4316 1.469645 ,98$2920 1734.113856 152.32S320 :5· 
c:a '' 
.e;··..¡ z 

I X200il 280.781006 1.4nso! 203 .145653 1751..825925 128.156702 " 
~ . . 

X2005 287.7513&9 1.574038 414.303670 1 Ofi1.32:0Cl:S6 130.730a7!; ') a:_ 

X2004 273.ao4973 1.~ 182.610914 246.0609M 1!14.38&501 ·~ ' ., 
:j l ~ . ~-

·· ol :::> ' 
X2003 271.360362 1.608006 183.012171 5!'íS.OI}t551 148.383546 r ~ ~ f 
X2002 264.9882<18 1.507766 688.32481 t 218.8&84411 136.827423 ..... ·:· l .. · I . .... ,· j • I 

X2001 262.106268 1.421222 191.870436 271.~10 13,.253M9 
-:;;, ! ·.( > 2: 

X2000 260.149969 O.!XXlOOO 194210767 285.345837 133.656<152 . .,. 

X19919 . 0.000000 1.479811 212.278396 247280oi2T 145.561256 ------·· 
X1MB 0.000000 D.OOOOXl 37BSA34294 251l.740Bll 144.539492 

Xtll97 326.612471 1.818'002 201!.076572 292A63648 151.768756 

X199S 335.86751!6 1.81!61!15 222.518A76 464.50M74 , 513.48.2250 

X1095 O.(XX)OOO 2.1~ 365.853755 356A07069 168.1&2461 

X1eo4 0.000000 0.000000 245.0&9154 621.419443 1..0.709051 

X1D93 0.000000 O.OOOOXl 211.91\41!0 205.308294 153.!318l9 

X111!12 359.850108 0.000000 207.522Q1 181.154128 152~ 

X11»1 0.000000 0.000000 231220873 208~ 194.145922 

X1190 0.000000 0.000000 21!\.7.ol0538 221!.&5.2721 170.38e697 
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A la taula anterior observem que hi ha certs anys per als quals la imputació funciona molt 

pitjor, com podem observar per MASA_MAX en l'any 1998 o la variable MOM l'any 2015. 

Els anys on apareix un O és que no hi ha valors a imputar. 

3.3. Imputació per grups d'anys 
El segon mètode és bastant similar a l'anterior, amb la diferència que els grups són d'anys 

consecutius i no incloents. La tècnica, per tant, és molt similar a l'anterior, només que 

canvien els grups d'anys per als quals s'imputen les variabies alhora. És a dir, la imputació 

en comptes de ser any .per any es fa en grups de dos anys. Primer el període 2017-2018, 

després 2015-2016, etc .. . Aquesta tècnica s'ha fet servir ja que no sabem els anys en què 

els cotxes són introduïts per primera vegada ni en quins anys quins ,cotxes són més 

comuns, per tant s'intenta :crear subgrups per als quals els valors que falten puguin ser 

similars. A continuació ensenyem la taula d'errors d'aquesta metolodogía: 

CIUNDRAOA. POTENCIA.. FISCAL MASA_MAX MOM TARA 

X2018 297.693613 1..529061 191 .5883<11 132.371012 141.388369 

X2017 237JW3673 1.!29061 , 9 1.51>8341 132.371012 141.388369 

X20t5 248.951415 1.4354S7 15S5.2066e6 2522.722591 156.9&5426 

X2015 2.&8.951415 1.435457 , 53!5.2011666 2522.722591 1!56.9&5425 

X2014 246.8687'1 4 1Ati0107 203.17S40l 1252.231967 142.338074 

X20t3 246.868174 1 466101 203175403 1252.251967 142.338074 f"" ~ . . .... 

X2012 259~1653 1.242335 226.30825& 180.69130\ 155.~1~1 

X2011 259.591653 1.242335 226308266 180.&91301 155.251251 

X2010 281.3150813 1.333931 214.:101612 160.691227 147.252187 

X:2009 291.3150813 1.333931 214.:101&12 160.691227 147..252787 e:. 
-c·- ..... 

X2008 292.432546 1.485622 210.942522 1331.917933 157.352037 .. ~ 
X2007 292.4325-46 1.485622 210.942522 1331.91793:1 157.3&2007 - ,-

.)(2006 263.973642 1.574&)8 S27.22A604 168104~ 132.011435ol 
' . e ·•' 
~ . -·· 

X2005 263.973642 1.574l!Oa 327.224ro4 1681.04995ll 1S2.084SS4 
. l 

: ' 

X2004 261.423952 1.5967n 186.9<16745 A\8.266444 146.228917 
·.n l ... ,.; 

X2003 267.4239S2 1.596717 189.946745 418.2€>644~ 146..2:26917 -~ 
~ -~ 

X2.002 260.492875 1.479194 508.596800 247.343396 143 .1S9203 

X2001 260.492.675 1.479194 500.5116600 247.343396 143.159203 

X2000 26ot.f567390 1.4591<17 209.663361? 268.902667 142.34372& 

X1999 254.667390 1.4591~7 203.663369 268 .~ 142.343726 

X11198 314.9011781 1.703090 2902.165715 280444241 1!51.209933 

Xt997 314.90117&1 1.703090 2902.1&5715 280444241 1!51.209933 

Xt996 354.2&<1626 2,05843.9 291.543824 422.589990 1119.011991 

XUits 354.2641525 2.0!'>a-439 291.5431124 422.589990 169.011Qog1 

X1984 0.000000 0.000000 228.!282711 501.6315n 1 !50.214629 

X1803 0.000000 O..lXXXXlO 228.523279 501..631572 1 !50.214829 

X1992 3119!101M2 0.000000 210.217433 209.580075 '\70!>447 42 

X1t81 389.501M2 O.OOCXXlO 210.217433 209.580075 170..544742 

X11180 0.000000 0.000000 231.015788 216.889761 1117.198288 

' 
-.;, 

¿ 

:J 
.::> .... 
¡: ~ 

'"" 
· ... 
z 
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A la taula anterior s'observen errors bastant similars als del mètode anterior tenim valors 

repetits ja que s'han agrupat per grups de 2 anys. L'avantatge d'aquest mètode és que ta 

variància d'aquestes imputacions és menor, i l'escala global que es pot observar a la dreta 

del gràfic és menor que en el mètode anterior. El desavantatge és que en utilitzar aquest 

mètode podem afegir soroll extra en els anys on hi ha pocs valors mancants. Per exemple, . 

si comparem amb el gràfic anterior, la variable MOM l'any 2015 presenta un error 

d'imputació bastant alt, i això repercuteix l'error estimat en aquest model per a .les 

observacions de l'any 2016 també. ··· ··--·--- - --· -·--- - ., 
• · •• · ' .i .' .. >/ 

: • J ,. "1 ~¡-., ~n 

.à "" ,;,.. " ._, .. l, • i U 

3.4.1mputació per finestra lliscant !i . ' ) 

.. .. -~---- ... ---
El tercer mètode proposat és el d'anar omplint les dades més noves primer i després anar 

afegint les observacions d'anys més anteriors, amb una finestra temporal lliscant (veure 

esquema més avall). L'objectiu d'això és que els valors que falten a emplenar siguin els 

més similars als valors observats a la base de dades. En el cas ideal, extraient les 

observacions amb valors buits la distribució dels altres valors hauria de ser la mateixa que 

quan s'inclouen les variables amb valors a emplenar. 

Aquesta tècnica la fem servir a causa de la gran dependència que tenen els valors respecte 

a l'any que van ser introduïts a la base de dades. Llavors, la base de dades s'omple a partir 

del present, iterant any rere any cap enrere. 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I "" _j 
lmputación 1er grupo 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

lmputación 2do grupo 

-
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

lmputación 3er grupo 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I '----,v-----' 
lmputaclón 4to grupo 

Esquema d'imputació amb finestra lliscant 
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CJUNDRADA POTENC~FtSOAL MASA.JMX MOM TARA 

X20t8 246.901302. 1..552341 1139.0M9'99 313.781534 147..348.845 

~7 246.001:30:2 1.552:3-11 1139.07.49'99 313.78t~ 147..348845 

X2016 245.90130:2 1~1 1139.074999 313.781534 147.348845 

X2015 263.394553 1.469371 196.500505 3611.070967 151.148738 

X2014 250.~1\}47 1.4511950 , 99.533-165 156!!.009734 '144.87311 5 

X2013 248.981<198 1-429456 215.928716 713.789929 142.270S.~ 

X2012 248.031055 1.465921 227.560S77 195.371640 154..247242 

X2011 25 .&257- 1.2496n :!25.145183 166.87()170 1ML163t34 

X20tO 275.361075 1.26007S 221.1'368~ 153.56'7586 151 .93Hl42 

X2:009 276.911426 1.369976 207.059469 170.296l6a 143.136194 

X2008 312.474997 1.3e6856 206.119'515 169..654136 '\56.637001 

X2007 275.4256!>3 1.476091 199.120142 1738.997912 152.571732 

X2006 282.489a29 1.482449 199.'\)29887 1764.77949l 123.792363 

X2005 281 .910304 1.627215 411..429702 1061.318-464 140.'736814 

X2004 268.09"3818 1.6616S8 184-092173 245.420780 145.136796 . 

X2003 272.071806 1.575900 185.768222 5S7.32154t 145.227536 

X2002 265.626610 1542617 689.418272 219.0Ei6850 141 .417549 

X2001 255.102010 1.460773 203.504634 278.567802 141J:Jó65n 

X2000 265.118395 0.000000 195.694114 267.160265 130.4452A5 

X1009 O.OCXXXXl 1.5361105 2'15.00J.369 246.250923 145.366049 

X1998 0.000000 0 ,~ 3794.M5.835 2M..32nt6 150.096113 

X1997 319.346763 1.767576 207.66398.3 291..5-44006 149.458148 

X1996 396.914434 1.93f50\8 217.769563 463..542'842 159..3!0322 

' X1995 0.000000 2.124016 366.115917 356.673155 '168.432679 

X19&4 0..000000 0.000000 250.669&17 601 .693434 145.705530 

X1993 o.oocooo 0..000000 21 7.610283 205.619117 162.649-".J::!S 

X1992 373.794530 0.000000 207"752.356 185.123609 158.206768 

X199t O.CXXXXlO 0.000000 219.27t32\ 209.996239 197.594008 

X1990 O.OO()(XX) 0.000000 228.069758 229..303874 17ê.~75 

La taula anterior mostra els errors d'aquest mètode. Tret d'algunes variables anys 

puntuals sembla obtenir uns resultats vàlids per a la majoria d'anys i variables. 

'. -. 

•·•. • , ~ '\t¡ 
. • . L\1 ._ ' I 

'• • p • f.t _: t. l" . ': 

'. ·----.,- ....... . ---~ ~ --· ·--·-
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3.5. Imputació per finestra acumulativa 

Finalment, l'últim mètode proposat és molt similar a l'anterior. S'emplenen les dades més 

noves primer i després es van afegint les observacions d'anys més anteriors, per 

posteriorment anar omplint-les iterativament, de forma similar al mètode anterior {veure 

esquema més avall), amb la diferència que s'utilitzen tots els anys més nous per tal 

d'emplenar les observacions més velles. L'objectiu d'això és que els valors que falten a 

emplenar siguin el més similars als valors observats a la base de dades. Com els valors 

més nous tenen un percentatge molt menor de valors buits, aquest mètode sembla 

adequat. La diferència amb el mètode anterior, és que per aquest mètode la imputació dels 

valors d'anys més anteriors utilitza les dades de tots els anys posteriors ja imputats 

prèviament. És a dir, la imputació de l'any 201 O utilitza les observacions des del 2011 fins 

2018 ja imputades sense valors buits; 

De manera similar al mètode anterior, aquesta tècnica la fem servir a causa de la gran 

dependència que tenen els valors respecte a l'any que van ser introduïts a la base de 

dades. A la segü~nt taula podem observar els errors respectius a les diferent variables i 

anys. El principal problema d'aquest mètode és que quan hi ha una variable que té un any 

·amb molts valors que falten, tots els anys anteriors es veuen afectats a l'hora de fer la 
. . --- ··--·· . --· .... ... : 

imputació. . . .. . . . .. . .. -

I ~-~ t .. ~)i .: o f 1-< _f. (_": _,· 

\ 
; '" I • r t 't 1" "·rl 

..: .: .j .,} ~ • . . i" 
:. ·,,, _ 

__ ... ~------·-· ··-
2018 2017 2016 2015 2014'' 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

L;J 
lmputaclón 1er grupo 

2014 2013 2012 201 1 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

lmputacl6n 2do grupo 

~ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

lmputaclón 3er grupo 

201s 2014 2013 2012 2011 · 2010 2009 2ooe 2oo7 · ·2oos- 2oos : 20Ó4 2003 
~ • • ' h• •• 

I '-----.v~---' 

lmputaclón 4to grupo 
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~. t_ _ .. j ; : ·;~ {·< f& \.·.·, J 

., 
f , .. ....... ~ ~ 

~ ... ..... ~ 'J '. t • i 

ClUNOAADA POTENOlA.:.I=ist.AL IJt~MAX. MOM TARA ---· , ... 
~-·· 

X2018 246.2492:83 i .58311.4 190.451051 133.310019 154.1.119953 

X2011 2~2 .~ 1.570456 196.3(}91812 137.789535 133.199292 

X2016 243.531203 1 .54~ 1140.A60565 S12...52a846 134.083995 

X2015 237.3<15093 1.5ó241 7 1021 .~02%9 169 :?.7090.:36 ~~1.415482 

>!2014 253.&22765 i .513t80 948.616936 1649.640809 139.741518 

X2013 250.738.483 1.4581136 898..558501 1576.732000 143.:236426 

X2012 254.393.506 1.5300:22 el6o.32.&1243 150G.21GS58 139.218335 

X2011 251.053446 1.538196 820.512351 1434.7n022 140.553.5190 

X2010 259.98E08l 1..512451 783.903229 i 3150..829386 143.174695 

X2009 262.5<}.4213 1.532878 752..3~14 1301.123700 142.008946 

X2008 262.208338 1.55612.8 721.55151 t 1243...oo9-1104 146.920016 

x:JJ1(ff 277..383865 1.653142 682.640594 1307..201761 144.~ 

X2006 283.850037 1.692548 650.04~ 1362.()46719 149.970460 

X2005 287.476531 1.644371 634.500580 1357.095025 i52.aoaa32 

X2004 293 .152878 '1.700273 612.937136 1302..298068 153.n9al30 

X2003 297.165-904 1.748623 595.012725 1250..360927 154.79nf.2 

X2002 306.20'2669 1.649795 602.594702 1210.150564 155.1685.42 

){ro01 30·~.0342'61.} 1.617212 5S8.68617.2 ~í76.969l45 1M.7ò4S7l 

X2000 309.5l016i 0.000000 577.255219 1146..501138 15~.,¡j64.j64 

X1999 o. ()X)()()() 1.~ 5'10.615309 1121.349361 155.3!.9475 

X1998 0.000000 0.000000 77 rJ. t 70200 1100. \1069'9 154.265915 

X19'97 310.961718 1.69.2700 772.200928 1084.9'571211 ;se.n5838 
X1996 310.~t10 1.688771 7ss.en.4 t9 1074.992219 157.570195 

X1995 o.oooc.oo 1.680108 762.215M9 1058.~ 163.1~6 

X1994 0.000000 0.000000 157 .95786o1 10G2.74954S 159..535.482 

X1993 O.CXXXX)O 0.000000 756.719319 1057.766228 159.8.45648 

X1992 318.9641416 0.000000 756.130734 1054.3JI8145 1Gi.79'2410 

X1991 O.<XXJOOO O.(XXX)OO 753.717007 1051.426884 160.66170t 

X1990 0.()()0000 0.000000 752.925030 1 049.2:506\7 159.231055 

En la taula anterior observem els errors d'aquest mètode. Observem que el problema 

d'aquest mètode és que quan existeix un any amb una variable que té molts valors 
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mancants, aquesta pot tenir un error gran i aquest error s'arrossega cap als anys més 

anteriors per a la mateixa variable. Per tant, aquest mètode sembla afegir biaix innecessari 

a l'hora d'estimar els valors mancants de certes variables. 

lmputation method RMSE 

CILINDRADA Year 212 

2 Year grmips 261 

Rolling cumsum 209 

Rolling fixed 212 

· POTÈNCIA FISCAL Year 1.27 

2 Year groups 1.57 

Rolling cumsum 1.22 

Rolling fixed 1.14 

MASSA MAX Year 395 

2 Year groups 465 

Rolling cumsum 714 

Rolling fixed 408 

MOM Year 512 ... - ___ .... __ .. _ --·--·--- ...... - ...... --, 
. . ,. . . . .. ·-

Kl.1 ,.,! ., r; i r: '·-~ · .. · 2 Year groups 596 
: 

; .-,_ ' IÏ ,. ,-. :u I 

: ~ •·· J I .· ' ' • L Rolling cumsum 1143 

•;~. · . ..: . ,:·· r l t.! 

. . ' ... ------·-----·---- - ~-- -· Rolling fixed 602 

TARA Year 166 

2 Year groups 165 

Rolling cumsum 151 

Rolllng fixed 151 
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La taula anterior mostra la mitjana dels errors imputats per mètode i per variable de tots els 

anys. S'observa que cap dels mètodes és superior a la resta de mètodes per a totes les 

variables. Cada variable funciona millor amb diferents mètodes. Això pot ésser per culpa de 

la particularitat dels valors buits de .cada variable. 

A continuació mostrem un gràfic final dels errors pel mètode d'imputació anual, on es 

poden veure els errors normalitzats per a cada variable. Aquest gràfic es correspon amb els 

errors de la taula de la pàgina 38. 

--, 

o 

Oi 
Q 

_j_ 
e 
o 

0.4 _j_ 
I 

Ol e . 

- ---.---· __ L ~. _ ___.___,...__¡_ ·- --.---, . -· . 
TAM OLJNOMOA l'Oil~ 11>. HSU!. M<ISA M.\X 

Observem que hi ha variables on els errors tenen una major variància i d'altres on els errors 

estan més concentrats en certes regions. 

A causa de què no hi ha cap mètode superior a la resta, hem decidit escollir el primer 

mètode per raó de la simplicitat d'aquest. Donat que els .altres mètodes no suposen una 

gran millora de les imputacions però sí un increment de la dificultat, creiem adient 

quedar-nos amb el primer mètode d'agrupar· per anys únics. 

.., 
l 
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•" ·-----·-·-·~ ---- - - - ., 
.. . . . . 

4. Models 
, . •. ,· , ,·¡ 1'"' "n r 

' • _: . .' .. ; ,.. t . • • LU 

En aquesta secció es discuteixen ets models de predicció d'emissions de C02 considerats 

en aquest informe. Per a totes aquestes consideracions, en general: 

• Es va dividir el conjunt de dades aleatòriament en un 80% per a t'entrenament dels 

models i un 20% com a validació. Es va prendre una llavor d'aleatorietat fixa per 

poder comparar justament el rendiment dels diferents models. 

• Per a tots els models es va fer un escalat de variables normal, restant la seva 

mitjana i dividint per la seva desviació estàndard. 

• Es van separar les dades per combustible, però de manera simplificada: només es 

va agrupar per dièsel, gasolina, vehicles híbrids HEV, altres híbrids i elèctrics (per als 

quals no es va fer cap estimació), i altres (butà, biodièsel, etc.). 

• Es va avaluar et rendiment dels diferents criteris d'outliers. 

Cal recordar que el dataset d'entrenament només conté aquelles observacions que tenen 

valors de C02, i que aquestes només són presents per a anys posteriors a 2002 (i 

majoritàriament per a anys posteriors a 2008). Això introdueix un biaix potencial, com es 

discuteix més amunt, però que probablement sigui contrarestat per la inclusió de 

l'antiguitat dels cotxes. 

4.1. Mètriques de rendiment 
A l'hora de fer models, es van utilitzar tecniques de mínims quadrats parcials i regressions 

regularitzades amb norma L 1 (Lasso) i L2 (Ridge) per a identificar aquelles variables que 

tenen la major rellevància per a predir el C02. 

Per a mesurar el rendiment dels models s'utilitzen les següents mètriques: 

Coeficient R2 
: 

n 
R2 

¡¡ 1 - ~ SST; SST = I (i¡ - i) ; SSR ~ I {i¡ - f ti = I i,- 2; i; ~ I i¡ 
i i i í l 

Arrel quadrada de la mitjana dels errors quadrats (Root-mean-square error (RMSE)): 

RMSE "" 
n ,..., 2 

~ ¿ (i - ; j) 
j I "J 

Error mitjà absolut (Mean absolute error (MAE)): 
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I 
N l ...., 

7; I abs(i1 - í t) ' MAE = 
t= I . 

Error mitjà percentual (Mean average percentage error (MAPE)}:-- ··· -----·--·--

N . --:-
MAP E = .l I abJ(r,-/1) * 100 

N 11 
I l 

4.1.1. Model directe 

En una primera instància, es va treballar amb les dades que estaven "complertes", en el 

sentit que tenien informació en totes les seves columnes {més enllà de filtrar aquells valors 

que falten o iguals a zero, no es va efectuar cap revisió de si aquesta informació era 

correcta). 

Es va comparar la possibilitat d'arribar a un model únic per a tots els tipus de 

combustibles, però es va descartar aquesta alternativa perquè atorgava una precisió un 

1 O% inferior als diferents models per a cada tipus de combustible. Amb aquestes dades, es 

van aconseguir les següents mètriques: 

Combustible RMSE Train R2 Test R2 MAPE 

Dièsel 17.2 0.637 0.613 10.94% 

Gasolina 14.4 0.683 0.677 9.42% 
• 

HEV 36.2 0.357 0.13 5.486% 

Altres 3.6 0.616 0.879 8.955% 
~ --

4.1.2. Model amb filtrat d'outliers 

Arreglant la base de dades i traient valors que cauen fora dels rangs determinats 

manualment (veure a dalt neteja d'outliers) es pot millorar sensiblement la predicció. Filtrant 

d'aquesta manera, queden únicament 994.018 o~servacions, dividides per combustible, de 

la següent forma: 

DIÈSEL: 595.798 vehicles 

GASOLINA: 366.131 vehicles 

HEV: 26.037 vehicles 

ALTRES: 5.485 vehicles 
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I s'aconsegueixen les següents mètriques, mostrant millores substancials en diverses 
mètriques: · - -- --- -- -- ----· - - - ·- ""i 

"- ' ·' ~ · ... 
Combustible RMSE J. Tram--RL-· -----rest~- M~PE 

Dièsel .14.2 0.765 0.767 8.171% 
~ 

Gasolina 11.9 0.768 0.764 6.552% 
f.~. 

I:' 
HEV 6.8 0.803 0.810 4.994% 

~ :.>~ 

altres 
.·l 

15.9 0.627 0.558 9.749% 

Aquest exercici ens indica que hem d'intentar millorar la identificació de potencials errors o 

altres outliers en les mostres, i després imputar els valors correctes mitjançant les 

tècniques explicades anteriorment. 

4.2. Extracció de colinealitat 
Com vam veure a la secció de correlacions, hi ha diverses variables que (encara que tinguin 

soroll) estan fortament relacionades amb altres. Per millorar el rendiment dels ajustos, es va 

fer un extracció de la multicoHinealitat entre variables utilitzant la tècnica d'anàlisi de 

components principals. 

Aquesta tècnica es pot entendre com una rotació de la matriu de covariància entre 

variables a un espai ortogonal, on les noves variables són totes ortonormals entre elles. Es 

realitza l'ajust a un model multílineal utilitzant aquestes noves variables, i després es pot 

aplicar la rotació inversa per poder expressar el model ajustat en t.ermes de les variables 

originals. En termes matemàtics, escrivim totes les nostres N observacions com una matriu 

On Xn = (xl, x2, ... , XM) és el vehicle n amb valors x1 ..... xM a les M propietats - .... 
disponibles. Sempre podem escriure aquesta matriu com Z = XV, on V és una matriu 

de mida MxM ortonormal, VVT = I que quantifica la covariància entre les col~mnes 
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de X Per això, en realitat, en lloc d'utilitzar directament les observacions, fem servir la 

seva versió normalitzada i amb les mitjanes restades: 

Les columnes i files de 

rotació. 

x. - Xj - (Xj) I 
J - ai I 

. • ' . ·, ·~ ~ ll 

t l \< " ' ;. ..... . ' • • J. \f 

.... ,. 

V són els vectors base dels espais, i es pot entendre com una 
I • • .. ,- q . ;_ ~ ULl ~ • • . . .. 

Com en la base rotada les dimensions són ortogonals entre elles (sense col·linealitat), fem 

la regressió multilineal per tal de trobar els coeficients: 

Per a poder escriure la regressió en termes dels coeficients originals fem servir les 

equacions de més amunt per ?- reemplaçar: 

On 

En fer la rotació Vés possible treure aquells components que aporten menys per descriure 

la variància de les dades, simplement ordenant-los pels seus autovalors (que són sempre 

positius), i traient els més petits. D'aquesta manera, extraiem els components que no 

aporten més que soroll, I reduïm la complexitat del model. 
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En les gràfiques següents, veiem les mètriques de cada ajust per als diferents combustibles 

(separant els HEV per permetre veure millor ·la diferència) en funció de la quantitat de 

components que conservem - definint zero components com no realitzar la transformació 

de PCA. Llavors, veiem que si només conservem un o dos components, les mètriques són 

dolentes, però milloren fins que bàsicament se saturen al voltant de quatre o cinc 

components, deperyent del combustible. 

D'aquestes gràfiques podem concloure que si bé hi ha una presència de col· linealitat en les 

dades (perquè és possible extreure components sense massa perjudici per a les 

mètriques), tampoc és extrema, ja que no es poden treure massa components exceptuant 

per a la gasolina. 
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4.3. Regressió lineal regularitzada 

I 
\ 
I 

. ___ , __ ..,. · ··- .. .. .. ________ ..... 

¡ #- l ( 1 <i t'• n.~ 
' • L 

,.~ ~- t.-. :·· f-L\J --- -----______ .. ... .... 

Pels requeriments del projecte, s'utilitzen models de regressió multilineal com a models 

predictius. La regressió lineal és una funció polinòmica de primer grau de les variables 

explicatives, minimitzant la suma dels quadrats de les diferències entre les variables 

dependents observades en el dataset i les prediccions de la func ió lineal. 

On es busca minimitzar 

Aquests models són senzills de comprendre, però depenen dels nostres criteris per a saber 

quines variables convé incloure i quines no. Per això, podem utilitzar models de regressió 

líneal regularitzada, en els quals incloem en la funció a minimitzar un terme que penalitzi la 

quantitat de variables on els coeficients siguin diferents de zero. 

El model LASSO és una d'aquestes variants. El paràmetre de regularització limita la 

q~;Jantitat i la mida dels regressors a fer servir per a aquesta regressió i així evitar construir 

equacions massa complicades que no extrapolen bé a casos no observats. 

En aquest projecte hem aplicat models LASSO, però no vam detectar cap component a 

descartar més enllà dels seleccionats a partir de la descomposició en components 

principals. Es va comprovar a més que el rendiment és bàsicament idèntic amb altres 

models de regularització, com Ridge o ElasticNet. 

4.4. Enginyeria de variables 
En l'aprenentatge automàtic és molt comú trobar que es pot guanyar precisió construint 

variables noves (normalment no lineals) en funció de les originals. Aquestes variables solen 

dissenyar-se a partir del coneixement específic sobre el domini amb el qual es treballa. Per 

exemple, un dels problemes d'aquest projecte, és que els vehicles de més antiguitat tenen 

més emissions. Per això, cal construir una variable que capturi l'antiguitat dels vehicles, 

mesurada com la quantitat de dies des de la data de primera matriculació fins al final de 

l'any de l'exercici que es vol avaluar. Per exemple, com les dades avaluades són fins a 
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2018 (l'última matriculació observada és el28/12/18), la variable antiguitat per a un vehicle 

matriculat el 2018/12/20 serien 11 dies, o per al 2005/07/18 són 4.914 dies. Per 

conveniència, normalitzem aquesta variable per la quantitat mitjana de dies d'un any, 

365.25 (que té en compte els anys de traspàs). Els valors dels exemples serien llavors 11 1 

365.25 = 0.03011636, i 4914 I 365.25 = 13.453799. Aquesta normalització no afecta al model, i 

només serveix per identificar els valors dels coeficients resultants en una escala natural. Es va 

tenir en compte també la quantitat d'anys sencers, però no va donar el mateix rendiment. 

Més en general, es poden provar automàticament combinacions de variables. Com vam 

realitzar després una descomposició en PCA, no vam provar combinacions lineals, i només vam 

explorar el guany de rendiment dels algorismes amb combinacions no lineals. En concret, es 

van explorar totes les combinacions de segon grau, és a dir, totes les multiplicacions entre 

variables possibles. 

De les variables numèriques que disposem per a cada vehicle, seleccionem 8 d'elles: 

CILINDRADA, POTENCIA_FISCAL, POTENCIA_NETA, MASA_MAX, MOM, TARA, 

NUM_PL.AZAS, antiguitat, i al combinar-les obtenim 44 (= 9 • 812 + 8) variables del tipus 

TARA * CILINDRADA, ANTIGUITAT * POTÈNCIA FISCAL, etc. 

El model lineal utilitzant totes aquestes variables aconsegueix les mètriques següents: 

Combustible RMSE Train R2 Test R2 MAPE 

Dièsel 12.7 0.814 0.815 7.3% 

Gasolina 12.3 0.79 0.75 6.1% 

HEV 53.7 0.89 -10.7 4.5% 

Altres 11.8 0.80 0.76 6.9% 

Notem que alguns combustibles ara mostren una diferència entre el coeficient de 

determinació d'entrenament i de prova, indicant que tenim algun grau de 

sobredeterminació (overfit). En particular, els vehicles HEV no donen un bon coeficient. El 

guany pel que fa ats models sense totes aquestes variables dissenyades dóna un guany 

aproximat d'un 5% extra al R2 de prova. Si bé matemàticament aquest guany podria estar 

justificat, el model resultant i els seus coeficients perden Ja major part de la seva 

interpretabilitat, i és important llavors sospesar els avantatges i desavantatges d'utilitzar 

aquestes variables extres. . ~ ...... 
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4.5. Significances 
Els resultats d'una regressió lineal es poden interpretar amb més detall veient el nivell de 

significança estadística trobada per a la regressió, i per a cada un dels coeficients per 

separat. En particular, cada coeficient de la regressió té associat un error estàndard, i es 

pot calcular un valor-p per a cada un d'ells. Amb els valors-p podem establir algun valor 

límit sota del qual considerem què canvis en aquesta variable es tradueixen en canvis 

significatius en la variable objectiu (usualment s'utilitza el límit 0.05). 

En els exemples calculats més amunt, traient les variables MOM i NUM_PLAZAS, obtenim 

que totes les variables tenen significança alta per a tots els combustibles. És important 

notar que per aquest anàlisi no estem fent servir la transformació a l'espai ortogonal de 

PCA, la qual cosa proporcionaria una possible millora en els resultats però confondria la 

manera d'estudiar les significances de les variables originals. 

A continuació detallem els resultats de les significances nivells d'error per a cada 

coeficient de cada combustible: 

..... "", . ............ . '" ,~ ---" ... .... ._. •. .- '1 

' . '11 ' • ' ' ,'f • 

~·f l. <J 1::7 l t i l~ . : • , I ,, 

,1 .............. _ ...... _ ....... _ . ____ ..... ,..,_. ·-· 
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DIESEL 
R-squared: 
Adj. R-squared: 

0.753 
0.753 

================================================e===~~========================== 

8.975] 

const 
-22.467 
CILINDRADA 
8.817 
POTENCIA_FISCAL 
8.754 
POTENCIA_NET A 
-8.161 
MASA_MAX 
e.00e 
TARA 
8.079 
antiguity_years 
2.879 

GASOLINA 
R-squared: 
Adj. R-squared: 

coef 

-22.8785 

0.0164 

0.6686 

-0.1633 

0.0ee4 

0.8786 

2.8631 

std err 

8.218 

0.088 

8.043 

8.881 

1.62e-85 

8.000 

8.808 

0 . 764 
8.764 

t P>ltl [8,025 

-189.094 e.e00 -23.290 

73.887 e. e0e 0.816 

15.487 e. 00e 0.584 

-124.619 8.880 -0.166 

27.805 0.0ee e.eee 

649.828 e.000 0.878 

347.724 e.e80 2.847 

================;====~================~::==============~~=======~=============== 

=== 
coe f std err t ·P>Itl [8.825 

0.975] 

------- - ------ -- ----------~------------------ · ----------------------------------

const 
17.609 
CILINDRADA 
0.ee8 
POTENCIA_FISCAL 
4.256 
POTENCIA_NETA 
0.021 
MASA_MAX 
8.887 
TARA 
0.034 
antiguity_years 
2.009 

17.2020 8.208 82.853 

8.8074 e.000 31.909 

4.i785 8.039 186.829 

0.0193 0.e01 18.899 

8.0867 8.088 25.415 

8.8334 e.888 108.944 

1.9912 8.eeg 225.091 

• 4 ~__.. •• , .,.,._ ..... ~··· · ., , -·...- ·~ · ~ ... ... ~. 

f li ' 1 f , , " 

: 1 ~ r· ~- "} 
' , Llf 
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e.eee 16.795 

e.eee e.007 

e.eee 4.191 

e.ee0 e.e17 

e.eee 0.906 

e.eee 8.833 

e.eee 1.974 
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HEV 
R-squared: 
Adj. R-squared: 

8.824 
9.824 

., 
' 

~ .f • , "'¡ H' ,., f\ f 

..• ,:., .·.' . dl 

..... . .. ............... --..... - ~--

==========~================~=========-========:=========~====================:== 

=== 
coe f std err t P>ltl [8,825 

0.975] . . ~ 

----------------------------------~"--------------------------------------------

const 16.1590 
17.599 
CILINDRADA e.9é37 
0.985 
POTENCIA_FISCAL -8.4927 
-8.274 
POTENCIA _NETA 8.2418 
0.248 
MASA_MAX 8.0302 
0.031 
antiguity_years 8.3844 
0.339 

O TROS 
R-squared: 
Adj. R-squared: 

8.689 

8.881 

8.112 

8.883 

e.8ee 

9.917 

8.603 
8.683 

23.455 

6.818 

-4.419 

77.615 

87.485 

17.476 

e.eee 14.880 

0.e09 8.993 

e.ee8 -8.711 

e.eee . 8.236 

8.eee e.e29 

e.e9e 9.278 

===========================~========g=========================================== 

=== 
coef std err t P>ltl [9.025 

0.975] 

const 11.4731 2.871 3 . 997 e.08e 5.845 
17.181 
CILINDRADA 0.0229 e.e84 5.896 e.000 8.014 
0.832 
POTENCIA_FISCAL 2.2217 9.784 2.835 0.995 0.685 
3.758 
POTENCIA_NETA 8.9775 9.018 4.302 0.e09 e . 042 
0.113 
TARA 8.0403 8.e02 21.288 0.8e8 8.837 
9.844 
antiguity_years 2.1215 8.119 17.881 0 . 089 1.888 
2.355 

Per a una estimació global del model hem d'inspeccionar els residus en cada punt, i 

verificar que no hi ha informació no capturada mitjançant patrons obvis - és a dir, que els 

· residus estan dispersos al voltant del zero de manera homogènia per a tot el rang de 

predicció. 

Observem els següents patrons en els residus: 
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Veiem que per als motors de gasolina i dièsel, els residus mostren diversos outliers i una 

lleugera tendència a la heteroscedasticitat, és a dir, que la variància dels errors no és 

constant per les observacions realitzades. Això porta a concloure que els errors en les 

variàncies no són completament fiables, però els coeficients són no esbiaixats (és a dir, és 

probable que les vari.àncies trobades no siguin les mínimes}. 

És recomanable estudiar més en profunditat les suposicions de fons que porten a aquesta 

distribució dels residus. Per exemple, si reproduïm la mateixa configuració però tenint en 

compte només e/s vehicles amb categoria M1 ,veiem un patró de residus una mica més 

simètrica, amb menys heteroscedasticitat (només a valors baixos de C02), tot i que encara 

hi ha outliers presents: 

DIESEL (solo Ml) 

300 
t, 

200 

100 

o 

- 100 

-200 

-300 

-400 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 

. Residual 

Els vehicles N1 per sí sols tene·n menys observacions, amb una tendència a la baixa dels 

residus: 
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4.6. Optimització de models lineals 

Utilitzant les regressions lineals descrites més amunt, es va realitzar una optimització dels 

paràmetres (variables, components PCA, categories separades o juntes) i es va escollir 

aquells que maximitzen les mètriques. Tenint en compte només les dades provinents de 

C02 de la DGT, es va arribar a un model lineal per a cada tipus de combustible: 

C02oléSEL = 0.01637 *CILINDRADA + 0.6687 *POTENCIA_FISCAL ~0.1633 

*POTENCIA_NETA + 0.0004367 *MASA.,.MAX + 0.07857 *TARA+ 2.863 

*ANTIGUITAT- 22.88 

C02GASOLINA = 0.01536 *CILINDRADA+ 2.831 *POTENC.IA_FISCAL + 0.0146 

*POTENCIA_NETA + 0.006599 *MASA_MAX + 0.03388 *TARA+ 2.0 

*ANTIGUITAT+ 20.2 

C02HEV . 

C02ALTRES 

= -0.007138 *CILINDRADA+ 2.071 *POTENCIA_FISCAL + 0.141 

*POTENCIA_NETA + 0.0316 *MASA_MAX + 0.002087 *TARA+ 0.2678 

*ANTIGUITAT+ 6.332 

= 0.02284 *CILINDRADA+ 2.222 *POTENCIA_FISCAL + 0.07852 

*POTENCIA_NETA + 0.0003962 *MASA_MAX + 0.03985 *TARA+ 2.121 

*ANTIGUITAT+ 11.36 
0 0 ~ ~-· - ... -.... ~ .._ __ ,...,,... O y 

I 
I 
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El rendiment del model final per a cada combustible és: 
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combustible RMSE Tràln R2 
I :rest R2 MAPE Components 

~ 

Dièsel 14.6 0.753 0.752 8.4% 6 

Gasolina 11.8 0.763 0.771 6.6% 5 

HEV 6.9 0.802 0.816 4.9% 6 

Uns altres 15.7 0.603 0.621 9.7% 6 

Si utilitzem la variable IDAE per a complementar els valors existents de C02, el model resultant 

és el següent: 

= 0.02527*CILINDRADA + 0.07.175*POTENCIA_FISCAL 

-0.1924*POTENCIA_NETA + 0.0.004.972*MASA_MAX + 0.08.138*TARA + 

3.12 *ANTIGUITAT- 33.54 

C02GASOUNA = 0.01696*CILINORADA + 3.1 *POTENCIA_FISCAL + 

0.002.618*POTENCIA_NETA + 0.007.507*MASA_MAX + 0.03.776*TARA·+ 

2.664*ANTIGUITAT + 8.355 

= -0.008.084*CILINDRADA + 2.457*POTENCIA_FISCAL + 

0.1777'POTENCIA_NETA + 0.0295*MASA_MAX + 0.0.002.655*TARA + 

0.3988*ANTIGUITAT + 6.421 

C02ALTREs = 0,02284 *CILINDRADA+ 2.222 *POTENCIA_FISCAL + 0,07852 

*POTENCIA_NETA + 0.0003962 *MASA_MAX + 0,03985 *TARA+ 2.121 

*ANTIGUITAT+ 11.36 

Amb aquestes mètriques: 

I 
l 
I 

. •.-·•·· -~ 

Combustible RMSE Train R2 Test R2 MAPE Components 

Dièsel 14.5 0.806 0.806 7.9% 6 

Gasqlina 12.1 0.823 0.834 6.4% 6 
·~ 

HEV 7.5 0.799 0.800 5.2% 5 
__.._ --

l ' 
Uns altres 15.7 0.603 0.621 9.7% 6 ... ' 
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4.7. Quadrats mínims no-negatius 

Notem que els paràmetres de la secció anterior, amb la seva transformació a components 

principals, resulten en alguns coeficients negatius que no són intuïtius, per exemple, potència 

neta per als motors dièsel. Això es deu al fet que es tracta d'un model estadístic, i no físic, i les 

variables seleccionades simplement minimitzen la fórmula indicada (en aquest cas la norma L2 

de les variables dependents). Encara que en principi correctes, aquestes fórmules ens dificulten 

la interpretació, i per això se suggereix una exploració d'un model de quadrats mínims amb 

restriccions, en particular l'anomenat Non-Negative Least Squares. En aquest problema 

d'optimització, donada una matriu A i un vector i, es busca trobar el vector x que minimitza la 

distància ¡Ax- if subjecta. al fet que les components de x siguin positives. Donada la seva 

forma, és un problema convex, del tipus que es troba en programació quadràtica, i se soluciona 

de ma~era iterativa (en el nostre cas, simplement amb una llibreria del llenguatge Python que 

implementa aquesta solució, scípy.optimize.nnls). 

Aplicant aquesta solució hem de descartar la descomposició en components principals, tot i 

que ja vam veure en la secció anterior que no era òptim descartar massa components. D'altra 

banda, per a aquesta solució resulta més convenient separar els vehicles en categoria M1 i N1 

del combustible dièsel. 

Després d'optimitzar, utilitzant tant les dades de C02 proveïdes per la DGT com les dades de 

de C02 obtingudes de I'IDAE, es van aconseguir les mètriques següents: 

Combustit>le Categoria RMSE Traln R2 Test R2 MAPE 
. -

-~ 

DIÈSEL M1 12.9 0.824 0.824 7.28 

N1 16.3 0.853 0.85 ' 6.9 
'""~ . .. 

GASOLINA M1 i N1 12.0 0.837 0.837 6.3 
..... ... 

HEV M1 i N1 7.5 0.798 0.79 5.1 
- ~ 

AL!TRES) M1 i N1 15.5 0.609 0.59 9.5 

Ets residus per a cada combustible guarden similitud amb els dels models de regressió lineal, 

amb una lleugera heteroscedasticitat i una tendè[lcia a subestimar les emissions de vehicles 

amb valors alts de C02 . 

. f \I ' l'I 4 • _,-

I ~. t .. ~:;; .,, íTç , ·: . ...... "~· ~ ... , - ~ 

f 

·---~----
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Finalment, cal preguntar-se si la tendència a subestimar les emissions de vehicles amb alts 

valor de C02 és un problema dels models que hem avaluat o de les mateixes dades: hi ha 

menys vehicles amb alts valors de C02; i com hem vist en l 'exploració inicial hi ha molts 

valors que probablement siguin erronis per al C02 (valors exageradament alts per a cotxes 

petits, o valors molt petits per a cotxes grans) que poden introduir el biaix observat. 

.. 
j 

, 
I -
I 

•<1.· . . : !7JLL 

·---·.-----.....·--·!. ~_:, -
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4.8. Comparació amb altres models 
4.8.1. Arbres de decisió 

Els mètodes que fan servir arbres de decisió per a l'aprenentatge automàtic són 

considerats com alguns dels millors algoritmes per a l'aprenentatge supervisat. Un model 

típicament emprat per la seva senzillesa i gran interpretabílitat és la d'arbres de decisió. Els 

arbres de decisió presenten una solució al problema de classificació i regressió, i són 

creats a partir de la partició recursiva, tal que cada node o fulla de l'arbre representa un 

punt de deliberació i decisió. 

Atès que només volem utilitzar aquest model per comparar els resultats amb el model de 

regressió lineal, només valorarem el paràmetre de màxima profunditat per a establir la mida 

òptima de l'arbre. Com més gran sigui l'arbre més gran és la quantitat de possibilitats o decisió, 

però al mateix temps s'augmenta la possibilitat d'establir massa normes que no serveixen per 

obtenir un millor resultat. És per això que és tan important validar la mida dels arbres. 

A la taula següent es mostren les mètriques usades per a avaluar aquest model per als diferents 

combustibles: 

Combustible RMSE Train R2 TestR2 MAPE 

Dièsel 16.07 0.922 0916 9.01% 
~ .' ~. 

Gasolina 12.65 0.939 0.925 6.23% 

HEV 5.03 0.97 0.96 2.72% 
~ 

Altres 13.03 0.984 0.876 6.23% 

Podem observar que aquests models no lineals obtenen una precisió niolt més gran que els 

models lineals. En la gràfica següent veiem el valor correcte de C02 en funció de la predicció 

d'un únic model per a tots el combustibles: 

., .... .. . ·· ' ... ' 
h• .. O í ; fi • f. 1 .. : .. .• 
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Podem observar que les prediccions són clarament no lineals, ja que cada observació cau 

a una fulla de l'arbre. A més a més, observem que tot i ser un únic model per a tots els 

diferents combustibles, s'observa una precisió molt bona. 

4.8.2. XGBoost 

Extreme Gradient Boosting, més conegut com XGBoost, és un model no paramètric basat 

en la tècnica de gradient boostíng mitjançant la creació d'arbres de decisió. Aquest mètode 

és conegut per ser un dels mètodes més eficaços a l'hora de predir taules estructurades. A 

més, aquest mètode té l'avantatge que pot tractar amb valors mancants sense la necessitat 

que siguin imputats prèviament. Això, juntament amb la seva alta flexibilitat i capacitat de 

paraHelització el fan un candidat perfecte per al problema a solucionar. 

El major inconvenient per a l'ús d'aquesta tècnica és la baixa interpretabilitat. En créixer 

arbres de decisió, ja siguin regressors o classificadors, un sobre l'altre, corregint els errors 

dels previs arbres, és difícil obtenir una avaluació de quines són les variables que més 

influeixen a l'hora de prendre les decisions. La forma més senzilla d'avaluar la importància 

de les variables és mesurar els pesos que donen aquests arbres a les variables utilitzades 

per predir el valor desitjat. La gràfic~ se.i;J,Q~"!_t _mostra un exemple: 
~ ···"-·--. ···--.... .. .. 

• " · • • •'' ' 1 • . . , 

f hu:>i~; ff<t< , . 
1. . - ._, '· · ' 

- • ., ~~ --·. · . ,.. rl "" ~ 0 I .. I. .. ' · • • L 

ft ' lv', .. :.: -----·· ~--" 

214 



Feature importance 
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En el següent gràfic també podem observar la forma en què les particions dels arbres són 

creades mostrant l'exemple d'un dels arbres creats per predir el valor de C02: 

. ,, . . ,·. ' 't; ... 

. ' ·- '> .... , t ,\ .. r .. "Q 
k; , • . t, l .• \ • • L 

Els valors de les fulles llavors són ponderats i agrupats per tal d'obtenir una predicció final 

per a cada observació. Com ja hem esmentat, els valors que falten no han de ser imputats, 

ja que si hi ha un valor mancant, s'assumeix -que la norma de l'arbre és que l'observació va 

per la partició a la qual pertanyen el major nombre d'observacions amb valors no 

mancants. D'aquesta manera també es poden tractar amb els valors que falten sense haver 

d'imputar-los. Això és una de les majors avantatges que presenta aquest model, ja que 

resulta innecessari tota la part d'imputa.ció de valors buits. 
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Un altre cop, hem fet un únic regressar per a tots els combustibles. Com podem observar 

en el gràfic, la regressió sembla bastant encertada pel que fa a la predicció del C02. En el 

següent gràfic observem que aquest mètode subestima en bastants casos els valors de 

C02. 

--~------ ----- -·-·--------, 

.~ --- ......... -..... _ _. ......... - --·· 
\. f ,, ' I . : ~f • • ... ; _ , ..... 

kt.~'J) .,J p~f.. L::,_: 
';.. r- n .,... . "O , 

""'. - .; ·' \ " • L 

.. . . 

La taula següent mostra les mètriques obtingudes a partir de la creacio de diferents models 

per a cada combustible. Observem que no comporta una millora substancial sobre els 

arbres de decisió, encara que probablement aquests resultats es puguin millorar 

probablement fent una validació adequada dels paràmetres d'aquest model. Aquesta 

validació no s'ha fet per culpa de la priorització dels models lineals en aquest estudi. 

f"'f 
Combustible ·RMSE Traln R2 Test R2 MAPE . . ! 

Dièsel 16.46 0.871 0.870 9.43% 
---

Gasolina 13.04 0.879 · o.88 6.78% 

'HEV 4.96 0.96Q 0.948 3.08% ·-- --··- .... 
1ütfes· ~ 12.86 0.946 0.918 7.59% 

~ 
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4.9. Validació contra les dades de I'IDAE 
Com es va comentar anteriorment, la columna d'emissions de C02 d'IDAE proveeix una 

font de dades independent que pot ser utilitzada de diverses maneres. Un cas possible és 

fer servir el valor d'IDAE en els vehicles que no tenen C02. Aquesta estratègia té 

l'avantatge que sembla enriquir el dataset substancialment, tant en nombre de vehicles 

com en la quantitat d'anys abastada. Per l'altre banda, les propietats estadístiques del C02 

JDAE són lleugerament diferents que les del C02 dels fabricants, i no s'ha pogut explorar si 

això és un defecte de les dades o si realment contenen informació diferent. 

En aquesta primera aproximació, el model lineal resultant utilitzant la combinació de dades 

de C02 de DGT i d'IDAE dona el rendiment següent: 

Combustlbl~ R.MSE Train R2 Test R2 MAPE 
-

-.: 

Dièsel 14.5 0.806 0.806 7.9% 

Gasolina 12.1 0.823 0.834 6.4% 

HEV 7.5 0.799 0.800 5.2% 

Altres 15.7 0.603 0.621 9.7% . 

És a dir, una millora · en les mètriques de R2 i MAPE, i un petit empitjorament deper 11 

RMSE. 

En canvi, podem fer servir el dataset d'IDAE com una validació dels resultats del model 

final que resulta d'entrenar només amb les dades de C02 de la DGT. En aquest cas, el que 

fem és prendre les dades de I'IDAE com els valors vertaders, i comparem el rendiment que 

té la nostra predicció contra el rendiment que té la columna de C02. 

Observem que la columna de C02 té millor correlació amb la de valors d'IDAE que els 

valors predits pel nostre model. En particular: 

I 
1 

.. -... -~-·· .. . ___ __....,.. ... ~· 
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..,. 
Gd2vsiD~E Preiliccio vs IPAE 

. ~ 
~ 

Dièsel 

RMSE 9.2 13.3 

MAPE 4.3 8.2 

R2 0.875 0.740 

Gasolina 

RMSE 6.1 10.8 

MAPE 2.3 6.2 

R2 0.938 0.802 

HEV 

RMSE 7.5 7.2 

MAPE 4.7 5.4 

R2 0.804 0.786 

Si grafiquem els valors d'ambdós enfront dels valors d'IDAE, identifiquem que el major 

problema es veu per als grans valors de C02, on el model predictiu tendeix a subestimar 

les emissions (que ja vam veure parcialment en l'estudi dels residus). 
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5. Conclusions 

5.1. Model final 
Considerant totes les exposiclons anteriors, i ponderant fortament la interpretabilitat dels 

models de predicció,· es va decidir utilitzar el model de quadrats mínims no negatius, amb 

les categories M1 i N1 juntes, excepte per als motors dièsel, descartant el nombre de 

places, i prenent com a objectiu la informació de C02 proveïda per la DGT .quan era 

existent, i la d'IDAE en el seu reemplaç. Com a variable dissenyada addicional a les 

variables originals, només es va conservar l'antiguitat, calculada com: 

antiguitat = (Dies des de la matriculació fins al31/12/2018) / 365.25 

S'entén que aquest càlcul es realitza una sola vegada per als vehicles en el parc actual, o 

quan un vehicle d'una altra comunitat es registra a Catalunya. 

Per tal d'estimar els errors, es realitza una validació creuada aleatòria amb 20 separacions, 

i es calcula el model final utilitzant totes les dades disponibles. 

Els coeficients finals per a cada combustible (amb l'error estimat en l'última xifra indicada 

entre parèntesis) són: 

DIÈSEL N1 DIÈSEL M1 GASOLINA HEV OTROS . 
CILINDRADA . 0.0114(3) 0.01642(6) 0.01149(1) o 0.034(3) 

MASA_MAX 0.0256(1) 0.01 140(8) o 0.0279(3) o 

MOM 0.0311(3) 0.0575(3) 0.0400(1) o o 

POTENCIA_FISCAL 2.70(7) o 3.88(4) 0.85(9) 0.0(4) 

POTENCIA_NETA 0.0264(6) o o 0.191 (9) 0.069(7) 
, 

TARA o 0.0051(1) 0.0095(1) o 0.0413(6) 

~. 
2.922(9) 3.47'1 (2) 2.605(2) 0.392(6) ANTIGUEDAD 1.99{4) 

~ ' . 
~ 

CONSTANTE -25.6(4) . -37.15(5) 4.35(9) 14.3(9) 19(1) 

Les fórmules, escrites de manera complerta i a precisió de 4 dígits uniforme, quedaríen de 

la forma següent: 
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C0201tseL-N1 = 0.01144*CILINDRADA +2.699*POTENCtA_FISCAL + 
0.02635*POTENCIA_NETA + 0.02562*MASA_MAX + 0.03115*MOM + O*TARA . . . 

+ 2.922*ANTIGÜEDAD -25.64 

C02~sEL·M1 = 0.01642*CILINDRADA +O*POTENCIA_FISCAL + O*POTENCIA_NETA + 
0.0114*MASA_MAX + 0.05745*MOM + 0.005106*TARA + 

3.471*ANTIGÜEDAD- 37.15 

C02.u-souNA = 0.01149*CILINORADA + 3.879 .. POTENCIA_FISCAL + O*POTENCIA_NETA _.. 

C02.Ht:V 

C02orRos 

O*MASA_MAX + 0.04008*MOM + 0.009541*TARA + 2.60S*ANTlGÜEDAD + 
4.35 

- O*CILINDRADA + 0.8533"POTENCIA_FISCAL + 0.1909*POTENCIA_NETA + 

0.02794*MASA_MAX + O*MOM + o•tARA + 0.3922*ANTIGÜEDAD + 14.28 

= 0.03399*ClLINDRADA + O*POTENCIA_FISCAL + 0.06862*POTENCIA_NETA 

+ O*MASA_MAX + O*MOM + 0.04134*TARA + 1.996*ANTIGÜEDAD + 18.89 

El rendiment del model final per a cada combustible és (amb l'error en la última xifra 

indicada en parèntesi): 

·-
~~bustible Categoria RMSE Traln R2 Test R2· MAPE Observacions 

.v. ,._-. 
DIÈSEL M1 12.9(1} 

N1 16.3(6) 
-"'-

GASOUNA . M1 i N1 12.0(2) 
~ ·-

HEV' M1 i N1 7.5(6) 
'""" .,..,.,_,,.~ 

OTRC:>S M1 i N1 16(2) 
"-

0.824(2} 0.824(3} 

0.853{1) 0.85(1) 

0.837(1) 0.837(5) 

0.798(1} 0.79(3) 

0.609(4) 0.6{1) 

i .... ! t ~ ' ... . ... 

7.28(3}% 

6.9(2)% 

6.32(6)% 

5.1(2}% 

9.5(7)% 

. ., 
' 

l 
~l<~(,S l . ~ f"H~ Cr ,'· · .... 

,~ " ~. ,.. f1 1~ ~n ' I ·l .... ... •• • ..• , • ·.·. ;t. I! • 
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5.2. Recomanacions futures f ' ' :: ~ J . i'.·~¡; 
En aquesta secció analitzem les ~ossi~~~a~~~s futu~S' a -seguir ~n l'hipotètic cas que ... ... _ 
sigui oportú seguir millorant els models, tant d'imputació com d'estimació. 

En primer lloc, s'ha d'utilitzar mètodes per a netejar el camp de models. Com ja hem 

demostrat anteriorment, existeixen una gran quantitat d'errors existents a la base de dades 

a causa de la introducció errònia de caràcters. Aquesta neteja no s'ha pogut realitzar per la 

curta duració del projecte: i la gran dificultat que suposa o presenta netejar aq~:~ests de 

forma automàtica. Recomanem tècniques i eines que poden ser útils com ara l'OpenRefine 

deGoog/e. 

Una possible forma de procedir seria comptar els models més comuns a la base de dades, 

i poc a poc netejar les categories menys comuns, intentant trobar un model que 

teòricament hauria de ser el mateix, però a l'hora d'.introduir tes dades s'han introduït de 

forma errònia. 

Aquest mètode pot necessitar invertir molt de temps, però potencialment podria ajudar a 

mitigar l'observació que hem fet més a dalt: En els models proposats en aquest informe hi 

ha una molt alta possibilitat que dos vehicles idèntics (marcalf!lodel/any), que haurien de 

tenir /es mateixes emissions, apareguin amb un càlcul de C02 estimat diferent només 

perquè un d'ells té algun error en alguna de les seves característiques. Això no significa 

que hi hagi un error en el rnodel predictiu, sino en la base de dades i parcialment en com 

s'imputen els valors buits. 

En segon lloc, seria recomanable explorar altres models gue molt probablement siguin 

més precisos a l'hora d'estimar els valors de C02 desitjats. En aquest informe només hem 

treballat amb dos dels mètodes més comuns, que són els arbres de decisió i els Extreme 

Gradient Boosting, els quals donen uns resultats molt vàlids sense incidir en la validació 

dels paràmetres. És més, per a tots els combustibles, les mètriques mostrades superen la 

regressió lineal. El problema d'aquests models és l'alta complexitat i, en el cas de 

I'XGBoost, la difícil interpretabilitat. Aquest darrer model presenta la gran avantatge que 

suposa la capacitat de no haver d'imputar els valors mancants, encara que, en qualsevol 

cas, és recomanable valorar tant amb els mètodes proposats d'imputació com sense ells, i 

veure com es poden aconseguir millors resultats. El balanç entre precisió i interpretabilitat 

és un dels temes més discutit!? dins <;1~1. ,món de la inferència estadística computacional. · 

Degut ats requeriments d'aquest estudi, s'han emfatitzat els models lineals, però seria 

interessant fer una exploració més detallada sobre altres models. 

En tercer lloc, seria recomanable treballar més en profunditat la validació dels resultats 

comparant aquests amb les dades provinents d'IDAE, per entendre Ja lleugera 

heteroscedasticitat observada en els residus. 
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Finalment, caldria revisar la variable DES_TIPO, on podem observar moltes incongruències. 

Vehicles que en teoria són M1 o N1, apareixen com a motocicletes en el camp de 

DES_TIPO. El problema, com ja hem esmentat abans, és que no tenim forma addicional de 

corroborar quin dels dos camps és corr~cte .. 

. • .. .. \ ". 

r :. • .• •• I~ 
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Assumpte: projecte de llei per la qual es modifica la Llei 16/2017, de 1'1 
d'agost. pel que fa a 11mpost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica. 

En relació al projecte de llei per la qual es modifica la Llei 16/2017, de 1'1 
d'agost, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica, pel que fa a l'impacte pressupostari que 
comportaria l'aplicació de la llei cal considerar dues fases: una primera fase 
de posada en marxa i implementació del tribut i, una segona fase1 de gestió 
ordinària del tribut, per això quest informe inclou l'impacte econòmic de 
diferents exercicis fins arribar a l'estabilització de les'despeses previstes. 

Les despeses, que es troben desglossades en diversos conceptes, son les 
següents: 

a) Increment dels llocs de treball necessaris per assumir la gestió de 
l'impost: 

Any 2020 812.063,71 € 
Any 2021 1.535.235,65 € 
Any 2022 1.305.807,05 € 
Any 2023 772.851,79 € 

Tal com es desprèn de les dadesr a la primera fase, que comprèn els 
exercicis 2020 a 2022; atesa la tasca de implementació de l'impost (que 
inclou la incorporació de les motocicletes l'any 2021) caldrà la Incorporació 
d'un nombre superior d'efectius, la qual cosa implica un major cost en 
aquests primers exercicis. En el cas de l'any 2020, i atès el calendari 
d1mplantació, s'ha imputat parcialment el cost del personal necessari. · 

Passeig de la Zona Franca , 46 
08038 Barcelona 
Telèfon 93 551 50 00 
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b) Increment del cost de l'encàrrec de gestió entre el Departament de 
Presidència i l'Agència Tributària de Catalunya per a l'atenció telefònica a 
través del 012, i que ascendeix als imports següents: 

Any 2020 275.000 € 
Any 2021 206.250 € 
An'j_ 2022 103.125 € 
Any 2023 51.563 € 

e) Obres adequació 2a, planta de la seu central de I'ATC a la Zona Franca i 
subministrament de mobiliari: ascendeixen a un total de 182.910,00 euros 
que es desglossen de la següent manera: 

• Obres adequació 2a. Planta edifici 
• Subministrament mobiliari 

47.910€ 
135.000€ 

Aquestes despeses estan incorporades en el pressupost prorrogat 2019, 
amb previsió d'execució a l'exercici 2019. 

d) Increment depesa postal: aquest concepte inclou tant la impressió de les 
notificacions massives com les despeses postals, que ascendeixen als 
imports següents: 

Any 2020 10.200.000 € 
Any 2021 10.030.000 € 
Any 2022 3.510.500 € 
Any 2023 . 1.062.500 € 

Cal considerar que als exercicis 2020 i 2021, resulta necessària la notificació 
personal.. A partir del 2022, la notificació es produeix mitjançant la 
publicació del padró. 

Per al càlcul de 11mport de l'any 2021, s'han considerat, d'una banda, que 
es produirà la incorporació al padró de les motocicletes i la possible 
reiteració de notificacions. 

Passeig de la Zona Franca, 46 
08038 Barcelona 
Telèfon 93 551 50 00 
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e) Costos de les aplicacions informàtiques: aquest concepte inclou les 
diverses aplicacions que seran necessàries per l'elaboració del cens i la 
implementació i gestió del tribut: 

Any 2019 1.993.900,22 € 
Any 2020 4.341.671,42 € 
Any 2021 . 1.208.926,05 € 
Any_2022 1.122.386,75 € 
Any 2023 _j_~.258..:.t?43,27 € ...... 

Com es desprèn de les anteriors quantitats, hi ha una primera fase 
d,inversió on hi ha un cost més elevat i una segona fase en que les 
despeses esdevenen recurrents i són de menor quantia. 

Director 

Passeig de la Zona Franca, 46 
08038 Barcelona 
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Costos TIC· tats.a I tió del' td -

Costos TIC imputats a la gestió del impost 

de emissions de C02. 

' .,.----.- Desenvolupament 
..... _.... .;.";Jt._J, 

- --- -"- .~-.__ 

Cens de vehicles 

e-SPRIU Gestió del Padró i Impost (TRM) 

SRC- Servei relació amb el Contribuent 

Finançament Fons.FEDER (e-SPRIU i SRC) 

CPD + llicencies 

;rota l' 
~ 

L ~ r~ .. 

deC02 

Exercicis de inversió en infraestrutura i 
llicencies , construcçió i depuració del 

cens, i programari per la gestió del 

impost amb alta volumetria (4 millions 

de rebuts) 

". 2019 2020 
- ··-

968.184,81 387.273,92 
1.066.487,35 1.828.264,02 

500.943,47 858.760,23 

-783.715,41 -1.343.512,13 

242.000,00 2.610.885,37 

'1.993.900,22 4.341.671,42 . 

- - e " .. . 
' 

Exercicis amb poca inversió, pero amb costos de Xifres expresades amb 
manteniment de tota la plataforma de serveis IVA 

2021 .. I 2022 
r 

2023 ·:-- ~ Total - " l' ___ _,¡ ·-··---- · < . 

96.818,48 77.454,78 58.091,09 1.587.823,08 
457.066,01 365.652,80 274.239,60 3.991.709,78 
257.628,07 214.690,06 171.752,05 2.003.773,88 

:-357.347,04 -290.171,43 -2.774.746,00 

754.760,53 754.760~53 754.760,53 5.117.166,97 

1.208.926,05 I ~.122.386,75 1.258.843,27 [ 9!925.727fJ..or 
.... --- -- -!1'-~ -
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Necessitats plantilla per a C02. Evolució 2020~2023 

2020* . 2021 2022 2023u TOTAl 
jOCGT ---- -- - -----------] 

Atenció presencial/consultes 7 7 S 2 

Al·legac:ions/Recursos/Comprovació 

OTBN** 

3 DOTI+ 14 OOTT (1 auxiliar x oficina)** 

:subto~àliefectius~ÓGGT 
,Cosf •(sou'+" SS)* 

OCR 

7 
2 

17 

33 
729.269,39 

7 
2 

17 

33 

972.359,18 

4 2 

1 0,5 

17 8,S 

27 13 
796.164,12 380:530,46 

Ajor-naments/Fraccionaments 3 3 2 

Recursos 3 3 2 

Embargaments 3 3 2 

9 

314.493,50 

9~ 

314.493,50 
6 

197.171,91 

2.878.323,15 

826.158,92 ' 

IGE I Règim Interior ------- -- -] 

Registre í notificacions s S 3 3 ·· · .: ; · 

Gestió Econòmica 3 3 3 3 

8 8 6 6 
82.794,32 248.382,97 195.1_!~;42' 195~ 1'49~42 

-
' 721.476,13 

:rOT Ab -
... ~1 50 -- 42 25 

...... _ , ~~-'!\o_ .... '~· - - -~ ' Çòjj(~S$)• - -· 812.063~71 1.535¡·235¡65 ~ 1.305.807;05 . 772.851179 4.425~958,20 

*Atès el calendari d'implantació previst aS 2020, el personal d'OCGT (informació/al·legacions/revisió) s'imputa des d'abril {9mesos) i el de GERI 
(notificacions i registre) des de setembre (4 niesos). 

**l'efectiu addicional incorporat a les DT/ OT, consolidarà en plantilla, tot i que a nivell de funcions es dedicarà parcialment a C02 (estimem un 
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