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Disposició: Avantprojecte de llei de modificació de tJ_l-I~UG1Zo.1~i.cae 1'1 d''à~, pel 
que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica. 

Departament: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 

Impacte pressupostari de l'impost: forquilla entre 148.444.397 i 136.904.812 

Fets 

1. L'impost sobre les em1ss1ons de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica es va crear per la Llei 5/2017, de 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 begude~ ensucrades envasades i sobre 
emissions de diòxid de carboni. Amb posterioritat la regulació d'aquest impost 
_s'incorpora a la Llei 16/2017 de 1'1 d'agost, del canvi climàtic. 

2. Alguns dels preceptes de la Llei esmentada foren objecte de recurs 
d'inconstitucionalitat pel president del Govern de l'Estat davant el Tribunal 
Constitucional, el qual, mitjançant sentència de 20 de juny de 2019 ha validat el 
tribut. 

3. La posada en marxa de la implantació efectiva de l'impost ha fet evidents certes 
mancances de la regulació vigent que feien necessària la modificació legislativa 
atès que afectava a qüestions que no podien ésser resoltes en reglament. 

4. Aquesta avantprojecte de llei té per objecte donar solucions a dites qüestions, en 
aquest sentit es concreten els supòsits de subjecció en el cas de les persones 
jurídiques i s'estableix un sistema de determinació de les emissions de diòxid de 
carboni per a aquells vehicles dels quals no es disposa de dades oficials . 

5. També s'efectuen · modificaCions de caràcter tècnic, que tenen per finalítat la 
concreció de conceptes, com per exemple, la denominació de vehicles, alhora que 
també es desenvolupen els articles referits a la gestió de ltimpost mitjançant padró. 

6. Una de les novetats en aquestes modificacions, el constitueix la introducció d'una 
bonificació en quota prevista per la domiciliació del pagament i un altre modificació 
important és el canvi en la data de meritació de l'impost que passa de 1'1 de gener 
al 31 de"desembre. 

7. En la memòria econòmica de la Direcció General de Tributs de 31 de juliol de 2019 
s'estableix que les modificacions efectuades en la regulació de l'impost tindran. 
amb les dades de recaptació estimades per aquesta direcció i els costos 
d'implementació i desenvolupament establerts en la memòria del Director de 
l'Agència Tributària de Catalunya, del següent impacte: 
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_Anàlisi econòmic (cost-benefici} de l'Impost 

Despeses 

Ingressos (implementació i Resultat impacte 

Any (recaptació) desplega ment (íng·desp) 

2019 o 2.176.810 ~2 .176.810 

2020 38.556.762 15.628.735 22.928.027 

2021 155.552.506 12.980.412 142.572.094 

2022 154.486.216 6.041.819 148.444.397 

2023 140.050.570 3.145.758 136.904.812 

Es fa constar en el mateix informe que l'exigibilitat de l'impost per a l'exercici 2018 
suposaria una retroactivitat que és considerada inconstitucional, ni tant sols per als 
vehicles dels quals es disposa de dades oficials d'emissió atès que suposaria un tracte 
de desigualtat entre els contribuents davant l'ordenament jurídic. 

Pel que fa a la recaptació de les motocicletes, tot i la moratòria d'un any prevista per 
aquests tipus de vehicles, (s'exigirà partir de l'any 2020), és impossible de calcular 
atès que només es disposa de les dades oficials d'emíssió d'un 18% del parc actual 
. de motocicletes. 

Conclusions 

Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament pressupostari, informa 
favorablement sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de 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. 

La directora general de Pressupostos 
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