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·mm Generalitat de Catalunya 
WlG Departament de la Presidència 

Secretaria del Govern 

VICTOR CULLELL i COMELLAS, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

CERTIFICO: 

Que en la sessió del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya del dia 25 de setembre de 
2019 ha quedat vista, prèviament a la sol·licitud de dictamen al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, la iniciativa SIG19VEH1123 Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
16/2017, de 1'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid 
de carboni dels vehicles de tracció mecànica . 

. ·1, perquè alxí consti, .tiiuro aquest certificat a Barcelona. 
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Departament de la Vicepresidència I d'Economia i Hisenda • 
ASSESSORIA JURIDICA CTESC 

30/09/2019- 17:0~8,__ __ _ 

Justificant de lliurament e-Valisa 

Objecte del lliurament 

Assumpte 

De 

Pera 

Visualitzadors 

llegit per 

Opcions de l'enviament 

Documents annexos 

Petició dictamen CTESC AVP Lleí modificació Llei 16/2017 canvi 
c_liJ!làti.c, impf?st emission~ CO? 
Jose Luis Garcia Ramírez 

(A 'SESSORI JURIDICA} 

Lluís Franco Sala 

(null) 

Olga Garcia lñiguez 

(RE"'Pú:'JS ABLE DE REL 

Tereslta ltolz Cruelts 

(SECHEïARJ:A GENERAL) 
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PETICIÓ DICTAMEN CTESC_signada.pdf 

v2 Proposta Modificació Llei impost C02 Ct 25 09 sn .docx 
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MEMÒRIA AVAlUACIÓ IMPACTE definitiu SIG.pdf 

Memòria general 29 juliol Impost IC02 SIG.pdf 
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Informe jurídic preliminar Llei modif 16 2017.pdf 
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~ign_ant __ 

Ens 

Data 

Entitat de certificació 

Contingut 

Benvolgut President, 

Serveis Administracio Electronica 

30/09/2019- 17:08 

Consorci Administració Oberta de Catalunya 

O'a.~ord amb _el que pre~eu l'article 2.1 d~ la Ll~i 7~0~5, d: ~ -~~jur:!l, d~l Consell de !~ball, Eco~òmic i Soc!~l d_e 

Aquest justtftC811t6s un llo<:ument electrònic. signat per raplieació. que acredtta la tramesa I 11111i•lnl d'aquuta valisa Conserveu~o on format electtònlc corn a ju$bficant de~ 11\Jrament. 
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