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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del canvi climàtic
200-00001/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
La Ponència de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, nomenada el dia 

6 de juliol de 2016 i integrada pels diputats Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialis-
ta; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa 
Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya 
e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, i Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat 
designat ponent relator, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Re-
glament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 26, 31 de gener; 
6, 13, 20, 27 de febrer; 6, 20, 27 de març; 3 d’abril; 15 de maig i 21 de juny de 2017. 
Han assessorat la Ponència la lletrada Esther Andreu i Fornós i l’assessor lingüístic 
Joan Fibla i Sancho.

Després d’estudiar el Projecte de llei del canvi climàtic i les esmenes presenta-
des, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la 
Ponència ha establert l’Informe següent:

Projecte de llei de canvi climàtic

200-00001/11

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació al llarg de tot el text

Modificar «Baix en carboni» per «neutre en carboni»

Capítol preliminar. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objectiu
1. L’objectiu d’aquesta Llei és contribuir a l’assoliment d’una societat innovadora, 

sostenible i econòmicament competitiva amb baixes emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.

2. Constitueixen també objectius d’aquesta Llei:
a) La disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya 

per tal de contribuir a la transició cap a una societat amb una baixa intensitat de 
consum de combustibles fòssils.

b) La reducció de la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i 
dels ecosistemes davant els impactes adversos del canvi climàtic, així com la creació 
i el reforç de les capacitats nacionals de resposta a aquests impactes.
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c) L’adaptació dels sectors econòmics i la incorporació de l’anàlisi de la resilièn-
cia al canvi climàtic en la planificació de les infraestructures i de les edificacions.

d) El foment de l’educació, la investigació, el desenvolupament i la transferèn-
cia de tecnologia i la difusió del coneixement en matèria d’adaptació i mitigació del 
canvi climàtic.

e) L’establiment de mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable 
sobre tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal 
i els seus impactes.

f) Facilitar la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en l’ela-
boració i avaluació de les polítiques climàtiques.

3. La responsabilitat en l’assoliment dels objectius d’aquesta Llei és compartida pel 
conjunt del govern de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals, dels sectors pro-
ductius, dels agents polítics, socials i econòmics, així com de la ciutadania en general.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
De modificació total de l’apartat 1 de l’article 1

1. L’objectiu d’aquesta Llei és definir les estratègies de lluita contra el canvi cli-
màtic i els seus efectes, aplicant instruments concrets per a la mitigació i adaptació 
en les diferents polítiques sectorials, contribuint a la transició vers una economia 
baixa en carboni amb nul·les baixes emissions de gasos amb efecte hivernacle i efi-
cient en l’ús dels recursos.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació de l’article 1 del punt 1

Article 1. Objectiu
1. L’objectiu d’aquesta Llei és reduir a Catalunya i Aran les emissions de gasos 

amb efecte hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorint 
la transició cap a una economia amb nul·les emissions de GEH, competitiva, inno-
vadora i eficient en l’ús de recursos, amb l’objectiu final d’arribar a zero emissions 
l’any 2050.

Esmena 4
GP Socialista (1)
D’addició

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 1
«Article 1. Objectiu
1. L’objectiu d’aquesta Llei és contribuir a l’assoliment d’una societat innovadora, 

sostenible i econòmicament competitiva amb baixes emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.

L’objectiu primordial d’aquesta llei es donar compliment als objectius de reduc-
ció de les emissions de carboni fins a un 90% l’any 2050.»

Apartat 2
Esmena 5
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de l’article 1.2

2. Constitueixen també objectius d’aquesta Llei:
a) Contribuir a la transició cap a una societat on el consum de combustibles fòs-

sils tendeixi a zero, fent màxima la utilització de les fonts d’energia renovables au-
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tòctones, amb l’objectiu d’aconseguir un model econòmic i energètic no dependent 
dels combustibles fòssils a l’horitzó 2050.

b) La reducció de la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i 
dels ecosistemes terrestres i marins davant els impactes adversos del canvi climà-
tic, així com la creació i el reforç de les capacitats nacionals de resposta a aquests 
impactes.

c) L’adaptació dels sectors productius econòmics i la incorporació de l’anàlisi de 
la resiliència al canvi climàtic en la planificació de les activitats, de les infraestruc-
tures i de les edificacions.

d) El foment de l’educació, la investigació, el desenvolupament i la transferèn-
cia de tecnologia i la difusió del coneixement en matèria d’adaptació i mitigació del 
canvi climàtic.

e) L’establiment de mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable 
sobre tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal 
i els seus impactes.

f) Facilitar la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en l’ela-
boració i avaluació de les polítiques climàtiques.

Lletra a
Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició al punt a de l’apartat 2 de l’article 1

a) La disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i els contami-
nants de l’aire fins a la nul·la emissió a Catalunya per tal de contribuir a la transició 
cap a una societat amb una baixa intensitat de consum de combustibles fòssils i una 
millor qualitat de l’aire.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
D’addició a la lletra a, de l’apartat 2, de l’article 1

a) La disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya, 
d’acord amb les directives europees, per tal de contribuir a la transició cap a una so-
cietat amb una baixa intensitat de consum de combustibles fòssils.

Lletra f
Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De modificació de l’article 1 del punt 2 de la lletra f

2. Constitueixen també objectius d’aquesta Llei:
f) Promoure la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en 

l’elaboració i avaluació de les polítiques climàtiques.

Addició de noves lletres
Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
D’addició d’un nou punt g) a l’apartat 2 de l’article 1

g) La fixació de la petjada de carboni general de Catalunya i pels diferents sec-
tors, en la generació de productes i serveis i durant tot el seu cicle de vida.
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Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició d’un nou punt h) a l’apartat 2 de l’article 1

h) Establir objectius complementaris als objectius generals de reducció d’emis-
sions, vinculats a PIB i l’índex per càpita, per tal de definir el nivell d’assoliment de 
les polítiques de mitigació i desenvolupament de l’economia verda.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
D’addició d’un nou punt i a l’apartat 2 de l’article 1

i) Definir objectius sectorials d’acord amb els balanços d’emissions de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic i l’estratègia 2050 de la UE. Es considera que l’esforç i 
el potencial d’estalvi en emissions no és i no ha de ser igual per a tots els sectors de 
l’economia catalana. Per la qual cosa cal definir aquells sectors que tenen un major 
potencial de reducció amb menors costos econòmics i preveure objectius específics 
per a cada un.

Esmena 12
GP Socialista (2)
D’addició d’una nova lletra g

g. Impulsar el trànsit d’una economia que es basa en la cultura dels combustibles 
fòssils a una economia que es basa en les energies renovables, els recursos solars, 
l’eficiència energètica, l’economia circular i la fitoquímica.

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
D’addició d’unes noves lletres g, h i i a l’article 1 del punt 2

g) Que Catalunya i Aran esdevingui menys vulnerable als impactes del canvi cli-
màtic a través dels instruments de planificació i programació que s’estableixen en 
aquesta llei.

h) Contribuir a introduir els canvis necessaris en els sistemes econòmics, socials 
i ambientals que garanteixin llur funcionalitat en les noves condicions climàtiques.

i) El compliment dels compromisos internacionals envers el canvi climàtic ratifi-
cats per la Generalitat de Catalunya i la quota alíquota corresponent dels ratificats 
per l’Estat Espanyol.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 1.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 i el text del projecte amb el redactat següent:
«Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és la regulació de les mesures encaminades a la mitigació 

i l’adaptació al canvi climàtic, la definició del model de governança de l’Administra-
ció pública amb relació al canvi climàtic i l’establiment d’impostos com a instrument 
per a actuar contra el canvi climàtic.»

La ponent de CSP anuncia la retirada de l’esmena 10.
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 7.
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TEXT PRESENTAT

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei és d’aplicació a:
a) Les administracions públiques d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
b) Les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada.
c) Els ens sense personalitat jurídica que es relacionen amb el sector públic de 

Catalunya.
2. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya, les disposicions 

de la Llei s’han d’aplicar d’acord amb el repartiment competencial entre els diversos 
departaments de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Lletra b
Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió a la lletra b, de l’apartat 1, de l’article 2

b) les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada.

Addició d’un nou article
Esmena 15
GP de Ciutadans (1)
D’addició d’un nou article 2 bis que quedaria redactat de la següent manera

Article 2 bis. Principis
1. Per l’assoliment de l’objectiu indicat a l’article anterior es tindran en compte 

els següents principis:
Principi de deguda avaluació: aquest principi comporta el deure dels poders pú-

blics de dur a terme l’avaluació continua i periòdica de l’impacte mediambiental de 
qualsevol política pública vigent o prospectiva als efectes que el resultat d’aquesta 
s’hagi de tenir en compte en la presa de decisions respecte de la política concreta.

Principi de càlcul objectiu: aquest principi comporta el foment de la implemen-
tació de mecanismes de càlcul objectiu, conforme a criteris nacionals i internacio-
nals acceptats, de l’impacte mediambiental de l’actuació humana en un determinat 
sector.

Principi de proporcionalitat: aquest principi comporta el deure d’adoptar les 
decisions jurídiques i polítiques menys lesives disponibles en cada moment per a la 
consecució dels objectius.

2. Aquests principis, s’hauran de tenir en compte amb caràcter general i espe-
cialment en els següents àmbits: agricultura i ramaderia, aigua, biodiversitat, bos-
cos i gestió forestal, energia, indústria, serveis i comerç, infraestructures, residus, 
salut, transports i mobilitat, turisme, universitats i recerca i urbanisme i habitatge.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 14, 15 
i el text del projecte consistent a:

»redactar l’article 2 de la manera següent:
«Article 2. Finalitats
1. Aquesta llei té com a finalitats reduir les emissions de gasos amb efecte d’hi-

vernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir la transició cap 
a una economia neutra en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, competitiva, 
innovadora i eficient en l’ús de recursos.
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2. A més de les finalitats a què fa referència l’apartat 1, són finalitats específiques 
d’aquesta llei:

a) Contribuir a la transició cap a una societat en què el consum de combustibles 
fòssils tendeixi a ésser nul, amb un sistema energètic descentralitzat i amb energies 
cent per cent renovables, fonamentalment de proximitat, amb l’objectiu d’aconseguir 
un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles fòssils ni nuclears 
el 2050.

b) Reduir la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels eco-
sistemes terrestres i marins davant els impactes adversos del canvi climàtic, i també 
crear i reforçar les capacitats nacionals de resposta a aquests impactes.

c) Adaptar els sectors productius i incorporar l’anàlisi de la resiliència al can-
vi climàtic en la planificació del territori, de les activitats, les infraestructures i les 
edificacions.

d) Fomentar l’educació, la recerca, el desenvolupament i la transferència de tec-
nologia, i difondre el coneixement en matèria d’adaptació i mitigació del canvi cli-
màtic.

e) Establir mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre 
tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal i els 
seus impactes.

f) Promoure la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en 
l’elaboració i avaluació de les polítiques climàtiques.

f bis) Fixar els instruments de seguiment de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle de Catalunya i per als diversos sectors, productes i serveis i durant tot 
llur cicle de vida.

f ter) Definir els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle de Catalunya, establir els corresponents pressupostos de carboni globals i desa-
gregat a nivell sectorial en base al seu potencial de reducció.

f septies) Impulsar el compliment dels compromisos internacionals envers el can-
vi climàtic que vinculen la Generalitat i la quota alíquota corresponent dels tractats 
internacionals subscrits per l’Estat espanyol, d’acord amb els criteris de repartiment 
d’esforços que tinguin establerts.

3. La responsabilitat en l’assoliment de les finalitats d’aquesta llei és compartida 
pel Govern, els ens locals, els sectors productius, els agents polítics, socials i econò-
mics, i els ciutadans en general.

3 bis. El Govern, en els àmbits amb incidència de competències d’altres admi-
nistracions públiques, ha de vetllar perquè el desenvolupament sigui coherent amb 
les finalitats d’aquesta llei, mitjançant l’aplicació dels mecanismes de col·laboració 
adequats.»

»addicionar un article 2 bis amb el redactat següent:
«Article 2 bis. Principis d’actuació
1. Són principis d’actuació de l’Administració pública per a assolir els objectius 

d’aquesta llei els principis de deguda avaluació, càlcul objectiu i eficàcia.
2. El principi de deguda avaluació comporta el deure dels poders públics d’ava-

luar contínuament i periòdicament l’impacte ambiental de qualsevol política pública 
vigent o prospectiva per tal que el seu resultat s’hagi de tenir en compte en la presa 
de decisions respecte a la política concreta.

3. El principi de càlcul objectiu comporta el foment de la posada en pràctica de 
mecanismes de càlcul objectiu, conformement a criteris nacionals i internacionals 
acceptats, de l’impacte ambiental de l’actuació humana en un determinat sector.

4. El principi d’eficàcia comporta el deure d’adoptar les decisions jurídiques i 
polítiques més eficients disponibles en cada moment per a assolir els objectius.

5. Els principis de deguda avaluació, càlcul objectiu i eficàcia s’han de tenir en 
compte amb caràcter general i en els àmbits de l’agricultura i ramaderia, l’aigua, la 
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biodiversitat, els boscos i la gestió forestal, l’energia, la indústria, els serveis i el co-
merç, la pesca, les infraestructures, els residus, la salut, els transports i la mobilitat, 
el turisme, les universitats i la recerca, i l’urbanisme i l’habitatge.»

TEXT PRESENTAT

Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Acord voluntari: instrument que determina un compromís entre una adminis-

tració pública i una o diverses organitzacions públiques o privades per tal d’establir 
mesures voluntàries que contribueixin a la reducció d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle o mesures que fomentin l’adaptació al canvi climàtic, més enllà del que 
els obliga la normativa.

b) Adaptació: capacitat d’ajust dels sistemes naturals o humans al canvi climàtic 
i als seus impactes per tal de moderar-ne els danys o aprofitar les oportunitats.

c) Any base: Si no s’especifica el contrari, correspon a l’any que serveix de refe-
rència per al càlcul dels objectius de reducció d’emissions de GEH en el context del 
Protocol de Kioto.

d) Canvi climàtic: canvi en el clima atribuït directament o indirectament a l’ac-
tivitat humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial, i que se suma a la 
variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps comparables.

e) Gasos amb efecte d’hivernacle (GEH): els gasos amb efecte d’hivernacle són 
components gasosos de l’atmosfera, tant naturals com d’origen antropogènic, que 
absorbeixen i reemeten radiació infraroja. Als efectes d’aquesta llei seran conside-
rats GEH els regulats per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre canvi cli-
màtic i els que, en endavant, la Convenció pugui reconèixer.

f) Gran rehabilitació: conjunt d’obres que o bé consisteixen en l’enderrocament 
d’un edifici salvant-ne únicament les façanes, o bé constitueixen una actuació global 
que afecta l’estructura o l’ús general de l’edifici o l’habitatge rehabilitat.

g) Edifici de consum energètic gairebé nul: edifici amb un nivell d’eficiència 
energètica molt elevat, calculada d’acord amb la metodologia establerta a l’annex 
I de la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig re-
lativa a la eficiència energètica dels edificis. La quantitat gairebé nul·la o molt baixa 
de l’energia requerida ha d’estar àmpliament coberta per energia procedent de fonts 
renovables, inclosa l’energia produïda in situ o en el seu entorn.

h) Embornal: reservori que absorbeix o emmagatzema carboni com a part del 
cicle natural del carboni. Els embornals més comuns són l’oceà, l’atmosfera, el sòl, 
els boscos i la vegetació.

i) Emissions indirectes: emissions de GEH que són conseqüència de les activitats 
de l’organització, però procedeixen de fonts que són propietat o estan controlades 
per altres organitzacions. S’exclouen del seu àmbit les emissions conseqüència del 
consum d’energia elèctrica.

j) Escenari climàtic: representació plausible i simplificada del clima futur.
k) Indicador de canvi climàtic: expressió de l’evolució d’una variable relacionada 

amb l’avaluació de les polítiques de canvi climàtic. Exemples en són les emissions 
de GEH emeses a Catalunya, el balanç energètic de Catalunya, el nombre de viatges 
realitzats a Catalunya i el mode de transport, les dades sobre la disponibilitat d’ai-
gua o l’estrès hídric de Catalunya.

l) Mitigació: intervenció antropogènica que té per objectiu reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle o millorar els embornals.

m) Projecció climàtica: una projecció climàtica o pronòstic del clima és el re-
sultat d’obtenir una estimació de l’evolució real del clima en el futur, per exemple 
a escales de temps estacionals, interanuals o més prolongades. Atès que l’evolució 
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futura del sistema climàtic pot ser molt sensible a les condicions inicials, aquestes 
prediccions solen ser probabilístiques.

n) Recurs energètic: tota aquella substància de la qual hom pot obtenir energia a 
través de diversos processos.

o) Resiliència: capacitat d’un sistema humà o natural per anticipar, absorbir, 
adaptar-se o recuperar-se dels efectes d’un esdeveniment climàtic advers d’una ma-
nera oportuna i eficient.

p) Vulnerabilitat: grau en què un sistema és susceptible o incapaç d’afrontar els 
efectes adversos del canvi climàtic, incloent la variabilitat i els extrems climàtics. El 
grau de vulnerabilitat depèn del caràcter, la magnitud i la rapidesa de les variacions 
climàtiques i de les fluctuacions a què està exposat un sistema o sector, així com de 
la seva sensibilitat i capacitat d’adaptació.

ESMENES PRESENTADES

Lletra c
Esmena 16
GP Socialista (3)
D’addició

S’addiciona un incís a la lletra c de l’article 3
«c) Any base: Si no s’especifica el contrari, correspon a l’any que serveix de refe-

rència per al càlcul dels objectius de reducció d’emissions de GEH en el context del 
Protocol de Kioto. Es considerarà l’any base el 1990.»

Esmena 17
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació de l’article 3 c

c) Any base: Si no s’especifica el contrari, correspon a l’any que serveix de refe-
rència per al càlcul dels objectius de reducció d’emissions de GEH en el context del 
Protocol de Kioto, que va entrar en vigor l’any 2005.

Addició de noves lletres
Esmena 18
GP Socialista (4)
D’addició

S’addiciona una nova lletra q a l’article 3
«q. Economia circular: Economia en la que els diferents sectors utilitzen els pro-

ductes com els residus d’altres per a l’elaboració de productes i serveis, de tal forma 
que el consum de nous materials i el rebuig de materials usats es redueix al mínim 
amb l’objectiu de reduir al màxim la petjada ecològica.»

Esmena 19
GP Socialista (5)
D’addició

S’addiciona una nova lletra r a l’article 3
«r. Pressupostos de carboni: Quota permesa d’emissions de gasos d’efecte hiver-

nacle en un determinat període de temps, el pressupost podà ser d’emissions totals o 
desagregat per emissions segons àrees estratègiques.»
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Addició d’un nou article
Esmena 20
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’un nou article 3 bis

Article 3 bis. Deure de cooperació
El Govern de la Generalitat i la seva administració haurà cooperar de manera 

lleial amb la resta d’administracions públiques i autoritats d’Espanya i la Unió Eu-
ropea en la consecució dels objectius previstos a l’article 1.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 18.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 16, 17, 

19 i el text del projecte.
L’article 3 queda redactat de la manera següent:
«Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
b) Adaptació: capacitat d’ajust dels sistemes naturals o humans al canvi climàtic 

i als seus impactes per a moderar-ne els danys o aprofitar-ne les oportunitats.
c) Any base: any que, si no s’especifica el contrari, serveix de referència per al 

càlcul dels objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en el 
context del Protocol de Kyoto, que va entrar en vigor el 2005. Es considera com a 
any base el 1990.

d) Canvi climàtic: canvi en el clima atribuït directament o indirectament a l’ac-
tivitat humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la 
variabilitat natural del clima observada durant períodes comparables.

e) Gasos amb efecte d’hivernacle (GEH): components gasosos de l’atmosfera, 
tant naturals com d’origen antropogènic, que absorbeixen i reemeten radiació in-
fraroja. Són els regulats per la Convenció marc de les Nacions Unides sobre canvi 
climàtic.

f) Gran rehabilitació: conjunt d’obres que consisteixen en l’enderrocament d’un 
edifici salvant-ne únicament les façanes o en una actuació global que afecta l’estruc-
tura o l’ús general de l’edifici o l’habitatge rehabilitat.

g) Edifici de consum energètic gairebé nul: edifici amb un nivell d’eficiència ener-
gètica molt elevat, calculada d’acord amb la metodologia que estableix l’annex I de 
la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de maig, rela-
tiva a l’eficiència energètica dels edificis. La quantitat gairebé nul·la o molt baixa 
de l’energia requerida ha d’estar àmpliament coberta per energia procedent de fonts 
renovables, inclosa l’energia produïda in situ o en l’entorn de l’edifici.

h) Embornal: reservori que absorbeix o emmagatzema carboni com a part del 
cicle natural del carboni. Els embornals més comuns són l’oceà, l’atmosfera, el sòl, 
els boscos i la vegetació.

i) Emissions indirectes: emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que són con-
seqüència de les activitats de l’organització, però procedeixen de fonts que són pro-
pietat d’altres organitzacions o estan controlades per altres organitzacions. S’exclo-
uen de l’àmbit de les emissions indirectes les emissions que són conseqüència del 
consum d’energia elèctrica.

j) Escenari climàtic: representació versemblant i simplificada del clima futur.
k) Indicador de canvi climàtic: expressió de l’evolució d’una variable relaciona-

da amb l’avaluació de les polítiques de canvi climàtic, com les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle a Catalunya, el balanç energètic de Catalunya, el nombre 
de viatges fets a Catalunya i el mode de transport, les dades sobre la disponibilitat 
d’aigua o l’estrès hídric de Catalunya.
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l) Mitigació: intervenció antropogènica que té per objectiu reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle o millorar els embornals.

m) Projecció climàtica: pronòstic del clima, resultat d’obtenir una estimació de 
l’evolució real del clima en el futur, per exemple a escales de temps estacionals, in-
teranuals o més prolongades. Atès que l’evolució del sistema climàtic pot ésser molt 
sensible a les condicions inicials, aquestes prediccions solen ésser probabilístiques.

n) Recurs energètic: substància de la qual hom pot obtenir energia per mitjà de 
diversos processos.

o) Resiliència: capacitat d’un sistema humà o natural per a anticipar o absorbir, 
els efectes d’un esdeveniment climàtic advers d’una manera oportuna i eficient, per 
a adaptar-s’hi o per a recuperar-se’n.

p) Vulnerabilitat: grau en què un sistema és susceptible o incapaç d’afrontar els 
efectes adversos del canvi climàtic, incloent-hi la variabilitat i els extrems climàtics. 
El grau de vulnerabilitat depèn del caràcter, la magnitud i la rapidesa de les varia-
cions climàtiques i de les fluctuacions a què està exposat un sistema o sector, i també 
de la seva sensibilitat i capacitat d’adaptació.

p bis) Pressupostos de carboni: quota d’emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle assignada a una entitat, una organització o un territori durant un determinat 
període.

q) Economia circular: economia que promou l’eficiència en l’ús dels recursos per 
a assolir un alt nivell de sostenibilitat, per mitjà de l’ecodisseny, la prevenció i la 
minimització de la generació de residus, la reutilització, la reparació, la remanufac-
turació i el reciclatge dels materials i productes, enfront de la utilització de matèries 
primeres verges.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 20.

Capítol 1. Mitigació del canvi climàtic

TEXT PRESENTAT

Article 4. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle
1. El Govern ha de presentar al Parlament l’objectiu de reducció d’emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle per als diferents períodes de compliment que la Unió 
Europea estableixi.

2. L’objectiu per a cada període es fixa prenent com a referència la reducció acor-
dada pel conjunt de la Unió Europea i els criteris de repartiment d’esforços que la 
Unió Europea fixi per als seus estats membres.

3. Els objectius de reducció poden ser modificats posteriorment en funció de les 
circumstàncies següents:

a) Nou coneixement científic.
b) Desenvolupament tecnològic.
c) Afectacions a l’economia catalana, en especial aquelles relatives a la competi-

tivitat dels sectors, a les petites i mitjanes empreses i a la creació d’ocupació.
d) Afectacions a la seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament energètic.
e) Impactes sobre comunitats socials desafavorides.
f) Consideracions ambientals.
g) Modificació de les polítiques europees i internacionals relatives al canvi cli-

màtic.
4. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar, conjun-

tament amb la resta de departaments i amb la participació dels diversos actors im-
plicats, el marc estratègic de referència de mitigació on s’hi recullin, entre d’altres, 
els objectius d’emissions de GEH per als diferents períodes considerats, així com 
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una proposta de les mesures necessàries per al seu assoliment. Tanmateix, atesa la 
importància de les polítiques energètiques sobre el total de les emissions de GEH, 
per a l’elaboració d’aquest marc estratègic de referència s’han de tenir en compte els 
objectius establerts en matèria de política energètica.

Els objectius i les mesures s’han d’integrar en les respectives planificacions i pro-
gramacions sectorials. El Govern aprova el marc estratègic de referència a proposta 
de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l’article 24.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 21
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació de l’article 4

Article 4.  Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
1. El Govern ha de presentar al Parlament l’objectiu de reducció d’emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle per als diferents períodes de compliment que la Unió 
Europea estableixi. Aquests objectius s’han de revisar cada 5 anys en base als resul-
tats de l’avaluació especificada a l’article 26.

2. L’objectiu per a cada període es fixa prenent com a referència la reducció acor-
dada pel conjunt de la Unió Europea i els criteris de repartiment d’esforços que la 
Unió Europea fixi per als seus estats membres.

3. Els objectius de reducció només poden ser modificats posteriorment, seguint 
el procediment establert a l’apartat 1, en el cas que es disposi de nou coneixement 
que pugui alterar substancialment els paràmetres que constitueixen les bases per a 
la presa de decisions.

4. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar, conjun-
tament amb la resta de departaments i amb la participació dels diversos actors im-
plicats, el marc estratègic de referència de mitigació on s’hi recullin, entre d’altres, 
els objectius d’emissions de GEH per als diferents períodes considerats, així com 
una proposta de les mesures necessàries per al seu assoliment. Tanmateix, atesa la 
importància de les polítiques energètiques sobre la resta de polítiques sectorials i el 
total de les emissions de GEH, per a l’elaboració d’aquest marc estratègic de refe-
rència s’han de tenir en compte els objectius establerts a l’article 1 i els establerts en 
matèria de política energètica.

Els objectius i les mesures s’han d’integrar en les respectives planificacions i pro-
gramacions sectorials. El Govern aprova el marc estratègic de referència a proposta 
de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l’article 24.

Apartat 1
Esmena 22
GP Socialista (6)
De modificació

Es modifica l’apartat primer de l’article 4
«1. El Govern ha de presentar al Parlament, conforme als objectius de reducció 

d’emissions de gasos amb efecte hivernacle de la Unió Europea pel 2050 i els diver-
sos períodes 2020, 2030, 2040, pressupostos de carboni per cada període pressupos-
tat de 4 anys. El govern haurà de presentar el pressupost de carboni al Parlament 
per la seva aprovació.

El Comitè de Canvi Climàtic que defineix l’article 25 presentarà al Govern els 
objectius que haurien de contenir els pressupostos de carboni. El comitè també ava-
luarà el pressupost de carboni i tindrà capacitat per proposar modificacions legisla-
tives i revisions de polítiques publiques.»
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Esmena 23
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 4

1. El Govern ha de presentar al Parlament l’objectiu de reducció d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle i dels contaminants de l’aire per als diferents períodes 
de compliment que la Unió Europea i la Organització Mundial de la Salut respecti-
vament estableixi.

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 4

1. El Govern ha de presentar al Parlament, amb fi de contribuir, en la part pro-
porcional, al compliment del Protocol de Kyoto per part de l’Estat espanyol, l’objec-
tiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per als diferents perío-
des de compliment que la Unió Europa estableixi per als Estats membres.

Apartat 2
Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 4

2. L’objectiu per a cada període es fixa prenent com a referència la reducció acor-
dada pel conjunt de la Unió Europea i els criteris de repartiment d’esforços que la 
Unió Europea fixi per als seus estats membres, incorporant sempre les actualitza-
cions que les Conferències de les Parts (COP) estableixin.

Apartat 3
Esmena 26
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De supressió

De tot el text de l’apartat.

Esmena 27
GP de Catalunya Sí que es Pot (15)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 4

3. Els objectius de reducció poden ser modificats posteriorment si és a la baixa, 
amb l’especificació del procediment de modificació presentada i aprovada pel Parla-
ment, el consell Català del Clima i pel grup d’experts i amb participació ciutadana, 
en funció de les circumstàncies següents:

Lletra c
Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot (16)
De supressió del punt c de l’apartat 3 de l’article 4

De tot el text de la lletra.

Esmena 29
GP Socialista (7)
De supressió

De tot el text de la lletra.
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Lletra d
Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot (17)
De supressió del punt d del l’apartat 3 de l’article 4

De tot el text de la lletra.

Esmena 31
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De supressió

De tot el text de les lletres c i d.

Addició de noves lletres
Esmena 32
GP de Catalunya Sí que es Pot (18)
D’addició d’un punt h) a l’apartat punt 3 de l’article 4:

h) Establiment d’un sistema d’avaluació de la petjada de carboni de determinats 
productes, el qual s’haurà de desenvolupar per via reglamentària.

Apartat 4
Esmena 33
GP de Ciutadans (3)
De supressió parcial de l’últim paràgraf de l’apartat 4 de l’article 4 i addició

Els objectius i les mesures s’han d’integrar en les respectives planificacions i 
programacions sectorials. El Govern aprova el marc estratègic de referència. a pro-
posta de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l’article 24.

Esmena 34
GP de Catalunya Sí que es Pot (19)
De supressió i addició a l’apartat 4 de l’article 4

4. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar, conjun-
tament amb la resta de departaments i amb la participació dels Ajuntaments o Ens 
locals i dels diversos d’altres actors implicats, el marc estratègic de referència de mi-
tigació on s’hi recullin, entre d’altres, els objectius d’emissions de GEH i dels con-
taminants de l’aire per als diferents períodes considerats, així com una proposta de 
les mesures necessàries per al seu assoliment amb una planificació de les mateixes i 
indicadors quantitatius de l’impacte de les accions. Tanmateix, atesa la importància 
de les polítiques energètiques com d’altres vectors que també intervenen a la lluita 
contra el canvi climàtic sobre el total de les emissions de GEH i dels contaminants 
de l’aire, per a l’elaboració d’aquest marc estratègic de referència s’han de tenir en 
compte els objectius establerts en matèria de política energètica, mobilitat, aigua, 
biodiversitat,...

Esmena 35
GP de Catalunya Sí que es Pot (20)
De modificació del segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 4

El Govern aprova el marc estratègic de referència a proposta de la Comissió In-
terdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l’article 24 i serà obligatori, vincu-
lant i s’haurà d’establir un any després a la publicació de la llei. Tindrà una validesa 
de cinc anys i presentarà informes anuals al Parlament de Catalunya.
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Esmena 36
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 4 del punt 4

4. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar, conjun-
tament amb la resta de departaments i amb la participació dels diversos actors im-
plicats, el marc estratègic de referència de mitigació on s’hi recullin, entre d’altres, 
els objectius d’emissions de GEH per als diferents períodes considerats, així com 
una proposta de les mesures necessàries per al seu assoliment. Tanmateix, atesa la 
importància de les polítiques energètiques sobre el total de les emissions de GEH, 
per a l’elaboració d’aquest marc estratègic de referència s’han de tenir en compte els 
objectius establerts en matèria de política energètica.

Els objectius i les mesures s’han d’integrar en les respectives planificacions i pro-
gramacions sectorials. El Govern aprova el marc estratègic de referència a proposta 
de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l’article 24.

El Govern es dotarà d’un Pla de reducció de les emissions GEH vinculades al 
cicle de l’energia i un Pla marc de mitigació de les emissions de GEH d’origen difús, 
que seran revisats amb una periodicitat quinquennal i que inclouran una estimació 
quantitativa de les emissions que es podrien reduir amb la seva execució.

Esmena 37
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició de l’apartat 4, de l’article 4

4. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar, conjun-
tament amb la resta de departaments i amb la participació dels diversos actors im-
plicats, el marc estratègic de referència de mitigació del canvi climàtic a fi de con-
tribuir a complir, en la part proporcional, l’objectiu establert pel Protocol de Kyoto 
per a l’Estat espanyol, i els acords europeus per a la reducció dels gasos amb efecte 
d’hivernacle, on s’hi recullin, entre d’altres, els objectius d’emissions de GEH per 
als diferents períodes considerats, així com una proposta de les mesures necessàries 
per al seu assoliment d’acord amb el marc competencial. Tanmateix, atesa la [...].

Addició de nous apartats
Esmena 38
GP de Catalunya Sí que es Pot (21)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 4

5. Aquest marc estratègic de referència constarà dels objectius d’emissions de 
GEH i dels contaminants de l’aire per als diferents períodes considerats i específics 
per a cada sector, les mesures necessàries per al seu assoliment, una planificació 
de les mateixes, indicadors quantitatius de l’impacte de les accions i un règim d’in-
fraccions i sancions en cas d’incompliment de la reducció d’emissions i impostos als 
sectors més contaminants. També hi constaran l’organisme competent impulsor les 
accions de caràcter transversal als diversos sectors a través de la coordinació entre 
els diferents departaments i administracions, per tal d’optimitzar les mesures i inver-
sions i l’organisme competent regulador en cada sector.

Esmena 39
GP de Catalunya Sí que es Pot (22)
D’addició d’un nou apartat 6. a l’article 4

6. Establir terminis d’un any posteriors a l’aprovació de la llei, clars i vinculants, 
per a la posada en marxa dels mecanismes de mitigació.
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Esmena 40
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
D’addició d’uns nou punts 5, 6 i 7 a l’article 4

5. L’objectiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per als di-
ferents períodes de compliment és de caràcter vinculant.

6. L’objectiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per als 
diferents períodes de compliment s’ha de detallar sectorialment. En aquest sentit, el 
Govern ha de presentar els objectius de reducció per terminis desglossats entre els 
7 principals sectors d’emissió:

– Processos industrials no energètics.
– Agricultura i ramaderia
– Tractament i eliminació de residus
– Industries del sector energètic
– Industries manufactureres i de la construcció
– Transport
– Altres activitats de combustió i emissions fugitives de combustibles
7. El Govern ha d’indicar els objectius de reducció macroeconòmics i demogrà-

fics complementaris. L’objectiu macroeconòmic s’ha d’avaluar en tCO
2
eq./milions 

euros PIB·any. L’objectiu demogràfic s’ha d’avaluar en tCO
2
eq./càpita.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 25, 27, 28, 29, 30 i 34.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 21, 22, 

23 i el text del projecte; un altre text transaccional entre les esmenes 33, 35, 36, 38, 
39, 40 i el text del projecte; un altre text transaccional entre les esmenes 31, 51, 213, 
216, 217, 407 i el text del projecte consistents a:

»redactar l’article 4 de la manera següent:
«Article 4. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
1. El Govern ha de presentar al Parlament els objectius de reducció d’emissions 

de gasos amb efecte d’hivernacle i dels contaminants de l’aire per als períodes de 
compliment que estableixin la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut 
per tal que el Parlament, si escau, els aprovi. Aquests objectius s’han de revisar 
cada cinc anys. Només es poden modificar abans de la dita revisió si es tenen nous 
coneixements que poden alterar substancialment els paràmetres de les bases per a 
la presa de decisions.

2. L’objectiu per a cada període de compliment es fixa prenent com a referència 
la reducció acordada per al conjunt de la Unió Europea i els criteris de repartiment 
d’esforços que la Unió Europea fixa per als estats membres, incorporant-hi sempre 
les actualitzacions que la Conferència de les Parts (COP) de la Convenció marc de 
les Nacions Unides pel Canvi Climàtic estableixi.»

»addicionar un nou article amb el redactat següent:
«Nou article. Marc estratègic de referència de mitigació
4. El Govern ha d’aprovar el Marc estratègic de referència de mitigació, en el 

termini d’un any a comptar de la data de publicació d’aquesta llei, a proposta de la 
Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i amb la participació dels ens lo-
cals i els altres actors implicats. Aquest marc estratègic té una validesa de cinc anys. 
El Govern ha de presentar al Parlament informes anuals sobre el seu compliment.

4 bis. El Marc estratègic de referència de mitigació és l’instrument que recull els 
objectius d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels contaminants de l’aire 
per als períodes considerats, i també una proposta de les mesures necessàries per a 
assolir-los de manera planificada i establint indicadors quantitatius anuals de l’im-
pacte de les accions. Aquest marc estratègic, detallat sectorialment, és de compli-
ment obligatori per als actors implicats.»
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»addicionar un nou article 4 bis amb el redactat següent:
«Article 4 bis. Pressupostos de carboni
1. Els pressupostos de carboni, com a mecanisme de planificació i seguiment per 

a la integració dels objectius d’aquesta llei en les polítiques sectorials, s’han de con-
cretar d’acord amb l’article 4. S’estableixen per períodes de cinc anys i s’aproven 
amb una antelació de deu anys.

2. Correspon al Parlament d’aprovar els pressupostos de carboni, a proposta del 
Govern, prenent com a base les recomanacions del Comitè d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic i presentant-los prèviament a la Taula Social del Clima.

3. Els pressupostos de carboni, a més de la quantitat total d’emissions permeses 
per al conjunt de Catalunya, han d’indicar quina part correspon als sectors coberts 
per un sistema de comerç de drets d’emissió, en conjunt, i quina part correspon a 
sectors no coberts per aquest sistema, també en conjunt.

4. Per a establir cada pressupost de carboni, s’han de tenir en compte, entre al-
tres factors, el coneixement científic, els impactes sobre els diferents sectors i els 
potencials de reducció de cada un, les circumstàncies econòmiques i socials, la 
competitivitat, la política energètica, els escenaris d’emissions i els nous tractats 
internacionals.»

»addicionar una nova disposició transitòria amb el redactat següent:
«Nova transitòria. Pressupostos de carboni
1. Els pressupostos de carboni per als períodes 2021-2025 i 2026-2030 s’han 

d’aprovar com a màxim el 31 de desembre de 2020.
2. El pressupost de carboni per al període 2031-2035 s’ha d’aprovar com a mà-

xim abans del 31 de desembre de 2023.»
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 24, 26, 37.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Inventari d’emissions a l’atmosfera de Catalunya
1. Per fer el seguiment de les emissions i la planificació de les polítiques, el de-

partament competent en matèria de medi ambient ha d’elaborar l’Inventari d’emis-
sions a l’atmosfera de Catalunya. Aquest inventari recull les emissions de substàn-
cies a l’atmosfera procedents tant de fonts naturals com antropogèniques que poden 
incidir en la salut de les persones, en la degradació de materials, en els éssers vius 
i en el funcionament dels ecosistemes, d’acord amb la relació de contaminants rela-
cionats a l’Annex I.

2. Les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle inclosos a l’inventari esmen-
tat a l’apartat 1 i l’evolució dels embornals constitueixen l’Inventari d’emissions de 
GEH de Catalunya. La seva elaboració es realitza d’acord amb els criteris definits 
per la Unió Europea i pel Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic.

3. Els inventaris s’actualitzen anualment i han d’estar disponibles al portal insti-
tucional de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 41
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De supressió de tot el text de l’article
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Esmena 42
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació de l’article 5

Article 5.  Inventari d’emissions a l’atmosfera i d’embornals de CO
2
 de Catalunya

1. Per fer el seguiment de les emissions i la planificació de les polítiques, el de-
partament competent en matèria de medi ambient ha d’elaborar l’Inventari d’emis-
sions a l’atmosfera de Catalunya. Aquest inventari recull les emissions de substàn-
cies a l’atmosfera procedents tant de fonts naturals com antropogèniques que poden 
incidir en la salut de les persones, en la degradació de materials, en els éssers vius 
i en el funcionament dels ecosistemes, d’acord amb la relació de contaminants rela-
cionats a l’Annex I.

2. Les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle inclosos a l’inventari es-
mentat a l’apartat 1 i l’evolució de la capacitat de captació del CO

2
 dels embornals, 

constitueixen l’Inventari d’emissions de GEH de Catalunya. La seva elaboració es 
realitza d’acord amb els criteris definits per la Unió Europea i pel Grup Intergover-
namental d’Experts en Canvi Climàtic.

3. Els inventaris s’actualitzen anualment i han d’estar disponibles al portal insti-
tucional de la Generalitat de Catalunya.

4. Amb una periodicitat no superior a 5 anys, el departament competent en ma-
tèria de medi ambient ha d’elaborar la petjada de carboni de Catalunya, on a més 
de les emissions estimades d’acord amb els inventaris a que fa referencia l’apartat 
2, es tinguin en compte les importacions i exportacions

Addició de nous apartats
Esmena 43
GP de Catalunya Sí que es Pot (24)
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 5

2 bis. Establir un inventari dels embornals de Catalunya per poder-ne fer el se-
guiment i avaluació del seu estat de conservació.

Esmena 44
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
D’addició dels nous punts 4 i 5 a l’article 5

4. El Departament competent en matèria de medi ambient ha d’elaborar també 
una relació concreta dels embornals a Catalunya i Aran i fer-ne un seguiment pe-
riòdic.

5. Per avaluar l’impacte exterior de Catalunya i Aran en relació als GEH eme-
sos, el departament competent en matèria de medi ambient analitzarà les emissions 
de GEH des del punt de vista del consum.

Títol de l’article
Esmena 45
GP de Catalunya Sí que es Pot (23)
D’addició del títol de l’article 5

Article 5. Inventari d’emissions a l’atmosfera i dels embornals de Catalunya.

Esmena 46
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
De modificació del títol de l’article 5

Article 5. Inventari d’emissions a l’atmosfera i dels embornals de Catalunya i 
Aran.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 42, 43, 
44, 45, 46 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 5. Inventari d’emissions a l’atmosfera i d’embornals de CO
2
 de Catalunya

1. El departament competent en matèria de medi ambient, per a fer el seguiment 
de les emissions i la planificació de les polítiques, ha d’elaborar l’Inventari d’emis-
sions a l’atmosfera i d’embornals de CO

2
 de Catalunya. Aquest inventari recull les 

emissions a l’atmosfera de substàncies procedents tant de fonts naturals com antro-
pogèniques que poden incidir en la salut de les persones, en la degradació de mate-
rials, en els éssers vius i en el funcionament dels ecosistemes, d’acord amb la llista 
de contaminants de l’annex I.

2. Les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle inclosos a l’Inventari d’emis-
sions a l’atmosfera i d’embornals de CO

2
 de Catalunya i l’evolució de la capacitat de 

captació del diòxid de carboni dels embornals constitueixen l’Inventari d’emissions 
de GEH de Catalunya, que s’ha d’elaborar d’acord amb els criteris definits per la 
Unió Europea i pel Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic.

3. Els inventaris d’emissions s’han d’actualitzar anualment i han d’estar disponi-
bles al portal institucional de la Generalitat.

4. El departament competent en matèria de medi ambient ha d’elaborar, amb una 
periodicitat no superior a cinc anys, la petjada de carboni de Catalunya, en què, a 
més de les emissions estimades d’acord amb els inventaris a què fa referència l’apar-
tat 2, s’han de tenir en compte les importacions i exportacions.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 41.

Capítol 2. Adaptació al canvi climàtic

TEXT PRESENTAT

Article 6. Objectius
Els objectius que cal assolir en l’adaptació al canvi climàtic són:
a) Que Catalunya esdevingui menys vulnerable als impactes del canvi climàtic 

a través dels instruments de planificació i programació que s’estableixen en aquesta 
llei.

b) Contribuir a introduir els canvis necessaris en els sistemes econòmics, socials 
i ambientals que garanteixin llur funcionalitat en les noves condicions climàtiques.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Contingut dels instruments de planificació i programació
1. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar el marc 

estratègic de referència d’adaptació on s’hi recullin, entre d’altres, l’avaluació dels 
impactes, com els provocats per l’increment del risc d’episodis de fenòmens meteo-
rològics extrems, la identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors 
socioeconòmics més vulnerables, així com una proposta de les mesures d’adaptació 
necessàries per reduir la vulnerabilitat. El Govern aprova el marc estratègic de re-
ferència a proposta de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita 
a l’article 24.

2. A partir del marc estratègic de referència d’adaptació establert, els diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l’àmbit de les 
competències respectives en matèria d’agricultura, aigua, biodiversitat, boscos, co-
merç, educació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, infraestructures, mo-
bilitat, protecció civil, ramaderia, recerca, residus, salut, transport, turisme, univer-
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sitats i urbanisme, han d’integrar en llur planificació i programació sectorials els 
objectius referents a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

3. Amb aquesta finalitat els instruments de planificació i programació sectorials 
indicats han d’incorporar:

a) L’avaluació sistemàtica i seguiment dels impactes observats i previstos del 
canvi climàtic sobre els sectors socioeconòmics, els sistemes naturals i els territoris 
més vulnerables.

b) El coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques a Catalunya 
per diferents horitzons temporals.

c) L’establiment de mesures de resposta viables econòmicament, socialment i 
ambientalment que han d’adoptar les institucions públiques i els agents privats amb 
l’objectiu d’adaptar-se als impactes del canvi climàtic.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 47
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació de l’article 7

Article 7.  Contingut dels instruments de planificació i programació
1. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar, conjun-

tament amb la resta de departaments i amb la participació dels diversos actors im-
plicats, el marc estratègic de referència d’adaptació on s’hi recullin, entre d’altres, 
l’avaluació dels impactes, com els provocats per l’increment del risc d’episodis de 
fenòmens meteorològics extrems, l’acidificació dels ecosistemes marins, l’augment 
del nivell i la temperatura del mar i els seus efectes sobre els ecosistemes marins, 
els seus hàbitats i les espècies presents actualment o les foranies que poden arribar, 
la identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeconòmics 
més vulnerables, així com una proposta de les mesures d’adaptació necessàries per 
reduir la vulnerabilitat. El Govern aprova el marc estratègic de referència a proposta 
de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l’article 24.

2. A partir del marc estratègic de referència d’adaptació establert, els diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l’àmbit de les 
competències respectives en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca professional, 
aqüicultura i marisqueig, afers marítims, aigua, biodiversitat, boscos, comerç, edu-
cació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, infraestructures, mobilitat, pesca, 
protecció civil, ramaderia, recerca, residus, salut, sanitat animal i vegetal, transport, 
turisme, universitats i urbanisme, han d’integrar en llur planificació i programació 
sectorials els objectius referents a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del 
canvi climàtic.

3. Amb aquesta finalitat els instruments de planificació i programació sectorials 
indicats han d’incorporar de tenir en compte:

a) L’avaluació sistemàtica i seguiment dels impactes observats i previstos del 
canvi climàtic sobre els sectors socioeconòmics, els sistemes productius, els siste-
mes naturals i els territoris més vulnerables.

b) El coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques a Catalunya 
per diferents horitzons temporals.

c) L’establiment de mesures de resposta viables econòmicament, socialment i 
ambientalment que han d’adoptar les institucions públiques i els agents privats amb 
l’objectiu d’adaptar-se als impactes del canvi climàtic.

d) Els instruments de planificació han de disposar d’un sistema de seguiment dels 
efectes de la planificació sobre les emissions i en matèria d’adaptació
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Apartat 1
Esmena 48
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
De modificació i supressió de l’article 7 punt 1

1. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar el marc 
estratègic de referència una estratègia d’adaptació al canvi climàtic, de caràcter 
interdepartamental, que establirà els eixos d’actuació, l’avaluació d’impactes i les 
principals actuacions a realitzar en aquest àmbit i serà revisada amb una periodi-
citat quinquennal. on s’hi recullin, entre d’altres, l’avaluació dels impactes, com els 
provocats per l’increment del risc d’episodis de fenòmens meteorològics extrems, 
la identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeconòmics 
més vulnerables, així com una proposta de les mesures d’adaptació necessàries per 
reduir la vulnerabilitat. El Govern aprova el marc estratègic de referència l’estratè-
gia d’adaptació al canvi climàtic a proposta de la Comissió Interdepartamental del 
Canvi Climàtic, descrita a l’article 24.

Apartat 2
Esmena 49
GP de Catalunya Sí que es Pot (25)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 7

2. A partir del marc estratègic de referència d’adaptació establert, els diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l’àmbit de 
les competències respectives en matèria d’agricultura, aigua, biodiversitat, boscos, 
comerç, educació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, infraestructures, 
mobilitat, protecció civil, ramaderia, pesca i aqüicultura, recerca, residus, salut, 
transport, turisme, universitats i urbanisme, han d’integrar en llur planificació i pro-
gramació sectorials i amb la participació dels Ajuntaments o Ens locals i d’altres 
actors implicats, els objectius referents a la reducció de la vulnerabilitat als impactes 
del canvi climàtic.

Esmena 50
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
D’addició de l’article 7 punt 2

2. A partir del marc estratègic de referència d’adaptació establert, els diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l’àmbit de les 
competències respectives en matèria d’agricultura, aigua, biodiversitat, boscos, co-
merç, educació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, infraestructures, mo-
bilitat, protecció civil, ramaderia, recerca, residus, salut, transport, turisme, univer-
sitats i urbanisme, han d’integrar en llur planificació i programació sectorials els 
objectius referents a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, 
en el termini d’un any.

Apartat 3
Addició de noves lletres
Esmena 51
GP de Catalunya Sí que es Pot (26)
D’addició d’un nou punt d a l’apartat 3 de l’article 7

d) L’establiment de pressupostos de carboni com a mecanisme de planificació i 
seguiment (seguint l’exemple de la llei anglesa). Cada sector ha de tenir objectius 
vinculants amb límits en la quantitat de GEH emesos durant un període de 5 anys 
(industrials i sectors difusos) avaluats per una comissió independent en base a indi-
cadors i amb la presentació d’informes anuals al Parlament de Catalunya.
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Esmena 52
GP de Catalunya Sí que es Pot (27)
D’addició d’un nou punt e a l’apartat 3 de l’article 7

e) L’establiment d’un règim sancionador en cas d’incompliment dels objectius de 
reducció establerts en aquesta llei.

Esmena 53
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició d’unes noves lletres d i e a l’article 7 punt 3

3. Amb aquesta finalitat els instruments de planificació i programació sectorials 
indicats han d’incorporar:

a) L’avaluació sistemàtica i seguiment dels impactes observats i previstos del 
canvi climàtic sobre els sectors socioeconòmics, els sistemes naturals i els territoris 
més vulnerables.

b) El coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques a Catalunya 
i Aran per diferents horitzons temporals.

c) L’establiment de mesures de resposta viables econòmicament, socialment i 
ambientalment que han d’adoptar les institucions públiques i els agents privats amb 
l’objectiu d’adaptar-se als impactes del canvi climàtic.

d) L’obligatorietat per a qualsevol nou projecte de comptar amb una avaluació 
d’adaptació pel que fa als efectes del canvi climàtic segons l’establert en els escena-
ris més probables contemplats en els informes de l’IPCC.

e) Augmentar el pressupost públic en R+D dedicat a l’adaptació al canvi climà-
tic, així com augmentar el nombre de campanyes informatives per a conscienciar la 
societat catalana de la necessitat de modificar el nostre estil de vida, cap a uns es-
tàndards molt més sostenibles que els actuals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 47, 48, 
49, 51, 52 i el text del projecte consistent a:

»modificar l’article 7 amb el redactat següent:
«Article 7. Marc estratègic de referència d’adaptació
1. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar, conjun-

tament amb els altres departaments i amb la participació dels actors implicats, amb 
la presentació prèvia a la Taula Social del Clima, el marc estratègic de referència 
d’adaptació, que ha de recollir:

a) L’avaluació dels impactes, d’acord amb l’estat del coneixement.
b) La identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeco-

nòmics més vulnerables.
c) Una proposta de les mesures d’adaptació necessàries per a reduir la vulnera-

bilitat.
1 bis. El Govern aprova el Marc estratègic de referència d’adaptació al canvi cli-

màtic a proposta de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, tenint en 
compte els informes sobre el canvi climàtic a Catalunya.

2. Els departaments de la Generalitat, en, en els àmbits que són objecte d’atenció 
en aquesta llei, han d’integrar en llur planificació i programació sectorials, amb la 
participació dels ens locals i els altres actors implicats, els objectius referents a la 
reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic que recull el Marc es-
tratègic de referència d’adaptació.»

»addicionar un article 7 bis amb el redactat següent:
«Article 7 bis. Instruments de planificació i programació
3. Amb la finalitat de reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, els 

instruments de planificació i programació sectorials han de tenir en compte:
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a) L’avaluació sistemàtica dels impactes observats i previstos del canvi climàtic 
sobre els sectors socioeconòmics, els sistemes productius, els sistemes naturals i els 
territoris més vulnerables.

b) El coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques a Catalunya 
per a diversos horitzons temporals.

c) L’establiment de les mesures de resposta viables econòmicament, socialment i 
ambientalment que han d’adoptar les institucions públiques i els agents privats amb 
l’objectiu d’adaptar-se als impactes del canvi climàtic.

d) Un sistema de seguiment dels efectes de la planificació en matèria d’adaptació.
4. Els nous plans i projectes han d’incloure en l’informe d’impacte ambiental 

una avaluació d’adaptació als efectes del canvi climàtic d’acord amb els escenaris 
més probables previstos en els informes del Grup Intergovernamental d’Experts en 
Canvi Climàtic.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 50 i 53.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Projeccions climàtiques
1. El Servei Meteorològic de Catalunya ha d’elaborar i revisar les projeccions 

climàtiques de Catalunya. Les projeccions es realitzen en base als escenaris esta-
blerts pel Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic, tot i comparant els 
resultats segons diversos escenaris qualitatius. Aquestes projeccions són la base del 
coneixement en aquest àmbit per al desenvolupament del marc estratègic de referèn-
cia d’adaptació i de les respectives planificacions sectorials.

2. El Servei Meteorològic de Catalunya ha de proporcionar, periòdicament, la 
informació al públic sobre:

a) L’estat del clima a Catalunya, que inclou l’avaluació de l’evolució del clima 
passat.

b) Les projeccions climàtiques i els canvis esperables en les variables meteo-
rològiques de temperatura, precipitació, humitat relativa i velocitat del vent, entre 
d’altres.

c) L’anàlisi tècnica comparativa respecte els resultats de projeccions anteriors 
tant pel que fa a les variables observades com projectades.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 54
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
De supressió a l’article 8 punt 1

Article 8. Projeccions climàtiques
1. El Servei Meteorològic de Catalunya ha d’elaborar i revisar les projeccions 

climàtiques de Catalunya i Aran. Les projeccions es realitzen en base als escenaris 
establerts pel Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic, tot i compa-
rant els resultats segons diversos escenaris qualitatius. Aquestes projeccions són la 
base del coneixement en aquest àmbit per al desenvolupament del marc estratègic de 
referència d’adaptació i de les respectives planificacions sectorials.
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Apartat 2
Lletra c
Esmena 55
GP Socialista (8)
De modificació

Es modifica la lletra c de l’apartat segon de l’article 8
«c) L’anàlisi tècnica comparativa respecte els resultats de projeccions anteriors 

tant pel que fa als valors observats com als projectats.»

Esmena 56
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació de l’article 8.2c

c) L’anàlisi tècnica comparativa respecte els resultats de projeccions anteriors 
tant pel que fa a les variables observades com projectades als valors observats com 
projectats.

Esmena 57
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
De modificació i supressió a l’article 8 punt 2 lletra c

2. El Servei Meteorològic de Catalunya ha de proporcionar, periòdicament, la 
informació al públic sobre:

a) L’estat del clima a Catalunya i Aran, que inclou l’avaluació de l’evolució del 
clima passat.

b) Les projeccions climàtiques i els canvis esperables en les variables meteo-
rològiques de temperatura, precipitació, humitat relativa i velocitat del vent, entre 
d’altres.

c) L’anàlisi tècnica comparativa respecte els resultats de projeccions anteriors 
tant pel que fa a les variables observades com projectades als valors observats com 
projectats.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 55, 56 i 57.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 54 i el 

text del projecte.
L’article 8 queda redactat de la manera següent:
«Article 8. Projeccions climàtiques
1. El Servei Meteorològic de Catalunya ha d’elaborar i revisar les projeccions 

climàtiques de Catalunya. Les projeccions s’han de basar en els escenaris establerts 
pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, comparant els re-
sultats segons diversos escenaris. Aquestes projeccions són la base del coneixement 
en aquest àmbit per al desenvolupament del marc estratègic de referència d’adapta-
ció i de les planificacions sectorials respectives.

2. El Servei Meteorològic de Catalunya ha de proporcionar informació al públic, 
periòdicament, sobre:

a) L’estat del clima a Catalunya, que inclou l’avaluació de l’evolució del clima 
passat.

b) Les projeccions climàtiques i els canvis esperables en les variables meteo-
rològiques de temperatura, precipitació, humitat relativa i velocitat del vent, entre 
d’altres.

c) L’anàlisi tècnica comparativa respecte als resultats de projeccions anteriors, 
tant pel que fa als valors observats com als projectats.»
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Capítol 3. Integració dels objectius de la llei en les polítiques sectorials

TEXT PRESENTAT

Article 9. Reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic i reducció de les 
emissions de GEH
1. Les diferents polítiques sectorials del govern de la Generalitat han d’integrar 

en la seva planificació, execució i control les mesures adequades per reduir la vul-
nerabilitat al canvi climàtic d’acord amb el que s’estableix en els articles següents.

2. D’acord amb l’apartat anterior, i pel que fa a l’àmbit de la protecció civil, el 
departament competent en la matèria ha d’incloure en els plans d’emergència i de 
protecció civil vigents les modificacions que s’escaiguin com a conseqüència de l’in-
crement en la intensitat i la freqüència dels fenòmens meteorològics extrems.

3. S’han de preveure també, quan es tracti de sectors susceptibles de generar 
emissions de GEH, les mesures tècnicament i econòmicament viables per a la re-
ducció d’aquestes emissions.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 58
GP de Junts pel Sí (8)
De modificació de l’article 9

Article 9.  Reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic i reducció de les emi-
ssions de GEH

1. Les diferents polítiques sectorials del govern de la Generalitat han d’integrar 
en la seva planificació, execució i control, a més d’allò establert a l’article 7.1 i 7.3, 
les mesures adequades per reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic d’acord amb el 
que s’estableix en els articles següents.

2. D’acord amb l’apartat anterior, i pel que fa a l’àmbit de la protecció civil, el 
departament competent en la matèria ha d’incloure en els plans d’emergència i de 
protecció civil vigents les modificacions que s’escaiguin com a conseqüència de l’in-
crement en la intensitat i la freqüència dels fenòmens meteorològics extrems.

3. S’han de preveure també, quan es tracti de sectors susceptibles de generar 
emissions de GEH, les mesures tècnicament i econòmicament viables per a la re-
ducció d’aquestes emissions.

4. Sens perjudici del que estableix aquesta llei, la Generalitat de Catalunya po-
drà integrar noves mesures en els seus instruments de planificació per tal de garantir 
el compliment dels objectius de mitigació i d’adaptació establerts en els articles 4 i 
6, respectivament, d’aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana un text transaccional entre l’esmena 58 i el text del pro-
jecte, l’article 9 queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic i reducció de les emi-
ssions de gasos amb efecte d’hivernacle

1. S’han d’integrar en la planificació, l’execució i el control de les polítiques sec-
torials del Govern les mesures adequades per a reduir la vulnerabilitat al canvi cli-
màtic d’acord amb el que estableix aquest capítol.

2. D’acord amb l’apartat 1, el departament competent en matèria de protecció 
civil ha d’incloure en els plans d’emergència i de protecció civil vigents les modifica-
cions que escaiguin com a conseqüència de l’increment de la intensitat i la freqüèn-
cia dels fenòmens meteorològics extrems.

3. A més del que estableix l’apartat 1, s’han d’integrar també, en els sectors sus-
ceptibles de generar emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, mesures per a re-
duir aquestes emissions.
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4. El Govern pot adoptar mesures addicionals a les que estableix aquesta llei en 
els seus instruments de planificació, per tal de garantir el compliment dels objectius 
de mitigació i d’adaptació que estableixen els articles 4 i 6.»

TEXT PRESENTAT

Article 10. Agricultura i ramaderia
Les mesures a adoptar en matèria d’agricultura i ramaderia han d’anar encami-

nades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH del sistema agrari català, te-
nint en compte especialment:

a) La incorporació en la planificació del reg agrícola dels impactes observats i 
projectats del canvi climàtic a Catalunya, amb especial atenció al risc d’una insufi-
cient garantia en la disponibilitat d’aigua per a reg, d’acord amb el previst a la pla-
nificació hidrològica.

b) El foment prioritari de les mesures adreçades a la intensificació de les moder-
nitzacions de regadius que comportin un millor i més racional aprofitament de l’ai-
gua amb la màxima eficiència energètica.

c) L’impuls al reg de suport per als cultius tradicionals de secà amb l’objectiu 
d’assegurar la seva pervivència i productivitat.

d) La valorització d’espècies o de varietats pròpies o foranies adaptades a les no-
ves condicions ambientals d’acord amb treballs genètics i ecofisiològics.

e) La progressiva utilització de fertilitzants d’origen bio-orgànic en detriment 
d’aquells fertilitzants químics altament emissors de GEH durant la seva fase de pro-
ducció i ús.

f) La minimització de les emissions derivades de les dejeccions ramaderes a tra-
vés dels diferents tipus de gestió.

g) La promoció dels productes agroramaders de proximitat a través de les eines 
de suport que disposa el Govern per tal d’aconseguir una agricultura i una ramaderia 
sostenibles i de qualitat, altament eficient en el consum de recursos.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 59
GP de Ciutadans (4)
De supressió de tot l’article 10

Esmena 60
GP de Junts pel Sí (9)
De modificació de l’article 10

Article 10.  Agricultura i ramaderia
Les mesures a adoptar en matèria d’agricultura i ramaderia han d’anar encami-

nades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH del sistema agrari català, te-
nint en compte especialment:

a) La incorporació en la planificació del reg agrícola dels impactes observats i 
projectats del canvi climàtic a Catalunya, amb especial atenció al risc d’una insufi-
cient garantia en la disponibilitat d’aigua per a reg i per la ramaderia d’acord amb 
el previst a la planificació hidrològica.

b) El foment prioritari de les mesures adreçades a la intensificació de les moder-
nitzacions de regadius que comportin un millor i més racional aprofitament de l’ai-
gua amb la màxima eficiència energètica.

c) L’impuls al reg de suport o de transformació per als cultius tradicionals de 
secà amb l’objectiu d’assegurar la seva pervivència i productivitat o bé de facilitar la 
transformació de les finques cap a noves varietats o conreus més productius i adap-
tats al mercat i a les demandes del consumidor.
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d) La valorització d’espècies, o de varietats pròpies o forànies principalment au-
tòctones, adaptades a les noves condicions ambientals d’acord amb treballs genètics 
i ecofisiològics.

e) La progressiva utilització de fertilitzants d’origen orgànic en detriment 
d’aquells fertilitzants químics altament emissors de GEH durant la seva fase de pro-
ducció i ús.

f) L’adequació de la dimensió de la cabana ramadera en relació a la capacitat 
de càrrega ambiental del territori i la minimització de les emissions derivades de les 
dejeccions ramaderes a través dels diferents tipus de gestió.

g) La promoció dels productes agroramaders de proximitat a través de les eines 
de suport que disposa el Govern per tal d’aconseguir una agricultura i una ramaderia 
que puguin desenvolupar varietats locals adaptades a les noves condicions climàti-
ques, altament eficient en el consum de recursos, sostenible i de qualitat.

h) L’elaboració d’un mapa de vulnerabilitats de cultius i espècies animals d’inte-
rès productiu a Catalunya més susceptibles de patir els impactes climàtics previstos.

i) El foment dels sistemes de mínim conreu i de la ramaderia extensiva i la pas-
tura, inclosa la pastura del sotabosc. La minimització de les emissions derivades de 
les dejeccions ramaderes mitjançant la millora de la seva gestió com a fertilitzant 
orgànic al sòl i la creació i implantació de sistemes de tractament i bioenergies, in-
dividuals o col·lectius.

j) Afavorir l’adaptació dels cultius a nivell d’espècies i varietats, així com de les 
explotacions agràries al canvi climàtic, de manera que es puguin desplaçar cap a 
aquells indrets amb condicions ambientals més favorables, facilitant els canvis d’ús 
del sòl d’acord amb la planificació territorial escaient.

k) Afavorir el segrest de carboni als sòls mitjançant una millora de la gestió de la 
matèria orgànica, les cobertes vegetals i el conreu de conservació.

m) Establir mesures que evitin la degradació dels sòls (erosió, salinització...) com 
a conseqüència del canvi climàtic

n) Promoure les tècniques de conservació de sòls, com la del conreu de conser-
vació, per la seva contribució molt significativa al balanç hídric.

o) Fomentar el canvi en la maquinària agrícola de forma que incorpori noves 
tecnologies d’estalvi energètic i contaminant que redueixin les emissions de GEH.

p) Impulsar les mesures agroambientals que afavoreixin l’adaptació i mitigació 
del canvi climàtic.

q) Afavorir la implantació de mètodes d’obtenció i ús d’energia renovable a les 
explotacions agràries.

r) Fomentar la recerca en la mitigació del canvi climàtic en l’agricultura i la ra-
maderia per tal d’afavorir una economia circular en el sector.

s) Afavorir estratègies de lluita contra plagues i malalties en cultius i animals per 
assegurar sistemes productius més resilients i resistents als efectes del canvi climàtic.

Esmena 61
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
De modificació i supressió a l’article 10 lletres d, e, i f

Article 10. Agricultura i ramaderia
Les mesures a adoptar en matèria d’agricultura i ramaderia han d’anar encami-

nades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH del sistema agrari català, te-
nint en compte especialment:

a) La incorporació en la planificació del reg agrícola dels impactes observats i 
projectats del canvi climàtic a Catalunya i Aran, amb especial atenció al risc d’una 
insuficient garantia en la disponibilitat d’aigua per a reg, d’acord amb el previst a la 
planificació hidrològica.
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b) El foment prioritari de les mesures adreçades a la intensificació de les moder-
nitzacions de regadius que comportin un millor i més racional aprofitament de l’ai-
gua amb la màxima eficiència energètica.

c) L’impuls al reg de suport per als cultius tradicionals de secà amb l’objectiu 
d’assegurar la seva pervivència i productivitat.

d) La valorització d’espècies o de varietats pròpies o forànies, principalment au-
tòctones, adaptades que tinguin més capacitat per adaptar-se a les noves condicions 
ambientals climàtiques d’acord amb treballs genètics i ecofisiològics.

e) La progressiva utilització de fertilitzants d’origen bio-orgànic, a excepció de 
l’ús de varietats transgèniques, en detriment d’aquells fertilitzants químics altament 
emissors de GEH durant la seva fase de producció i ús.

f) La minimització de les emissions derivades de les dejeccions ramaderes a tra-
vés dels diferents tipus de gestió, amb un replantejament de l’actual model de rama-
deria industrial intensiva i l’adopció progressiva d’un model de ramaderia ecològica 
extensiva que tingui en compte la capacitat de càrrega del territori.

g) La promoció dels productes agroramaders de proximitat a través de les eines 
de suport que disposa el Govern per tal d’aconseguir una agricultura i una ramaderia 
sostenibles i de qualitat, altament eficient en el consum de recursos.

Lletra b
Esmena 62
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
De supressió a la lletra b, de l’article 10

b) El foment prioritari de les mesures adreçades a la intensificació de les moder-
nitzacions de regadius que comportin un millor i més racional aprofitament de l’ai-
gua amb la màxima eficiència energètica.

Lletra d
Esmena 63
GP de Catalunya Sí que es Pot (33)
De modificació total de l’apartat d de l’article 10

d) Prohibició dels organismes modificats genèticament, en l’agricultura i la in-
dústria de transformació d’aliments, incloent els camps de proves a l’aire lliure i re-
tirar el finançament públic en el aquest sector agroramader.

Esmena 64
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De modificació de la lletra d de l’article 10

d) La valorització d’espècies, principalment autòctones, que tinguin més capaci-
tat de adaptar-se a les noves condicions climàtiques.

Lletra e
Esmena 65
GP de Catalunya Sí que es Pot (34)
D’addició i supressió de l’apartat e de l’article 10

e) La progressiva utilització de fertilitzants d’origen bio-orgànic i prohibició en 
detriment d’aquells fertilitzants químics i agrotòxics altament emissors de GEH du-
rant la seva fase de producció i ús.
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Esmena 66
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
De supressió a la lletra e, de l’article 10

e) La progressiva utilització de fertilitzants d’origen bio-orgànic en detriment 
d’aquells fertilitzants químics altament emissors de GEH durant la seva fase de pro-
ducció i ús.

Lletra f
Esmena 67
GP de Catalunya Sí que es Pot (35)
De modificació de l’apartat f de l’article 10

f) Establir un pla integral per a la conversió de les dejeccions ramaderes en opor-
tunitats d’obtenció d’energia (metà) i adobs orgànics d’alt rendiment.

Lletra g
Esmena 68
GP de Catalunya Sí que es Pot (36)
D’addició i supressió de l’apartat g de l’article 10

g) La promoció dels productes agroramaders de proximitat a través de les eines 
de suport que disposa el Govern per tal d’aconseguir el traspàs cap a un model de 
sobirania alimentària agricultura i una ramaderia sostenibles i de qualitat, altament 
eficient en el malbaratament alimentari i consum de recursos.

Addició de noves lletres
Esmena 69
GP de Catalunya Sí que es Pot (28)
D’addició d’un nou apartat a bis a l’article 10

a bis) Replantejar l’actual model d’agroramaderia industrial generadora d’emis-
sions tant per les dejeccions com pel transport associat cap a models de producció 
agrària i ramadera agroecològics de petita escala familiar, propers i periurbans i on 
es tingui en compte la capacitat de càrrega del territori.

Esmena 70
GP de Catalunya Sí que es Pot (29)
D’addició d’un nou apartat a ter a l’article 10

a ter) Foment dels sistemes de mínim conreu amb l’objectiu d’augmentar la su-
perfície d’agricultura de conservació, incorporant pràctiques com la sembra directa, 
que permeten reduir l’ús de maquinària i el treball de la terra, alhora que limiten 
l’erosió i increment la matèria orgànica al sòl.

Esmena 71
GP de Catalunya Sí que es Pot (30)
D’addició d’un nou apartat a quater a l’article 10

a quater) Foment de la ramaderia extensiva i la pastura, inclosa la pastura del 
sotabosc afavorint el segrest de carboni dels sòls dels sistemes pastorals.

Esmena 72
GP de Catalunya Sí que es Pot (31)
D’addició d’un nou apartat a quinquies a l’article 10

a quinquies) Mesures de suport a la pagesia arrelada al territori, coneixedora 
de les varietats locals i de l’entorn per tal que puguin desenvolupar varietats locals 
adaptades a les noves condicions climàtiques, sense que calgui l’ús de transgènics.
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Esmena 73
GP de Catalunya Sí que es Pot (32)
D’addició d’un nou apartat a sexies a l’article 10

a sexies) Foment de la renovació del parc de maquinària agrícola i ramadera i 
ajudar en la transició cap a una producció i ús d’energies renovables a les explota-
cions.

Esmena 74
GP de Catalunya Sí que es Pot (37)
D’addició d’un nou apartat h a l’article 10

h) Crear un model per convertir les granges en illes productores energètiques 
per a l’autoconsum i per abocar a la comunitat més propera, garantir proveïment a 
tot el territori i garantir nous interessos al sector primari i un instrument per que el 
consumidor tingui coneixement de la petjada de carboni generada per la producció 
d’un aliment a través del Departament d’agricultura, l’IRTA i amb la col·laboració 
d’ajuntaments i Ens locals.

Esmena 75
GP de Catalunya Sí que es Pot (38)
D’addició d’un nou l’apartat i a l’article 10

i) Elaboració d’una llei d’espais agraris en la qual es protegeixi de l’especulació 
de la terra i s’asseguri la continuïtat de l’activitat agrícola al camp amb mesures 
com facilitar l’accés a la terra a la nova pagesia i evitar l’acaparament de la terra 
per part de terratinents, grans empreses i corporacions.

Esmena 76
GP Socialista (9)
D’addició

S’addiciona una nova lletra h a l’article 10
«h) La petjada ecològica i hibrida dels productes.»

Esmena 77
GP Socialista (10)
D’addició

S’addiciona una nova lletra i a l’article 10
«i) Impulsar l’agricultura ecològica, biològica i biomecànica com les més resis-

tents al canvi climàtic i els quasi nuls impactes. Afavorint el coneixement per al con-
sumidor la informació continguda en els productes per a un consum responsable i 
solidari.»

Esmena 78
GP Socialista (11)
D’addició

S’addiciona una nova lletra j a l’article 10
«j) Donat el valor essencial en les polítiques de mitigació i adaptació al canvi cli-

màtic que te l’agricultura, la ramaderia i la resta d’activitats agropecuàries, el Go-
vern desenvoluparà una Llei de foment de l’agricultura i la ramaderia sostenible.»

Esmena 79
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
D’addició d’unes noves lletres h, i, j, k, l, m, n, o, p i q a l’article 10

h) El foment dels sistemes de mínim conreu.
i) El foment de la ramaderia extensiva i la pastura, inclosa la pastura al sota-

bosc.
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j) El foment de la producció ecològica i local i d’uns hàbits de consum encarats 
a minimitzar la importació de productes llunyans, amb el sobrecost en GEH que 
comporta.

k) El foment de la renovació del parc de maquinària agrícola i ramadera, amb 
models de menor emissió.

l) El foment de la producció i ús de les energies renovables a les explotacions 
agràries.

m) L’elaboració d’un mapa de vulnerabilitats de cultius i espècies animals d’in-
terès productiu a Catalunya i Aran més susceptibles de patir els impactes climàtics 
previstos.

n) L’elaboració d’un manual de pràctiques agràries i ramaderes per mitigar les 
emissions de GEH.

o) L’augment del pressupost en R+D dedicats a agricultura i ramaderia climàti-
cament intel·ligent (CSA, de les sigles en anglès).

p) L’establiment de mesures tributàries especials per als fertilitzants d’origen ar-
tificial que no incorporin inhibidors de la nitrificació.

q) La prohibició dels adobs nitrogenats.

Esmena 80
GP del Partit Popular de Catalunya (10)
D’addició d’una nova lletra h a l’article 10

h) El foment de mesures que contribueixin a la reducció dels gasos amb efecte 
d’hivernacle i a l’increment del carboni segrestat al sòl d’ecosistemes i pastorals, 
especialment, els sistemes de mínim conreu, la ramaderia extensiva i la pastura, 
inclosa la pastura del sotabosc, i la renovació del parc de maquinària agrícola i 
ramadera.

Esmena 81
GP del Partit Popular de Catalunya (11)
D’addició d’una nova lletra i a l’article 10

i) El foment de la producció i ús de les energies renovables a les explotacions 
agràries.

Esmena 82
GP del Partit Popular de Catalunya (12)
D’addició d’una nova lletra j a l’article 10

j) Posar en valor i reconèixer els efectes positius de l’agricultura com a embor-
nals de CO

2
 i de les polítiques agràries que es desenvolupen per fer unes pràctiques 

agrícoles i uns processos de transformació més beneficioses per al clima i el medi 
ambient.

Addició d’un nou article
Esmena 83
GP de Catalunya Sí que es Pot (39)
D’addició d’un nou article 10 bis

Article 10 bis. Pesca i Aqüicultura
Els ecosistemes marins juguen un rol essencial com a reguladors de la tempe-

ratura de la Terra, proporcionen gairebé la meitat de l’oxigen de l’atmosfera, són 
també els majors embornals de carboni, també són extremadament importants en 
termes de seguretat alimentària i proporcionen serveis ecosistèmics crítics per a la 
humanitat.

La pesca i l’aqüicultura pateixen i patiran les conseqüències del canvi climàtic i 
al seu torn són activitats que participen activament en aquest fet. És per aquest mo-
tiu que cal tenir en compte especialment:
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a) Establir objectius ambiciosos per reduir emissions. Incloent reduccions estric-
tes de les emissions produïdes per les embarcacions de pesca, i en general de totes 
les activitats i indústries marítimes.

b) Apostar decididament per un canvi de model cap a les energies netes i per su-
posat, declarar el Mediterrani zona lliure de prospeccions i activitats d’extracció i 
explotació d’hidrocarburs.

c) Eliminar les exempcions fiscals al gasoil i els subsidis perversos que malmeten 
el medi marí o fomenten la sobrepesca.

d) Restablir, conservar i gestionar de manera responsable els ecosistemes marins 
i litorals (com ara les praderes de fanerògames marines, els ecosistemes marins vul-
nerables, però també els aiguamolls, dunes, deltes...) per frenar els efectes del canvi 
climàtic.

e) Implementar estratègies d’adaptació al canvi climàtic a totes les escales, i apli-
car la gestió marítima integrada, el principi de precaució i la gestió ecosistèmica en 
qualsevol planificació marítima i costanera.

f) Reduir altres pressions antropogèniques, com ara la destrucció d’hàbitats, la 
sobreexplotació i la contaminació, ja que aquestes poden actuar sinèrgicament amb 
el canvi climàtic i accelerar els seus efectes adversos.

g) Establir i gestionar eficaçment una xarxa d’àrees marines protegides per tal 
d’aturar la pèrdua de biodiversitat i millorar la resiliència dels ecosistemes marins.

h) Apostar i recolzar les modalitats de pesca de baix impacte ambiental i que 
utilitzen poc combustible. En concret, aplicar l’article 17 de la Política Pesquera 
Comunitària que estipula que l’accés als recursos hauria d’incloure criteris socials 
i ambientals.

i) Invertir en investigació i observació, doncs conèixer els canvis que es pro-
dueixen en el medi és una de les claus per garantir la bona gestió i conservació dels 
ecosistemes mediterranis.

j) Consultar i tenir en compte les investigacions i recomanacions elaborades per 
part de la comunitat científica.

k) Ampliar la sensibilització i la conscienciació ciutadana per millorar la com-
prensió pública sobre l’estat dels nostres mars i els impactes que pateixen.

l) Acompanyar totes aquestes mesures amb un establir les accions necessàries 
per mitigar, adaptar i protegir els ecosistemes marins i litorals dels impactes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana un text transaccional entre l’esmena 60, 62, 64, 65, 67, 
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82 i el text del projecte amb el redactat 
següent:

«Article 10. Agricultura i ramaderia
Les mesures que s’adoptin en matèria d’agricultura i ramaderia han d’anar en-

caminades a reduir la vulnerabilitat, les emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle, el malbaratament alimentari i el consum de recursos, i concretament han d’anar 
encaminades a:

b) El foment prioritari de les mesures adreçades a la intensificació de les moder-
nitzacions de regadius que comportin un aprofitament de l’aigua millor i més racio-
nal, amb la màxima eficiència energètica.

d) La valorització d’espècies o varietats pròpies, principalment autòctones, que 
tinguin més capacitat per a adaptar-se a les noves condicions climàtiques d’acord 
amb treballs genètics i ecofisiològics.

e) La utilització progressiva de fertilitzants d’origen orgànic en substitució dels 
fertilitzants de síntesi química.

f) L’adequació de la dimensió de la cabanya ramadera a la capacitat de càrrega 
ambiental del territori i la minimització de les emissions derivades de les dejeccions 
ramaderes per mitjà dels diferents tipus de gestió, incloent-hi l’obtenció d’energia i 
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d’adobs orgànics d’alt rendiment. g) La promoció dels productes agroramaders eco-
lògics i de proximitat per mitjà de les eines de suport que té el Govern per a acon-
seguir una agricultura i una ramaderia que puguin desenvolupar varietats locals 
adaptades a les noves condicions climàtiques, i per a avançar cap a un model de 
sobirania alimentària de qualitat altament eficient.

g bis) L’elaboració d’un mapa de vulnerabilitats dels conreus i les espècies ani-
mals d’interès productiu més susceptibles de patir els impactes climàtics previstos.

g ter) El foment dels sistemes de conreu mínim, la ramaderia extensiva i la pas-
tura, inclosa la pastura del sotabosc, i les pràctiques agrícoles que n’incrementin la 
capacitat d’embornal.

g quinquies) L’establiment de mesures que evitin la degradació dels sòls i facili-
tin l’emmagatzematge de carboni als sòls per mitjà d’una millora de la gestió de la 
matèria orgànica, les cobertes vegetals i el conreu de conservació.

g octies) El foment del canvi en la maquinària agrícola, de manera que incorpori 
noves tecnologies d’estalvi energètic i menys contaminants que redueixin les emi-
ssions de gasos amb efecte d’hivernacle.

2. Per a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
del sistema agrari, s’ha de:

a) Incorporar a la planificació del reg agrícola els impactes observats i projec-
tats del canvi climàtic a Catalunya, amb una atenció especial al risc d’una garantia 
insuficient en la disponibilitat d’aigua per a reg i per a la ramaderia d’acord amb la 
planificació hidrològica.

g decies) Crear un model per a convertir les granges en illes productores d’ener-
gia per a l’autoconsum i per a la comunitat més propera, garantir-ne el proveïment 
a tot el territori, garantir nous interessos al sector primari i crear un instrument que 
permeti al consumidor conèixer la petjada de carboni i hídrica generada per la pro-
ducció d’un aliment.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 78 i el 
text del projecte, consistent a incorporar una nova disposició addicional amb el 
redactat següent:

«Segona. Mitigació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en l’àmbit 
de l’energia

El Govern ha d’impulsar l’aprovació d’un pacte nacional per a la transició ener-
gètica de Catalunya. Aquest pacte, juntament amb el Pla de l’energia i canvi climà-
tic de Catalunya (2012-2020), i els documents que se’n derivin són els elements de 
planificació de les polítiques de mitigació en l’àmbit energètic.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 83, 
109, 211, 212 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 10 bis. Pesca i aqüicultura
1. Les mesures que s’adoptin en matèria de pesca i aqüicultura han d’anar en-

caminades a reduir-ne la vulnerabilitat als impactes lligats al canvi climàtic, a aug-
mentar-ne la resiliència i a reduir progressivament les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle d’aquestes activitats, i concretament han d’anar encaminades a:

b) El foment prioritari de les mesures adreçades a l’adaptació de la pesca i 
l’aqüicultura als impactes del canvi climàtic, a la maximització de l’eficiència ener-
gètica del sector i a la reducció progressiva de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle.

c) La valorització d’espècies i varietats pròpies o foranes adaptades a les noves 
condicions ambientals.

e) La promoció dels productes de proximitat per mitjà de les eines de suport que 
té el Govern per a aconseguir una pesca i una aqüicultura sostenibles i de qualitat, 
altament eficient en el consum de recursos.
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f) L’establiment d’objectius per a reduir emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle i contaminants atmosfèrics, promovent la transició cap a les energies no con-
taminants.

h) El restabliment, la conservació i la gestió de manera sostenible dels ecosis-
temes marins i litorals per a frenar els efectes del canvi climàtic, i també evitar la 
destrucció, la sobreexplotació, la contaminació d’hàbitats i les altres pressions an-
tropogèniques.

j) El foment de les modalitats de pesca de baix impacte ambiental.
k) L’ampliació de la sensibilització i la conscienciació ciutadana per a millorar la 

comprensió pública sobre l’estat de la mar i els impactes que pateix.
2. Per a reduir la vulnerabilitat als impactes lligats al canvi climàtic, augmentar 

la resiliència i reduir progressivament les emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle d’aquestes activitats, s’ha de:

a) Incorporar a la planificació els impactes observats i projectats del canvi cli-
màtic a Catalunya, amb una atenció especial al risc d’una intensificació dels fenò-
mens meteorològics extrems, l’augment de la temperatura de la mar i l’acidificació 
dels ecosistemes marins.

i) Establir i gestionar eficaçment una xarxa d’àrees marines protegides per tal 
d’aturar la pèrdua de biodiversitat i millorar la resiliència dels ecosistemes marins.»

El ponent del GP Cs anuncia la retirada de l’esmena 59.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 61, 63, 66, 72 i 79.

TEXT PRESENTAT

Article 11. Aigua
Les mesures a adoptar en matèria d’aigua han d’anar encaminades a reduir la 

vulnerabilitat del sistema hídric català, tenint en compte especialment:
a) La implantació dels cabals de manteniment en els cursos fluvials de les con-

ques internes de Catalunya, així com la seva successiva revisió en funció de l’evolu-
ció de les variables climàtiques. En el cas de les conques de caràcter intercomunitari 
les mesures es desenvolupen en els termes que s’acordin amb els òrgans de conca 
corresponents.

b) L’aplicació de mesures econòmiques per a la progressiva restauració integral 
dels ecosistemes i per a la gestió del cicle de l’aigua.

c) La interconnexió de les xarxes d’abastament com a mesura que atorga segure-
tat, flexibilitat i robustesa al sistema d’abastament.

d) La derivació amb caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits mitjan-
çant millores d’estalvi i eficiència cap a l’assoliment dels objectius de qualitat dels 
ecosistemes aquàtics i, en cas de sequera extrema, cap a l’abastament urbà.

e) L’avaluació de la vulnerabilitat en les diverses masses d’aigua continentals i 
costaneres a partir de la diagnosi del document d’impactes i pressions dels succes-
sius plans de gestió hidrològica i les mesures d’adaptació necessàries.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 84
GP de Ciutadans (5)
De supressió de tot l’article 11
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Esmena 85
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
De modificació i supressió de l’article 11 lletres a i c

Article 11. Aigua
Les mesures a adoptar en matèria d’aigua han d’anar encaminades a reduir la 

vulnerabilitat del sistema hídric català, tenint en compte especialment:
a) La implantació dels cabals de manteniment en els cursos fluvials de les con-

ques internes de Catalunya i Aran, segons el que estableix el Pla Sectorial de Cabals 
de Manteniment de les conques internes de Catalunya, així com la seva successiva 
revisió en funció de l’evolució de les variables climàtiques es faci amb les suficients 
garanties per tal que l’estat ecològic de les masses d’aigua afectades no pateixin un 
deteriorament irreversible. En el cas de les conques de caràcter intercomunitari les 
mesures es desenvolupen en els termes que s’acordin amb els òrgans de conca cor-
responents.

b) L’aplicació de mesures econòmiques per a la progressiva restauració integral 
dels ecosistemes i per a la gestió del cicle de l’aigua.

c) La interconnexió de les xarxes d’abastament com a mesura que atorga segure-
tat, flexibilitat i robustesa al sistema d’abastament.

d) La derivació amb caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits mitjan-
çant millores d’estalvi i eficiència cap a l’assoliment dels objectius de qualitat dels 
ecosistemes aquàtics i, en cas de sequera extrema, cap a l’abastament urbà.

e) L’avaluació de la vulnerabilitat en les diverses masses d’aigua continentals i 
costaneres a partir de la diagnosi del document d’impactes i pressions dels succes-
sius plans de gestió hidrològica i les mesures d’adaptació necessàries.

Paràgraf 1
Esmena 86
GP de Catalunya Sí que es Pot (40)
De modificació del primer paràgraf de l’article 11

Les mesures a adoptar en matèria d’aigua han d’anar encaminades a reduir la 
vulnerabilitat del sistema hídric català, a garantir l’accés a l’aigua de boca, i a man-
tenir el bon estat de totes les masses d’aigua, tenint en compte especialment:

Lletra a
Esmena 87
GP de Catalunya Sí que es Pot (41)
D’addició i supressió a l’apartat a de l’article 11

a) La implantació dels cabals de manteniment en els cursos fluvials de les con-
ques internes de Catalunya així com la seva successiva revisió en funció de l’evo-
lució de les variables climàtiques. Atenent que el cabals de manteniment és una 
restricció prèvia a qualsevol ús tampoc les afectacions climàtiques no implicaran 
la seva revisió. En el cas de les conques de caràcter intercomunitari les mesures es 
desenvolupen en els termes que s’acordin amb els òrgans de conca corresponents. 
Tanmateix, els òrgans de l’administració hidràulica de Catalunya faran les seves 
recomanacions i vetllaran per al seu compliment als trams catalans de les conques 
intercomunitàries i internacionals.

Esmena 88
GP de Junts pel Sí (10)
De modificació de l’article 11 a

a) La implantació dels cabals de manteniment en els cursos fluvials de les con-
ques internes de Catalunya, així com la seva successiva revisió en funció de l’evolu-
ció de les variables climàtiques mantenint les suficients garanties per tal que l’estat 
ecològic de les masses d’aigua afectades no pateixin un deteriorament irreversible. 
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En el cas de les conques de caràcter intercomunitari les mesures es desenvolupen en 
els termes que s’acordin amb els òrgans de conca corresponents.

Esmena 89
GP del Partit Popular de Catalunya (13)
De modificació a la lletra a a l’article 11

a) La implantació dels cabals de manteniment en els cursos fluvials de les con-
ques internes de Catalunya, segons el que estableixi el pla sectorial de cabals de 
manteniment de les conques internes de Catalunya. En el cas de les conques de ca-
ràcter intercomunitari les mesures es desenvolupen en els termes que s’acordin amb 
els òrgans de conca corresponents.

Lletra c
Esmena 90
GP de Catalunya Sí que es Pot (42)
D’addició i supressió a l’apartat c de l’article 11

c) La interconnexió de les xarxes d’abastament com a mesura que atorga segu-
retat flexibilitat i robustesa al sistema d’abastament al sistema d’abastament d’aigua 
de boca en casos excepcionals i sempre i quan això no suposi una interconnexió de 
conques hídriques la qual pugui donar lloc a transvassaments hídrics entre conques 
permanents.

Esmena 91
GP de Junts pel Sí (11)
De modificació de l’article 11 c

c) La interconnexió de les xarxes d’abastament com a mesura que atorga segu-
retat, flexibilitat i robustesa al sistema d’abastament. Aquesta interconnexió no ha 
d’implicar una captació d’aigües que suposi una minoració important del cabal eco-
lògic aigües avall del punt de captació.

Addició de noves lletres
Esmena 92
GP de Catalunya Sí que es Pot (43)
D’addició d’un nou apartat c bis a l’article 11

c bis) La recuperació del bon estat ecològic de les masses d’aigua superficials i 
subterrànies sota els principis de compliment del Pla Sectorial de Cabals de Man-
teniment de Catalunya i tal com fixa la Directiva Marc d’Aigua de «qui contamina 
paga». La recuperació i bon estat químic de les aigües subterrànies serà clau com a 
reserva estratègica pels períodes de sequera i els efectes del canvi climàtic, atesa la 
possible baixa i molt variable pluviometria.

Esmena 93
GP de Catalunya Sí que es Pot (44)
D’addició d’un nou apartat cter) a l’article 11:

cter) Es reactivaran i augmentaran les taxes de captació per als aprofitaments 
hidroelèctrics i per a les captacions d’aigua per a l’ús de la cabana porcina, fins 
que aquesta no sigui adequadament dimensionada a les capacitats del territori que 
l’acull.
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Esmena 94
GP Socialista (12)
D’addició

S’addiciona una nova lletra f a l’article 11
«f) Garantir el caràcter públic en totes les seves dimensions del subministrament 

en alta en tot el territori de Catalunya.»

Esmena 95
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)
D’addició d’unes noves lletres f i g a l’article 11

f) La reactivació i augment de les taxes de captació per als aprofitaments hidro-
elèctrics.

g) La conservació en bon estat dels aqüífers.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 86 i 94.
La Ponència recomana un text transaccional entre les esmenes 88, 89, 92 i el text 

del projecte; un text transaccional entre les esmenes 90, 91 i el text del projecte de 
llei; un text transaccional entre les esmenes 93, 95 i el text del projecte de llei.

L’article 11 queda redactat de la manera següent:
«Article 11. Aigua
Les mesures que s’adoptin en matèria d’aigua han d’anar encaminades a reduir 

la vulnerabilitat del sistema hídric, i concretament a:
a) La recuperació i la conservació en bon estat de les aigües continentals i, en el 

cas de les subterrànies, com a reserva estratègica per als períodes de sequera i els 
efectes del canvi climàtic.

b) L’aplicació de mesures en l’àmbit econòmic per a la restauració progressiva i 
integral dels ecosistemes i per a la gestió del cicle de l’aigua.

d) La derivació amb caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits amb 
millores d’estalvi i eficiència cap a l’assoliment dels objectius de qualitat dels ecosis-
temes aquàtics i, en cas de sequera extrema, cap a l’abastament urbà.

e) L’avaluació de la vulnerabilitat en les diverses masses d’aigua continentals i 
costaneres a partir de la diagnosi del document d’impactes i pressions dels succes-
sius plans de gestió hidrològica i les mesures d’adaptació necessàries.

2. Per a reduir la vulnerabilitat del sistema hídric, s’han de implantar cabals de 
manteniment en els cursos fluvials de les conques internes de Catalunya, segons el 
que estableix la planificació hidrològica, i revisar-los successivament en funció de 
l’evolució de les variables climàtiques, amb garanties suficients per tal que l’estat 
ecològic de les masses d’aigua afectades no pateixi un deteriorament irreversible. En 
el cas de les conques de caràcter intercomunitari, les mesures s’han d’aplicar en els 
termes que s’acordin amb els òrgans de conca corresponents.

3. La interconnexió de les xarxes d’abastament com a mesura que atorga segure-
tat al sistema d’abastament d’aigua potable només s’ha de fer en casos excepcionals, 
i sempre que no comporti una interconnexió de conques hídriques que pugui donar 
lloc a transvasaments permanents entre conques. Aquesta interconnexió no ha d’im-
plicar una captació d’aigües que faci minvar de manera important el cabal ecològic 
aigües avall del punt de captació.

4. El subministrament en alta en tot el territori de Catalunya ha de tenir caràc-
ter públic.»

El ponent del GP Cs anuncia la retirada de l’esmena 84; i la ponent del GP CSP 
anuncia la retirada de l’esmena 87.

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 85.
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TEXT PRESENTAT

Article 12. Biodiversitat
Les mesures a adoptar en matèria de biodiversitat han d’anar encaminades a re-

duir la vulnerabilitat de la biodiversitat a Catalunya, tenint en compte especialment:
a) L’avaluació dels impactes del canvi climàtic en les mesures de planificació i 

de gestió dels espais naturals de Catalunya per garantir-hi la conservació de la bio-
diversitat.

b) La preservació de la permeabilitat ecològica i l’evitació de la fragmentació 
dels hàbitats i dels sistemes naturals, a través de la planificació amb incidència ter-
ritorial.

c) L’efectivitat de les polítiques de pagament per serveis ambientals per tal d’in-
centivar les activitats que mantenen i milloren els serveis dels ecosistemes.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 96
GP de Ciutadans (6)
De supressió de tot l’article 12

Esmena 97
GP de Junts pel Sí (12)
De modificació i addició de l’article 12

Article 12.  Biodiversitat
Les mesures a adoptar en matèria de biodiversitat han d’anar encaminades a re-

duir la vulnerabilitat de la biodiversitat a Catalunya, tenint en compte especialment:
a) L’avaluació dels impactes del canvi climàtic en les mesures de planificació i 

de gestió dels espais naturals de Catalunya per garantir-hi la conservació de la bio-
diversitat.

b) La preservació de la permeabilitat ecològica i evitar l’evitació de la fragmen-
tació dels hàbitats i dels sistemes naturals. Per aquest motiu la planificació amb in-
cidència territorial ha de garantir la connectivitat entre aquests hàbitats i sistemes 
naturals.

c) L’efectivitat de les polítiques de pagament per serveis ambientals per tal d’in-
centivar les activitats privades i d’organitzacions sense ànim de lucre que recuperin, 
mantinguin i millorin els serveis dels ecosistemes.

d) Evitar Lla proliferació en el medi natural d’espècies exòtiques invasores que 
puguin representar un risc per a la diversitat i funcionament dels ecosistemes au-
tòctons.

e) L’impuls de polítiques de conservació dels habitats d’interès prioritari, espe-
cialment les praderies de fanerògames marines, per la seva capacitat d’actuar com 
a embornal litorals.

f) L’establiment d’una xarxa de reserves forestals a lliure dinàmica natural que 
sigui suficientment representativa del conjunt i diversitat dels ecosistemes forestals 
de Catalunya. Aquesta xarxa inclourà prioritàriament els boscos madurs, prema-
durs i de més alt valor natural.

Paràgraf 1
Esmena 98
GP de Catalunya Sí que es Pot (45)
D’addició i supressió al primer paràgraf de l’article 12

Les mesures a adoptar en matèria de biodiversitat han d’anar encaminades a pre-
servar la biodiversitat i reduir la seva vulnerabilitat de la biodiversitat a Catalunya i 
al món, tenint en compte especialment:
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Esmena 99
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (24)
De modificació i supressió a l’article 12 lletres b i c

Article 12. Biodiversitat
Les mesures a adoptar en matèria de biodiversitat han d’anar encaminades a re-

duir la vulnerabilitat de la biodiversitat a Catalunya i Aran, tenint en compte espe-
cialment:

a) L’avaluació dels impactes del canvi climàtic en les mesures de planificació i 
de gestió dels espais naturals de Catalunya i Aran per garantir-hi la conservació de 
la biodiversitat.

b) La preservació de la permeabilitat ecològica i l’evitació de la fragmentació 
dels hàbitats i dels sistemes naturals, a través de la planificació amb incidència ter-
ritorial, mitjançant l’aprovació i implementació urgent del Pla Sectorial de Connec-
tivitat de Catalunya i Aran.

c) L’efectivitat de les polítiques de pagament per serveis ambientals per tal d’in-
centivar les activitats que mantenen i milloren els serveis dels ecosistemes.

Lletra a
Esmena 100
GP del Partit Popular de Catalunya (14)
D’addició a la lletra a a l’article 12

a) L’avaluació dels impactes del canvi climàtic en les mesures de planificació i 
de gestió dels espais naturals i de la fauna salvatge de Catalunya per garantir-hi la 
conservació de la biodiversitat i el manteniment d’unes poblacions de fauna salvatge 
compatibles amb la capacitat del medi natural.

Lletra b
Esmena 101
GP de Catalunya Sí que es Pot (46)
D’addició i supressió de l’apartat b de l’article 12

b) La preservació de la permeabilitat ecològica i l’evitació de la fragmentació 
dels hàbitats i dels sistemes naturals, a través de la planificació amb incidència ter-
ritorial mitjançant l’aprovació i la implementació urgent del Pla Sectorial de Con-
nectivitat de Catalunya.

Lletra c
Esmena 102
GP Socialista (13)
De modificació

Es modifica la lletra c de l’article 12
«c) La preservació del medi natural i la biodiversitat com un element estructu-

ral de la política ambiental a Catalunya, s’ha de finançar essencialment en base als 
pressupostos públics.»

Esmena 103
GP del Partit Popular de Catalunya (15)
D’addició a la lletra c a l’article 12

c) L’efectivitat de les polítiques de pagament per serveis ambientals per tal d’in-
centivar les activitats d’organitzacions sense ànim de lucre que recuperen, mantenen 
i milloren els serveis dels ecosistemes.
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Addició de noves lletres
Esmena 104
GP de Catalunya Sí que es Pot (47)
D’addició d’un nou apartat d a l’article 12

d) Aprovació de la llei de biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya i un 
pla estratègic que faci especial èmfasi en les causes subjacents a la pèrdua de diver-
sitat, i als plans de recuperació dels hàbitats i les espècies més amenaçades i una 
«Estratègia catalana de conservació de la diversitat biològica».

Esmena 105
GP de Catalunya Sí que es Pot (48)
D’addició d’un nou apartat e a l’article 12

e) La preservació del medi natural i la biodiversitat com un element estructural 
de la política ambiental catalana finançat amb base als pressuposts públics.

Esmena 106
GP Socialista (14)
D’addició

S’addiciona una nova lletra d a l’article 12
«d) Es promouran el desenvolupament d’estudis per avaluar els riscos de la im-

portació d’animals i plantes en funció dels diversos escenaris climàtics per tal de fer 
les recomanacions polítiques adients.»

Esmena 107
GP Socialista (15)
D’addició

S’addiciona una nova lletra e a l’article 12
«e) Es revisaran els inventaris d’espècies invasores i s’avaluaran els riscos po-

tencials per a la salut pels canvis previsibles des de la perspectiva de l’ampliació de 
l’habitat d’algunes especies que són transmissores d’infermetats fins ara inusuals a 
Catalunya.»

Esmena 108
GP Socialista (16)
D’addició

S’addiciona una nova lletra f a l’article 12
«f) Es revisaran els plans de gestió dels espais naturals protegits, per tal de que 

en la seva planificació es tingui en compte el canvi climàtic, i es fomenti les actua-
cions dirigides a la creació de refugis climàtics i altres mesures d’adaptació.»

Esmena 109
GP Socialista (17)
D’addició

S’addiciona una nova lletra g a l’article 12
«g) La necessitat de conservació de la biodiversitat marina i la gestió del litoral 

com a eina de mitigació i adaptació al canvi climàtic, en especial l’impuls de políti-
ques de conservació de les praderies litorals com a embornals de carboni, l’impuls 
de la investigació, la recopilació i seguiment de dades sobre l’estat dels ecosistemes 
marins i els recursos pesquers i la incorporació de mecanismes de gestió litoral per 
a la seva conservació i ús sostenible.»
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Esmena 110
GP Socialista (18)
D’addició

S’addiciona una nova lletra h a l’article 12
«h) El Govern aprovarà la Llei de la Biodiversitat i Patrimoni natural de Cata-

lunya.»

Esmena 111
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (25)
D’addició d’unes noves lletres d, e i f

d) La preservació del medi natural i la biodiversitat com un element estructural 
de la política ambiental catalana, finançat en base als pressupostos públics.

e) L’inventari dels hàbitats prioritaris com a embornals a Catalunya i Aran, 
l’avaluació del seu estat de conservació i el seu seguiment periòdic.

f) La invasió d’espècies foranies o al·lòctones.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 97, 
98, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 12. Biodiversitat
Les mesures a adoptar en matèria de biodiversitat han d’anar encaminades a 

preservar la biodiversitat i reduir la seva vulnerabilitat a Catalunya i al món, tenint 
en compte especialment:

a) L’avaluació dels impactes del canvi climàtic en les mesures de planificació i 
de gestió dels espais naturals de Catalunya per garantir-hi la conservació de la bio-
diversitat.

b) La preservació de la permeabilitat ecològica i evitar l’evitació de la fragmen-
tació dels hàbitats i dels sistemes naturals. Per aquest motiu la planificació amb in-
cidència territorial ha de garantir la connectivitat entre aquests hàbitats i sistemes 
naturals.

c) La preservació del medi natural i la biodiversitat com un element estructural 
de la política ambiental a Catalunya, s’ha de finançar essencialment en base als 
pressupostos públics, sens de les polítiques de pagament per serveis ambientals per 
tal d’incentivar les activitats d’organitzacions sense ànim de lucre que recuperen, 
mantenen i milloren els serveis dels ecosistemes.

c bis) Evitar la proliferació en el medi natural d’espècies al·lòctones invasores 
que puguin representar un risc per a la diversitat i funcionament dels ecosistemes 
autòctons.

c ter) Fer un inventari dels hàbitats prioritaris com a embornals a Catalunya i 
impulsar polítiques de conservació d’aquests habitats, especialment les praderies de 
fanerògames marines.

c quarter) Es revisaran els plans de gestió dels espais naturals protegits, per tal 
de que en la seva planificació es tingui en compte el canvi climàtic.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 99, 
101, 104, 110 i 405 i el text del projecte, consistent a incorporar una nova disposició 
final amb el redactat següent:

«Nova. Disposició final. Elaboració d’un projecte de llei de biodiversitat, patri-
moni natural i connectivitat biològica

El Govern ha d’elaborar un projecte de llei de biodiversitat, patrimoni natural i 
connectivitat biològica.»

La ponent del GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 96.
La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena 100.
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TEXT PRESENTAT

Article 13. Boscos i gestió forestal
Les mesures a adoptar en matèria de boscos i gestió forestal han d’anar encami-

nades a reduir la vulnerabilitat del sistema forestal català i optimitzar la seva capa-
citat d’actuar com embornal, tenint en compte especialment:

a) La definició i promoció d’una gestió forestal que augmenti la resistència i resi-
liència de les masses boscoses als impactes del canvi climàtic.

b) L’avaluació dels riscos del canvi climàtic i la seva gestió.
c) L’afavoriment d’una gestió forestal que permeti la reducció del risc d’incendis 

i la recuperació dels mosaics agroforestals i de pastures.
d) L’execució de mesures de gestió forestal activa adreçades a conservar la biodi-

versitat, a millorar la vitalitat dels ecosistemes forestals i la seva capacitat d’adapta-
ció als recursos hídrics disponibles, així com la seva funció reguladora del cicle hi-
drològic i de protecció contra l’erosió i altres efectes adversos de les pluges intenses.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 112
GP de Ciutadans (7)
De supressió de tot l’article 13

Esmena 113
GP de Junts pel Sí (13)
De modificació i addició de l’article 13

Article 13. Boscos i gestió forestal
Les mesures a adoptar en matèria de boscos i gestió forestal han d’anar encami-

nades a reduir la vulnerabilitat del sistema forestal català i optimitzar la seva capa-
citat d’actuar com embornal, especialment com a font d’energies renovables i mate-
rials de construcció sostenibles, i a reduir les emissions del sistema provinents dels 
grans incendis forestals tenint en compte especialment:

a) La definició i promoció d’una gestió forestal que augmenti la resistència i resi-
liència de les masses boscoses forestals als impactes del canvi climàtic.

b) L’avaluació dels riscos del canvi climàtic i la seva gestió.
c) L’afavoriment d’una gestió forestal que permeti la reducció del risc de Grans 

Incendis Forestals (GIF) d’incendis, l’aprofitament de la biomassa i la recuperació 
dels mosaics agroforestals i de pastures, a partir d’espècies locals més adaptades fi-
siològicament a les condicions climàtiques, i la promoció dels recursos forestals com 
els fustaners i els no fustaners.

d) L’execució de mesures de gestió forestal activa adreçades a conservar la biodi-
versitat, a millorar la vitalitat dels ecosistemes forestals i la seva capacitat d’adapta-
ció als recursos hídrics disponibles, així com la seva funció reguladora del cicle hi-
drològic i de protecció contra l’erosió i altres efectes adversos de les pluges intenses.

e) L’execució de mesures de gestió forestal activa adreçades al subministrament 
sostenible de biomassa forestal per a la substitució de combustibles fòssils en la pro-
ducció tèrmica.

f) L’execució de mesures de gestió forestal activa adreçades a la producció de 
fusta estructural nacional i altres productes fusters amb major capacitat embornal.
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Lletra c
Esmena 114
GP de Catalunya Sí que es Pot (49)
D’addició a l’apartat c a l’article 13

c) L’afavoriment d’una gestió forestal que permeti la reducció del risc d’incendis 
i la recuperació dels mosaics agroforestals i de pastures, i l’aprofitament de la bio-
massa forestal per la producció d’energia tèrmica.

Esmena 115
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (26)
De modificació de l’article 13 lletra c

c) L’afavoriment d’una gestió forestal que permeti la reducció del risc d’incendis 
i la recuperació dels mosaics agroforestals i de pastures i l’aprofitament de la bio-
massa forestal.

Esmena 116
GP del Partit Popular de Catalunya (16)
De modificació i addició a la lletra c a l’article 13

c) L’afavoriment d’una gestió forestal que permeti la reducció del risc d’incendis, 
la recuperació dels mosaics agroforestals i de pastures i l’aprofitament de la bio-
massa forestal.

Addició de noves lletres
Esmena 117
GP de Catalunya Sí que es Pot (50)
D’addició d’un nou apartat c bis a l’article 13

c bis) L’establiment d’una extensa xarxa de reserves forestals a lliure dinàmica 
natural que sigui representativa del conjunt i diversitat d’ecosistemes forestals de 
Catalunya centrada prioritàriament en boscos madurs i d’alt valor natural. L’objec-
tiu és preservar-los per avaluar la seva contrastada capacitat com embornals, valor 
per la biodiversitat i convertir-la en un punt de referència per l’estudi i el seguiments 
dels impactes i la resiliència dels ecosistemes forestals enfront del canvi climàtic.

Esmena 118
GP de Catalunya Sí que es Pot (51)
D’addició d’un nou apartat c ter a l’article 13

c ter) L’establiment de la coordinació entre les polítiques forestals i d’aigua, atesa 
la importància que la vegetació arbòria té en la regulació dels cabals dels rius i la 
recàrrega dels aqüífers i el seu efecte negatiu en la generació de recursos hídrics. 
Estimar de forma clara la importància d’aquest fenomen i establir les mesures que 
permetin una sistema de gestió dels boscos de Catalunya que tingui en compte la 
regulació hídrica i permeti fer una gestió sostenible tant dels boscos com dels recur-
sos hídrics.

Esmena 119
GP Socialista (19)
D’addició

S’addiciona una nova lletra e a l’article 13
«e) L’establiment d’una extensa xarxa de reserves forestals a lliure dinàmica na-

tural que sigui representativa del conjunt i diversitat ecosistemes forestals de Cata-
lunya centrada prioritàriament en boscos madurs i d’alt valor natural. L’objectiu és 
preservar-los per avaluar la seva contrastada capacitat com embornals, valor per 
la biodiversitat i convertir-la en un punt de referència per l’estudi i el seguiments 
dels impactes i la resiliència dels ecosistemes forestals enfront del canvi climàtic.»

Fascicle segon
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Esmena 120
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (27)
D’addició d’una nova lletra e a l’article 13

e) L’execució de mesures per acabar amb els canvis d’ús del sòl, de terrenys rús-
tics a urbans, en zones periurbanes abans del 2020.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 113, 
114, 115 i 116, 117, 118, 119 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 13. Boscos i gestió forestal
Les mesures que s’adoptin en matèria de boscos i gestió forestal han d’anar en-

caminades a reduir la vulnerabilitat del sistema forestal i a optimar-ne la capacitat 
d’actuar com a embornal i com a font d’energies renovables i materials de construc-
ció sostenibles, i concretament han d’anar encaminades a:

a) Definir i promoure una gestió forestal que augmenti la resistència i resiliència 
de les masses forestals als impactes del canvi climàtic.

b) Avaluar els riscos del canvi climàtic i gestionar-los.
c) Afavorir una gestió forestal que permeti de reduir el risc d’incendis forestals, 

aprofitar la biomassa forestal i recuperar els mosaics agroforestals i de pastures, a 
partir d’espècies locals més adaptades fisiològicament a les condicions climàtiques, 
i promoure els recursos forestals, tant els fusters com els no fusters.

d) L’execució de mesures de gestió forestal activa adreçades a:
1r. La conservació de la biodiversitat i el millorament de la vitalitat dels ecosiste-

mes forestals, llur capacitat d’adaptació als recursos hídrics disponibles i llur funció 
reguladora del cicle hidrològic i de protecció contra l’erosió i altres efectes adversos 
de les pluges intenses.

2n. El subministrament sostenible de biomassa forestal per a substituir combus-
tibles fòssils en la producció tèrmica.

3r. La producció de fusta estructural de proximitat i altres productes fusters amb 
més capacitat com a embornals.

d quater) La necessitat de coordinar les polítiques forestals i d’aigua, i l’establi-
ment de mesures que permetin un sistema de gestió dels boscos que tingui en compte 
la regulació hídrica i permeti de fer una gestió sostenible tant dels boscos com dels 
recursos hídrics.»

La ponent del GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 112.
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 120.

TEXT PRESENTAT

Article 14. Energia
1. Les mesures a adoptar en matèria d’energia han d’anar encaminades a re-

duir la vulnerabilitat i les emissions de GEH del sistema energètic català, tenint en 
compte especialment:

a) L’impuls a les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica.
b) La promoció de les energies renovables a Catalunya.
2. L’Institut Català d’Energia, d’acord amb les seves funcions en matèria d’ener-

gia especificades a l’article 2 de la Llei 9/1991, de 3 de maig, ha d’impulsar i realit-
zar, en col·laboració amb els diferents departaments de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, els programes i les actuacions necessaris en matèria d’energies 
renovables i d’estalvi i eficiència energètica per a l’assoliment dels objectius esta-
blerts en aquesta llei. Igualment, actua com a impulsor de les actuacions en aquest 
àmbit de les administracions locals catalanes amb competències energètiques.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 121
GP de Ciutadans (8)
De supressió de tot l’article 14

Apartat 1
Esmena 122
GP de Catalunya Sí que es Pot (52)
De modificació total de l’apartat 1 de l’article 14:

1. Les mesures a adoptar en matèria d’energia han d’anar encaminades a acon-
seguir la transició energètica cap a un model 100% renovable, desnuclearitzat i des-
carbonitzat, nul en emissions de GEH que redueixi la vulnerabilitat del sistema ener-
gètic català i garanteixi el dret a l’accés a l’energia, tenint en compte especialment:

Esmena 123
GP de Junts pel Sí (14)
De modificació i addició de l’article 14.1

1. Les mesures a adoptar en matèria d’energia han d’anar encaminades a re-
duir la vulnerabilitat i les emissions de GEH del sistema energètic català, tenint en 
compte especialment:

a) L’impuls a les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica.
b) La promoció de les energies renovables a Catalunya, amb especial atenció a 

què el seu desenvolupament es faci, sempre que sigui possible, aprofitant espais ja 
antropitzats, i minimitzar així l’ocupació innecessària de territori.

c) L’impuls cap a un model energètic on el consum de combustibles fòssils que 
tendeixi a zero.

d) El desenvolupament d’un marc normatiu que afavoreixi l’autoconsum energè-
tic a partir d’energies renovables i la participació d’actors locals en la producció i 
distribució d’energia renovable.

e) El foment de la generació d’energia distribuïda, de noves opcions en distribu-
ció i contractació de subministres i la implantació de xarxes de distribució d’energia 
intel·ligents.

f) El disseny d’un sistema de tarifes que penalitzin el sobreconsum.
g) El foment de la generació distribuïda d’energies renovables al medi rural i, 

concretament, l’elaboració i execució d’un pla de foment del biogàs.

Esmena 124
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (29)
De modificació i supressió de l’article 14 punt 1 lletres a i b

1. Les mesures a adoptar en matèria d’energia han d’anar encaminades a re-
duir la vulnerabilitat i les emissions de GEH del sistema energètic català, tenint en 
compte especialment:

a) L’impuls a les polítiques de reducció de la demanda, d’estalvi i d’eficiència 
energètica.

b) La promoció transició cap a un model energètic 100% renovable en la gene-
ració d’energia elèctrica totalment establert al 2050 de les energies renovables a 
Catalunya i Aran i la seva promoció.
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Esmena 125
GP Socialista (20)
D’addició

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat primer de l’article 14
«b) La promoció de les energies renovables a Catalunya per tal que l’any 2030 

es pugui assolir el 70% de participació de les energies renovables en el mix elèctric 
català per poder arribar el 100% renovable l’any 2050.»

Esmena 126
GP del Partit Popular de Catalunya (17)
D’addició a la lletra b, de l’apartat 1 de l’article 12

b) La promoció de les energies renovables gestionables a Catalunya.

Addició de noves lletres
Esmena 127
GP de Catalunya Sí que es Pot (53)
D’addició d’un nou apartat c a l’article 14

c) Establir un pla de transició de tancament, no més enllà del 2025, de les cen-
trals nuclears paral·lelament a l’execució de plans ambiciosos de desplegament 
d’energies renovables per tendir cap a un futur 100% renovable i d’emissions de 
GEH negatives.

Esmena 128
GP de Catalunya Sí que es Pot (54)
D’addició d’un nou apartat d a l’article 14

d) Replantejar el model de producció i distribució energètica de manera que sigui 
descentralitzada, promogui l’autoproducció d’energia i la reducció del consum i hi 
hagi un control social real del model energètic i de consum.

Esmena 129
GP de Catalunya Sí que es Pot (55)
D’addició d’un nou apartat e a l’article 14

e) La prohibició a l’obtenció de gas i petroli d’esquist per fractura hidràulica ho-
ritzontal (fracking), incloent, la relacionada amb l’obtenció de gas metà de capes de 
carbó, amb utilització de fractura induïda.

Esmena 130
GP de Catalunya Sí que es Pot (56)
D’addició d’un nou apartat f a l’article 14

f) La prohibició als projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs al litoral 
de Catalunya i Pla de tancament progressiu dels jaciments actuals a les costes de 
Tarragona.

Esmena 131
GP de Catalunya Sí que es Pot (57)
D’addició d’un nou apartat g a l’article 14

g) L’eliminació de les bonificacions, devolucions i d’altres mesures similars sobre 
l’adquisició i consum de recursos energètics d’origen fòssil i derivats al moment de 
l’aprovació de la llei (tal i com demana IPCC).
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Esmena 132
GP de Catalunya Sí que es Pot (58)
D’addició d’un nou apartat h a l’article 14

h) Recuperació plena de la gestió pública de tota la producció i distribució ener-
gètica del país i considerar-la un bé públic i comú.

Esmena 133
GP de Catalunya Sí que es Pot (59)
D’addició d’un nou apartat i a l’article 14

i) Promoció de la creació d’un clúster de recerca i producció en energies renova-
bles a partir de l’IREC.

Esmena 134
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (30)
D’addició d’unes noves lletres c, d, e, f, g, h, i, j i k a l’article 14 punt 1

c) L’establiment d’un pla de substitució progressiu de les plantes de generació 
elèctrica, siguin centrals nuclears o tèrmiques de cicle combinat, per d’altres fonts 
d’energia renovable i amb baixes emissions GEH.

d) L’establiment de mecanismes de balanç net per afavorir l’autoconsum elèctric 
d’origen renovable i com a sistema de tarificació de l’autoproducció energètica pri-
vada i particular per a potències instal·lades inferiors a 100 kW.

e) La prohibició de l’obtenció de gas i petroli d’esquist per fractura hidràulica 
horitzontal (fracking), incloent la relacionada amb l’obtenció de gas metà de capes 
de carbó, amb utilització de fractura induïda.

f) La prohibició de projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs al litoral 
de Catalunya i Aran.

g) L’eliminació de les bonificacions, devolucions i d’altres mesures similars sobre 
l’adquisició i consum de recursos energètics d’origen fòssil i derivats, al moment de 
l’aprovació de la llei, tal i com estableix l’IPCC.

h) La incentivació de l’autoproducció energètica renovable i l’autoconsum.
i) El replantejament del model de producció i distribució energètica de manera 

que sigui descentralitzada, promogui l’autoproducció i la reducció del consum i tin-
gui un control social real.

j) L’obligatorietat d’ubicació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a les 
estacions de servei.

k) El tancament de les centrals nuclears de Catalunya l’any 2025, amb la previ-
sió de la substitució de l’energia generada per fonts renovables i vetllant per la pre-
servació dels llocs de treball directes que generen en el territori on estan ubicades.

Apartat 2
Esmena 135
GP de Catalunya Sí que es Pot (60)
D’addició de l’apartat 2 de l’article 14

2. L’Institut Català d’Energia, d’acord amb les seves funcions en matèria d’ener-
gia especificades a l’article 2 de la Llei 9/1991, de 3 de maig, ha d’impulsar i realit-
zar, en col·laboració amb els diferents departaments de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, els programes i les actuacions necessaris en matèria d’energies 
renovables i d’estalvi i eficiència energètica per a l’assoliment dels objectius esta-
blerts en aquesta llei. Igualment, actua com a impulsor de les actuacions en aquest 
àmbit de les administracions locals catalanes amb competències energètiques a més 
ha de preparar les estructures conceptuals i tecnològiques necessàries per a la seva 
transformació en una Agencia Catalana de l’Energia amb capacitat de governança, 
regulació i control sobre el Pla de Transició Energètica de Catalunya, base fona-
mental de la mitigació del canvi climàtic i els seus efectes.
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Esmena 136
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (31)
De modificació de l’article 14 punt 2

2. L’Institut Català d’Energia, d’acord amb les seves funcions en matèria d’ener-
gia especificades a l’article 2 de la Llei 9/1991, de 3 de maig, ha d’impulsar i realit-
zar, en col·laboració amb els diferents departaments de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, els programes i les actuacions necessaris en matèria d’energies 
renovables i d’estalvi i eficiència energètica per a l’assoliment dels objectius esta-
blerts en aquesta llei. Igualment, actua com a impulsor de les actuacions en aquest 
àmbit de les administracions locals catalanes amb competències energètiques. Això 
inclou l’elaboració d’un programa de substitució progressiva de les plantes de ge-
neració elèctrica amb combustible fòssil o nuclear per altres sistemes de producció 
elèctrica d’origen renovable.

Addició de nous apartats
Esmena 137
GP Socialista (21)
D’addició

S’addiciona un nou apartat tercer a l’article 14
«3. El Govern no autoritzarà permisos d’exploració per a la obtenció de gas i pe-

troli d’esquits per fractura hidràulica horitzontal (fracking) incloent la relacionada 
amb l’obtenció de gas metà de capes de carbó amb utilització de fractura induïda.»

Esmena 138
GP Socialista (22)
D’addició

S’addiciona un nou apartat quart a l’article 14
«4. Desplegament, de les propostes legislatives adients, un cop acordat el Pacte 

Nacional per a la Transició Energètica a Catalunya, de l’autoconsum elèctric so-
lar fotovoltaic que afavoreixi la implantació de les tecnologies de generació elèc-
trica distribuïda als edificis, amb una gestió activa de la seva demanda i producció 
d’energia elèctrica amb el recolzament de les tecnologies d’emmagatzematge d’ener-
gia, que permeti reduir els consums energètics, maximitzar les capacitats del sistema 
elèctric i millorar-ne la seva sostenibilitat ambiental i econòmic global. Modificar la 
legislació catalana per tal d’agilitzar la tramitació d’implantació de parcs eòlics.»

Esmena 139
GP Socialista (23)
D’addició

S’addiciona un nou apartat cinquè a l’article 14
«5. A l’impuls de la modernització de les xarxes de distribució elèctrica, els siste-

mes avançats de gestió de consums, així com la generació distribuïda, micro xarxes 
de distribució d’energia elèctrica i les xarxes tancades.»

Esmena 140
GP Socialista (24)
D’addició

S’addiciona un nou apartat sisè a l’article 14
«6. A desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, 

industrial i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2% 
anual que impliqui una disminució del consum final d’energia.»
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Esmena 141
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (28)
D’addició d’uns nous punts 3 i 4 a l’article 14

«3. La planificació energètica ha d’incorporar els objectius de reducció d’emis-
sions establerts en aquesta llei. Així mateix, l’elaboració dels plans d’energia i de 
mitigació del canvi climàtic s’ha de fer de forma integrada.

4. L’energia és un bé comú que ha de ser de titularitat pública. En aquest sentit, 
el govern de la Generalitat de Catalunya ha de treballar per a la recuperació de la 
totalitat de la producció i distribució energètica del país, exceptuant l’autoconsum.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 122, 
123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141 i el text del projecte de llei amb el redactat següent:

«Article 14. Energia
1. Les mesures que s’adoptin en matèria d’energia han d’anar encaminades a la 

transició energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i des-
carbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que redueixi la 
vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l’accés a l’energia 
com a bé comú, i concretament han d’anar encaminades a:

a) Impulsar polítiques d’estalvi i d’eficiència energètics, amb l’objectiu de reduir 
el consum final d’energia almenys un 2% anual per a arribar com a mínim al 27% 
l’any 2030, excloent-ne els usos no energètics.

b) Promoure les energies renovables, que s’han de desenvolupar, sempre que si-
gui possible, aprofitant espais ja alterats per l’activitat humana, i minimitzar així 
l’ocupació innecessària del territori.

b bis) Impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils ten-
deixi a ésser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les 
energies renovables en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de re-
novables el 2050.

b quater) L’adopció de mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autocon-
sum energètic a partir d’energies renovables i la participació d’actors locals en la 
producció i distribució d’energia renovable.

b quinquies) El foment de la generació d’energia distribuïda i noves opcions en 
distribució i contractació de subministraments, i la implantació de xarxes de distri-
bució d’energia intel·ligents i xarxes tancades.

i) La promoció de la creació d’un clúster de recerca i producció en energies reno-
vables a partir dels centres de recerca en energies renovables presents a Catalunya.

1 bis. Per a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, des-
nuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 
s’ha de:

b ter) Establir un pla de transició per al tancament, no més enllà del 2027, de les 
centrals nuclears, vetllant per la preservació dels llocs de treball directes que gene-
ren en el territori.

b sexies) Dissenyar un sistema de tarifes que penalitzin el sobreconsum.
2. L’Institut Català d’Energia ha d’impulsar i realitzar, en col·laboració amb els 

departaments de la Generalitat, els programes i les actuacions necessaris en matè-
ria d’energies renovables i d’estalvi i eficiència energètics per a assolir els objectius 
que estableix aquesta llei. L’Institut ha d’actuar com a impulsor de les actuacions 
en aquest àmbit de les administracions locals amb competències energètiques i ha 
de preparar les estructures conceptuals i tecnològiques necessàries per a transfor-
mar-se en una agència catalana de l’energia amb capacitat de governança, regula-
ció i control sobre el Pacte nacional per a la transició energètica a Catalunya.
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2 bis. El Govern no ha de concedir permisos d’exploració per a l’obtenció de gas 
i petroli d’esquits per fracturació hidràulica horitzontal (fracking), incloent-hi la 
relacionada amb l’obtenció de gas metà de capes de carbó amb utilització de frac-
turació induïda.

2 ter. El Govern ha d’adoptar les propostes normatives pertinents, una vegada 
acordat el Pacte nacional per a la transició energètica a Catalunya, amb relació a 
l’autoconsum d’electricitat solar fotovoltaica, per a afavorir la implantació de les 
tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis, amb una gestió activa de 
la demanda i producció d’energia elèctrica i amb el suport de les tecnologies d’em-
magatzematge d’energia, per a reduir els consums energètics, maximitzar les capaci-
tats del sistema elèctric i millorar-ne la sostenibilitat ambiental i econòmica global. 
Així mateix, el Govern ha de modificar la legislació per tal d’agilitar la tramitació 
de la implantació de parcs eòlics.

2 quarter. La planificació energètica ha d’incorporar els objectius de reducció 
d’emissions que estableix aquesta llei. Els plans d’energia i de mitigació del canvi 
climàtic s’ha d’elaborar de manera integrada.»

La ponent del GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 121.
La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena 126.

TEXT PRESENTAT

Article 15. Indústria, serveis i comerç
1. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt tinguin 

més de 250 treballadors que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fis-
cals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica, d’innovació 
o per a una transició cap a una economia baixa en carboni establerts o gestionats pel 
govern de la Generalitat de Catalunya, han d’acreditar:

a) L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord al marc 
estratègic de referència definit a l’article 7 i, si s’escau, un calendari de mesures 
d’adaptació.

b) L’inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del conjunt dels 
seus centres a Catalunya així com les actuacions que estan portant a terme per a 
reduir-les. Les dades de l’inventari han d’estar validades per una entitat de certifica-
ció independent degudament habilitada. En el cas de centres amb activitats incloses 
dins el règim de comerç de drets d’emissió de la UE o en un programa voluntari que 
inclogui el càlcul, la reducció d’emissions de GEH, i l’accés públic a aquesta infor-
mació, la validació de les emissions de GEH realitzada a l’ampara dels respectius 
sistemes es considera vàlida als efectes d’aquest article.

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per què els ajuts, boni-
ficacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, 
energètica, d’innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni, 
a què es puguin acollir les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el 
seu conjunt tinguin menys de 250 treballadors, incloguin criteris de selecció positi-
va quan puguin demostrar que han adoptat les mesures descrites a l’apartat anterior.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 142
GP de Ciutadans (9)
De supressió de tot l’article 15
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Esmena 143
GP de Junts pel Sí (15)
De modificació de l’article 15

Article 15.  Indústria, serveis i comerç
1. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt tinguin 

més de 250 treballadors que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fis-
cals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica o d’innova-
ció per a una transició cap a una economia baixa en carboni establerts o gestionats 
pel govern de la Generalitat de Catalunya, han d’acreditar:

a) L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord al marc 
estratègic de referència definit a l’article 7 i, si s’escau, un calendari de mesures 
d’adaptació i l’establiment d’un mecanisme de seguiment.

b) L’inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del conjunt dels 
seus centres a Catalunya així com les actuacions que estan portant a terme per a 
reduir-les. Les dades de l’inventari han d’estar validades per una entitat de certifica-
ció independent degudament habilitada. En el cas de centres amb activitats incloses 
dins el règim de comerç de drets d’emissió de la UE o en un programa voluntari que 
inclogui el càlcul, la reducció d’emissions de GEH, i l’accés públic a aquesta infor-
mació, la validació de les emissions de GEH realitzada a l’empara dels respectius 
sistemes es considera vàlida als efectes d’aquest article.

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per què els ajuts, boni-
ficacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, 
energètica o d’innovació per a una transició cap a una economia baixa en carboni, 
a què es puguin acollir les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el 
seu conjunt tinguin menys de 250 treballadors, incloguin criteris de selecció positi-
va quan puguin demostrar que han adoptat les mesures descrites a l’apartat anterior.

Apartat 1
Esmena 144
GP de Catalunya Sí que es Pot (61)
De supressió a l’apartat 1 de l’article 15

1. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt tinguin 
més de 250 treballadors que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fis-
cals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica, d’innovació 
o per a una transició cap a una economia baixa en carboni establerts o gestionats pel 
govern de la Generalitat de Catalunya, han d’acreditar:

Lletra a
Esmena 145
GP de Catalunya Sí que es Pot (62)
D’addició al punt a de l’apartat 1 de l’article 15

a) L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord al marc 
estratègic de referència definit a l’article 7 i, si s’escau, un calendari de mesures 
d’adaptació i l’establiment d’un mecanisme de seguiment. Caldrà establir plans 
d’adaptació i suports específics a les pimes per tal de facilitar la seva contribució a 
la mitigació del canvi climàtic.

Esmena 146
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (32)
De modificació i supressió de l’article 15 punt 1 lletra a

Article 15. Indústria, serveis i comerç
1. Les empreses amb centres de treball a Catalunya i Aran que en el seu conjunt 

tinguin més de 250 treballadors que vulguin han d’acollir-se als ajuts, bonificacions 
i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energèti-
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ca, d’innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni establerts 
o gestionats pel govern de la Generalitat de Catalunya, han d’acreditar:

a) L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord al marc 
estratègic de referència definit a l’article 7 i, si s’escau, un calendari de mesures 
d’adaptació i l’establiment d’un mecanisme de seguiment.

Addició de noves lletres
Esmena 147
GP Socialista (25)
D’addició

S’addiciona una nova lletra c a l’apartat primer de l’article 15
«c) S’hauran d’establir per via reglamentaria els mecanismes de seguiment.»

Apartat 2
Esmena 148
GP de Catalunya Sí que es Pot (63)
De modificació i supressió a l’apartat 2, de l’article 15

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per què els ajuts, boni-
ficacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambien-
tal, energètica, d’innovació o per a una transició cap a una economia baixa nul·la 
en carboni, a què es puguin acollir les empreses amb centres de treball a Catalunya 
que en el seu conjunt tinguin menys de 250 treballadors, incloguin criteris de selec-
ció positiva quan puguin demostrar que han adoptat les mesures descrites a l’apartat 
anterior.

Addició de nous apartats
Esmena 149
GP de Catalunya Sí que es Pot (64)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 15

3. Impulsar les modificacions legislatives necessàries de lluita contra l’obsoles-
cència programada, l’ecodisseny i que incorpori les directrius d’economia circular 
de la Unió Europea.

Esmena 150
GP de Catalunya Sí que es Pot (65)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 15

4. Obligatorietat de realitzar una Avaluació Ambiental Estratègica per a cadas-
cuna de les noves activitats amb potencial contaminant que quantifiqui l’augment 
d’emissions GEH per autoritzar-les o no en funció de les afectacions a una zona 
d’especial protecció de l’ambient atmosfèric i dels límits establerts al sector que cor-
respongui als pressupostos de carboni.

Esmena 151
GP Socialista (26)
D’addició

S’addiciona un nou apartat tercer a l’article 15.
«3. Es determinarà la obligatorietat de fer servir un percentatge mínim del con-

sum final d’energia elèctrica de cada establiment comercial procedent de fonts reno-
vables per a tots aquells que superin els 500 m2 de superfície de venda.»
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Esmena 152
GP Socialista (27)
D’addició

S’addiciona un nou apartat quart a l’article 15.
«4. Amb la finalitat de promoure l’economia circular el Govern desenvoluparà 

un anàlisi del cicle de vida en les activitats econòmiques a Catalunya en cooperació 
amb les Universitats i organismes públics de investigació amb la finalitat de tras-
lladar els resultats a empreses i ciutadania i promoure la inclusió de l’ecodisseny a 
les empreses.»

Esmena 153
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (33)
D’addició d’uns nous punts a l’article 15

3. La política industrial, de serveis i comerç ha d’integrar en la seva planifica-
ció, execució i control els elements necessaris per tal de reduir la vulnerabilitat del 
sector i les emissions GEH.

4. El Departament competent en matèria de medi ambient ha d’elaborar un ca-
lendari de tancament progressiu de les plantes incineradores, crema de residus en 
cimenteres i plantes de generació elèctrica com centrals tèrmiques de cicle combinat 
o de crema de biomassa a gran potència.

5. Les noves activitats que suposin un augment de GEH hauran de realitzar obli-
gatòriament el tràmit d’avaluació ambiental estratègica.

6. El sector de l’automoció ha de passar d’un model de cavalls fiscals a un model 
d’emissions contaminants.

7. El sector de l’automoció ha d’adaptar-se a l’establiment de la prohibició de 
venda de nous vehicles motoritzats de combustió fòssil a partir de l’any 2028.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 143, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 i el text del projecte amb el redactat se-
güent:

«Article 15. Indústria, serveis i comerç
1. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que tinguin més de 250 tre-

balladors i que es vulguin acollir als ajuts, les bonificacions i els beneficis fiscals 
relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica o d’innovació 
per a una transició cap a una economia neutra en carboni establerts o gestionats per 
l’Administració de la Generalitat han d’acreditar que han fet:

a) L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord amb el 
marc estratègic de referència que defineix l’article 7 i, si escau, un calendari de me-
sures d’adaptació i l’establiment d’un mecanisme de seguiment.

b) L’inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del conjunt de 
llurs centres a Catalunya i les actuacions que duen a terme per a reduir-les. Les da-
des de l’inventari han d’estar validades per una entitat de certificació independent 
degudament habilitada. En el cas de centres amb instal·lacions incloses en el rè-
gim de comerç de drets d’emissió de la Unió Europea, s’entenen vàlides als efectes 
d’aquesta llei les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle feta a l’empara dels 
sistemes respectius.

2. El Govern ha de vetllar perquè els ajuts, les bonificacions i els beneficis fiscals 
relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica o d’innovació 
per a una transició cap a una economia neutra en carboni a què es puguin acollir 
les empreses amb centres de treball a Catalunya que tinguin menys de 250 treballa-
dors incloguin criteris de selecció positiva quan puguin demostrar que han adoptat 
les mesures a què fa referència l’apartat 1.



BOPC 471
19 de juliol de 2017

3.01.01. Projectes de llei 56

2 bis. S’han d’impulsar les modificacions legislatives necessàries amb relació a 
la promoció de l’ecodisseny i a la lluita contra l’obsolescència programada, d’acord 
amb les directrius de la Unió Europea.

2 ter. En el cas de les activitats que inclou l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, entre els criteris per a 
sotmetre a intervenció administrativa les modificacions substancials de les activitats 
ja autoritzades, també s’han de tenir en compte les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, mesurades com a tones equivalents de diòxid de carboni.

2 quater. Els establiments comercials que superen els cinc-cents metres quadrats 
de superfície de venda han de fer servir un percentatge mínim, que s’ha d’establir 
per reglament, del consum final d’energia elèctrica procedent de fonts renovables.»

La ponent del GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 142 i la del GP de CSP 
anuncia la retirada de l’esmena 144.

TEXT PRESENTAT

Article 16. Infraestructures
1. Els gestors de les infraestructures existents portuàries, d’aeroports, de trans-

port terrestre, d’energia, de residus i d’aigua de Catalunya que vulguin acollir-se als 
ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa 
ambiental, energètica, d’innovació o per a una transició cap a una economia baixa 
en carboni establerts o gestionats pel govern de la Generalitat de Catalunya, han 
d’acreditar:

a) L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord amb 
el marc estratègic de referència definit a l’article 7, la incorporació de mesures que 
millorin la seva resiliència al canvi climàtic i, si s’escau, un calendari de mesures 
d’adaptació i l’establiment d’un mecanisme de seguiment.

b) L’inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del conjunt dels 
seus centres a Catalunya així com les actuacions que estan portant a terme per a 
reduir-les. Les dades de l’inventari han d’estar validades per una entitat de certifica-
ció independent degudament habilitada. En el cas de centres amb activitats incloses 
dins el règim de comerç de drets d’emissió de la UE o en un programa voluntari que 
inclogui el càlcul i la reducció d’emissions de GEH i l’accés públic a aquesta infor-
mació, la validació de les emissions de GEH realitzada a l’ampara dels respectius 
sistemes es considera vàlida als efectes d’aquest article.

2. Els promotors de la planificació i dels projectes constructius de noves infra-
estructures portuàries, d’aeroports, de transport, d’energia, de residus i d’aigua que 
es desenvolupin a Catalunya han d’incorporar, en el marc de l’avaluació ambiental 
de plans i projectes:

a) L’anàlisi de la seva vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i l’establi-
ment d’un mecanisme de seguiment. Aquesta anàlisi avaluarà, pel cap baix, l’impac-
te sobre la nova infraestructura tant de fenòmens meteorològics extrems (sequeres, 
onades de calor, inundacions, temporals marítims) com de manca de subministra-
ments (energia, aigua, matèries primeres), i el sistema de monitoreig de les mesures.

b) L’avaluació de llur contribució a les emissions de GEH tant en la fase de cons-
trucció com d’explotació. Aquesta avaluació recollirà, pel cap baix i per a cada una 
de les alternatives, una estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 154
GP de Ciutadans (10)
De supressió de tot l’article 16

Apartat 1
Esmena 155
GP de Catalunya Sí que es Pot (66)
De supressió i addició al punt 1 de l’article 16

1. Els gestors de les infraestructures públics i privats existents portuàries, d’aero-
ports, de transport terrestre, d’energia, de residus i d’aigua de Catalunya que vulguin 
acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes 
de naturalesa ambiental, energètica, d’innovació o per a una transició cap a una eco-
nomia nul·la baixa en emissions de carboni establerts o gestionats pel govern de la 
Generalitat de Catalunya, han d’acreditar:

Addició de noves lletres
Esmena 156
GP de Junts pel Sí (16)
D’addició d’una nova lletra c a l’article 16.1

c) L’avaluació del seu impacte sobre el medi i sobre la funció d’embornal del sòl 
agrari i del forest.

Apartat 2
Lletra a
Esmena 157
GP de Catalunya Sí que es Pot (67)
D’addició al punt a de l’apartat 2 de l’article 16

a) Aquest marc ha de definir objectius de reducció i minimització específics, 
l’anàlisi de la seva vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i l’establiment d’un 
mecanisme de seguiment. Aquesta anàlisi avaluarà, pel cap baix, l’impacte sobre la 
nova infraestructura tant de fenòmens meteorològics extrems (sequeres, onades de 
calor, inundacions, temporals marítims) com de manca de subministraments (ener-
gia, aigua, matèries primeres), i el sistema de monitoreig de les mesures.

Lletra b
Esmena 158
GP de Catalunya Sí que es Pot (68)
De supressió al punt b de l’apartat 2 de l’article 16

b) L’avaluació de llur contribució a les emissions de GEH tant en la fase de cons-
trucció com d’explotació. Aquesta avaluació recollirà, pel cap baix i per a cada una 
de les alternatives, una estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Esmena 159
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (34)
De modificació de l’article 16 punt 2 lletra b

Article 16. Infraestructures
2. Els promotors de la planificació i dels projectes constructius de noves infra-

estructures portuàries, d’aeroports, de transport, d’energia, de residus i d’aigua que 
es desenvolupin a Catalunya i Aran han d’incorporar, en el marc de l’avaluació am-
biental de plans i projectes:

b) L’avaluació de llur contribució a les emissions de GEH tant en la fase de cons-
trucció com d’explotació i desmantellament o finalització. Aquesta avaluació reco-
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llirà, pel cap baix i per a cada una de les alternatives, una estimació de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle.

Addició de noves lletres
Esmena 160
GP de Catalunya Sí que es Pot (69)
D’addició d’un nou punt c a l’apartat 2 de l’article 16

c) L’avaluació de la fase de desmantellament o finalització d’ús, per tancar tot el 
cicle de vida de les infraestructures.

Esmena 161
GP Socialista (28)
D’addició

S’addiciona una nova lletra c a l’apartat segon de l’article 16
«c) En el marc de l’avaluació ambiental de plans i programes i per ser coherents 

amb els objectius de reducció d’emissions per a l’any 2050, les noves infraestructu-
res hauran d’acreditar la seva compatibilitat amb aquests objectius de reducció.»

Addició de nous apartats
Esmena 162
GP de Catalunya Sí que es Pot (70)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 16

3. Obligatorietat de realitzar una Avaluació Ambiental Estratègica per a cadas-
cuna de les noves infraestructures amb potencial contaminant que quantifiqui l’aug-
ment d’emissions GEH (CO

2
, NOx, PM10 i PM2,5) per autoritzar-les o no en funció 

de les afectacions a una zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric i dels lí-
mits establerts al sector que correspongui als pressupostos de carboni.

Esmena 163
GP de Junts pel Sí (17)
D’addició d’un nou punt 3 a l’article 16

3. La incorporació de mecanismes de gestió del litoral i de la biodiversitat mari-
na per a la seva conservació i ús sostenible i l’establiment de mesures per a l’adap-
tació als efectes del canvi climàtic, especialment els derivats dels fenòmens extrems.

Esmena 164
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (35)
D’addició de nous punts a l’article 16

3. El Departament competent en matèria de medi ambient crearà una Àrea de 
Control d’Emissions en les infraestructures portuàries, per tal de limitar l’entrada 
als vaixells que utilitzin combustibles fòssils altament contaminants i no tinguin ins-
tal·lats sistemes de filtres de partícules i catalitzadors d’òxids de nitrogen.

4. El Departament competent en matèria de medi ambient ha de desenvolupar un 
Pla d’electrificació progressiva dels principals ports per tal de facilitar la connexió 
a la xarxa elèctrica local dels vaixells amarrats.

5. Les noves infraestructures que suposin un augment de GEH hauran de realit-
zar obligatòriament el tràmit d’avaluació ambiental estratègica.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 155 introduint una esmena tècnica 
al llarg de tot el text del projecte, consistent a substituir l’expressió «nul·la o baixa en 
emissions» per la de «neutre en emissions».

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 156, 157, 158, 159, 161.
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La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 164 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 16. Infraestructures
1. Els gestors de les infraestructures de ports, aeroports, transport terrestre, ener-

gia, residus i aigua de Catalunya que es vulguin acollir als ajuts, les bonificacions i 
els beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, ener-
gètica, d’innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni esta-
blerts o gestionats per l’Administració de la Generalitat han d’acreditar que han fet:

a) L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord amb el 
marc estratègic de referència que defineix l’article 7, la incorporació de mesures que 
millorin llur resiliència al canvi climàtic i, si escau, un calendari de mesures d’adap-
tació i l’establiment d’un mecanisme de seguiment.

b) L’inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del conjunt de 
llurs centres a Catalunya i les actuacions que duen a terme per a reduir-les. Les da-
des de l’inventari han d’estar validades per una entitat de certificació independent 
degudament habilitada. En el cas de centres amb activitats incloses en el règim de 
comerç de drets d’emissió de la Unió Europea o en un programa voluntari que in-
clogui el càlcul i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i l’accés 
públic a aquesta informació, la validació de les emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle feta a l’empara de llurs sistemes és vàlida als efectes d’aquest article.

2. Els promotors de la planificació i dels projectes constructius de noves infra-
estructures de ports, aeroports, transport, energia, residus i aigua que es desenvo-
lupin a Catalunya han d’incorporar, en el marc de l’avaluació ambiental de plans i 
projectes:

a) La definició d’objectius de reducció d’emissions, l’anàlisi de llur vulnerabi-
litat als impactes del canvi climàtic i l’establiment d’un mecanisme de seguiment. 
Aquesta anàlisi ha d’avaluar, pel cap baix, l’impacte sobre la nova infraestructura 
de fenòmens meteorològics extrems i de la manca de subministraments, i el sistema 
de monitoratge de les mesures.

b) L’avaluació de llur contribució a les emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle, inclòs llur impacte sobre la capacitat d’embornal del territori afectat, tant en la 
fase de construcció com en la d’explotació i desmantellament o finalització. Aques-
ta avaluació ha de recollir, per a cada una de les alternatives, una estimació de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

2 bis. El departament competent en matèria de medi ambient ha de crear una 
àrea de control d’emissions en les infraestructures portuàries de competència de la 
Generalitat, per tal de controlar l’entrada dels vaixells que utilitzin combustibles 
fòssils altament contaminants i no tinguin instal·lats sistemes de filtres de partícules 
i catalitzadors d’òxids de nitrogen.

2 ter. El departament competent en matèria de medi ambient ha de desenvolupar 
un pla d’electrificació progressiva dels principals ports per tal de facilitar la conne-
xió a la xarxa elèctrica local dels vaixells amarrats.»

La ponent del GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 154 i el ponent del GP 
de JS anuncia la retirada de l’esmena 163.

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 162.

TEXT PRESENTAT

Article 17. Residus
Les mesures a adoptar en matèria de residus han d’anar encaminades a reduir la 

vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especialment:
a) L’avaluació de les emissions de GEH derivades de la gestió dels residus.
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b) La prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, altre tipus de 
valorització, per exemple, la valorització energètica i finalment l’eliminació.

c) El foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, evi-
tant la seva deposició en abocadors.

d) La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents 
de la valorització de residus afavorint la creació d’una economia circular.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 165
GP de Ciutadans (11)
De supressió de tot l’article 17

Paràgraf 1
Esmena 166
GP de Catalunya Sí que es Pot (71)
D’addició del primer paràgraf del capítol 17

Les mesures a adoptar en matèria de residus han d’anar encaminades a reduir la 
vulnerabilitat i les emissions de GEH, prioritzant l’estratègia Residu 0 a fi d’estal-
viar material i el seu processament especialment en la reducció i penalització dels 
envasats amb ús intensiu de combustibles fòssils, i tenint en compte especialment:

Lletra a
Esmena 167
GP Socialista (29)
D’addició

S’addiciona un incís a la lletra a de l’article 17
«a) L’avaluació de les emissions de GEH derivades de la gestió dels residus. Se’n 

farà un seguiment anual de les reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 
degut a la millora en la gestió de residus.»

Lletra b
Esmena 168
GP de Junts pel Sí (18)
De modificació de l’article 17 b

b) L’aplicació de la següent jerarquia pel que fa les diferents opcions de gestió: la 
prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, altre tipus de valoritza-
ció, per exemple, la valorització energètica i finalment l’eliminació.

Lletra d
Esmena 169
GP de Junts pel Sí (19)
De modificació de l’article 17 d

d) La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents 
de la valorització de residus afavorint la creació d’una economia circular que tendei-
xi a la generació zero de residus.

Addició de noves lletres
Esmena 170
GP de Catalunya Sí que es Pot (72)
D’addició d’un nou apartat c bis a l’article 17

c bis) La incorporació de mesures de reducció de les emissions de GEH dels abo-
cadors o l’ús de combustible procedent de residus.
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Esmena 171
GP de Catalunya Sí que es Pot (73)
D’addició d’un nou apartat c ter a l’article 17

c ter) La implementació d’un pla per tendir cap a la generació de residu 0 amb 
un sistema de Dipòsit-Devolució-Retorn d’envasos (DDR) i la formulació d’un pla 
de tancament progressiu de les plantes incineradores i de la crema de residus a les 
cimenteres.

Esmena 172
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (36)
D’addició de noves lletres e, f i g a l’article 17

Article 17. Residus
Les mesures a adoptar en matèria de residus han d’anar encaminades a reduir la 

vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especialment:
a) L’avaluació de les emissions de GEH derivades de la gestió dels residus.
b) La prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, altre tipus de 

valorització, per exemple, la valorització energètica i finalment l’eliminació.
c) El foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, evi-

tant la seva deposició en abocadors.
d) La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents 

de la valorització de residus afavorint la creació d’una economia circular.
e) La prohibició de cremar residus urbans en cimenteres i el tancament progres-

siu de les plantes incineradores de RSU, en paral·lel a l’execució de plans ambicio-
sos de prevenció de residus.

f) La redacció d’un Pla per a tendir cap a la generació de zero residus, amb re-
gulació estricta per a empreses i entitats públiques i privades.

g) La prohibició de l’obsolescència programada dels productes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 166, 
167, 168, 170, 171, 172 i el text del projecte, consistent a:

»modificar l’article 17 amb el redactat següent:
«Article 17. Residus
1. Les mesures que s’adoptin en matèria de residus han d’anar encaminades a re-

duir la vulnerabilitat de la població i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 
prioritzant l’estratègia de residu zero a fi d’estalviar material i de reduir-ne el pro-
cessament, especialment en la reducció i penalització dels productes envasats amb 
un ús intensiu de combustibles fòssils, i concretament han d’anar encaminades a:

a) L’avaluació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de la 
gestió dels residus. S’ha de fer un seguiment anual de les reduccions d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle degudes al millorament en la gestió de residus.

b) L’aplicació de la jerarquia següent pel que fa a les opcions de gestió de resi-
dus: la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, la valorització 
energètica o qualsevol altre tipus de valorització i, finalment, l’eliminació.

c) El foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, per a 
evitar-ne la deposició en abocadors.

c bis) La incorporació de mesures de reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle dels abocadors i l’ús de combustible procedent de residus.

d) La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents 
de la valorització de residus per a afavorir la creació d’una economia circular.»
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»I a addicionar una nova disposició final amb el redactat següent:
«Disposició final nova. Projecte de llei de prevenció dels residus i d’ús eficient 

dels recursos
El Govern ha de presentar al Parlament, en el termini de dos anys a comptar de 

l’entrada en vigor d’aquesta llei, un projecte de llei de prevenció dels residus i per 
l’ús eficient dels recursos, com una llei marc que empari els canvis legislatius ne-
cessaris per a avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en 
la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i el 
residu zero.»

La ponent del GP Cs anuncia la retirada de l’esmena 165 i el ponent del GP JS 
anuncia la retirada de l’esmena 169.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Salut
Les mesures a adoptar en matèria de salut han d’anar encaminades a reduir la 

vulnerabilitat de la població, tenint en compte especialment:
a) La identificació i l’avaluació dels efectes del canvi climàtic sobre la salut de 

les persones.
b) L’adopció de mesures de prevenció davant dels efectes del canvi climàtic que 

puguin resultar adversos sobre la salut de les persones.
c) La comunicació dels riscos per a la salut derivats dels efectes del canvi cli-

màtic.
d) El desenvolupament de mesures de protecció de la salut de la població davant 

dels efectes del canvi climàtic, especialment pel que fa a malalties transmeses per 
vectors, qualitat de l’aigua, qualitat de l’aire i protecció a les onades de calor. Així 
mateix, l’adopció de mesures de protecció de la salut en l’àmbit alimentari davant 
de qualsevol efecte del canvi climàtic que pugui afectar la innocuïtat dels aliments 
consumits a Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 173
GP de Ciutadans (12)
De supressió de tot l’article 18

Paràgraf 1
Esmena 174
GP de Catalunya Sí que es Pot (74)
D’addició i supressió del primer paràgraf de l’article 18

Les mesures a adoptar en matèria de salut han d’anar encaminades a reduir la 
vulnerabilitat de la població i l’accés a un aire, aigua i aliments de qualitat i salu-
dables promoure mecanismes de prevenció i hàbits, tenint en compte especialment:

Lletra a
Esmena 175
GP de Catalunya Sí que es Pot (75)
D’addició a l’apartat a de l’article 18

a) La identificació i l’avaluació dels efectes del canvi climàtic sobre la salut de 
les persones, identificant i definint plans especials de protecció per als grups de risc 
més vulnerables.
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Addició de noves lletres
Esmena 176
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (37)
D’addició d’una nova lletra e a l’article 18

e) El compliment dels nivells d’emissions contaminants recomanats per l’Orga-
nització Mundial de la Salut en els seus informes periòdics.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 174, 175 i 176. L’article 18 queda 
redactat de la manera següent:

«Article 18. Salut
1. Les mesures que s’adoptin en matèria de salut han d’anar encaminades a re-

duir la vulnerabilitat de la població, i concretament han d’anar encaminades a:
a) La identificació i l’avaluació dels efectes del canvi climàtic sobre la salut de 

les persones.
b) L’adopció i l’aplicació de mesures de prevenció davant dels efectes del canvi 

climàtic que puguin resultar adversos per a la salut de les persones, incloent-hi les 
mesures relatives a les malalties transmeses per vectors, a la qualitat de l’aigua i de 
l’aire i a la protecció davant de les onades de calor, i també de mesures en l’àmbit 
alimentari, davant de qualsevol efecte del canvi climàtic que pugui afectar la in-
nocuïtat dels aliments.

c) La difusió dels riscos per a la salut derivats dels efectes del canvi climàtic.
2. El Govern ha d’elaborar i aprovar plans especials de protecció per als grups 

de risc més vulnerables.
3. El Govern ha de complir els nivells d’emissions contaminants recomanats per 

l’Organització Mundial de la Salut en els seus informes periòdics.»
La ponent del GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 173.

TEXT PRESENTAT

Article 19. Transports i mobilitat
1. Les mesures a adoptar en matèria de transports i mobilitat han d’anar enca-

minades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte espe-
cialment:

a) La racionalització de la demanda de mobilitat i transport tant de mercaderies 
com de persones mitjançant el desenvolupament, entre d’altres, d’instruments de 
gestió, informació, integració tarifària i plataformes intermodals, que permetin op-
timitzar el conjunt de la xarxa d’infraestructures de transport.

b) L’impuls a la millora en l’eficiència energètica del parc de vehicles, a la diver-
sificació energètica i als mitjans de transport energèticament més eficients, tot i ate-
nent de no transvasar les emissions cap a d’altres contaminants amb impactes locals.

c) La creació de les condicions tècniques i de gestió que facilitin la integració i 
la intermodalitat dels diferents modes de transport.

2. Les flotes de transport de mercaderies i els operadors de transport públic de 
viatgers han d’informar els usuaris del servei de la quantitat de GEH emesos per a 
la prestació del servei.

3. En els diferents mitjans o aplicatius informàtics que informin o permetin con-
sultar els diferents modes de desplaçament, cal que l’operador de transport públic 
destaqui la quantitat de GEH estalviats en desplaçar-se mitjançant modes actius en-
lloc de fer-ho en vehicle privat motoritzat.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 177
GP de Ciutadans (13)
De supressió de tot l’article 19

De tot el text de l’article.

Apartat 1
Esmena 178
GP de Catalunya Sí que es Pot (76)
D’addició de l’apartat 1 de l’article 19

1. Les mesures a adoptar en matèria de transports i mobilitat han d’anar encami-
nades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH, avançar cap a un model de 
foment del transport públic, col·lectiu, electrificat, intermodal que fomenti el servei 
i no la tinença de vehicle privat, tenint en compte especialment:

Lletres a i b
Esmena 179
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (38)
De modificació de l’article 19 punt 1 lletres a i b

a) La racionalització de la demanda de mobilitat i transport privat tant de merca-
deries com de persones mitjançant el desenvolupament, entre d’altres, d’instruments 
de gestió, informació, foment del transport públic, integració tarifària i plataformes 
intermodals, que permetin optimitzar el conjunt de la xarxa d’infraestructures de 
transport públic.

b) L’impuls a la millora en l’eficiència energètica del parc de vehicles, a la diver-
sificació energètica i als mitjans de transport energèticament més eficients mitjan-
çant subvencions directes tant als productors com als consumidors, tot i atenent de 
no transvasar les emissions cap a d’altres contaminants amb impactes locals.

Lletra a
Esmena 180
GP de Catalunya Sí que es Pot (77)
D’addició al punt a de l’apartat 1 de l’article 19

a) La racionalització i traspàs al sistema ferroviària (tren, metro, tramvia) de la 
demanda de mobilitat i transport tant de mercaderies com de persones mitjançant 
el desenvolupament, entre d’altres, d’instruments de gestió, informació, integració 
tarifària i plataformes intermodals, que permetin optimitzar el conjunt de la xarxa 
d’infraestructures de transport.

Lletra b
Esmena 181
GP de Catalunya Sí que es Pot (78)
D’addició al punt b de l’apartat 1 de l’article 19

b) L’impuls a la millora en l’eficiència energètica del parc de vehicles, a la diver-
sificació energètica i als mitjans de transport energèticament més eficients priorit-
zant el transport públic, tot i atenent de no transvasar les emissions cap a d’altres 
contaminants amb impactes locals.

Esmena 182
GP de Junts pel Sí (20)
De modificació de l’article 19 b

b) L’impuls a la millora en l’eficiència energètica del parc de vehicles, fomentant 
l’electrificació de la flota i procurant a la diversificació energètica i els mitjans de 
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transport energèticament més eficients, tot i atenent de no transvasar les emissions 
cap a d’altres contaminants amb impactes locals.

Lletra c
Esmena 183
GP de Junts pel Sí (21)
De modificació de l’article 19 c

c) La creació de les condicions tècniques i de gestió que facilitin la integració i la 
intermodalitat dels diferents modes de transport, tot potenciant aquells modes amb 
una menor intensitat en l’ús de combustibles fòssils.

Addició de noves lletres
Esmena 184
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (39)
D’addició d’unes noves lletres a l’article 19 punt 1

d) La implementació de Zones de Baixa Emissió (Low Emissions Zones).
e) La gratuïtat de les zones d’aparcament per als cotxes elèctrics fins que aquests 

no suposin el 80% del total del parc mòbil.

Addició de nous apartats
Esmena 185
GP de Catalunya Sí que es Pot (79)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 19

4. Actualitzar el decret d’Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada per tal 
que integri les emissions de GEH així com els principals contaminants (PM10, NOx 
i O3) dins i fora de les zones declarades especialment contaminades pel Pla de Qua-
litat de l’aire 2020.

Esmena 186
GP de Catalunya Sí que es Pot (80)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 19

5. Establir una moratòria en l’ampliació d’autovies i autopistes fins que no 
s’avaluï l’impacte de les mateixes sobre el que legisla aquesta llei.

Esmena 187
GP Socialista (30)
D’addició

S’addiciona un nou apartat quart a l’article 19
«4. A reduir en un 50% la dependència deis combustibles fòssils, i en especial 

dels derivats del petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i 
esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.»

Esmena 188
GP Socialista (31)
D’addició

S’addiciona un nou apartat cinquè a l’article 19
«5. El desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a Ca-

talunya, que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Gene-
ralitat sigui elèctrica l’any 2030 i un 30% de renovació del parc de vehicles sigui 
elèctric en l’horitzó del 2025. Establint Plans per adequar les infraestructures ener-
gètiques a la mobilitat elèctrica i a l’electrificació del transport.»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 19. Transports i mobilitat
Les mesures que s’adoptin en matèria de transports i mobilitat han d’anar enca-

minades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 
per a avançar cap a un model de transport públic, col·lectiu i intermodal que no es 
basi en la tinença de vehicle privat i que fomenti l’ús generalitzat del transport pú-
blic i altres formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle, i concretament han d’anar encaminades a:

a) La racionalització de la demanda de mobilitat i transport privat tant de mer-
caderies com de persones per a optimar el conjunt de la xarxa d’infraestructures de 
transport públic mitjançant l’adopció d’instruments de gestió, informació i foment 
del transport públic.

b) L’impuls del millorament en l’eficiència energètica del parc de vehicles i de la 
diversificació energètica mitjançant incentius econòmics i administratius tant als 
productors com als consumidors, tot evitant de transvasar les emissions cap a altres 
contaminants amb impactes locals.

b bis) La creació de les condicions tècniques i de gestió que facilitin la integració 
i la intermodalitat dels diversos modes de transport, tot potenciant els modes amb 
una menor intensitat en l’ús de combustibles fòssils.

b ter) El foment de la gratuïtat de les zones d’aparcament per als vehicles que uti-
litzen energies renovables fins que aquests no siguin el 80% del total del parc mòbil.

5. S’ha de garantir que les infraestructures elèctriques tinguin suficient capacitat 
per a atendre la demanda addicional d’electricitat que comportarà la transició cap 
al vehicle elèctric i que s’adeqüin a la mobilitat elèctrica i a l’electrificació del trans-
port. El departament competent en matèria d’energia, ha d’incorporar com a objec-
tius al pla de desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a 
Catalunya que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica el 2030 i 
que el 30% de renovació del parc de vehicles sigui elèctric el 2025.

3. El Govern ha de promoure les mesures necessàries en el sector de l’automoció 
perquè els vehicles motoritzats nous no siguin de combustió interna fòssil a partir 
del 2030 i perquè el sector de l’automoció passi d’un model exclusiu de cavalls fis-
cals a un d’emissions contaminants.»

La ponent el GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 177.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 186 i 187.

TEXT PRESENTAT

Article 20. Turisme
1. Les mesures a adoptar en matèria de turisme han d’anar encaminades a reduir 

la vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especialment:
a) El foment d’un model turístic que avaluï les noves situacions, tant les oportu-

nitats com les amenaces, derivades dels impactes del canvi climàtic.
b) El tractament de la sostenibilitat del sector turístic, inclosos els recursos, pro-

ductes i destinacions, de forma integral.
2. Entre els criteris de valoració per al finançament de projectes per al foment del 

turisme en el marc del fons creat a la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics i desenvolupat al Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament del Fons per al foment del turisme o d’altres instruments de finançament 
públics, constitueix un criteri de selecció positiu el fet que els beneficiaris disposin 
d’una planificació que inclogui les mesures necessàries per tal de:
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a) reduir llur impacte en la generació de gasos amb efecte d’hivernacle.
b) incrementar l’eficiència i l’estalvi d’aigua i energia, l’autoconsum d’energia de 

fonts renovables, i la reducció en la generació de residus.
c) disminuir la vulnerabilitat davant dels fenòmens meteorològics extrems.
d) sensibilitzar, informar i educar tant els treballadors del sector com els turistes 

sobre l’ús sostenible dels recursos.
3. Amb l’objectiu de reduir llur vulnerabilitat davant de fenòmens meteorològics 

extrems, i en el marc dels instruments de col·laboració existents, el govern de la Ge-
neralitat de Catalunya ha d’instar i oferir suport als municipis que tinguin la con-
sideració de turístics perquè disposin, en el marc de les seves competències, d’una 
planificació que incorpori una avaluació de les mesures específiques per a garantir 
els serveis bàsics municipals en època de màxima afluència turística. Aquests ser-
veis bàsics inclouen l’abastament d’aigua potable, el subministrament d’energia, la 
gestió de residus, el transport, la depuració d’aigües residuals urbanes i l’atenció 
primària de salut.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 189
GP de Ciutadans (14)
De supressió de tot l’article 20

De tot el text de l’article.

Apartat 1
Esmena 190
GP de Catalunya Sí que es Pot (81)
D’addició de l’apartat 1 de l’article 20

1. Les mesures a adoptar en matèria de turisme han d’anar encaminades a un 
canvi de model més sostenible, menys depredador de recursos i respectuós amb el 
territori i a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte espe-
cialment:

Addició de noves lletres
Esmena 191
GP de Junts pel Sí (22)
D’addició de noves lletres c, d, e, f a l’article 20.1

c) La reducció de llur impacte en la generació de gasos amb efecte d’hivernacle.
d) L’increment de l’eficiència i de l’estalvi d’aigua i energia, de l’autoconsum 

d’energia de fonts renovables, i de la reducció en la generació de residus.
e) La disminució de la vulnerabilitat davant dels fenòmens meteorològics ex-

trems.
f) La sensibilització, informació i educació tant dels treballadors del sector com 

dels turistes sobre l’ús sostenible dels recursos.

Apartat 2
Esmena 192
GP de Catalunya Sí que es Pot (82)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 20

2. En general per a tots els projectes de foment del turisme i particularment entre 
els criteris de valoració per al finançament de projectes per al foment del turisme 
constituirà un criteri de selecció positiu el fet que els beneficiaris disposin d’una pla-
nificació que inclogui les mesures necessàries per tal de:
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Esmena 193
GP de Junts pel Sí (23)
De modificació de l’article 20.2

2. Entre els criteris de valoració per al finançament de projectes per al foment del 
turisme en el marc del fons creat a la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics i desenvolupat al Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament del Fons per al foment del turisme o d’altres instruments de finançament 
públics, constitueix un criteri de selecció positiu el fet que els beneficiaris disposin 
d’una planificació que inclogui les mesures indicades a l’apartat anterior.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 190, 
191, 192, 193 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 20. Turisme
1. Les mesures que s’adoptin en matèria de turisme han d’anar encaminades a 

un canvi cap a un model més sostenible, menys consumidor de recursos i respectuós 
amb el territori i a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle, i concretament han d’anar encaminades a:

a) El foment d’un model turístic que avaluï les noves situacions, tant les oportu-
nitats com les amenaces, derivades dels impactes del canvi climàtic.

b) El tractament integral de la sostenibilitat del sector turístic, incloent-hi els re-
cursos, productes i destinacions.

f) La sensibilització i informació tant dels treballadors del sector com dels turis-
tes sobre l’ús sostenible dels recursos.

2. Entre els criteris de valoració per al finançament de projectes per al foment 
del turisme en el marc del Fons per al foment del turisme, creat per l’article 115 de 
la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, o de qualsevol altre 
que el substitueixi, és un criteri de selecció positiu el fet que els beneficiaris tinguin 
una planificació que inclogui les mesures a què fa referència l’apartat 1.

3. El Govern, amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat davant de fenòmens mete-
orològics extrems i en el marc dels instruments de col·laboració, ha d’instar els mu-
nicipis que tinguin la consideració de turístics a disposar, en el marc de llurs compe-
tències, d’una planificació que incorpori una avaluació de les mesures específiques 
per a garantir els serveis bàsics municipals en època de màxima afluència turística 
i els ha de donar suport. Aquests serveis bàsics inclouen l’abastament d’aigua po-
table, el subministrament d’energia, la gestió de residus, el transport, la depuració 
d’aigües residuals urbanes i l’atenció primària de salut.»

La ponent del GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 189.

TEXT PRESENTAT

Article 21. Universitats i Recerca
1. Les mesures a adoptar en matèria d’universitats i recerca, sens perjudici de 

l’autonomia que correspon a cada centre, han d’anar encaminades a contribuir a 
l’impuls en el coneixement sobre canvi climàtic i la consolidació de les bones pràc-
tiques en aquest àmbit, tenint en compte especialment:

1.1. Pel que fa a l’oferta universitària:
a) El desenvolupament d’una oferta universitària en els respectius plans d’estudi 

que incorpori el coneixement dels aspectes rellevants en matèria de canvi climàtic.
b) La promoció d’estudis universitaris especialitzats en els àmbits de protecció 

d’aquesta llei.
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c) L’impuls de pràctiques universitàries en centres nacionals i internacionals que 
desenvolupin activitats d’estudi, recerca o anàlisi en relació al clima, l’eficiència 
energètica, les energies renovables, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i els 
instruments econòmics amb incidència directa o indirecta sobre el canvi climàtic.

d) L’oferta de formació continuada adreçada als col·lectius de professionals uni-
versitaris i molt especialment als mestres i sectors amb incidència educativa.

1.2. Pel que fa a la recerca:
a) La generació de projectes d’investigació, la creació i consolidació de grups 

investigadors, centres d’alt nivell i d’empreses spin off resultants dels avenços en el 
coneixement.

b) La potenciació de les accions de mecenatge i d’atracció de capital privat, na-
cional i internacional, i d’àngels inversors en R+D+I.

c) L’increment dels vincles amb els centres i instituts internacionals capdavan-
ters.

d) La creació d’iniciatives, patents i explotació dels resultats de la recerca.
2. El departament competent en matèria d’universitats del govern de la Genera-

litat de Catalunya, conjuntament amb les universitats, han d’impulsar i reforçar les 
relacions universitat-empresa i universitats-ens locals mitjançant la creació d’espais 
de trobada, físics i virtuals, i d’un teixit d’agents que l’afavoreixin, per tal de facilitar 
l’accés al coneixement acadèmic, tècnic i de la recerca en aquests àmbits.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 194
GP de Ciutadans (15)
De supressió de tot l’article 21

De tot el text de l’article.

Esmena 195
GP de Junts pel Sí (24)
De modificació de l’article 21

Article 21.  Universitats i Recerca
1. Les mesures a adoptar en matèria d’universitats i recerca, sens perjudici de 

l’autonomia que correspon a cada centre, han d’anar encaminades a contribuir a 
l’impuls en el coneixement sobre canvi climàtic i la consolidació de les bones pràc-
tiques en aquest àmbit, tenint en compte especialment:

1.1. Pel que fa a l’oferta universitària:
a) Garantir el desenvolupament d’una oferta universitària que en els respectius 

plans d’estudi que incorpori el coneixement dels aspectes rellevants en matèria de 
canvi climàtic.

b) La promoció d’estudis universitaris especialitzats en els àmbits de protecció 
d’aquesta llei.

c) L’impuls de pràctiques universitàries en centres nacionals i internacionals que 
desenvolupin activitats d’estudi, recerca o anàlisi en relació al clima, els efectes del 
canvi climàtic sobre els ecosistemes terrestres i marins, l’eficiència energètica, les 
energies renovables, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i els instruments eco-
nòmics amb incidència directa o indirecta sobre el canvi climàtic.

d) L’oferta de formació continuada, presencial i no presencial, adreçada al di-
ferents col·lectius de professionals universitaris, especialment als mestres i sectors 
amb incidència educativa sobre infants, adolescents i joves, en tots els àmbits objecte 
de protecció per aquesta Llei així com cursos de difusió, formació i sensibilització 
adreçats a la societat en general.
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1.2. Pel que fa a la recerca:
a) L’establiment de programes de finançament i d’incentius econòmics que facin 

possible la generació de projectes d’investigació, la creació i consolidació de grups 
investigadors, centres d’alt nivell i d’empreses spin off resultants dels avenços en el 
coneixement.

b) La potenciació de les accions de mecenatge i d’atracció de capital privat, na-
cional i internacional, i d’àngels inversors en R+D+I.

c) L’establiment d’un programa de recerca de caràcter interdepartamental, que 
vetlli per la coordinació de la recerca pública que es faci a Catalunya i que promo-
gui l’increment dels vincles amb els centres i instituts internacionals capdavanters

d) La creació d’iniciatives, patents i explotació dels resultats de la recerca.
2. El departament competent en matèria d’universitats del govern de la Generali-

tat de Catalunya, conjuntament amb les universitats i centres CERCA, han d’impul-
sar i reforçar les relacions universitat-centres Cerca-empresa i universitats-Centres 
Cerca-ens locals mitjançant la creació d’espais de trobada, físics i virtuals, i d’un 
teixit d’agents que l’afavoreixin, per tal de facilitar l’accés al coneixement acadèmic, 
tècnic i de la recerca en aquests àmbits.

Apartat 1
Esmena 196
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (40)
De modificació de l’article 21 punt 1.1 lletra a i del punt 1.2 lletra a

Article 21. Universitats i Recerca
1. Les mesures a adoptar en matèria d’universitats i recerca, sens perjudici de 

l’autonomia que correspon a cada centre, han d’anar encaminades a contribuir a 
l’impuls en el coneixement sobre canvi climàtic i la consolidació de les bones pràc-
tiques en aquest àmbit, tenint en compte especialment:

1.1. Pel que fa a l’oferta universitària:
a) El desenvolupament d’una oferta universitària en els respectius plans d’estudi 

que incorpori el coneixement dels aspectes rellevants en matèria de canvi climàtic i 
de transició energètica cap a un model 100% de fonts renovables.

b) La promoció d’estudis universitaris especialitzats en els àmbits de protecció 
d’aquesta llei.

c) L’impuls de pràctiques universitàries en centres nacionals i internacionals que 
desenvolupin activitats d’estudi, recerca o anàlisi en relació al clima, l’eficiència 
energètica, les energies renovables, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i els 
instruments econòmics amb incidència directa o indirecta sobre el canvi climàtic.

d) L’oferta de formació continuada adreçada als col·lectius de professionals uni-
versitaris i molt especialment als mestres i sectors amb incidència educativa.

1.2. Pel que fa a la recerca:
a) La generació de projectes d’investigació dins de les convocatòries anuals di-

rectament dependents de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de millorar el 
coneixement i la tecnologia en relació al canvi climàtic, la seva mitigació i millorar 
l’adaptabilitat de la societat catalana i els seus sectors productius. A més, la creació 
i consolidació de grups investigadors, centres d’alt nivell i d’empreses spin off resul-
tants dels avenços en el coneixement.

b) La potenciació de les accions de mecenatge i d’atracció de capital privat, na-
cional i internacional, i d’àngels inversors en R+D+I.

c) L’increment dels vincles amb els centres i instituts internacionals capdavan-
ters. d) La creació d’iniciatives, patents i explotació dels resultats de la recerca.

2. El departament competent en matèria d’universitats del govern de la Genera-
litat de Catalunya, conjuntament amb les universitats, han d’impulsar i reforçar les 
relacions universitat-empresa i universitats-ens locals mitjançant la creació d’espais 
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de trobada, físics i virtuals, i d’un teixit d’agents que l’afavoreixin, per tal de facilitar 
l’accés al coneixement acadèmic, tècnic i de la recerca en aquests àmbits.

Esmena 197
GP de Catalunya Sí que es Pot (84)
D’addició a la lletra b del punt 1.2 de l’apartat 1 de l’article 21

b) La potenciació de les accions de mecenatge i d’atracció de capital privat, na-
cional i internacional, i d’àngels inversors en R+D+I, tot assegurant el finançament 
públic de qualitat.

Addició de noves lletres
Esmena 198
GP de Catalunya Sí que es Pot (83)
D’addició d’una nova lletra e al punt 1.1 de l’apartat 1 de l’article 21

e) Desenvolupament de plans d’estudi sobre necessitats, coneixements i tecnolo-
gies orientades a la transició energètica vers un model 100% de fonts renovables.

Addició de nous apartats
Esmena 199
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (41)
D’addició d’un nou punt 1.3 a l’article 21

1.3 Pel que fa a la formació professional:
a) La formació de professionals tècnics sobre els aspectes rellevants del canvi 

climàtic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 195, 
196, 197, 198, 199 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 21. Formació professional, universitats i recerca
1. Sens perjudici del respecte al principi d’autonomia universitària, les mesures 

que s’adoptin en matèria d’universitats i recerca, han d’anar encaminades a contri-
buir a l’impuls del coneixement sobre el canvi climàtic i la consolidació de les bones 
pràctiques en aquest àmbit, i concretament han d’anar encaminades a:

b) La promoció d’estudis universitaris especialitzats en els àmbits que són objecte 
de protecció d’aquesta llei.

c) L’impuls de pràctiques universitàries en centres nacionals i internacionals que 
acompleixin activitats d’estudi, recerca o anàlisi amb relació al clima, els efectes 
del canvi climàtic sobre els ecosistemes terrestres i marins, l’eficiència energètica, 
les energies renovables, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i els instruments 
econòmics amb incidència directa o indirecta sobre el canvi climàtic.

d) L’oferta de formació continuada, presencial i no presencial, adreçada a tots 
els professionals amb incidència educativa, en tots els àmbits que són objecte de 
protecció d’aquesta llei,.

2. Les mesures que s’adoptin en matèria de recerca universitària, sens perjudi-
ci de l’autonomia de cada centre, han d’anar encaminades a contribuir a l’impuls 
del coneixement sobre el canvi climàtic i la consolidació de les bones pràctiques en 
aquest àmbit, i concretament han d’anar encaminades a:

a) La generació de projectes de recerca en les convocatòries anuals directament 
dependents de la Generalitat, amb l’objectiu de millorar el coneixement i la tecnolo-
gia amb relació al canvi climàtic i la seva mitigació i de millorar l’adaptabilitat de 
la societat catalana i els seus sectors productius, i també la creació i consolidació de 
grups de recerca, centres d’alt nivell i empreses derivades (spin-off) resultants dels 
avenços en el coneixement.
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b) La potenciació de les accions de mecenatge i d’atracció de capital privat, na-
cional i internacional, i d’àngels inversors en recerca, desenvolupament i innovació 
(R+D+I), tot assegurant el finançament públic.

c) L’establiment d’un programa de recerca interdepartamental que vetlli per la 
coordinació de la recerca pública que es faci a Catalunya i que promogui l’incre-
ment dels vincles amb els centres i instituts internacionals capdavanters.

d) La creació d’iniciatives i patents i l’explotació dels resultats de la recerca.
3. El departament competent en matèria d’universitats i les universitats i els Cen-

tres de Recerca de Catalunya (Cerca) han d’impulsar i reforçar les relacions entre 
les universitats, els Cerca i l’empresa i entre les universitats, els Cerca i els ens lo-
cals mitjançant la creació d’espais de trobada, físics i virtuals, i d’un teixit d’agents 
que l’afavoreixin, per tal de facilitar l’accés al coneixement acadèmic, tècnic i de la 
recerca en aquests àmbits.

4. Les mesures que s’adoptin en matèria de formació professional han d’anar 
encaminades a contribuir a l’impuls del coneixement sobre el canvi climàtic i la 
consolidació de les bones pràctiques en aquest àmbit, i concretament han d’anar 
encaminades a la formació de professionals tècnics sobre els aspectes rellevants 
de la transició energètica, la mobilitat, la construcció sostenible i el canvi climàtic.

5. S’ha de crear una línia de recerca dedicada a la mitigació i l’adaptació al can-
vi climàtic, i a la promoció de campanyes informatives de conscienciació.»

La ponent del GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 194.

TEXT PRESENTAT

Article 22. Urbanisme i habitatge
1. Les mesures a adoptar en matèria d’urbanisme i habitatge han d’anar encami-

nades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especial-
ment:

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

b) El foment de l’ús d’energia provinent de fonts renovables en el sector de l’edi-
ficació, prioritzant aquelles que no generen un transvasament cap a d’altres conta-
minants amb impactes locals.

c) L’impuls a les polítiques actives que fomentin la rehabilitació energètica del 
parc d’habitatges existents així com la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, i 
especialment aquelles actuacions adreçades a la reducció de la demanda energètica 
i de recursos naturals.

d) L’adaptació de la normativa urbanística i mediambiental per tal que tant les 
figures de nous planejaments urbanístics i llurs modificacions i revisions, com el 
planejament territorial, incorporin una anàlisi quantitativa i una valoració descripti-
va de l’impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels impactes 
del canvi climàtic sobre el nou planejament, així com mesures per a la seva mitiga-
ció i adaptació. Aquesta anàlisi ha d’incloure les emissions vinculades a la mobilitat 
generada, als consums energètics del cicle de l’aigua, de residus i les associades als 
consums energètics dels usos residencials i terciaris.

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals han de 
promoure:

a) L’ús, per part dels professionals en el disseny, projecció i construcció de zones 
residencials, de fonts d’energia renovable per a calefacció i refrigeració.

b) La construcció amb criteris bioclimàtics.
c) El foment de les mesures necessàries per a la millora del clima urbà, en espe-

cial la reducció dels efectes de les illes de calor urbana.
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d) Que els municipis, en el seu ordenament urbanístic, tinguin en compte les re-
comanacions de l’Organització Mundial de la Salut sobre la superfície de verd urbà 
per habitant.

e) La reserva de punts de càrrega de vehicles elèctrics en els centres de treball i 
edificis públics.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 200
GP de Ciutadans (16)
De supressió de tot l’article 22

De tot el text de l’article.

Esmena 201
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (42)
De modificació de l’article 22

Article 22. Urbanisme i habitatge
1. Les mesures a adoptar en matèria d’urbanisme i habitatge han d’anar encami-

nades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especial-
ment:

a) L’adaptació de la normativa urbanística i energètica per tal que la promoció de 
les noves àrees residencials siguin àrees el màxim d’autosuficients energèticament i 
compensin la possible diferència a través d’inversió en parcs de generació a partir 
de les fonts renovables.

c) L’impuls a les polítiques actives que fomentin la rehabilitació energètica del 
parc d’habitatges existents a un ritme del 5% anual, així com la millora de l’estalvi 
i l’eficiència energètica, i especialment aquelles actuacions adreçades a la reducció 
de la demanda energètica i de recursos naturals.

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals han de 
promoure:

a) L’ús, per part dels professionals en el disseny, projecció i construcció de zones 
residencials, de fonts d’energia renovable per a calefacció i refrigeració i producció 
termosolar d’aigua calenta sanitària.

b) La construcció amb criteris bioclimàtics amb l’objectiu de que el 100% de 
nous edificis construïts al 2020 siguin d’emissió zero.

Apartat 1
Esmena 202
GP de Catalunya Sí que es Pot (85)
D’addició de l’apartat 1 de l’article 22

1. Les mesures a adoptar en matèria d’urbanisme i habitatge han d’anar encami-
nades a un canvi de model urbanístic que prioritzi la rehabilitació del parc actual 
d’habitatges i els edificis de consum autosuficient i reduir la vulnerabilitat i les emi-
ssions de GEH, tenint en compte especialment:

Lletra a
Esmena 203
GP de Catalunya Sí que es Pot (86)
D’addició al punt a de l’apartat 1 de l’article 22

a) L’adaptació de la normativa urbanística i energètica per tal que la promoció de 
les noves àrees residencials siguin àrees el màxim d’autosuficients energèticament i 
compensin la possible diferència a través d’inversió en parcs de generació a partir 
de les fonts renovables.
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Esmena 204
GP de Junts pel Sí (25)
De modificació de la lletra a de l’article 22.1

a) L’adaptació de la normativa urbanística i energètica per tal que la promoció de 
les noves àrees residencials siguin àrees el màxim d’autosuficients energèticament 
i es dissenyin d’acord amb la següent jerarquia de criteris: reducció de la demanda 
energètica; eficiència en el disseny dels sistemes que cobreixen la demanda energè-
tica; aprofitament dels recursos energètics locals, compensació de les emissions de 
CO

2
 derivat de l’impacte energètic generat pels edificis i la promoció de l’ús de ma-

terials de construcció de baix consum energètic.

Lletra c
Esmena 205
GP Socialista (32)
D’addició

S’addiciona un incís a la lletra c de l’apartat primer de l’article 22
«c) L’impuls a les polítiques actives que fomentin la rehabilitació energètica del 

parc d’habitatges existents així com la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, i 
especialment aquelles actuacions adreçades a la reducció de la demanda energètica i 
de recursos naturals. L’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edi-
ficis, haurà de prioritzar l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges 
amb aprofitament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre 
un mínim de 50.000 habitatges anuals.»

Addició de noves lletres
Esmena 206
GP de Catalunya Sí que es Pot (87)
D’addició d’un nou punt e a l’apartat 1 de l’article 22

e) La selecció i classificació d’espais ja urbanitzats o ocupats per infraestructu-
res i serveis amb potencialitats per situar o compartir superfícies per captar ener-
gies renovables.

Apartat 2
Esmena 207
GP de Junts pel Sí (26)
De modificació i addició de l’article 22.2

2. El govern de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals han de 
promoure:

a) L’ús, per part dels professionals en el disseny, projecció i construcció de zones 
residencials, de fonts d’energia renovable per a calefacció, refrigeració, aigua calen-
ta sanitària i de solucions constructives, tant estructurals, com tancaments, acabats, 
basades en la fusta.

b) La construcció amb criteris bioclimàtics i fomentant l’ús de materials cons-
tructius de baix consum energètic.

c) El foment de les mesures necessàries per a la millora del clima urbà, en espe-
cial la reducció dels efectes de les illes de calor urbana.

d) Que els municipis, en el seu ordenament urbanístic, tinguin en compte les re-
comanacions de l’Organització Mundial de la Salut sobre la superfície de verd urbà 
per habitant.

e) La reserva de punts de càrrega de vehicles elèctrics en els centres de treball i 
edificis públics.

f) El desenvolupament de models compactes d’ocupació del territori i uns usos 
més eficients i intensius dels terrenys urbanitzats en els ordenaments territorial i ur-
banístic.
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Lletra a
Esmena 208
GP de Catalunya Sí que es Pot (88)
D’addició al punt a de l’apartat 2 de l’article 22

a) L’ús, per part dels professionals en el disseny, projecció i construcció de zones 
residencials, de fonts d’energia renovable per a calefacció i refrigeració i producció 
termosolar d’aigua calenta sanitària.

Addició de noves lletres
Esmena 209
GP de Catalunya Sí que es Pot (89)
D’addició d’un nou punt f a l’apartat 2 de l’article 22

f) Increment de l’objectiu de rehabilitació del parc de vivendes públiques en un 
50%.

Esmena 210
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (43)
D’addició de noves lletres f, g, h, i i j a l’article 22 punt 2

f) La selecció i classificació d’espais ja urbanitzats o ocupats per infraestructures 
i serveis amb potencialitats per situar o compartir superfícies per captar energies 
renovables.

g) La promoció de models compactes d’ocupació del territori i uns usos més efi-
cients i intensius dels terrenys urbanitzats via el planejament territorial i urbanístic.

h) Els nous desenvolupaments urbanístics han de garantir la provisió energètica 
amb fonts d’energia 100% renovables, ja sigui per connexió a la xarxa de consum o 
facilitant l’autoconsum.

i) L’obligatorietat de realitzar auditories energètiques als edificis públics i la pro-
moció de l’autoconsum en aquests.

j) L’obligatorietat de provisió energètica de fonts renovables per a les segones re-
sidències i habitatges buits a partir de l’any 2030.

Addició d’un nou article
Esmena 211
GP de Junts pel Sí (27)
D’addició d’un nou article 22 bis

Pesca i Aqüicultura
Les mesures a adoptar en matèria de pesca i aqüicultura han d’anar encamina-

des a reduir la seva vulnerabilitat als impactes lligats al canvi climàtic, augmen-
tar-ne la seva resiliència i a reduir progressivament les emissions de GEH d’aquestes 
activitats a Catalunya, tenint en compte especialment:

a) La incorporació en la seva planificació dels impactes observats i projectats del 
canvi climàtic a Catalunya, amb especial atenció al risc d’una intensificació dels fe-
nòmens meteorològics extrems, l’augment de la temperatura del mar i l’acidificació 
dels ecosistemes marins.

b) El foment prioritari de les mesures adreçades a l’adaptació de la pesca i l’aqüi-
cultura als impactes del canvi climàtic, a la maximització de l’eficiència energètica 
del sector i la reducció progressiva de les emissions de GEH.

d) La valorització d’espècies o de varietats pròpies o foranies adaptades a les no-
ves condicions ambientals.

g) La promoció dels productes de proximitat a través de les eines de suport que 
disposa el Govern per tal d’aconseguir una pesca i una aqüicultura sostenibles i de 
qualitat, altament eficient en el consum de recursos.



BOPC 471
19 de juliol de 2017

3.01.01. Projectes de llei 76

Esmena 212
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (44)
D’addició article 22 bis

Article22 bis. Biodiversitat marina, pesca i gestió del litoral
Les mesures a adoptar en matèria de biodiversitat marina, pesca i gestió del li-

toral han d’anar encaminades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH del 
sistema pesquer català, conservar la biodiversitat marina i gestionar el litoral com 
a eina de mitigació i adaptació al canvi climàtic, tenint en compte especialment:

a) Reduir les emissions de les embarcacions de pesca, activitats i indústries ma-
rítimes.

b) Restablir, conservar i gestionar de manera responsable els ecosistemes marins 
i litorals, amb l’impuls de polítiques de conservació de les praderies litorals com a 
embornals de carboni.

c) Implementar estratègies d’adaptació al canvi climàtic a totes les escales, apli-
car la gestió marítima integrada, el principi de precaució i la gestió ecosistèmica en 
la planificació marítima i costanera.

d) Reduir pressions antropogèniques que provoquin la destrucció d’hàbitats, la 
sobreexplotació o la contaminació.

e) Establir i gestionar una xarxa d’àrees marítimes protegides.
f) Incentivar les modalitat de pesca de baix impacte ambiental.
g) Invertir en investigació i observació del canvi global al medi marí.
h) Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre l’estat dels mars.

Esmena 213
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (45)
D’addició article 22 ter

Article 22 ter. Pressupostos de carboni
Els pressupostos de carboni són el mecanisme de planificació i seguiment per a 

la integració dels objectius d’aquesta llei en les polítiques sectorials. Els pressupos-
tos de carboni s’han d’establir per tal de complir l’objectiu de reduccions d’emis-
sions establert pel 2050 per aquesta llei.

És obligació del govern de Catalunya i Aran desenvolupar-los especificant els 
objectius vinculants per a cada sector, amb límits en la quantitat de GEH emesos 
durant períodes de 5 anys, i avaluats per una comissió independent en base a indi-
cadors i amb la presentació d’informes anuals al Parlament de Catalunya.

Els pressupostos de carboni han de tenir en compte factors com les circumstàn-
cies econòmiques i socials, la seguretat energètica, competitivitat i els nous tractats 
internacionals.

Els períodes quinquennals, amb els objectius generals de reducció fixats en base 
l’any 1990 per tal d’arribar a un model nul en emissions de carboni l’any 2050, són 
els següents:

– 2018-2022: 22% reducció
– 2023-2027: 36% reducció
– 2028-2032: 50% de reducció
L’establiment dels objectius quinquennals dels períodes següents s’ha de concre-

tar tenint en compte l’article 4 sobre objectius de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte hivernacle d’aquesta llei.

Els diferents sectors emissors de GEH s’han d’adaptar al percentatge general de 
reducció fixat per aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 i el text del projecte amb el redactat se-
güent:
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«Article 22. Urbanisme i habitatge
1. Les mesures que s’adoptin en matèria d’urbanisme i habitatge han d’anar en-

caminades a un canvi de model urbanístic que prioritzi la rehabilitació del parc 
d’habitatges i els edificis de consum energètic gairebé nul i a reduir la vulnerabilitat 
i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i concretament han d’anar enca-
minades a:

a) L’adaptació de la normativa urbanística i energètica per tal que les noves 
àrees residencials siguin el màxim d’autosuficients energèticament i es dissenyin 
d’acord amb la jerarquia de criteris següent: reduir la demanda energètica, ésser 
eficients en el disseny dels sistemes que cobreixen la demanda energètica, aprofitar 
els recursos energètics locals, promoure l’ús de materials de construcció de baix im-
pacte ambiental i compensar les emissions de diòxid de carboni derivat de l’impacte 
energètic dels edificis amb parcs de generació a partir de fonts renovables.

b) El foment de l’ús d’energia provinent de fonts renovables en el sector de l’edi-
ficació, prioritzant les que no generen un transvasament cap a altres contaminants 
amb impactes locals.

d) L’adaptació de la normativa urbanística i ambiental per tal que, tant les figu-
res de nous planejaments urbanístics i llurs modificacions i revisions com el plane-
jament territorial, incorporin una anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de 
l’impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels impactes del 
canvi climàtic sobre el nou planejament, i també mesures per a mitigar-lo i adap-
tar-s’hi. Aquesta anàlisi ha d’incloure les emissions vinculades a la mobilitat gene-
rada, als consums energètics del cicle de l’aigua i dels residus, i als consums ener-
gètics dels usos residencials i terciaris.

d bis) La selecció i classificació d’espais ja urbanitzats o ocupats per infraestruc-
tures i serveis amb potencialitats per a situar o compartir superfícies per a captar 
energies renovables.

2. El Govern i les administracions locals han de promoure:
a) L’ús, per part dels professionals del disseny, projecció i construcció de zones 

residencials, de fonts d’energia renovable per a la calefacció, la refrigeració i l’aigua 
calenta sanitària, i de solucions constructives, tant estructurals com de tancaments 
altament eficients energèticament.

b) La construcció amb criteris bioclimàtics amb l’objectiu que el 2020 els nous 
edificis construïts siguin de consum energètic gairebé nul.

c) L’impuls de polítiques actives que fomentin la rehabilitació energètica del parc 
d’habitatges i el millorament de l’estalvi i l’eficiència energètics. L’Estratègia ca-
talana per a la renovació energètica dels edificis ha de prioritzar l’accessibilitat i 
l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofitament d’energia renovable, 
i ha de cobrir la necessitat d’actuació sobre un mínim de cinquanta mil habitatges 
anuals.

d) La presa en consideració, per part dels municipis, en llur planejament urba-
nístic, de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut sobre la superfí-
cie de verd urbà per habitant.

e) La reserva de punts de càrrega de vehicles elèctrics en els centres de treball i 
edificis públics.

f) El desenvolupament de models compactes d’ocupació del territori i uns usos 
més eficients i intensius dels terrenys urbanitzats en els ordenaments territorial i ur-
banístic.

h) El garantiment, en els nous desenvolupaments urbanístics, de la provisió ener-
gètica amb fonts d’energia cent per cent renovables, sia per connexió a la xarxa de 
consum sia facilitant l’autoconsum o, si escau, construint xarxes tancades.»

La ponent del GP de Cs anuncia la retirada de l’esmena 200.
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Capítol 4. Sector públic i Governança

TEXT PRESENTAT

Article 23. L’Administració de la Generalitat de Catalunya
1. Correspon al govern de la Generalitat de Catalunya la responsabilitat en la pla-

nificació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya.
2. La planificació de les polítiques climàtiques abasta, especialment, la mitiga-

ció de gasos amb efecte d’hivernacle de tots els sectors generadors i l’adaptació als 
impactes del canvi climàtic sobre els sistemes naturals, els sectors socioeconòmics 
i els territoris, tot i establint els objectius a assolir i les mesures genèriques a adop-
tar que hauran d’incloure, necessàriament i pel cap baix, les descrites al capítol 3 
d’aquesta Llei.

3. En els àmbits amb concurrència de competències amb l’Administració Gene-
ral de l’Estat, la Generalitat de Catalunya ha de vetllar perquè el seu desenvolupa-
ment sigui coherent amb els objectius establerts en aquesta Llei, mitjançant l’aplica-
ció dels mecanismes de col·laboració oportuns.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 214
GP de Ciutadans (18)
De modificació de l’article 23 que restaria redactat de la següent manera

Article 23. L’Administració de la Generalitat de Catalunya
1. Correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya la responsabilitat en l’exe-

cució de les polítiques climàtiques aplicables a Catalunya.
2. Així mateix, correspon al Govern de la Generalitat la participació en la plani-

ficació de polítiques climàtiques aplicables a Catalunya que hagin d’ésser adoptades 
pel Govern d’Espanya o l’Administració General de l’Estat i la planificació de les 
polítiques climàtiques específiques per a Catalunya que siguin conformes amb les 
adoptades per la resta d’administracions públiques d’Espanya i la Unió Europea.

La planificació de les polítiques climàtiques abasta, especialment, la mitigació 
de gasos amb efecte d’hivernacle de tots els sectors generadors i l’adaptació als im-
pactes del canvi climàtic sobre els sistemes naturals, els sectors socioeconòmics i 
els territoris, tot establint els objectius a assolir i les mesures genèriques a adoptar 
que hauran d’incloure, necessàriament i, com a mínim, les descrites al capítol 3 
d’aquesta Llei.

3. De conformitat amb el deure de cooperació i el principi de lleialtat institu-
cional, el Govern de la Generalitat haurà de vetllar perquè tant la planificació com 
l’execució de polítiques climàtiques sigui coherent amb els objectius i les polítiques 
de la resta d’administracions públiques d’Espanya i la Unió Europea.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Es recomana l’adopció d’una esmena tècnica consistent a addicionar un article 
23 bis. L’article 23 queda redactat de la manera següent:

«Article 23. El Govern
2. Correspon al Govern la planificació de les polítiques climàtiques que ha d’in-

cloure la mitigació de gasos amb efecte d’hivernacle de tots els sectors generadors 
i l’adaptació als impactes del canvi climàtic sobre els sistemes naturals, els sectors 
socioeconòmics i els territoris. La dita planificació ha d’establir els objectius i les 
mesures genèriques, que han d’incloure, necessàriament i pel cap baix, les que es-
tableix el capítol tercer.

1. El Govern ha d’establir periòdicament objectius relatius al percentatge mínim 
de consum d’energia d’origen renovable en les instal·lacions públiques que siguin 
propietat de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i en aquelles en què 
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figurin com a arrendataris, sempre que les condicions contractuals permetin el com-
pliment d’aquests objectius i llur gestió sigui competència dels departaments de la 
Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

1 bis. Els contractes d’arrendament que subscriguin la Generalitat i les entitats 
del seu sector públic han d’incorporar les obligacions que estableix aquest article.

4. El Govern, en el marc dels instruments de col·laboració existents, ha de facili-
tar a les administracions locals, les universitats i els centres de recerca la posada en 
pràctica mesures equivalents a les que estableix aquest article en llurs infraestruc-
tures, equipaments i serveis.»

«Article 23 bis. Els departaments de la Generalitat
2. Els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen han de:
a) Disposar d’un inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle ge-

nerats pels immobles, les instal·lacions i els serveis que presten.
a bis) Fer una auditoria energètica dels edificis públics que siguin propietat de 

la Generalitat i d’aquells en què la Generalitat sigui arrendatària i les condicions 
contractuals ho permetin, i també de llurs processos de treball, i promoure-hi l’au-
toconsum.

b) Establir un objectiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
i un programa d’actuació que tingui en compte les directrius que a aquests efectes 
hagin establert els departaments competents en matèria d’energia i habitatge, en tot 
allò relatiu a energies renovables i a estalvi i eficiència energètics.

c) Incloure en tots els procediments de contractació pública en què resulti ade-
quat a llur objecte especificacions tècniques i criteris d’adjudicació específics re-
latius a l’ús eficient de recursos i a la minimització de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle. La quantificació de l’ús de recursos i d’emissions de gasos s’ha 
d’incloure en el càlcul del cost d’inversió, d’explotació i de manteniment de l’objecte 
del contracte.

d) Elaborar i fer públic un informe sobre el grau d’assoliment dels objectius i de 
les mesures correctores que es proposin en cas de desviació. Aquest informe ha de 
tenir una periodicitat anual i el contingut mínim que especifica l’annex II. El depar-
tament o organisme que ja tingui establert un sistema d’informació o declaració am-
biental hi pot integrar el contingut que especifica l’annex II en aquest altre sistema.

3. Els programes de reducció i els informes anuals a què fa referència l’apartat 
2 són aprovats pels secretaris generals o pels òrgans de direcció dels diversos orga-
nismes i han d’ésser públics. Els programes han de preveure un procés regular de 
revisió que pot incloure la modificació dels objectius establerts. En qualsevol cas, 
s’han de detallar els motius que fan necessària aquesta modificació dels objectius, 
que ha d’ésser aprovada pels dits òrgans.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 214.

TEXT PRESENTAT

Article 24. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic
1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat adscrit al 

departament competent en matèria de canvi climàtic, coordina la planificació de les 
polítiques climàtiques i realitza el seguiment del seu acompliment.

2. Són funcions de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic les se-
güents:

a) Impulsar les polítiques del govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a 
la mitigació d’emissions i a l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

b) Aprovar les propostes dels marcs estratègics de mitigació i adaptació a què fan 
referència els articles 4 i 7.
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c) Coordinar l’actuació dels diversos departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya en l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic.

d) Fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques climàtiques i dels plans d’acció 
sectorials en aquells aspectes rellevants per a l’assoliment dels objectius d’aquesta 
Llei.

e) Establir les prioritats d’actuació del Fons Climàtic definit a l’article 45 d’aques-
ta Llei, tot i atenent a la disponibilitat econòmica, la planificació sectorial i l’anàlisi 
cost-eficiència.

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 215
GP de Ciutadans (17)
De supressió de tot l’article 24

De tot el text de l’article.

Apartat 2
Addició de noves lletres
Esmena 216
GP Socialista (33)
D’addició

S’addiciona una nova lletra f a l’apartat segon de l’article 24
«f) Elaboració dels pressupostos de carboni a presentar al Parlament per donar 

compliment als objectius de reducció al 2050.»

Esmena 217
GP Socialista (34)
D’addició

S’addiciona una nova lletra g a l’apartat segon de l’article 24
«g) Fer el seguiment de les polítiques climàtiques i dels plans d’acció sectorials. 

Presentar una memòria de grau de compliment dels pressupostos de carboni apro-
vats.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 216, 
217 i el text del projecte que ha estat incorporat en l’article 4 bis.

L’article 24 queda redactat de la manera següent:
«Article 24. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic
1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat adscrit 

al departament competent en matèria de canvi climàtic, coordina la planificació de 
les polítiques climàtiques i fa el seguiment del seu acompliment.

2. Són funcions de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic les se-
güents:

a) Elevar al Govern propostes relatives a la mitigació d’emissions i a l’adaptació 
als impactes del canvi climàtic.

b) Aprovar les propostes dels marcs estratègics de mitigació i adaptació.
c) Coordinar l’actuació dels departaments de la Generalitat en l’àmbit de la llui-

ta contra el canvi climàtic.
d) Fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques climàtiques i dels plans d’ac-

ció sectorials aquells amb relació als aspectes rellevants per a assolir les finalitats 
d’aquesta llei.

e) Establir les prioritats d’actuació del Fons Climàtic, atenent la disponibilitat 
econòmica, la planificació sectorial i l’anàlisi cost-eficiència.
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3. La composició i el règim de funcionament de la Comissió Interdepartamental 
del Canvi Climàtic s’han de determinar per reglament.

4. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic ha d’avaluar la política 
d’ajuts de la Generalitat als sectors o sistemes inclosos en aquesta llei i la seva ade-
quació als objectius d’aquesta llei.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 215.

TEXT PRESENTAT

Article 25. El Consell Català del Clima
1. El Consell Català del Clima, òrgan col·legiat adscrit al departament competent 

en matèria de canvi climàtic, té com a objectiu canalitzar la participació pública, la 
informació i la consulta de les polítiques climàtiques.

2. A més a més de les descrites a l’apartat anterior, són funcions del Consell Ca-
talà del Clima:

a) La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques climàtiques.
b) La formulació de propostes sobre la planificació climàtica i les seves actualit-

zacions i revisions i, en especial, sobre els marcs estratègics de mitigació i adaptació 
a què es fa referència als articles 4 i 7.

c) En general, la formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del 
Canvi Climàtic i qualsevol altra funció de caire consultiu que li sigui encomanada.

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. 
Cal que aquest reglament garanteixi que en la composició del Consell Català del 
Clima hi hagi membres escollits d’entre les entitats i les associacions més represen-
tatives del món de l’administració local, de la recerca, empresarial, veïnal, sindical, 
ambiental i econòmic de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 218
GP de Ciutadans (19)
De modificació de l’article 25 que quedaria redactat de la següent manera

Article 25. El Grup d’Experts sobre el Clima i el Canvi Climàtic
1. El Grup d’Experts sobre el Clima i el Canvi Climàtic és un òrgan col·legiat, 

composat en cada moment per cinc persones, independent i que té com a objectiu 
canalitzar la participació pública, la informació i la consulta de les polítiques cli-
màtiques.

2. A més a més de les descrites a l’apartat anterior, són funcions del Grup d’Ex-
perts sobre el Clima i el Canvi Climàtic:

a) La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques climàtiques. b) 
La formulació de propostes sobre la planificació climàtica i les seves actualitzacions 
i revisions i, en especial, sobre els marcs estratègics de mitigació i adaptació a què 
es fa referència als articles 4 i 7.

c) En general, la formulació de propostes al Govern i qualsevol altra funció de 
caire consultiu que li sigui encomanada.

3. El Parlament nomenarà per majoria de tres cinquenes parts als membres del 
Grup d’Experts sobre el Clima i el Canvi Climàtic per un període de cinc anys sen-
se possibilitat de renovació. El càrrec de membre del Grup d’Experts sobre Clima i 
el Canvi Climàtic només es podrà revocar per causa justificada i prèvia comparei-
xença de la persona afectada. La condició de membre del Grup d’Experts no serà 
retribuïda.
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Esmena 219
GP de Catalunya Sí que es Pot (90)
De modificació de l’article 25

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) assumeix totes 
les funcions que en el projecte de llei són atorgades al Consell Català del Clima.

Esmena 220
GP Socialista (35)
De modificació

Es modifica l’article 25
«Article 25. El Consell Català del Clima
1. El Consell Català del Clima, estarà constituït pel Comitè del Canvi Climàtic i 

pel Consell Ciutadà pel Canvi Climàtic.
2. El Comitè del Canvi Climàtic, és un òrgan independent, amb dependència 

orgànica del Parlament. Podrà obtenir recursos i informes d’altres institucions pú-
bliques. El Comitè de Canvi Climàtic és un instrument per la bona governança per 
garantir el compliments dels objectius per par del govern. Actuarà d’òrgan consulti 
tant a petició del govern, d’altres administracions com del parlament. La respon-
sabilitat legal del compliment dels objectius climàtic recauen sobre al departament 
competent en matèria de canvi climàtic i la comissió intergovernamental».

Apartat 1
Esmena 221
GP de Junts pel Sí (28)
De modificació de l’article 25.1

1. El Consell Català del Clima, òrgan col·legiat adscrit al departament competent 
en matèria de canvi climàtic, té com a objectiu canalitzar la participació pública, 
la informació, la consulta i l’anàlisi de les parts interessades de sobre les polítiques 
climàtiques.

Apartat 2
Esmena 222
GP de Catalunya Sí que es Pot (91)
De supressió i addició de l’apartat 2 de l’article 25

2. A més a més de les descrites a l’apartat anterior, són funcions del Consell Ca-
talà del Clima Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS):

Apartat 3
Esmena 223
GP de Catalunya Sí que es Pot (92)
De supressió i addició de l’apartat 3 de l’article 25

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. 
Cal que aquest reglament garanteixi que en la composició del Consell Català del 
Clima Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) hi hagi mem-
bres escollits d’entre les entitats i les associacions més representatives del món de 
l’administració local, de la recerca, empresarial, veïnal, sindical, ambiental i econò-
mic de Catalunya.

Esmena 224
GP de Junts pel Sí (29)
De modificació de l’article 25.3

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. 
Cal facilitar la participació dels diferents grups en la redacció d’aquest reglament i 
que es garanteixi una composició plural amb membres escollits d’entre les entitats i 
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les associacions més representatives del món de l’administració local, de la recerca, 
professional, empresarial, veïnal, sindical, ambiental i econòmic de Catalunya. Cal-
drà vetllar per afavorir la paritat de gènere en el Consell

Esmena 225
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (46)
De modificació de l’article 25 punt 3

Article 25. El Consell Català del Clima
3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. 

Cal que aquest reglament garanteixi que en la composició del Consell Català del 
Clima hi hagi membres escollits d’entre les entitats i les associacions més represen-
tatives del món de l’administració local, de la recerca, empresarial, veïnal, sindical, 
ambiental, professional i econòmic de Catalunya i Aran.

Esmena 226
GP del Partit Popular de Catalunya (18)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 25

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. 
Cal que aquest reglament garanteixi que en la composició del Consell Català del 
Clima hi hagi membres escollits d’entre les entitats i les associacions més represen-
tatives del món de l’administració local, de la recerca, empresarial, dels professio-
nals agraris, veïnal, sindical, ambiental i econòmic de Catalunya.

Addició de nous apartats
Esmena 227
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (47)
D’addició d’un nou punt 4 a l’article 25

4. Les propostes del Consell Català del Clima tindran caràcter vinculant.

Addició d’un nou article
Esmena 228
GP Socialista (36)
D’addició

S’addiciona un nou article 25 bis
«Article 25 bis. Funcions del Comitè del Canvi Climàtic
1. Són funcions del Comitè del Canvi Climàtic:
a) Ajudar al govern i a les administracions a assolir els objectiu de reducció 

d’emissions de gasos de efecte hivernacle al 2050.
b) Informar preceptivament dels límits de pressupostos de carboni que haurà de 

presentar el govern.
c) Avaluar les polítiques climàtiques del govern. Establir una paquet de propos-

tes de reformes legislatives i revisions de plans i estratègies.
d) Elaborar estudis sectorials per ajudar al govern, al Parlament i a les adminis-

tracions a prendre decisions i establir les polítiques públiques.
2. El Comitè presentarà anualment davant del Parlament un informe sobre el 

progrés fet en l’assoliment dels pressupostos de carboni i els objectius 2050.»
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Esmena 229
GP Socialista (37)
D’addició

S’addiciona un nou article 25 ter
«Article 25 ter. Comitè del Canvi Climàtic
1. La composició del Comitè del Canvi Climàtic es determina per reglament i 

estarà format per experts i membres provinents de diversos àmbits i pluralitat de 
disciplines.

Els membres que formen el Comitè del Canvi Climàtic no poden tenir relació 
amb empreses vinculades amb l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

2. Els membres del Comitè del Canvi Climàtic són escollits a proposta del Parla-
ment acordat per majoria de tres cinquenes parts dels diputats.»

Esmena 230
GP Socialista (38)
D’addició

S’addiciona un nou article 25 quarter
«Article 25 quarter. Consell Ciutadà pel Canvi Climàtic
1. Es constitueix el Consell Ciutadà pel Canvi Climàtic, òrgan de participació, 

informació i consulta que té com a objectiu canalitzar la participació pública en les 
polítiques climàtiques.

2. Són funcions del Consell Ciutadà pel Canvi Climàtic:
a) La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques climàtiques.
b) La formulació de propostes i el control sobre la planificació climàtica i les se-

ves actualitzacions i revisions.
c) La formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del Canvi Cli-

màtic i qualsevol altre funció de caire consultiu que li sigui encomanada.
3. La composició i el règim de funcionament es determina reglamentàriament. 

Es garantirà que en la composició hi hagi membres escollits d’entre les entitats i les 
associacions més representatives de l’administració local, de la recerca, ambiental, 
empresarial, dels professionals agraris, sindical, veïnal i econòmic de Catalunya. 
El consell estarà adscrit al departament competent en matèria de canvi climàtic.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230 i el text del projecte amb el redac-
tat següent:

«Article 25. La Taula Social del Canvi Climàtic
1. La Taula Social del Canvi Climàtic és un òrgan col·legiat adscrit al departa-

ment competent en matèria de canvi climàtic que canalitza la participació, la infor-
mació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit so-
cial, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques.

2. Corresponen a la Taula Social del Canvi Climàtic les funcions següents:
a) La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques climàtiques.
b) L’anàlisi i la formulació de propostes sobre la planificació climàtica, sobre les 

actualitzacions i revisions de la dita planificació, sobre els marcs estratègics de mi-
tigació i adaptació i en matèria de pressupostos de carboni.

c) La formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del Canvi Cli-
màtic i qualsevol altra funció consultiva que li sigui encomanada.

3. La composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Clima s’han 
de determinar per reglament. Aquest reglament ha de garantir que en la composició 
de la Taula hi hagi membres escollits d’entre les entitats i les associacions més re-
presentatives dels àmbits de l’Administració local, de la recerca, empresarial, pro-
fessional, veïnal, sindical, ambiental i econòmic de Catalunya.»
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La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 228, 
229 consistent a:

»addicionar l’article següent:
«Article 25 bis. El Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic
1. El Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic és un òrgan col·legiat, adscrit al 

departament competent en matèria de canvi climàtic i dotat d’autonomia funcional, 
que actua amb total independència de funcionament en l’acompliment de la seva 
tasca. El Comitè presenta al Govern i al Parlament les propostes dels pressupostos 
de carboni per als diferents períodes temporals i en fa el seguiment i l’avaluació.

2. El Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic està format per set membres, no-
menats pel Parlament, per majoria de tres cinquenes parts, entre experts acadèmics 
o professionals de reconegut prestigi en àmbits rellevants per a les funcions del Co-
mitè.

3. Els membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic es designen per sis 
anys, El Comitè es renova per terceres parts cada dos anys.

4. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha de facilitar al Co-
mitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic els mitjans necessaris per a acomplir la seva 
tasca i actuar com a secretaria tècnica i administrativa.

5. Els membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic han d’elegir d’en-
tre ells el president i el secretari, d’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions pú-
bliques de Catalunya.

6. El funcionament del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic es perles seves 
normes internes. El Comitè ha d’aprovar les normes de funcionament intern d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 40/2015.

7. El Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic ha de presentar anualment al 
Parlament un informe sobre el grau de compliment dels pressupostos de carboni. El 
Govern ha de tenir en compte les recomanacions del Comitè i les ha d’incorporar en 
les seves polítiques. En els casos en què no s’hi puguin incorporar, n’ha de justificar 
els motius i n’ha d’informar el Parlament.

8. Els informes i les avaluacions del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
han d’estar a disposició de la ciutadania en el portal web institucional de la Gene-
ralitat.»

»addicionar una nova disposició transitòria amb el redactat següent:
«Vuitena. Renovació dels primers membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi 

Climàtic
Els primers membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic han de per-

llongar llurs funcions fins al 2025, any en què s’escau la primera renovació parcial 
del Comitè. Aquell any s’han de renovar dos membres, que s’han d’escollir per sor-
teig. El 2027 s’han de renovar dos membres més, que s’han d’escollir per sorteig en-
tre els quatre membres del primer Comitè. El 2029 s’han de renovar els dos membres 
que resten del primer Comitè.»

TEXT PRESENTAT

Article 26. Avaluació de les polítiques climàtiques
1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, cada tres anys, ha d’ele-

var al Govern i al Parlament un informe sobre l’avenç de les mesures en matèria de 
mitigació i adaptació contingudes als plans d’acció sectorials. En aquest sentit, els 
Departaments de la Generalitat de Catalunya fan arribar a la Comissió Interdepar-
tamental del Canvi Climàtic, amb la periodicitat que es determini, la informació 
sobre els diversos indicadors en matèria d’avaluació de polítiques de canvi climà-
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tic. El Parlament pot requerir el Govern perquè procedeixi a realitzar una revisió 
de la planificació de les polítiques climàtiques i, per tant, dels objectius i terminis 
inicialment previstos en funció del grau d’acompliment en la implementació de les 
mesures.

2. L’informe esmentat ha d’incloure una avaluació, realitzada per un grup d’ex-
perts independents, sobre la planificació i el grau d’execució i foment de les po-
lítiques climàtiques, tot i assenyalant les orientacions a seguir. Les conclusions 
d’aquesta avaluació independent no tenen caràcter vinculant. El procediment de se-
lecció dels experts es determina reglamentàriament.

3. L’informe i l’avaluació han de romandre a disposició de la ciutadania a través 
del portal web institucional de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 231
GP de Ciutadans (20)
De modificació de l’article 26 que quedaria redactat de la següent manera

Article 26. Avaluació de les polítiques climàtiques
1. El Govern haurà de remetre al Parlament de Catalunya, com a mínim cada 

dos anys, un informe sobre l’avenç de les mesures en matèria de mitigació i adapta-
ció contingudes als plans d’acció sectorials.

El Parlament pot requerir el Govern en qualsevol moment perquè procedeixi a 
realitzar una revisió de la planificació de les polítiques climàtiques i, per tant, dels 
objectius i terminis inicialment previstos en funció del grau d’acompliment en la 
implementació de les mesures.

2. L’informe esmentat ha d’incloure una avaluació, realitzada pel Grup d’Experts 
sobre el Clima i el Canvi Climàtic, sobre la planificació i el grau d’execució i foment 
de les polítiques climàtiques, tot assenyalant les orientacions a seguir. Les conclu-
sions d’aquesta avaluació independent no tenen caràcter vinculant.

3. L’informe i l’avaluació han de romandre a disposició de la ciutadania a través 
del portal web institucional de la Generalitat de Catalunya.

Apartat 1
Esmena 232
GP de Catalunya Sí que es Pot (93)
D’addició i supressió de l’apartat 1 de l’article 26

1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, cada any tres anys, ha 
d’elevar al Govern i al Parlament un informe sobre l’avenç de les mesures en matèria 
de mitigació i adaptació contingudes als plans d’acció sectorials. En aquest sentit, els 
Departaments de la Generalitat de Catalunya fan arribar a la Comissió Interdepar-
tamental del Canvi Climàtic, amb la periodicitat que es determini, la informació so-
bre els diversos indicadors en matèria d’avaluació de polítiques de canvi climàtic. El 
Parlament pot requerir el Govern perquè procedeixi a realitzar una revisió de la pla-
nificació de les polítiques climàtiques i, per tant, dels objectius i terminis inicialment 
previstos en funció del grau d’acompliment en la implementació de les mesures.

Esmena 233
GP Socialista (39)
De modificació

Es modifica l’apartat primer de l’article 26
«Article 26. Avaluació de les polítiques climàtiques
1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, cada tres anys anual-

ment, ha d’elevar al Govern i al Parlament un informe sobre l’avenç de les mesures 
en matèria de mitigació i adaptació contingudes als plans d’acció sectorials. [...]»
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Apartats 1 i 2
Esmena 234
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (48)
De modificació i supressió de l’article 26 punt 1 i 2

Article 26. Avaluació de les polítiques climàtiques
1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, cada tres anys, ha d’ele-

var al Govern i al Parlament un informe anual sobre l’avenç de les mesures en ma-
tèria de mitigació i adaptació contingudes als plans d’acció sectorials. En aquest 
sentit, els Departaments de la Generalitat de Catalunya fan arribar a la Comissió 
Interdepartamental del Canvi Climàtic, amb la periodicitat que es determini, la in-
formació sobre els diversos indica– dors en matèria d’avaluació de polítiques de 
canvi climàtic. El Parlament pot requerir el Govern perquè procedeixi a realitzar 
una revisió de la planificació de les polítiques climàtiques i, per tant, dels objectius 
i terminis inicialment previstos en funció del grau d’acompliment en la implemen-
tació de les mesures.

2. L’informe esmentat ha d’incloure una avaluació, realitzada per un grup d’ex-
perts independents, sobre la planificació i el grau d’execució i foment de les po-
lítiques climàtiques, tot i assenyalant les orientacions a seguir. Les conclusions 
d’aquesta avaluació independent no tenen caràcter vinculant. El procediment de se-
lecció dels experts es determina reglamentàriament.

Apartat 2
Esmena 235
GP de Catalunya Sí que es Pot (94)
De supressió i addició de l’apartat 2 de l’article 26

2. L’informe esmentat ha d’incloure una avaluació, realitzada per un grup d’ex-
perts independents, sobre la planificació i el grau d’execució i foment de les po-
lítiques climàtiques, tot i assenyalant les orientacions a seguir. Les conclusions 
d’aquesta avaluació independent no tenen caràcter vinculant. El procediment de 
selecció dels experts es determina reglamentàriament, tot garantint la participació 
i incidència de la ciutadania en aquest procés.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 231, 
232, 233, 234, 235 i el text del projecte consistent a suprimir l’article 26.

TEXT PRESENTAT

Article 27. L’administració local
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de fomentar, mitjançant els me-

canismes i òrgans de col·laboració i cooperació existents, la participació dels ens 
locals tant en la planificació de les polítiques climàtiques com en els plans d’acció 
sectorial de cada departament en aquells aspectes rellevants al compliment dels ob-
jectius d’aquesta Llei.

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de promoure i oferir suport perquè 
els municipis no contemplats a l’article 20.3, ja sigui de forma individual o agrupa-
da, integrin en la planificació local tant la mitigació dels gasos amb efecte d’hiver-
nacle, com l’adaptació als impactes del canvi climàtic, tot i tenint en compte les sin-
gularitats organitzatives de l’administració local i l’estructura socioeconòmica dels 
territoris. Els continguts d’aquesta planificació en matèria de canvi climàtic s’han 
d’establir conjuntament entre l’administració local i la Generalitat de Catalunya.

3. El finançament necessari per a l’execució de les mesures contemplades als 
plans municipals ha d’incloure l’aplicació de polítiques fiscals que incentivin les bo-
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nes pràctiques, afavorint la mitigació i disminuint la vulnerabilitat, i desincentivin 
les males pràctiques. Aquest finançament pot ser complementat també mitjançant 
l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 3
Esmena 236
GP de Catalunya Sí que es Pot (95)
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 27

3. El finançament necessari per a l’execució de les mesures contemplades als 
plans municipals ha d’incloure l’aplicació de polítiques fiscals que incentivin les bo-
nes pràctiques, afavorint la mitigació i disminuint la vulnerabilitat, i desincentivin 
les males pràctiques. Aquest finançament pot ha de ser complementat també mitjan-
çant l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Addició de nous apartats
Esmena 237
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (49)
D’addició d’un nou punt 4 a l’article 27

Article 27. L’administració local
4. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de promoure la creació d’agèn-

cies municipals i/o comarcals de transició energètica amb l’objectiu d’informar a la 
ciutadania i facilitar les eines existents per tal de fomentar-la.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana un text transaccional entre les esmenes 236, 237 i el text 
del projecte amb el redactat següent:

«Article 27. Participació de l’Administració local en les polítiques climàtiques
1. El Govern ha de fomentar, mitjançant els mecanismes i òrgans de col·labora-

ció i cooperació existents, la participació dels ens locals tant en la planificació de 
les polítiques climàtiques com en els plans d’acció sectorial de cada departament en 
els aspectes rellevants per al compliment dels objectius d’aquesta llei.

2. El Govern ha de promoure que els municipis que no tinguin la consideració de 
turístics, sia de forma individual o agrupada, integrin en la planificació local tant la 
mitigació dels gasos amb efecte d’hivernacle com l’adaptació als impactes del canvi 
climàtic, atenent les singularitats organitzatives de l’Administració local i l’estruc-
tura socioeconòmica dels territoris, per a la qual cosa els ha de donar assistència.

3. Els plans municipals de lluita contra el canvi climàtic es poden finançar amb 
el Fons Climàtic si els municipis apliquen polítiques fiscals que incentivin les bones 
pràctiques, afavorint la mitigació i disminuint la vulnerabilitat, i desincentivin les 
males pràctiques.

4. El Govern ha de promoure la creació d’oficines municipals o comarcals de 
transició energètica, que han de tenir com a objectiu informar la ciutadania i els 
mateixos ens locals, i també facilitar les eines per a fomentar-la.»
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TEXT PRESENTAT

Article 28. Exemplificació de l’Administració Pública
1. El consum energètic de les instal·lacions públiques de gestió de residus, de sa-

nejament d’aigües residuals urbanes i de potabilització d’aigua, la gestió de les quals 
és competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
o dels organismes que en depenen, ha d’incloure un percentatge d’energia d’origen 
renovable. El govern de la Generalitat de Catalunya estableix periòdicament l’objec-
tiu a assolir en funció de la seva viabilitat tècnica i econòmica.

2. Tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els 
organismes que en depenen han de:

a) Disposar d’un inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle ge-
nerats pels immobles, instal·lacions i serveis que presten.

b) Establir un objectiu de reducció d’emissions de GEH i un programa d’actuació 
que tingui en compte les directrius que a aquests efectes hagin establert els depar-
taments competents en matèria d’energia i habitatge, en tot allò relatiu a energies 
renovables i estalvi i eficiència energètica.

c) Incloure en tots els procediments de licitació, concessió d’obra pública i de 
gestió de serveis públics i contractació que reglamentàriament s’estableixi, a excep-
ció dels contractes menors, especificacions tècniques i criteris d’adjudicació relatius 
a l’ús eficient de recursos, especialment en el consum d’aigua i energia, i la mini-
mització de les emissions de GEH, d’acord amb les recomanacions establertes per la 
Unió Europea i la Generalitat de Catalunya en matèria d’ambientalització de la con-
tractació pública. La quantificació ha d’incloure, sempre que sigui possible, el cost 
d’inversió, explotació i manteniment del subministrament o servei. Els departaments 
competents en matèria de contractació, energia i medi ambient elaboren els criteris 
generals els quals s’han d’adaptar a cada procediment de licitació i contractació.

d) Fer pública la informació sobre el grau d’assoliment dels objectius i de les 
mesures correctores que es proposin en cas de desviació. Aquest informe tindrà una 
periodicitat anual i el contingut mínim que s’especifica a l’annex II. El departament 
o organisme que ja tingui establert un sistema d’informació o declaració ambiental, 
com és el cas de l’EMAS, pot integrar el contingut que s’especifica en l’annex II en 
aquest altre sistema.

3. Els programes de reducció i els informes anuals indicats en l’apartat anterior 
són aprovats pels Secretaris Generals o els òrgans de direcció dels respectius or-
ganismes i seran públics. Els programes han de contemplar un procés regular de 
revisió que pot incloure la modificació dels objectius establerts. En qualsevol cas 
aquesta modificació dels objectius ha de ser aprovada pels òrgans abans esmentats, 
detallant els motius que ho fan necessari.

4. En el marc dels instruments de col·laboració existents, el govern de la Genera-
litat de Catalunya ha d’instar les administracions locals, les universitats i els centres 
de recerca perquè implementin mesures equivalents a les descrites en aquest article 
en llurs infraestructures, equipaments i serveis.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 238
GP de Catalunya Sí que es Pot (96)
De supressió i addició de l’apartat 1 de l’article 28

1. El consum energètic de totes les instal·lacions públiques de gestió de residus, 
de sanejament d’aigües residuals urbanes i de potabilització d’aigua, la gestió de les 
quals és competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya o dels organismes que en depenen, ha de provenir d’un operador d’incloure 
un percentatge d’energia d’origen renovable no més enllà del 2020. El govern de la 

Fascicle tercer
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Generalitat de Catalunya estableix periòdicament l’objectiu a assolir en funció de la 
seva viabilitat tècnica i econòmica.

Esmena 239
GP de Junts pel Sí (30)
De modificació de l’article 28.1

1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’establir periòdicament ob-
jectius relatius al percentatge mínim de consum d’energia d’origen renovable a les 
instal·lacions públiques, la gestió de les quals és competència dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya o dels organismes que en depenen.

Apartat 2
Lletra c
Esmena 240
GP de Ciutadans (21)
De modificació de la lletra c de l’apartat 2 de l’article 28 que quedaria redactat de 
la següent manera

c) Incloure en tots els procediments de licitació, concessió d’obra pública i de 
gestió de serveis públics i contractació, a excepció dels contractes menors, especi-
ficacions tècniques i criteris d’adjudicació relatius a la qualitat-preu del servei que 
puguin tenir en compte l’ús eficient de recursos, especialment en el consum d’aigua i 
energia, i la minimització de les emissions de GEH. La quantificació ha d’incloure, 
sempre que sigui possible, el cost d’inversió, explotació i manteniment del subminis-
trament o servei. Els departaments competents en matèria de contractació, energia i 
medi ambient elaboren els criteris generals, els quals s’han d’adaptar a cada proce-
diment de licitació i contractació

Esmena 241
GP de Junts pel Sí (31)
De modificació de l’article 28.2 c

c) Incloure en tots els procediments de licitació, concessió d’obra pública i de 
gestió de serveis públics i contractació que reglamentàriament s’estableixi, a ex-
cepció dels contractes menors, especificacions tècniques i criteris d’adjudicació es-
pecífics i puntuables relatius a l’ús eficient de recursos, especialment en el consum 
d’aigua i energia, i la minimització de les emissions de GEH, d’acord amb les reco-
manacions establertes per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’ambientalització de la contractació pública i de utilització de sistemes de compra 
i contractació pública innovadora i eficient d’acord amb la llei de contractació del 
sector públic.

Addició de noves lletres
Esmena 242
GP de Catalunya Sí que es Pot (97)
D’addició d’una nova lletra a bis a l’apartat 2 de l’article 28

abis) Realització d’una auditoria energètica de tots els edificis públics i els seus 
processos de treball i promoure l’autoconsum en tots ells.

Addició de nous apartats
Esmena 243
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (50)
D’addició d’un nou punt 5 a l’article 28

Article 28. Exemplificació de l’Administració Pública
5. Els organismes de titularitat pública han de proveir-se energèticament de fonts 

renovables a partir de l’any 2020.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 238, 
239, 240, 241, 242, 243 i el text del projecte consistent a eliminar l’article 28.

TEXT PRESENTAT

Article 29. Simplificació i racionalització administratives
Amb l’objectiu d’eliminar progressivament, per una banda, certes barreres admi-

nistratives que dificulten el desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació, 
i de garantir, per l’altra, el principi de simplificació i racionalitat administratives, 
s’estableixen les mesures següents:

a) Es faculta el govern de la Generalitat de Catalunya per tal que pugui decla-
rar com a obres d’interès públic, i a proposta del departament competent en matè-
ria d’energia, aquelles infraestructures d’energies renovables que responguin a una 
planificació general en matèria d’energia i que comptin amb el consens territorial.

En la determinació de les compensacions per als territoris que acullen les infra-
estructures que descriu la lletra a), a més del municipi que les acull, cal també te-
nir present els territoris confrontants o pròxims atenent el seu grau d’afectació i de 
vulnerabilitat.

b) La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic ha de realitzar una ava-
luació de la política d’ajuts de la Generalitat de Catalunya en els sectors o sistemes 
inclosos en aquesta llei i de la seva adequació als objectius d’aquesta Llei. Aquesta 
avaluació és part de l’informe esmentat a l’article 26.

c) En els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes 
que es desenvolupin a Catalunya, s’han de valorar les emissions de GEH que la seva 
execució i gestió puguin produir, així com la vulnerabilitat davant dels impactes 
del canvi climàtic. Els promotors de projectes sotmesos al procediment d’avaluació 
d’impacte ambiental han d’incorporar aquests mateixos elements en l’estudi d’im-
pacte ambiental i les mesures per a la seva gestió i minimització. Els departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de canvi 
climàtic i avaluació ambiental, han d’establir reglamentàriament les metodologies 
que facilitin el càlcul de les emissions de GEH i l’anàlisi de la vulnerabilitat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 244
GP de Ciutadans (22)
De modificació de l’article 29 que restaria redactat de la següent manera

Article 29. Simplificació i racionalització administratives
Amb l’objectiu d’eliminar progressivament, per una banda, certes barreres admi-

nistratives que dificulten el desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació, 
i de garantir, per l’altra, el principi de simplificació i racionalitat administratives, 
s’estableixen les mesures següents:

a) Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que pugui decla-
rar com a obres d’interès públic, i a proposta del departament competent en matè-
ria d’energia, aquelles infraestructures d’energies renovables que responguin a una 
planificació general en matèria d’energia. En la determinació de les compensacions 
per als territoris que acullen les infraestructures que descriu la lletra a), a més del 
municipi que les acull, cal també tenir present els territoris confrontants o pròxims 
atenent el seu grau d’afectació i de vulnerabilitat.

b) En els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes 
que es desenvolupin a Catalunya, s’han de valorar les emissions de GEH que la seva 
execució i gestió puguin produir, així com la vulnerabilitat davant dels impactes del 
canvi climàtic.
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c) S’encarrega al Govern de la Generalitat de Catalunya l’elaboració i la imple-
mentació d’una estratègia d’eliminació de tràmits administratius onerosos i d’in-
centius fiscals a les actuacions privades més adequades per a combatre el canvi 
climàtic.

Els promotors de projectes sotmesos al procediment d’avaluació d’impacte am-
biental han d’incorporar aquests mateixos elements en l’estudi d’impacte ambiental 
i les mesures per a la seva gestió i minimització. Els departaments de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de canvi climàtic i avaluació 
ambiental, han d’establir reglamentàriament les metodologies que facilitin el càlcul 
de les emissions de GEH i l’anàlisi de la vulnerabilitat.

Lletra a
Esmena 245
GP de Catalunya Sí que es Pot (98)
D’addició a l’apartat a de l’article 29

a) Es faculta el govern de la Generalitat de Catalunya per tal que pugui decla-
rar com a obres d’interès públic, i a proposta del departament competent en matè-
ria d’energia, aquelles infraestructures d’energies renovables que responguin a una 
planificació general en matèria d’energia i que comptin amb el consens territorial.

En la determinació de les compensacions per als territoris que acullen les infra-
estructures que descriu la lletra a), a més del municipi que les acull, cal també tenir 
present els territoris confrontants o pròxims atenent el seu grau d’afectació i de vul-
nerabilitat aquestes compensacions hauran de tenir en compte les línies d’evacuació 
de les esmentades instal·lacions energètiques.

Esmena 246
GP de Junts pel Sí (32)
De modificació de l’article 29 a

a) Es faculta el govern de la Generalitat de Catalunya per tal que pugui decla-
rar com a obres d’interès públic, i a proposta del departament competent en matèria 
d’energia, aquelles infraestructures d’energies renovables que responguin a una pla-
nificació general en matèria d’energia.

En la determinació de les compensacions per als territoris que acullen les infra-
estructures que descriu la lletra a), a més del municipi que les acull, cal també tenir 
present els territoris confrontants o pròxims atenent el seu grau d’afectació i de vul-
nerabilitat. Als efectes d’aquest article dins el concepte d’infraestructura s’inclouen 
els elements necessaris no tan sols per produir l’energia sinó també aquells necessa-
ris per a la seva evacuació i distribució.

Lletres a i c
Esmena 247
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (51)
De modificació de l’article 29 lletres a i c

Article 29. Simplificació i racionalització administratives
Amb l’objectiu d’eliminar progressivament, per una banda, certes barreres admi-

nistratives que dificulten el desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació, 
i de garantir, per l’altra, el principi de simplificació i racionalitat administratives, 
s’estableixen les mesures següents:

a) Es faculta el govern de la Generalitat de Catalunya per tal que pugui decla-
rar com a obres d’interès públic, i a proposta del departament competent en matè-
ria d’energia, aquelles infraestructures d’energies renovables que responguin a una 
planificació general en matèria d’energia, sempre i quan aquestes siguin acceptades 
per la ciutadania dels municipis que les acullen, a qui s’ha de consultar obligatòri-
ament.
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Aquestes compensacions es duran a terme tenint en compte les línies d’evacuació 
de les infraestructures energètiques.

La planificació infraestructures d’energies renovables d’interès públic prioritza-
rà les centrals basades en l’autoconsum.

c) En els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes que 
es desenvolupin a Catalunya i Aran, s’han de valorar les emissions de GEH que la 
seva execució i gestió puguin produir, així com la vulnerabilitat davant dels impac-
tes del canvi climàtic. Els promotors de projectes sotmesos al procediment d’ava-
luació d’impacte ambiental han d’incorporar aquests mateixos elements en l’estudi 
d’impacte ambiental i les mesures per a la seva gestió i minimització. Els departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de 
canvi climàtic i avaluació ambiental, han d’establir reglamentàriament les metodo-
logies que facilitin el càlcul de les emissions de GEH i l’anàlisi de la vulnerabilitat. 
El càlcul de les emissions de GEH que la seva execució i gestió puguin produir, així 
com la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic, l’han de realitzar pro-
fessionals competents en l’àmbit del medi ambient i el canvi climàtic.

Addició de noves lletres
Esmena 248
GP de Catalunya Sí que es Pot (99)
D’addició d’un nou apartat d a l’article 29

d) Creació d’una única oficina per a la transició energètica com a finestreta úni-
ca per gestionar tots els tràmits de la ciutadania i les empreses per a poder implan-
tar energies renovables i mesures d’eficiència i eficàcia energètica.

Esmena 249
GP de Junts pel Sí (33)
D’addició d’una nova lletra d a l’article 29

d) La Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de Finances, impul-
sarà i facilitarà l’accés al finançament per tal de contribuir al desenvolupament de 
projectes adreçats al compliment dels objectius de la llei, actuant com a complement 
del sector financer privat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 244, 
245, 246, 247, 248, 249 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 29. Planificació general, compensació territorial, simplificació i racio-
nalització administratives i finançament dels projectes

1. Es faculta el Govern per a declarar com a obres d’interès públic, a proposta 
del departament competent en matèria d’energia, les infraestructures d’energies re-
novables que responguin a una planificació general en matèria d’energia i que tin-
guin el consens territorial.

2. En la determinació de les compensacions per als territoris que acullen les in-
fraestructures a què fa referència l’apartat 1, a més del municipi que les acull, cal 
tenir presents els territoris confrontants o pròxims, atenent llur grau d’afectació i 
de vulnerabilitat. Als efectes d’aquest article, en el concepte d’infraestructura s’in-
clouen els elements necessaris no tan sols per a produir l’energia, sinó també per a 
evacuar-la i distribuir-la.

3. En els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes 
que es desenvolupin a Catalunya, s’han de valorar les emissions de gasos amb efec-
te d’hivernacle que llur execució i gestió puguin produir, i també la vulnerabilitat 
davant dels impactes del canvi climàtic. Els departaments competents en matèria de 
canvi climàtic i avaluació ambiental han d’establir per reglament uns mètodes que 
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facilitin el càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i l’anàlisi de la 
vulnerabilitat.

4. El Govern ha d’elaborar i aplicar una estratègia de simplificació de la tramita-
ció administrativa i d’incentius fiscals a les actuacions privades més adequades per 
a combatre el canvi climàtic, potenciant els mitjans telemàtics.

6. El Govern ha d’impulsar i facilitar, per mitjà de l’Institut Català de Finances, 
l’accés al finançament per a contribuir al desenvolupament de projectes adreçats 
al compliment dels objectius d’aquesta llei, com a complement del sector financer 
privat.»

TEXT PRESENTAT

Article 30. Col·laboració i cooperació internacional
1. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de mantenir i potenciar el seu 

compromís i la seva activitat internacional especialment en els àmbits de:
a) Les cimeres mundials sobre canvi climàtic de les Nacions Unides.
b) Els debats en el marc de la UE sobre les polítiques climàtiques.
c) Les xarxes i d’altres espais de col·laboració amb d’altres territoris per a l’inter-

canvi d’informació i coneixement i per al desenvolupament de projectes conjunts de 
mitigació i adaptació.

d) El suport al món local, amb l’objectiu que mantingui el seu compromís amb 
les iniciatives europees i internacionals en aquest àmbit.

2. Les administracions públiques de Catalunya, en exercici de llurs competències 
i funcions en matèria de canvi climàtic, han de contribuir en assolir els objectius 
establerts per les Nacions Unides en cooperació al desenvolupament. La contribució 
ha d’incloure actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic en col·laboració 
amb els agents públics i privats.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 250
GP de Ciutadans (23)
De modificació de l’article 30

Article 30. Col·laboració i cooperació internacional
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de mantenir i potenciar el seu 

compromís i la seva activitat en el marc dels debats entre regions de la UE sobre 
polítiques climàtiques, les xarxes i d’altres espais de col·laboració amb d’altres ter-
ritoris per a l’intercanvi d’informació i coneixement i per al desenvolupament de 
projectes conjunts de mitigació i adaptació i el suport al món local, amb l’objectiu 
que mantingui el seu compromís amb les iniciatives europees i internacionals en 
aquest àmbit.

2. El Govern de la Generalitat i l’Administració de la Generalitat, en el marc de 
la lleial cooperació amb la resta d’administracions d’Espanya i la Unió Europea, ha 
de vetllar per participar en els treballs preparatoris de la participació d’Espanya a 
les cimeres mundials sobre canvi climàtic de les Nacions Unides.

3. Les administracions públiques de Catalunya, en exercici de llurs competèn-
cies i funcions en matèria de canvi climàtic, han de contribuir a assolir els objectius 
establerts per les Nacions Unides en cooperació al desenvolupament en els termes i 
amb coherència amb els compromisos adoptats per Espanya i la Unió Europea. La 
contribució ha d’incloure actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic en 
col·laboració amb els agents públics i privats.
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Apartat 1
Esmena 251
GP del Partit Popular de Catalunya (19)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 30

1. El govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el govern de l’Estat, ha 
de mantenir i potenciar el seu compromís i la seva activitat internacional [...].

Addició de nous apartats
Esmena 252
GP de Catalunya Sí que es Pot (100)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 30

3. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’avaluar l’impacte exterior de 
Catalunya en matèria de canvi climàtic.

Esmena 253
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (52)
D’addició d’un nou punt a l’article 30

Article 30. Col·laboració i cooperació internacional
3. El departament competent en matèria de medi ambient ha d’avaluar l’impacte 

exterior de Catalunya i Aran en matèria de canvi climàtic des del punt de vista del 
consum.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 252, 
253 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 30. Col·laboració i cooperació internacionals
1. El Govern ha de mantenir i potenciar el seu compromís i la seva activitat in-

ternacionals en els àmbits següents, entre d’altres:
a) Les cimeres mundials sobre canvi climàtic de les Nacions Unides.
b) Els debats en el marc de la Unió Europea sobre les polítiques climàtiques.
c) Les xarxes i els altres espais de col·laboració amb altres territoris per a l’in-

tercanvi d’informació i coneixement i per al desenvolupament de projectes conjunts 
de mitigació i adaptació.

d) El suport al món local, amb l’objectiu que mantingui el seu compromís amb les 
iniciatives europees i internacionals en aquest àmbit.

2. Les administracions públiques de Catalunya, en exercici de llurs competències 
i funcions en matèria de canvi climàtic, han de contribuir a assolir els objectius esta-
blerts per les Nacions Unides en cooperació al desenvolupament. La contribució ha 
d’incloure actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic en col·laboració 
amb els agents públics i privats.

3. El Govern, en la seva cooperació amb regions en vies de desenvolupament i 
en altres actuacions en matèria d’acció exterior, ha de vetllar per no incrementar 
la vulnerabilitat d’aquestes regions davant els impactes del canvi climàtic i ha de 
contribuir a llur desenvolupament d’una manera sostenible i neutra en emissions de 
carboni.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 250 i 251.
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Capítol 5. Fiscalitat climàtica

Secció 1. Consideracions generals

TEXT PRESENTAT

Article 31. Objectiu de la fiscalitat climàtica
Les administracions públiques de Catalunya han d’incentivar aquelles actuacions 

que afavoreixen l’adaptació al canvi climàtic o la reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle quan sigui possible tècnicament i econòmica, i gravar aquelles 
que en fan augmentar llur vulnerabilitat o n’incrementen les emissions.

TEXT PRESENTAT

Article 32. Coordinació amb el món local
1. En el marc dels instruments de col·laboració existents, el govern de la Genera-

litat de Catalunya ha de fomentar que els ens locals, en l’àmbit de les seves compe-
tències, apliquin una política fiscal d’acord amb l’objectiu expressat en l’article 27.3 
en àmbits com l’impost de béns immobles, l’impost d’activitats econòmiques, les 
taxes municipals de residus i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
tal d’incentivar en el sector privat aquelles actuacions que contribueixin a fer efecti-
ves polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

2. A títol merament enunciatiu, les actuacions a què es fa referència en l’apartat 
anterior són:

a) El foment de les energies renovables,
b) la descentralització de xarxes i l’autoconsum energètic,
c) els habitatges energèticament eficients,
d) la mobilitat sostenible,
e) l’estalvi d’aigua,
f) la millora de la biodiversitat o evitar-ne la pèrdua,
g) la reducció d’impactes sobre la salut,
h) els equipaments més eficients,
i) la modificació dels processos de producció per a la reducció de les emissions 

de GEH i altres agents contaminants,
j) la gestió forestal sostenible,
k) la prevenció en la generació de residus i la seva valorització.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Addició de noves lletres
Esmena 254
GP de Junts pel Sí (34)
D’addició d’una nova lletra l, m, n a l’article 32.2

l) la pesca professional, l’aqüicultura i el marisqueig sostenibles
m) adaptació del sector agrari al canvi climàtic,
n) foment de generació distribuïda de renovables al medi rural i en el marc agrari.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 254.
L’article 32 queda redactat de la manera següent:
«Article 32. Coordinació entre administracions
El Govern, en el marc dels instruments de col·laboració existents, ha de fomentar 

que els ens locals, en l’àmbit de llurs competències, per mitjà d’una política fiscal 



BOPC 471
19 de juliol de 2017

3.01.01. Projectes de llei 97 

d’acord amb l’objectiu a què fa referència l’article 27.3, incentivin en el sector privat 
les següents actuacions, que contribueixen a fer efectives les polítiques de mitigació 
i adaptació al canvi climàtic:

a) El foment de les energies renovables i de la generació distribuïda.
b) La descentralització de xarxes i l’autoconsum energètic.
c) Els habitatges energèticament eficients.
d) La mobilitat sostenible.
e) L’estalvi d’aigua.
f) El millorament de la biodiversitat o evitar-ne la pèrdua.
g) La reducció d’impactes sobre la salut.
h) Els equipaments més eficients.
i) La modificació dels processos de producció per a reduir les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle i altres agents contaminants.
j) La gestió forestal sostenible.
k) La prevenció en la generació de residus i llur valorització.
l) La pesca, l’aqüicultura i el marisqueig sostenibles.
m) L’adaptació i la reducció de la vulnerabilitat dels diferents sectors econòmics 

i sistemes naturals.»

TEXT PRESENTAT

Article 33. Creació d’impostos ambientals
Es crea com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya l’impost sobre les emi-

ssions de CO
2
 dels vehicles de tracció mecànica.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 255
GP del Partit Popular de Catalunya (20)
De supressió de tot l’article 33

Esmena 256
GP de Catalunya Sí que es Pot (101)
De modificació total del l’article 33

Es crearan i desenvoluparan reglamentàriament, com a tributs propis de la Ge-
neralitat de Catalunya una sèrie d’impostos i taxes que juntament amb les creades 
adhoc, nodriran, en part el Fons Climàtic.

Gravar tots els gasos de canvi climàtic a partir de gravar els emissors a partir del 
factor X de potencial generador: (Diòxid de carboni co2 (potencial escalfament 1), 
metà Ch4 (potencial escalfament 25), òxid nitrós N20 (potencial escalfament 298), 
gasos fluorats perfluorcarbons PFC (potencial escalfament 7.390-12.200), hidroflu-
orcarbons HFC (potencial escalfament 124-14.800 hexafluorur de sofre SF6 (poten-
cial escalfament 22.800).

a) Impost sobre les emissions de CO
2
 i Contaminants Climàtics de Vida Curta 

(CCVC) NOx dels vehicles de tracció mecànica, que es podria desplegar a través del 
desenvolupament de la Directiva de l’Eurovinyeta.

b) Impost de les emissions de CH
4
, gasos fluorats N

2
O procedents de l’agricultura 

i ramaderia, residus, i processos industrials.
c) Taxació en els fertilitzants artificials que no portin inhibidors de la nitrificació 

i prohibició dels adobs nitrogenats (com la llei danesa).
d) En les àrees metropolitanes de més de 100.000 habitants, tarifació d’un peatge 

per congestió ambiental a les ciutats de als vehicles d’un sol ocupant de combusti-
ble fòssil.
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e) Incrementar el preu per tona de brossa de rebuig que va a abocador o incine-
radora.

f) Generar IVA reduït en reparacions i rehabilitació pel que suposa d’estalvi 
energètic, de materials i de lluita contra l’obsolescència programada i facilita l’eco-
nomia circular.

g) Crear un impost sobre les centrals energètiques que generin més de 10 MW 
arran de l’impacte territorial que té a causa de les seves dimensions, les subestaci-
ons i les línies de molt alta tensió per a evacuar (amb pèrdues d’entre el 9 i el 10%), 
per afavorir la transició energètica a partir d’un model basat en l’autoconsum i les 
xarxes distribuïdes intel·ligents, per a promoure la instal·lació de l’energia renovable 
i l’autoconsum en vivendes, empreses i edificis públics.

Esmena 257
GP Socialista (40)
De modificació

Es modifica l’article 33
«Article 33. Impost a les emissions de gasos d’efecte hivernacle
1. Es crea un impost a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, finalista, desti-

nat a incrementar els recursos disponibles per a les polítiques de mitigació i adap-
tació.

2. El fet imposable és l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i Afectarà al vehicles 
de tracció mecànica, calefaccions, activitats industrials, agricultura, ramaderia, ac-
tivitats extractives i en general tota classe d’activitat, econòmica o no, que impliqui 
l’emissió directa de gasos d’efecte hivernacle. El càlcul es farà sobre les tones equi-
valents de CO

2
 emeses a l’any i estarà vinculat a l’inventari d’emissions a que fa re-

ferencia l’article 5.1 i 5.2 d’aquesta Llei.
3. S’eliminen les bonificacions, devolucions i d’altres mesures similars sobre l’ad-

quisició i consums de recursos energètics d’origen fòssil i derivats.»

Esmena 258
GP de Junts pel Sí (35)
De modificació de l’article 33

Es crea com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya l’impost sobre les emi-
ssions de CO

2
 dels vehicles de tracció mecànica. Aquest tribut té caràcter finalista i 

ha de nodrir el fons climàtic establert en el article 45.

Esmena 259
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (53)
De modificació de l’article 33

Article 33. Creació d’impostos de tributs ambientals
Es crea creen com a tributs propis de la Generalitat de Catalunya l’impost els 

següents impostos:
a) Impost sobre les emissions de CO

2
 dels vehicles de tracció mecànica,

b) Impost sobre les emissions de CH
4
 i N

2
O de la indústria agroalimentària,

c) Peatge per congestió,
d) Taxa de carboni,
e) Taxa d’emissions portuàries per a grans vaixells
f) Impost sobre les emissions de N

2
O i CO

2
 dels embassaments amb aprofitament 

hidroelèctric.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 256, 
257, 258, 259, 377, 379, 406 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 33. Creació d’impostos ambientals
1. A més de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 

tracció mecànica, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre ele-
ments radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid 
de carboni, es creen els impostos següents:

a) Impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de carboni.
b) Impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells.
2. Els tres impostos a què fa referència l’apartat 1 tenen caràcter finalista. En el 

cas de l’impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de carboni i de 
l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells, el 100% de llur recaptació 
s’ha de destinar a nodrir el Fons Climàtic.

3. S’eliminen les bonificacions, les devolucions i les altres mesures similars sobre 
l’adquisició i el consum de recursos energètics d’origen fòssil i derivats. S’exclouen 
d’aquesta eliminació els ajuts a l’adquisició i el consum de recursos energètics d’ori-
gen fòssil per a la maquinària del sector primari, mentre no hi hagi una font d’ener-
gia alternativa viable.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 255.

Secció 2. Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció 
mecànica

TEXT PRESENTAT

Article 34. Objecte i naturalesa
L’impost sobre les emissions de CO

2
 dels vehicles de tracció mecànica té per ob-

jecte gravar les emissions de CO
2
 que produeixen aquests vehicles i que incideixen 

en l’increment de les emissions de GEH.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 260
GP de Catalunya Sí que es Pot (102)
De supressió de l’article 34

De tot el text de l’article.

Esmena 261
GP del Partit Popular de Catalunya (21)
De supressió de tot l’article 34.

Esmena 262
GP Socialista (41)
De modificació

Es modifica l’article 34
«Article 34. Contractació verda
S’establirà en el regim de contractació de tot el sector públic de Catalunya, crite-

ris objectius que en el marc dels principis de llibertat d’accés, transparència, igual-
tat, objectivitat i eficiència promoguin la compra verda.»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 266, 
273, 274, 275, 276, 280, 281, 282, 286, 290, 294 i el text del projecte consistent a 
redactar els articles 34 a 44 de la manera següent:

«Article 34. Objecte i naturalesa
1. L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 

mecànica té per objecte gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen 
aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle.

2. Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons Climàtic 
i el Fons de Patrimoni Natural.

Article 35. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni 

dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories 
següents:

a) Turismes de la categoria M1: vehicles de motor de com a mínim quatre rodes, 
dissenyats i fabricats per al transport de persones, de fins a un màxim de vuit seients.

b) Comercials lleugers de la categoria N1: vehicles destinats al transport de mer-
caderies amb una massa màxima admissible no superior o igual a 3,5 tones.

c) Motocicletes: vehicles de motor de com a mínim dues rodes, dissenyats i fabri-
cats per al transport de persones.

2. A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públi-
ques els vehicles següents:

a) Els vehicles a què fa referència l’apartat 1 matriculats en els registres públics 
corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa.

b) Els vehicles proveïts de permisos temporals i els vehicles de matrícula turís-
tica.

3. No estan subjectes a l’impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en 
els registres per l’antiguitat del model, puguin ésser autoritzats a circular excepcio-
nalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades a vehicles d’aquesta 
naturalesa.

Article 36. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost:
a) Les persones físiques titulars del vehicle residents a Catalunya.
b) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídi-

ca que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició 
definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin ti-
tulars del vehicle que tinguin la residència a Catalunya, o hi tinguin un establiment, 
una sucursal o una oficina, en els termes que siguin establerts per reglament.

Article 37. Exempcions
1. Resten exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats 

locals adscrits a la defensa de l’Estat o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents di-

plomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats que siguin ciutadans dels 
països respectius, sempre que duguin la pertinent identificació externa i a condició 
que hi hagi reciprocitat en l’extensió i el grau.

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Catalunya, i 
de llurs funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

d) Els vehicles que correspongui per l’aplicació de disposicions contingudes en 
tractats o convenis internacionals.

e) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l’assistència sani-
tària o al trasllat de ferits o malalts.
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f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de 
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, del 
23 de desembre, amb el benentès que els subjectes beneficiaris d’aquesta exempció 
no en poden gaudir per a més d’un vehicle simultàniament.

Article 38. Quota tributària
1. La quota tributària s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions 

oficials de diòxid de carboni per quilòmetre del vehicle, d’acord amb les taules se-
güents:

a) Turismes de la categoria M1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 95 g/km 0,00

Més de 95 g/km i fins a 120 g/km 0,70

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 0,85

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km 1,00

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km 1,20

Més de 200 g/km 1,40

b) Comercials lleugers de la categoria N1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 140 g/km 0,00

Més de 140 g/km 0,70

c) Motocicletes

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 75 g/km 0,00

Més de 75 g/km i fins a 100 g/km 0,70

Més de 100 g/km i fins a 120 g/km 0,85

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 1,00

Més de 140 g/km 1,20

2. Les emissions oficials de diòxid de carboni s’acrediten 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.

Article 39. Bonificacions
Els vehicles que tenen la consideració de vehicles històrics gaudeixen de la boni-

ficació del 100% de la quota. Per a gaudir d’aquesta bonificació, cal acreditar per 
mitjà de la targeta d’inspecció tècnica del vehicle que ha estat matriculat amb la 
qualificació d’històric.

Article 40. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, sens perjudici del que es-

tableix l’apartat
2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els supòsits següents:
a) Primera adquisició del vehicle en una data posterior a 1’1 de gener.
b) Supòsits de baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per robatori.
3. L’impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat del supòsit de la 

lletra b de l’apartat 2, que es merita el dia en què es produeix la baixa.
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4. L’import de la quota es prorratejarà per dies en els casos de primera adquisi-
ció del vehicle o de baixa definitiva o temporal.

5. En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a sa-
tisfer l’impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular en data de l’1 de 
gener, sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.

Article 41. Padró, pagament i supòsits d’autoliquidació
1. Sens perjudici del que disposa l’apartat 4, l’impost es gestiona mitjançant pa-

dró i és elaborat i aprovat per 1’Agència Tributària de Catalunya a partir de les 
dades de què disposa, amb l’anunci previ en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. El padró s’ha d’exposar a la seu electrònica de l’Agència Tributària 
de Catalunya.

2. S’ha d’establir per reglament el procediment per a la modificació de les dades 
contingudes en el padró a què fa referència l’apartat 1.

3. El pagament de l’impost s’efectua mitjançant rebut, en els termes i amb les 
condicions que s’estableixin per reglament.

4. En els casos de primera adquisició i d’alta posterior a la baixa temporal del 
vehicle, l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació. El contribuent està obligat a 
presentar l’autoliquidació de l’impost i efectuar-ne l’ingrés corresponent en el termi-
ni que s’estableixi per reglament. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller del departament competent en matèria d’hisenda.

Article 42. Gestió, recaptació i inspecció
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost corresponen a l’Agència Tribu-

tària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la col·laboració amb els òrgans 
d’inspecció sectorialment competents.

Article 43. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost és el vigent per als tri-

buts propis de la Generalitat.

Article 44. Recursos i reclamacions
Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost po-

den ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant la Junta de Finan-
ces, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, del recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 260, 261 i 262.

TEXT PRESENTAT

Article 35. Fet imposable
a) Constitueix el fet imposable de l’impost les emissions de CO

2
 dels vehicles ap-

tes per circular per les vies públiques i inclosos dins les categories següents:
– Turismes de la categoria M1: vehicles de motor, amb com a mínim 4 rodes, 

dissenyats i fabricats per al transport de persones i fins a un màxim de vuit seients.
– Comercials lleugers de la categoria N1: vehicles destinats al transport de mer-

caderies amb una massa màxima admissible no superior o igual a 3,5 tones.
b) A l’efecte d’aquest impost, es considera apte per a circular per les vies públiques:
– els vehicles indicats a l’apartat anterior matriculats en els registres públics cor-

responents mentre no hagi estat donat de baixa d’aquests.
– els vehicles proveïts de permisos temporals i els de matrícula turística.
c) No estan subjectes a l’impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en 

els registres per l’antiguitat del model, puguin ser autoritzats per a circular excep-
cionalment arran d’exhibicions, certàmens o carreres limitades a vehicles d’aquesta 
naturalesa.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 263
GP de Catalunya Sí que es Pot (103)
De supressió de l’article 35

De tot el text de l’article.

Esmena 264
GP Socialista (42)
De supressió

Es suprimeix l’article 35.

Esmena 265
GP del Partit Popular de Catalunya (22)
De supressió de tot l’article 35

Lletra a
Esmena 266
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (54)
De modificació de l’article 35 lletra a

a) Constitueix el fet imposable de l’impost les emissions de CO
2
 dels vehicles ap-

tes per circular per les vies públiques i inclosos dins les categories següents:
– Turismes de la categoria M1: vehicles de motor, amb com a mínim 4 rodes, 

dissenyats i fabricats per al transport de persones i fins a un màxim de vuit seients.
– Turismes de la categoria M2: vehicles de motor, amb com a mínim 4 rodes, 

dissenyats i fabricats per al transport de persones i amb més de vuit seients i un pes 
màxim que no superi les 5 tones.

– Turisme de la categoria M3: vehicles de motor, amb com a mínim 4 rodes, dis-
senyats i fabricats per al transport de persones i amb més de vuit seients i un pes 
màxim que superi les 5 tones.

– Comercials lleugers de la categoria N1: vehicles destinats al transport de mer-
caderies amb una massa màxima admissible no superior o igual a 3,5 tones.

– Comercials de la categoria N2: vehicles destinats al transport de mercaderies 
amb una massa màxima admissible superior a 3,5 tones i inferior a 12 tones.

– Comercials de la categoria N3: vehicles destinats al transport de mercaderies 
amb una massa màxima admissible superior a 12 tones.

– Motocicletes i ciclomotors: vehicles de motor, amb com a mínim 2 rodes, disse-
nyats i fabricats per al transport de persones.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El text de la transacció amb l’esmena 266 consta en les recomanacions fetes en 
l’article 34.

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 263, 264 i 265.

TEXT PRESENTAT

Article 36. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost:
a) Les persones físiques titulars del vehicle, residents a Catalunya.
b) Les persones jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei 

general tributària, titulars del vehicle que siguin residents o tinguin establiment, 
sucursal o oficina en el territori de Catalunya, en els termes que s’estableixin regla-
mentàriament.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 267
GP de Catalunya Sí que es Pot (104)
De supressió de l’article 36

De tot el text de l’article.

Esmena 268
GP Socialista (43)
De supressió

Es suprimeix l’article 36.

Esmena 269
GP del Partit Popular de Catalunya (23)
De supressió de tot l’article 36

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El text de la transacció consta en les recomanacions fetes en l’article 34.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 267, 268 i 269.

TEXT PRESENTAT

Article 37. Exempcions
1. Estan exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats 

locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents di-

plomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats, que siguin nacionals dels 
respectius països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seva 
extensió i grau.

c) Els vehicles dels organismes internacionals, amb seu o oficina a Catalunya, i 
dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

d) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d’allò disposat en tractats o con-
venis internacionals.

e) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l’assistència sani-
tària o al trasllat de ferits o malalts.

f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lle-
tra A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 
2822/1998, de 23 de desembre.

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús ex-
clusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies 
esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als desti-
nats al seu transport.

h) Els vehicles la propulsió dels quals sigui en exclusiva, biodièsel, biogàs o me-
tanol.

2. Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes en els apartats 
f) i g) no la poden gaudir per més d’un vehicle simultàniament. A aquests efectes, 
es consideren persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en 
grau igual o superior al 33%.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 270
GP de Catalunya Sí que es Pot (105)
De supressió de l’article 37

De tot el text de l’article.

Esmena 271
GP Socialista (44)
De supressió

Es suprimeix l’article 37.

Esmena 272
GP del Partit Popular de Catalunya (24)
De supressió de tot l’article 37

Apartat 1
Lletres b, c i h
Esmena 273
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (55)
De supressió de l’article 37.1 lletres b, c i h

De tot el text de les lletres b, c i h.

Lletra f
Esmena 274
GP de Junts pel Sí (36)
D’addició a l’article 37.1 f

f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lle-
tra A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 
2822/1998, de 23 de desembre. Els subjectes beneficiaris d’aquesta exempció no la 
poden gaudir per a més d’un vehicle simultàniament»

Lletra g
Esmena 275
GP de Junts pel Sí (37)
De supressió del punt g de l’article 37.1

De tot el text de la lletra.

Apartat 2
Esmena 276
GP de Junts pel Sí (38)
De supressió de l’article 37.2

De tot el text de l’apartat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El text de la transacció amb les esmenes 273, 274, 275 i 276 consta en les reco-
manacions fetes en l’article 34.

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 270, 271 i 272.

TEXT PRESENTAT

Article 38. Quota tributària
1. La quota tributària s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions 

oficials de CO
2
/km del vehicle, d’acord amb les taules de l’apartat 2 d’aquest article.
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Les emissions oficials de CO
2
 s’acrediten per mitjà d’un certificat expedit a 

l’efecte pel fabricant o importador del vehicle excepte en els casos en què aquestes 
emissions constin en la targeta d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document de 
caràcter oficial expedit individualment respecte del vehicle de què es tracti.

2. Les tarifes a la que fa esment l’apartat anterior són:
a) Turismes de la categoria M1

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/km) 

no superiors o iguals a 120 g/km 0 

superiors a 120 g/km i menors o igual de 140 g/km 0,55

superiors a 140 g/km i menors o igual de 160 g/km 0,65

superiors a 160 g/km i menors o igual de 199 g/km 0,80

superiors a 199 g/km 1,0

b) Comercials lleugers de la categoria N1

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/km)

no superiors o iguals a 140 g/km 0

superiors a 140 g/km 0,40

ESMENES PRESENTADES

Esmena 277
GP de Catalunya Sí que es Pot (106)
De supressió de l’article 38

De tot el text de l’article.

Esmena 278
GP Socialista (45)
De supressió

Es suprimeix l’article 38.

Esmena 279
GP del Partit Popular de Catalunya (25)
De supressió de tot l’article 38

Apartat 1
Esmena 280
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (56)
De supressió del punt 1 de l’article 38

1. La quota tributària s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions 
oficials de CO2/km del vehicle, d’acord amb les taules de l’apartat 2 d’aquest article.

Les emissions oficials de CO2 s’acrediten per mitjà de d’un certificat expedit a 
l’efecte pel fabricant o importador del vehicle excepte en els casos en què aquestes 
emissions constin en la targeta d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document de 
caràcter oficial expedit individualment respecte del vehicle de què es tracti.
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Apartat 2
Lletra a
Esmena 281
GP de Junts pel Sí (39)
De modificació de l’article 38.2

Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 38
a) Turismes de la categoria M1

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2 /Km)

No superiors o iguals a 95 g/km 0

Superiors a 95 g/km i menors o igual a 120 g/km 0,55

Superiors a 120 g/km i menors o igual a 140 g/km 0,65

Superiors a 140 g/km i menors o igual a 160 g/km 0,80

Superiors a 160 g/km i menors o igual a 199 g/km 1

Superiors a 199 g/km 1,2

Addició de noves lletres
Esmena 282
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (57)
D’addició d’unes noves lletres c, i d a l’article 38 punt 2

c) Vehicles de les categories M2, M3, N2 i N3
Tipus marginal (€/g CO

2
 /km): 0,8

d) Motocicletes i ciclomotors
Tipus marginal (€/g CO

2
 /km): 0,4

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El text de la transacció amb les esmenes 280, 281 i 282 consta en les recomana-
cions fetes en l’article 34.

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 277, 278 i 279.

TEXT PRESENTAT

Article 39. Bonificacions
Els vehicles que tinguin la consideració de vehicles històrics gaudeixen de la 

bonificació del 100% de la quota. Per gaudir d’aquesta bonificació cal acreditar a 
la targeta ITV del vehicle que figura la seva qualificació com a vehicle matriculat 
com històric.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 283
GP de Catalunya Sí que es Pot (107)
De supressió de l’article 39

De tot el text de l’article.

Esmena 284
GP Socialista (46)
De supressió

Es suprimeix l’article 39.
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Esmena 285
GP del Partit Popular de Catalunya (26)
De supressió de tot l’article 39

Esmena 286
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (58)
De modificació de l’article 39

Article 39. Bonificacions
Els vehicles que tinguin la consideració de vehicles històrics gaudeixen de la 

bonificació del 100% de la quota. Per gaudir d’aquesta bonificació cal acreditar a 
la targeta ITV del vehicle que figura la seva qualificació com a vehicle matriculat 
com històric.

Els subjectes que acreditin una renda inferior a 12.000 euros anuals gaudiran 
d’una bonificació del 100% de la quota. Per a gaudir d’aquesta bonificació cal 
aportar la informació fiscal adient.

Els vehicles elèctrics gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El text de la transacció amb l’esmena 286 consta en les recomanacions fetes en 
l’article 34.

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 283, 284 i 285.

TEXT PRESENTAT

Article 40. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els supòsits següents:
– adquisició del vehicle en una data posterior a l’1 de gener
– transmissió del vehicle durant el període impositiu.
3. L’impost es merita el darrer dia del període impositiu. En cas de transmissió 

del vehicle, la meritació es produeix per al titular que transmet el vehicle el dia en 
què és produeix la transmissió.

4. En els supòsits previstos en l’apartat 2 d’aquest precepte, la quota es prorrateja 
per a cada subjecte passiu en funció del nombre de dies en què és titular del vehicle.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 287
GP de Catalunya Sí que es Pot (108)
De supressió de l’article 40

De tot el text de l’article.

Esmena 288
GP Socialista (47)
De supressió

Es suprimeix l’article 40.

Esmena 289
GP del Partit Popular de Catalunya (27)
De supressió de tot l’article 40
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Esmena 290
GP de Junts pel Sí (40)
De modificació i addició de l’article 40

«Article 40. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els supòsits següents:
a) primera adquisició del vehicle en una data posterior a l’1 de gener
b) supòsits de baixa definitiva o temporal del vehicle per robatori
– transmissió del vehicle durant el període impositiu.
3. L’impost es merita el darrer dia del període impositiu. En cas de transmissió 

del vehicle, la meritació es produeix per al titular que transmet el vehicle el dia en 
què és produeix la transmissió, llevat del supòsit de la lletra b) de l’apartat 2, en què 
es merita el dia en què es produeixi la baixa

4. En els supòsits previstos en l’apartat 2 d’aquest precepte, la quota es prorrateja 
per a cada subjecte passiu en funció del nombre de dies en què és titular del vehicle.

4. L’import de la quota es prorratejarà per dies en els casos de primera adquisi-
ció del vehicle o de baixa definitiva o temporal.

5. En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a satis-
fer l’impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular a 31 de desembre, 
sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El text de la transacció amb l’esmena 290 consta en les recomanacions fetes en 
l’article 34.

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 287, 288 i 289.

TEXT PRESENTAT

Article 41. Padró i pagament
1. L’impost es gestiona mitjançant padró que es publica anualment en el Diari 

Ofi cial de la Generalitat de Catalunya i és elaborat per cada Delegació de l’Agència 
Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

2. S’ha d’establir per reglament el procediment per a la modificació de les dades 
contingudes en el padró a què es refereix l’apartat 1.

3. El pagament de l’impost s’efectua mitjançant rebut, en els termes i condicions 
que s’estableixin reglamentàriament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 291
GP de Catalunya Sí que es Pot (109)
De supressió de l’article 41

De tot el text de l’article.

Esmena 292
GP Socialista (48)
De supressió

De tot el text de l’article.

Esmena 293
GP del Partit Popular de Catalunya (28)
De supressió de tot l’article 41

De tot el text de l’article.
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Apartat 1
Esmena 294
GP de Junts pel Sí (41)
De modificació de l’article 41.1

1. L’impost es gestiona mitjançant padró que es publica anualment en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i és, elaborat i aprovat per cada Delegació de 
l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa, previ anunci 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El padró serà exposat a la seu 
electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El text de la transacció amb l’esmena 294 consta en les recomanacions fetes en 
l’article 34.

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 291, 292 i 293.

TEXT PRESENTAT

Article 42. Gestió, recaptació i inspecció
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost creat per aquesta llei correspo-

nen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la col·labo-
ració amb els òrgans d’inspecció sectorialment competents.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 295
GP de Catalunya Sí que es Pot (110)
De supressió de l’article 42

De tot el text de l’article.

Esmena 296
GP Socialista (49)
De supressió

Es suprimeix l’article 42.

Esmena 297
GP del Partit Popular de Catalunya (29)
De supressió de tot l’article 42

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 295, 296 i 297.

TEXT PRESENTAT

Article 43. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost creat per aquesta llei és 

el vigent per als tributs propis de la Generalitat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 298
GP de Catalunya Sí que es Pot (111)
De supressió de l’article 43

De tot el text de l’article.
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Esmena 299
GP Socialista (50)
De supressió

Es suprimeix l’article 43.

Esmena 300
GP del Partit Popular de Catalunya (30)
De supressió de tot l’article 43

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 298, 299 i 300.

TEXT PRESENTAT

Article 44. Recursos i reclamacions
Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost creat 

per aquesta llei poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant 
la Junta de Finances, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potesta-
tiu, del recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 301
GP de Catalunya Sí que es Pot (112)
De supressió de l’article 44

De tot el text de l’article.

Esmena 302
GP Socialista (51)
De supressió

Es suprimeix l’article 44.

Esmena 303
GP del Partit Popular de Catalunya (31)
De supressió de tot l’article 44

Addició d’un nou article
Esmena 304
GP de Catalunya Sí que es Pot (113)
D’addició d’un nou article 44 bis

Article 44 bis. desgravacions, bonificacions i exempcions
S’haurà de dissenyar, crear i articular de tot un sistema d’exempcions, deduc-

cions i/o bonificacions en les diferents figures impositives existents i futures, una 
fiscalitat positiva que gravi totes les actuacions i bones pràctiques ambientals que 
col·laborin a la mitigació, prevenció del canvi climàtic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 301, 302, 303 i 304.
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Capítol 6. Altres instruments per al compliment dels objectius de la Llei

TEXT PRESENTAT

Article 45. Fons Climàtic
1. Es crea el Fons Climàtic, de caràcter públic i sense personalitat jurídica, ads-

crit al departament competent en matèria de canvi climàtic, i que té com a objectiu 
esdevenir un instrument necessari per a l’execució de polítiques i accions de mi-
tigació i adaptació al canvi climàtic que afavoreixin el compliment dels objectius 
d’aquesta Llei. A títol exclusivament enunciatiu i no exhaustiu, entre les actuacions 
a impulsar pel Fons es consideren les següents:

a) el foment de les energies renovables,
b) la descentralització de xarxes i l’autoconsum energètic,
c) els habitatges energèticament eficients,
d) la mobilitat sostenible,
e) l’estalvi d’aigua,
f) la millora de la biodiversitat,
g) la reducció d’impactes sobre la salut,
h) la garantia de protecció a la població front a l’increment del risc de fenòmens 

meteorològics extrems,
i) els equipaments més eficients,
j) la modificació dels processos de producció per a la reducció de les emissions 

contaminants,
k) la gestió forestal sostenible,
l) la recerca i la innovació en l’àmbit del canvi climàtic.
m) la sensibilització, informació i educació.
2. El Fons Climàtic es nodreix amb els recursos econòmics procedents de:
a) Els ingressos procedents dels instruments establerts en el capítol cinquè 

d’aquesta Llei.
b) Els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d’emissió del règim de comerç 

de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, en els termes que s’acordin amb 
l’Estat espanyol.

c) La part dels ingressos de les assignacions tributàries de l’IRPF per a finalitats 
d’interès social que corresponguin a la Generalitat de Catalunya i que aquesta des-
tini a la protecció del medi ambient.

d) Qualssevol altra font de recursos econòmics que el govern de la Generalitat de 
Catalunya consideri oportuna.

3. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan competent, esta-
bleix les prioritats d’actuació i el repartiment corresponent atenent a les disponibili-
tats econòmiques del Fons, la planificació sectorial i l’anàlisi cost-eficiència.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Lletra a
Esmena 305
GP del Partit Popular de Catalunya (32)
D’addició a la lletra a, de l’apartat 1, de l’article 45

a) el foment de les energies renovables gestionables,
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Lletra e
Esmena 306
GP de Catalunya Sí que es Pot (115)
De modificació del punt e de l’apartat 1 de l’article 45

e) l’estalvi i millorament del tractament del cicle de l’aigua (depuració, saneja-
ment, potabilització).

Lletra f
Esmena 307
GP de Catalunya Sí que es Pot (114)
De modificació i supressió del punt f de l’apartat 1 de l’article 45

f) la millora conservació i lluita contra la pèrdua de la biodiversitat,

Lletra g
Esmena 308
GP de Junts pel Sí (42)
De modificació de la lletra g de l’article 45.1

g) la reducció d’impactes sobre la salut i la sanitat animal i vegetal

Addició de noves lletres
Esmena 309
GP de Catalunya Sí que es Pot (116)
D’addició d’un nou punt n de l’apartat 1 de l’article 45

n) la transformació del model agroindustrial cap a un nou model que garanteixi 
la sobirania alimentària.

Esmena 310
GP de Junts pel Sí (43)
D’addició d’una nova lletra n, o, p, q a l’article 45.1

n) el foment de les energies renovables al sector agrari i al món rural
o) la reducció de GEH en el sector agrari
p) l’adaptació de l’agricultura i la ramaderia al canvi climàtic
q) la pesca professional, l’aqüicultura i el marisqueig sostenibles.

Apartat 2

Lletra a
Esmena 311
GP del Partit Popular de Catalunya (33)
De supressió de la lletra a, de l’apartat 2, de l’article 45

2. El Fons Climàtic es nodreix amb els recursos econòmics procedents de:
a) Els ingressos procedents dels instruments establerts en el capítol cinquè 

d’aquesta Llei.
b) Els ingressos obtinguts de la subhasta [...].

Esmena 312
GP de Catalunya Sí que es Pot (117)
D’addició al punt a de l’apartat 2 de l’article 45

a) Els ingressos procedents dels instruments, que es desenvoluparan, establerts 
en el capítol cinquè d’aquesta Llei.
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Lletra b
Esmena 313
GP de Catalunya Sí que es Pot (118)
De supressió del punt b) de l’apartat 2 de l’article 45:

De tot el text de la lletra.

Esmena 314
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (64)
De supressió de la lletra b del punt 2 de l’article 45

De tot el text de la lletra.

Esmena 315
GP de Junts pel Sí (44)
De modificació de la lletra b de l’article 45.2

b) Els ingressos procedents de la participació en sistemes de comerç de drets 
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle de la Unió Europea, o d’altres instru-
ments de fiscalitat climàtica d’àmbit estatal, en els termes que s’acordin amb l’Estat 
espanyol.

Addició de noves lletres
Esmena 316
GP de Catalunya Sí que es Pot (119)
D’addició d’un nou punt e de l’apartat 2 de l’article 45

e) El Parlament de Catalunya durant el debat pressupostari decidirà el percen-
tatge garantit mínim que ha de nodrir el Fons Climàtic.

Esmena 317
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (65)
D’addició d’una nova lletra e a l’article 45 punt 2

e) L’import recaptat de les sancions imposades per l’administració de la Genera-
litat com a conseqüència d’infraccions de la normativa sobre canvi climàtic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 306, 
307, 308, 309, 310, 315, 317 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Article 45. Fons Climàtic
1. El Fons Climàtic és un fons de caràcter públic, sense personalitat jurídica, 

adscrit al departament competent en matèria de canvi climàtic, i que té com a ob-
jectiu esdevenir un instrument necessari per a l’execució de polítiques i accions de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic.

1 bis) El Fons Climàtic pot impulsar les actuacions següents, entre d’altres:
a) El foment de les energies renovables i de l’eficiència energètica.
b) La descentralització de xarxes i l’autoconsum energètic.
c) Els habitatges energèticament eficients.
d) La mobilitat sostenible.
e) L’eficiència i l’estalvi d’aigua.
f) La conservació de la biodiversitat i la lluita contra la pèrdua d’aquesta.
g) La reducció d’impactes sobre la salut i la sanitat animal i vegetal.
h) La garantia de protecció de la població davant de l’increment del risc de fe-

nòmens meteorològics extrems.
i) Els equipaments més eficients.
j) La modificació dels processos de producció per a reduir les emissions conta-

minants.
k) La gestió forestal sostenible.
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l) La recerca i la innovació en l’àmbit del canvi climàtic.
m) La sensibilització, informació i educació sobre el canvi climàtic.
n bis) La transformació del model agroindustrial en un nou model que garanteixi 

la sobirania alimentària.
o) La reducció de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector agrari.
p) L’adaptació i la reducció de la vulnerabilitat dels sectors econòmics i dels sis-

temes naturals.
r) Qualsevol altra que sigui necessària per a complir els objectius d’aquesta llei.
2. El Fons Climàtic es finança amb els recursos econòmics següents:
a) Els ingressos procedents dels instruments que estableix el capítol cinquè.
b) Els ingressos procedents de la participació en sistemes de comerç de drets 

d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle de la Unió Europea, o d’altres instru-
ments de fiscalitat climàtica d’àmbit estatal.

c) La part dels ingressos de les assignacions tributàries de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques per a finalitats d’interès social que corresponguin a la 
Generalitat i que aquesta destini a la protecció del medi.

d) Qualsevol altra font de recursos econòmics que el Govern consideri adequada.
3. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic estableix les prioritats 

d’actuació i el repartiment corresponent atenent les disponibilitats econòmiques del 
Fons Climàtic, la planificació sectorial i l’anàlisi cost-eficiència.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 305, 311, 312, 313, 314 i 316.

TEXT PRESENTAT

Article 46. Règim de comerç de drets d’emissió
1. Correspon al departament competent en matèria de canvi climàtic l’autoritza-

ció, la supervisió, el control i el seguiment a Catalunya de totes aquelles activitats 
incloses en el règim de comerç de drets d’emissió de la UE.

2. El govern de la Generalitat de Catalunya estableix els mecanismes administra-
tius i de suport necessaris per tal de facilitar a les activitats situades a Catalunya el 
compliment dels requisits establerts per la normativa en aquesta matèria.

3. El govern de la Generalitat de Catalunya, reglamentàriament, estableix els me-
canismes d’habilitació, acreditació de verificadors i certificació de persones físiques 
que puguin desenvolupar les tasques de verificació, d’acord amb la normativa euro-
pea així com la supervisió de les seves actuacions.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 318
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (66)
De supressió de tot l’article 46

De tot el text de l’article.

Apartat 1
Esmena 319
GP de Catalunya Sí que es Pot (120)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 46

1. Correspon al departament competent en matèria de canvi climàtic l’autoritza-
ció, la supervisió, el control i el seguiment a Catalunya de totes aquelles activitats 
incloses en el règim de comerç de drets d’emissió de la UE, transitòriament fins que 
s’adopti un nou instrument més eficaç de lluita contra el canvi climàtic.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 319 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«Article 46. Règim de comerç de drets d’emissió
1. Correspon al departament competent en matèria de canvi climàtic l’autoritza-

ció, la supervisió, el control i el seguiment a Catalunya de totes les activitats incloses 
en el règim de comerç de drets d’emissió de la Unió Europea, transitòriament fins 
que s’adopti un nou instrument més eficaç de lluita contra el canvi climàtic.

2. El Govern ha d’establir els mecanismes administratius i de suport necessaris 
per a facilitar als qui acompleixen activitats incloses en el règim de comerç de drets 
d’emissió situades a Catalunya el compliment dels requisits que estableix la norma-
tiva en aquesta matèria.

3. El Govern ha d’establir per reglament els mecanismes d’habilitació, acredi-
tació de verificadors i certificació de persones físiques que puguin acomplir les tas-
ques de verificació, d’acord amb la normativa europea, i també la supervisió de llurs 
actuacions.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 318.

TEXT PRESENTAT

Article 47. Acords voluntaris
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de promoure el desenvolupament 

d’acords de caràcter voluntari per tal que les empreses i les organitzacions puguin 
fer explícita la seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic de les seves ac-
tivitats, productes i serveis. Sens perjudici que el Govern pugui crear-ne més en el 
futur, s’estableixen els programes d’acords voluntaris amb els objectius següents:

a) Inventari i reducció d’emissions de GEH.
b) Compensació d’emissions de GEH.
c) Reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic.
2. Les condicions i requisits d’adhesió als programes d’acords voluntaris ante-

riorment esmentats es determinen reglamentàriament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 320
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (67)
De supressió de tot l’article 47

De tot el text de l’article.

Apartat 1
Esmena 321
GP de Catalunya Sí que es Pot (121)
De modificació del punt 1 de l’article 47

1. Els acords voluntaris tindran un caràcter addicional i no substitutori dels 
acords i objectius vinculants de reducció i adaptació que contempla la llei, es faran 
només per superar els mínims establerts i podran comportar bonificacions o incen-
tius fiscals per a qui s’hi vinculi.

Lletra a
Esmena 322
GP de Catalunya Sí que es Pot (122)
De supressió del punt a de l’apartat 1 de l’article 47

De tot el text de la lletra.
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Lletra b
Esmena 323
GP de Catalunya Sí que es Pot (123)
De supressió del punt b de l’apartat 1 de l’article 47

De tot el text de la lletra.

Lletra c
Esmena 324
GP de Catalunya Sí que es Pot (124)
De supressió del punt c de l’apartat 1 de l’article 47

De tot el text de la lletra.

Addició de noves lletres
Esmena 325
GP de Junts pel Sí (45)
D’addició d’una nova lletra d a l’article 47.1

d) Petjada de carboni de productes i serveis.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una transacció entre les esmenes 320, 321, 
322, 323, 324, 325 i el text del projecte consistent a suprimir l’article 47.

TEXT PRESENTAT

Article 48. Transferència de coneixement
1. Les delegacions exteriors de l’administració de la Generalitat de Catalunya 

han d’incentivar i facilitar l’accés als mercats internacionals d’empreses i serveis ca-
talans que ofereixin tecnologies per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de crear una plataforma digital 
que inclogui, entre d’altres, els avenços científics en matèria de canvi climàtic, les 
experiències internacionals exitoses en polítiques de mitigació i adaptació, i posar a 
l’abast la transferència del coneixement que aquests avenços i experiències suposin 
per a la ciutadania i els agents socioeconòmics.

3. Els departaments competents en els àmbits d’agricultura, aigua, biodiversi-
tat, comerç, educació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, infraestructures, 
mobilitat, medi natural, protecció civil, ramaderia, RDI, residus, salut, transport, 
turisme i urbanisme han d’establir les vies de col·laboració escaients amb els cen-
tres que facin recerca, desenvolupament i innovació en matèria de canvi climàtic a 
Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 326
GP del Partit Popular de Catalunya (34)
De modificació de l’apartat 1, de l’article 48

1. Les oficines de l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de 
Catalunya han d’incentivar i facilitar l’accés als mercats internacionals d’empreses 
i serveis catalans que ofereixin tecnologies per a la reducció d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
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Apartat 3
Esmena 327
GP de Junts pel Sí (46)
De modificació de l’article 48.3

3. Els departaments competents en els àmbits d’agricultura, aigua, biodiversi-
tat, comerç, educació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, infraestructures, 
mobilitat, medi natural, protecció civil, ramaderia, pesca, marisqueig i aqüicultura, 
RDI, residus, salut, transport, turisme, afers marítims i urbanisme han d’establir les 
vies de col·laboració escaients amb els centres que facin recerca, desenvolupament i 
innovació en matèria de canvi climàtic a Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 327. L’article 48 queda redactat de 
la manera següent:

«Article 48. Transferència de coneixement
1. Les delegacions exteriors de l’Administració de la Generalitat han d’incentivar 

i facilitar l’accés als mercats internacionals d’empreses i serveis catalans que oferei-
xin tecnologies per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i per 
a l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

2. El Govern ha de crear una plataforma digital que inclogui, entre altres qües-
tions, els avenços científics en matèria de canvi climàtic i les experiències interna-
cionals reeixides en polítiques de mitigació i adaptació, i ha de posar a l’abast la 
transferència del coneixement que aquests avenços i experiències comportin per a la 
ciutadania i els agents socioeconòmics.

3. Els departaments competents en els àmbits objecte d’aquesta llei han d’establir 
les vies de col·laboració adequades amb els centres que facin recerca, desenvolupa-
ment i innovació en matèria de canvi climàtic a Catalunya.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 326.

TEXT PRESENTAT

Article 49. Participació pública en plans i programes i accés a la 
informació ambiental
1. La Generalitat de Catalunya ha de fomentar, bé sigui mitjançant allò especi-

ficat a l’article 25 del Consell Català del Clima, bé mitjançant un procés descentra-
litzat a tot el territori, la participació de la ciutadania en totes les polítiques climà-
tiques.

2. La Generalitat de Catalunya ha de facilitar la informació adequada als ciuta-
dans per tal que puguin aportar la seva contribució abans que s’adoptin les decisions 
sobre plans i programes, d’acord amb les normatives europees per les quals s’esta-
bleixen mesures per a la participació dels ciutadans en l’elaboració de determinats 
plans i programes relacionats amb el medi ambient.

3. Les autoritats públiques han de vetllar perquè els indicadors previstos a l’arti-
cle 26 s’actualitzin, es publiquin i es posin a disposició del públic, a fi de recollir les 
observacions pertinents.

4. La Generalitat de Catalunya ha d’establir els mitjans tècnics telemàtics i ac-
cessibles per informar la ciutadania de les iniciatives i actuacions públiques en ma-
tèria climàtica. Així mateix, els plans i programes sectorials, el contingut dels quals 
sigui rellevant a efectes de canvi climàtic, han d’estar a disposició de la ciutadania 
a les diverses seus dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya.



BOPC 471
19 de juliol de 2017

3.01.01. Projectes de llei 119 

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 328
GP de Catalunya Sí que es Pot (125)
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 49

1. La Generalitat de Catalunya ha de fomentar, bé sigui mitjançant allò especi-
ficat a l’article 25 del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible Consell 
Català del Clima, bé mitjançant un procés descentralitzat a tot el territori, la parti-
cipació de la ciutadania en totes les polítiques climàtiques.

Apartat 4
Esmena 329
GP de Catalunya Sí que es Pot (126)
D’addició a l’apartat 4 de l’article 49

4. La Generalitat de Catalunya, Consells Comarcals i Ajuntaments han d’establir 
els mitjans tècnics telemàtics i accessibles per informar la ciutadania de les iniciati-
ves i actuacions públiques en matèria climàtica. Així mateix, els plans i programes 
sectorials, el contingut dels quals sigui rellevant a efectes de canvi climàtic, han 
d’estar a disposició de la ciutadania a les diverses seus dels departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals i supralocals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 329 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«Article 49. Participació pública en plans i programes i accés a la informació 
ambiental

1. El Govern ha de facilitar la informació adequada i fomentar la participació 
dels ciutadans en totes les polítiques climàtiques per mitjà de la Taula Social del 
Canvi Climàtic o d’un procés descentralitzat a tot el territori.

3. Les autoritats públiques han de vetllar perquè els indicadors dels pressupostos 
de carboni s’actualitzin, es publiquin i es posin a disposició dels ciutadans, a fi de 
recollir les observacions pertinents.

4. El Govern, els ajuntaments i els consells comarcals han d’establir els mitjans 
tècnics telemàtics i accessibles per a informar la ciutadania de les iniciatives i ac-
tuacions públiques en matèria climàtica. Així mateix, els plans i programes secto-
rials el contingut dels quals sigui rellevant pel que fa al canvi climàtic han d’estar a 
disposició de la ciutadania a les diverses seus dels departaments de la Generalitat i 
de les administracions locals i supralocals.»

La ponent del GP CSP anuncia la retirada de l’esmena 328.

TEXT PRESENTAT

Article 50. Difusió del coneixement i sensibilització
1. El govern de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb d’altres institu-

cions del camp de la recerca i de la ciència, ha d’elaborar periòdicament un informe 
sobre l’estat del coneixement en matèria de canvi climàtic a Catalunya.

2. La Generalitat de Catalunya ha de promoure campanyes informatives i forma-
tives entre la ciutadania amb la finalitat de fer conèixer els darrers avenços científics 
sobre el canvi climàtic i sobre les polítiques públiques per mitigar-lo i adaptar-s’hi.

3. El govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments compe-
tents en matèria d’ensenyament i canvi climàtic, ha d’impulsar un programa especí-
fic de sensibilització i formació a les escoles sobre el repte del canvi climàtic.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 330
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (68)
De modificació de l’article 50 punt 2

2. La Generalitat de Catalunya ha de promoure campanyes informatives i for-
matives entre la ciutadania, les empreses i els treballadors amb la finalitat de fer 
conèixer els darrers avenços científics sobre el canvi climàtic i sobre les polítiques 
públiques per mitigar-lo i adaptar-s’hi.

Apartat 3
Esmena 331
GP de Catalunya Sí que es Pot (127)
D’addició i supressió a l’apartat 3 de l’article 50

3. El govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments compe-
tents en matèria d’ensenyament i canvi climàtic, ha d’impulsar les modificacions 
curriculars i programàtiques per tal d’incloure continguts transversals relatius a la 
sensibilització i un programa específic de sensibilització i formació a les escoles so-
bre el repte que suposa del canvi climàtic.

Esmena 332
GP de Junts pel Sí (47)
De modificació de l’article 50.3

3. El govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments com-
petents en matèria d’ensenyament, energia i canvi climàtic, ha d’impulsar un pla 
transversal d’educació i sensibilització sobre qüestions relatives a l’energia i el can-
vi climàtic que afecti des de l’educació primària i secundària, els cicles formatius i 
estudis superiors, així com la sensibilització dels professionals actuals, i molt espe-
cialment del professorat.

Addició d’un nou article
Esmena 333
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (69)
D’addició article 50 bis

Article 50 bis. Avaluació de la petjada de carboni de productes
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’establir les bases per a un sistema 

d’avaluació de la petjada de carboni de determinats productes, el qual haurà de ser 
desenvolupat per via reglamentària.

Ha d’incloure mesures adreçades als consumidors perquè aquests puguin decidir 
el seu consum coneixent les emissions que ha suposat la producció i transport d’un 
determinat bé.

En aquest sentit es determina que:
1. Els productes establerts en l’Annex III han d’incorporar un avaluació de la 

petjada de carboni visible en l’etiquetatge i/o l’embalatge.
2. La visualització dels resultats de la petjada ha de ser visible i ha de represen-

tar un mínim del 10% de la superfície de l’etiquetatge.
3. Els departaments competents en matèria de consum de la Generalitat han de 

desenvolupar els detalls de la metodologia de càlcul de la petjada i el seu reflex en 
l’etiquetatge, en el període fixat en les disposicions addicionals d’aquesta llei.

4. La fórmula bàsica sobre la que s’ha de basar l’etiquetatge és la següent: 

Co2
_ _ _ _ KgCO2eq / kg producte

Valor expressat en KgCO2 eq. /Kg producte
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Addició de noves seccions
Esmena 334
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (59)
D’addició d’una nova secció 3

Secció 3. Impost sobre les emissions de CH
4
 i N

2
O de la indústria agroalimen-

tària
Article 51. Objecte i naturalesa
L’impost sobre les emissions de CH

4
 i N

2
O de la indústria agroalimentària té per 

objecte gravar les emissions de CH
4
 i N

2
O que produeixen les explotacions agro-ra-

maderes intensives i que incideixen en l’increment de les emissions de GEH, i impul-
sar els tractaments de residus ramaders.

Article 52. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de l’impost les emissions de CH

4
 i N

2
O de les grans 

instal·lacions agro-ramaderes de producció intensiva, segons la seva superfície i 
tipus d’explotació, tal i com apareix a l’Annex I.1 d’activitats agroindustrials i ra-
maderes de Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats.

Article 53. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost:
a) Les persones físiques titulars de l’explotació agroramadera, residents a Cata-

lunya i Aran.
b) Les persones jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei 

general tributària, titulars de l’explotació agroramadera que siguin residents o tin-
guin establiment, sucursal o oficina en el territori de Catalunya i Aran, en els termes 
que s’estableixin reglamentàriament.

Article 54. Quota tributària
1. La quota tributària s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions 

de CO
2
eq/unitat ramadera (UR) de l’explotació agroramadera.

2. Les emissions oficials de CO
2
eq. es calculen a partir de l’equivalència en inci-

dència climàtica de les emissions de CH
4
 i N

2
O de l’explotació en funció de les uni-

tats ramaderes de l’explotació.
3. Els departaments competents en matèria de medi ambient i Tributs de la Ge-

neralitat han de desenvolupar els detalls de l’impost amb la figura legal més adient 
a tal efecte i en el període fixat en les disposicions addicionals d’aquesta llei.

Article 55. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els supòsits següents:
– Obertura de l’explotació agroramadera en una data posterior a l’1 de gener.
– Transmissió de l’explotació agroramadera durant el període impositiu.
– Variació de les característiques de l’explotació agroramadera durant l’any fis-

cal en curs.
3. En els supòsits previstos en l’apartat 2 d’aquest precepte, la quota es prorrate-

ja per a cada subjecte passiu en funció del nombre de dies en què és titular de l’ex-
plotació agroramadera.

Article 56. Padró i pagament
1. L’impost es gestiona mitjançant padró que es publica anualment en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i és elaborat per cada Delegació de l’Agència 
Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

2. S’ha d’establir per reglament el procediment per a la modificació de les dades 
contingudes en el padró a què es refereix l’apartat 1.

3. El pagament de l’impost s’efectua mitjançant rebut, en els termes i condicions 
que s’estableixin reglamentàriament.
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Article 57. Exempcions
1. Queden exemptes d’aquest impost les explotacions ramaderes amb capacitat 

productiva inferior a 150 Unitats Ramaderes.
2. Queden exemptes d’aquest impost les explotacions ramaderes que produeixen 

de forma exclusiva productes animals ecològics amb certificat expedit pel Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Article 58. Gestió, recaptació i inspecció
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost creat per aquesta llei correspo-

nen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la col·labo-
ració amb els òrgans d’inspecció sectorialment competents.

Article 59. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost creat per aquesta llei és 

el vigent per als tributs propis de la Generalitat.
Article 60. Recursos i reclamacions
Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost creat 

per aquesta llei poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant 
la Junta de Finances, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potesta-
tiu, del recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.

Esmena 335
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (60)
D’addició d’una nova secció 4

Secció 4. Peatge per congestió
Article 61. Objecte i naturalesa
El peatge per congestió sobre el trànsit rodat té per objecte gravar les emissions 

de GEH que produeixen els vehicles privats i que incideixen en l’increment de les 
emissions de GEH, i impulsar mesures de mitigació del canvi climàtic a les grans 
àrees urbanes del país.

Article 62. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del peatge els vehicles funcionant amb combustibles 

fòssils que tinguin un sol ocupant i circulin en els municipis de més de 100.000 ha-
bitants durant els episodis crítics de contaminació atmosfèrica.

a) Constitueix el fet imposable del peatge per congestió dels vehicles aptes per 
circular per les vies públiques i inclosos dins les categories següents:

– Turismes de la categoria M1: vehicles de motor, amb com a mínim 4 rodes, 
dissenyats i fabricats per al transport de persones i fins a un màxim de vuit seients.

b) A l’efecte d’aquest impost, es considera apte per a circular per les vies públi-
ques:

– Els vehicles indicats a l’apartat anterior matriculats en els registres públics 
corresponents mentre no hagi estat donat de baixa d’aquests.

– Els vehicles proveïts de permisos temporals i els de matrícula turística.
Article 63. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost:
a) Les persones físiques titulars del vehicle, residents a Catalunya i Aran.
b) Les persones jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei 

general tributària, titulars del vehicle que siguin residents o tinguin establiment, 
sucursal o oficina en el territori de Catalunya i Aran, en els termes que s’estableixin 
reglamentàriament.

Article 64. Exempcions
1. Estan exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats 

locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
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b) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d’allò disposat en tractats o con-
venis internacionals.

c) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l’assistència sani-
tària o al trasllat de ferits o malalts.

d) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lle-
tra A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 
2822/1998, de 23 de desembre.

e) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús ex-
clusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies 
esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als desti-
nats al seu transport.

2. Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes en els apartats 
f) i g) no la poden gaudir per més d’un vehicle simultàniament. A aquests efectes, es 
consideren persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau 
igual o superior al 33%.

Article 65. Quota tributària
La quota tributària del peatge és de 3 euros/vehicle.
Article 66. Gestió, recaptació i inspecció
La gestió, la recaptació i la inspecció del peatge creat per aquesta llei correspo-

nen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la col·labo-
ració amb els òrgans d’inspecció sectorialment competents.

La recaptació es destinarà a la millora de la xarxa de transport públic i al seu 
foment entre la ciutadania.

Els departaments competents en matèria de medi ambient i Tributs de la Genera-
litat han de desenvolupar els detalls de l’impost amb la figura legal més adient a tal 
efecte i en el període fixat en les disposicions addicionals d’aquesta llei.

Article 67. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost creat per aquesta llei és 

el vigent per als tributs propis de la Generalitat.
Article 68. Recursos i reclamacions
Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost creat 

per aquesta llei poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant 
la Junta de Finances, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potesta-
tiu, del recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.

Esmena 336
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (61)
D’addició d’una nova secció 5

Secció 5. Taxa al carboni
Article 69. Objecte i naturalesa
La taxa al carboni té per objecte gravar l’ús de tots els combustibles fòssils com 

el petroli, gas natural i carbó, depenent de la càrrega del medi ambient (emissions 
de CO

2
), amb l’objectiu d’aconseguir una societat nul·la en emissions de carboni, 

l’enfortiment de la mitigació del canvi climàtic, la transició energètica cap a un mo-
del 100% renovable i l’adopció de mesures d’estalvi energètic.

Article 70. Fet imposable, subjecte passiu i quota tributària
La taxa al carboni inclou tant a instal·lacions incloses en els sectors de com-

bustió, generació d’electricitat i indústria, així com negocis i domicilis particulars 
considerant:

a) La taxa afectarà a aquelles instal·lacions que segons la Direcció General de 
Qualitat Ambiental pertanyen a les categories A, B, C e IBE, estiguessin fins ara 
sotmeses o no a la Directiva de comerç de drets d’emissió a Catalunya. El preu ini-
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cial de la taxa serà de 20 euros/tona CO
2
 al2018, arribant als 35 euros/tona CO

2
 al 

2022.
Aquest preu es mantindrà fins al nombre exacte de tones de CO

2
 que les instal-

lacions tinguessin assignades en la anterior Directiva de comerç de drets d’emissió 
a Catalunya.

En cas que es superés aquest llindar d’emissions, el preu de cada tona de CO
2
 

excedent, es serà taxada a 100 euros/tona CO
2
.

El llindar d’emissions per cada instal·lació anirà decreixent cada any, a partir 
del 2018, en el percentatge que assignin els Pressupostos del Carboni, fins arribar 
a emissions zero al 2050.

Aquesta taxa al carboni no podrà afectar al preu final que el consumidor pagui 
pel producte.

b) la taxa afectarà a tots els negocis i domicilis particulars, quedant exempts 
aquells domicilis amb uns ingressos inferiors a 12.000 euros/any i els negocis que 
facturin menys de1 milió d’euros/any, segons l’IAE.

El preu inicial de la taxa serà de 10 euros/tona CO
2
 al 2018, arribant als 20 eu-

ros/tona CO
2
 al 2022.

Article 71. Període impositiu i meritació
El període impositiu coincideix amb l’any natural.
Article 72. Padró i pagament
1. La taxa es gestiona mitjançant padró que es publica anualment en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i és elaborat per cada Delegació de l’Agència 
Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

2. El pagament de l’impost s’efectua mitjançant rebut, en els termes i condicions 
que s’estableixin reglamentàriament.

3. La «taxa al carboni» s’ha d’executar gradualment a partir de 2018.
Article 73. Gestió, recaptació i inspecció
La gestió, la recaptació i la inspecció de la taxa creada per aquesta llei correspo-

nen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la col·labo-
ració amb els òrgans d’inspecció sectorialment competents.

La recaptació es destinarà al Fons Climàtic i anirà acompanyada d’una elimina-
ció dels subsidis a qualsevol activitat productiva que generi GEH. Les instal·lacions, 
negocis i domicilis podran accedir a subsidis destinats a potenciar la transició cap 
a un model 100% renovable.

Els departaments competents en matèria de medi ambient i Tributs de la Genera-
litat han de desenvolupar els detalls de la taxa amb la figura legal més adient a tal 
efecte i en el període fixat en les disposicions addicionals d’aquesta llei.

Article 74. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost creat per aquesta llei és 

el vigent per als tributs propis de la Generalitat.
Article 75. Recursos i reclamacions
Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost creat 

per aquesta llei poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant 
la Junta de Finances, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potesta-
tiu, del recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.
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Esmena 337
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (62)
D’addició d’una nova secció 6

Secció 6. Taxa d’emissions portuàries per a grans vaixells
Article 76. Objecte i naturalesa
La taxa sobre les emissions de CO

2
 portuàries per a grans vaixells té per objec-

te gravar les emissions de CO
2
 que produeixen aquests vehicles i que incideixen en 

l’increment de les emissions de GEH.
Article 77. Fet imposable
Constitueix el seu fet imposable l’emissió de GEH en els vaixells en ports perta-

nyents a municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per 
la normativa vigent.

Article 78. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les companyies portuà-

ries i les persones físiques o jurídiques que operen vaixells en un port de Catalunya.
Seran taxats els vaixells que utilitzin combustibles fòssils i tinguin més de 24 me-

tres d’eslora (més de 78,74 peus) i amb més de 50 de volum intern T.R.G.
Article 79. Quota tributària
La base imposable de l’impost és constituïda per la quantitat, en quilograms, 

d’òxids de nitrogen emesa durant l’estada al port del vaixell.
A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’aplicar els 

factors d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de 
l’Agència Europea de Medi Ambient.

S’estableix un tipus impositiu general, que és de 3 euros per quilogram d’òxids 
de nitrogen.

Article 80. Gestió, recaptació i inspecció
La taxa es cobrarà per l’autoritat portuària durant el període d’amarrament al 

port.
La recaptació es destinarà al Fons Climàtic.
Els departaments competents en matèria de medi ambient i Tributs de la Genera-

litat han de desenvolupar els detalls de l’impost amb la figura legal més adient a tal 
efecte i en el període fixat en les disposicions addicionals d’aquesta llei.

Esmena 338
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (63)
D’addició d’una nova secció 7

Secció 7. Impost sobre les emissions de CH
4
 i CO

2
 dels embassaments amb apro-

fitament hidroelèctric
Article 81. Objecte i naturalesa
L’impost sobre les emissions de CH

4
, CO

2
 dels embassaments amb aprofitament 

hidroelèctric té per objecte gravar les emissions de CH
4
 i CO

2
 que produeixen els 

embassaments com a conseqüència dels processos biològics que es produeixen en 
l’aigua embassada i que incideixen en l’increment de les emissions de GEH.

Article 82. Fet imposable
Constitueix el fet impossible de l’impost les emissions de CH

4
 i CO

2
 de les empre-

ses o societats l’activitat de les quals és l’aprofitament hidroelèctric d’aigua embas-
sada mitjançant construccions artificials.

Article 83. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost:
a) Les persones físiques titulars d’un aprofitament hidroelèctric, residents a Ca-

talunya i Aran.
b) Les persones jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei 

general tributària, titulars de l’aprofitament hidroelèctric que siguin residents o tin-
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guin establiment, sucursal o oficina en el territori de Catalunya i Aran, en els termes 
que s’estableixin reglamentàriament.

Article 84. Quota tributària
1. La quota tributària s’obté d’aplicar el producte de la tarifa que correspongui 

a les emissions de g CO
2 
eq./m2 per la constant d’emissions de CO

2 
eq. dels embas-

saments per la superfície en contacte amb l’atmosfera de l’embassament durant el 
període impositiu,

Les emissions oficials de CO
2
eq. es calculen a partir de l’equivalència ponderada 

en incidència climàtica de les emissions de CH
4
 i CO

2
 de l’embassament.

La superfície (m2) en contacte amb l’atmosfera es calculen a partir de superfície 
que registra la làmina d’aigua de l’embassament i que està en contacte amb l’atmos-
fera quan aquest està a màxima capacitat, corregit en funció de la capacitat mitjana 
registrat durant el període impositiu.

2. Les tarifes a les que fa esmentat l’apartat anterior són: 

Constant d’emissions  
en embassaments CO2eq./m2)

Tipus marginal  
(€/gCO2·any)

0,223 0,55

Article 85. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els supòsits següents:
– Obertura de l’embassament hidroelèctric en una data posterior a l’1 de gener.
– Transmissió de l’embassament amb aprofitament hidroelèctric durant el perío-

de impositiu.
– Variació de les característiques de l’embassament amb aprofitament hidroelèc-

tric durant l’any fiscal en curs.
3. En els supòsits previstos en l’apartat 2 d’aquest precepte, la quota es prorrate-

ja per a cada subjecte passiu en funció del nombre de dies en què és titular de l’em-
bassament amb aprofitament hidroelèctric

Article 86. Padró i pagament
1. L’impost es gestiona mitjançant padró que es publica anualment en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i és elaborat per cada Delegació de l’Agència 
Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

2. S’ha d’establir per reglament el procediment per a la modificació de les dades 
contingudes en el padró a què es refereix l’apartat 1.

3. El pagament de l’impost s’efectua mitjançant rebut, en els termes i condicions 
que s’estableixin reglamentàriament.

Article 87. Gestió, recaptació i inspecció
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost creat per aquesta llei correspo-

nen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la col·labo-
ració amb els òrgans d’inspecció sectorialment competents.

Article 88. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost creat per aquesta llei és 

el vigent per als tributs propis de la Generalitat.
Article 89. Recursos i reclamacions.
Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost creat 

per aquesta llei poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant 
la Junta de Finances, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potesta-
tiu, del recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 330, 
331, 333, 363 i el text del projecte consistent a:

»redactar l’article 50 de la manera següent:
«Article 50. Difusió del coneixement i sensibilització
1. El Govern, conjuntament amb altres institucions de l’àmbit de la recerca i la 

ciència, ha d’elaborar periòdicament un informe sobre l’estat del coneixement en 
matèria de canvi climàtic a Catalunya.

2. La Generalitat ha de promoure campanyes informatives i formatives entre la 
ciutadania, les empreses i els treballadors amb la finalitat de fer conèixer els dar-
rers avenços científics sobre el canvi climàtic i sobre les polítiques públiques per a 
mitigar-lo i adaptar-s’hi.

3. El Govern, per mitjà dels departaments competents en matèria d’ensenya-
ment, energia i canvi climàtic, ha d’impulsar la sensibilització envers les qüestions 
ambientals en l’educació primària, la secundària, els cicles formatius i els ense-
nyaments superiors, i també en els programes de formació inicial i permanent del 
professorat.»

»addicionar un nou article amb el redactat següent:
«Article 50 bis. Avaluació de la petjada de carboni de productes
1. El Govern ha d’establir les bases per a un sistema d’avaluació de la petjada de 

carboni de productes. Aquest sistema s’ha de desenvolupar per reglament, perquè 
els consumidors puguin decidir llur consum coneixent les emissions que ha generat 
la producció i el transport d’un determinat bé.

2. Els productes a què fa referència l’annex III han d’incorporar una avaluació 
de la petjada de carboni visible en l’etiquetatge i l’embalatge. Els resultats de la pet-
jada han d’ésser llegibles i fàcilment visibles i han d’ocupar un mínim del 10% de la 
superfície de l’etiquetatge.

3. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha de d’establir per 
reglament els detalls de la metodologia de càlcul de la petjada de carboni i el depar-
tament competent en matèria de consum ha d’establir per reglament les condicions 
que ha de complir l’etiquetatge per a recollir la petjada de carboni, d’acord amb el 
període que fixa la disposició addicional novena.

4. La fórmula bàsica en què s’ha de basar l’etiquetatge dels productes que inclou 
l’annex III és la següent: kg de CO

2
 equivalent /kg de producte.»

La ponent del GP de la CUP-CC anuncia la retirada de l’esmena 335.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 334, 336, 337 i 338.

Disposicions addicionals

TEXT PRESENTAT

Primera. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle
1. L’objectiu de reducció d’emissions de GEH per a l’any 2020 és del 25% respec-

te l’any base 2005. Així mateix, i pel que fa a les emissions de GEH que no formen 
part del règim de comerç de drets d’emissió, anomenades emissions difuses, l’objec-
tiu de reducció és del 15% respecte l’any base 2005.

2. Els objectius de reducció per a cada un dels períodes han de permetre assolir 
una reducció mínima del 80% per a l’any 2050 respecte les emissions de l’any base.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 339
GP Socialista (52)
De modificació

Es modifica la disposició addicional primera
«Disposició addicional primera. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle
L’objectiu de reducció d’emissions de GEH és del 40% en 2030, 65% en 2040 i 

95% 3l 2050 respecte 1990.»

Esmena 340
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (70)
De modificació de la disposició addicional primera

Primera. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
1. L’objectiu de reducció d’emissions de GEH per a l’any 2030 és del 50% res-

pecte l’any base 1990.
2. Els objectius de reducció per a cada un dels períodes han de permetre assolir 

una reducció mínima del 100% per a l’any 2050 respecte les emissions de l’any base 
1990, d’acord amb els procés de descarbonització establert en els acords de Paris.

3. Els objectius de reducció dels òxids de nitrogen (NOx) per a l’any 2020 és del 
35%, i del 30% per a les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10).

4. Els objectius per a les energies renovables en la producció energètica i per 
l’eficiència energètica són del 30% per l’any 2020. Aquests objectius s’han de revisar 
periòdicament i establir per períodes quinquennals, amb l’horitzó d’un model nul en 
emissions de carboni l’any 2050.

5. El Departament competent en matèria de medi ambient ha d’establir objectius 
concrets, sectorials, de regulació vinculant i amb indicadors anuals per a períodes 
de 5 anys, en base a la seva política de transició energètica, amb la redacció del cor-
responent Pla de transició energètica, i allò estipulat en aquesta llei.

Apartat 1
Esmena 341
GP de Ciutadans (24)
De modificació de la disposició addicional primera

Primera. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
1. L’objectiu de reducció d’emissions de GEH a Catalunya haurà d’ésser, com a 

mínim, el previst als compromisos assolits per Espanya en el marc de la Unió Euro-
pea i els tractats internacionals.

Esmena 342
GP de Catalunya Sí que es Pot (128)
D’addició i supressió a l’apartat 1 la disposició addicional primera

1. L’objectiu de reducció d’emissions de GEH per a l’any 2020 és del 25% 40%, 
respecte l’any base 2005 1990 i del 95% l’any 2050, conforme les recomanacions 
científiques de l’últim informe del Grup Intergobernamental sobre el canvi climàtic 
IPCC i revisables per adequar els nivells d’emissions en cas de nous i més recents 
informes científics. Així mateix, i pel que fa a les emissions difuses, l’objectiu de 
reducció és del 15% 30% respecte l’any base 2005.
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Esmena 343
GP de Junts pel Sí (48)
De modificació de la disposició addicional primera

1. L’objectiu de reducció de les d’emissions totals de GEH respecte l’any base 
2005 per a l’any 2020 és del 25% i per a l’any 2030 és del 40% respecte l’any base 
2005. Així mateix, i pel que fa a les emissions de GEH que no formen part del règim 
de comerç de drets d’emissió, anomenades emissions difuses, l’objectiu de reducció 
respecte l’any base 2005 és del 15% respecte l’any base 2005 i del 28%, respecti-
vament.

2. Els objectius de reducció per a cada un dels períodes han de permetre assolir 
una reducció mínima del 80% per a l’any 2050 respecte les emissions de GEH de 
l’any base i aconseguir un model energètic 100% renovable a llarg termini, assolint 
una economia, el consum de combustibles fòssils de la qual tendeixi a zero no de-
pendent dels combustibles fòssils a l’horitzó 2050.

Apartat 2
Esmena 344
GP de Catalunya Sí que es Pot (129)
De modificació total de l’apartat 2 de la disposició addicional primera

2. S’establiran objectius intermedis de reduccions d’emissions cada 5 anys fins 
al 2050.

Addició de nous apartats
Esmena 345
GP de Catalunya Sí que es Pot (130)
D’addició d’un nou apartat 3 a la disposició addicional primera

3. Es definiran objectius sectorials de reducció d’emissions d’acord amb el ba-
lanç de la Oficina Catalana de Canvi Climàtic tenint en compte aquells sectors que 
tenen un major potencial de reducció amb menors costos econòmics i es preveuran 
objectius específics per a cadascun.

Esmena 346
GP de Catalunya Sí que es Pot (131)
D’addició d’un nou apartat 4 a la disposició addicional primera

4. Establir un mínim del 33% d’energies renovables en la producció energètica, i 
un increment del 33% de l’eficiència energètica de cara 2020, tal i com ho fa la Co-
missió Europea al Pla d’Energia i Clima, especificant la revisió i augment d’aquests 
objectius cada 5 anys.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 339, 
340, 342, 344 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Primera. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
1. L’objectiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a l’any 

2030 és del 40% respecte a l’any base, d’acord amb l’article 3.c.
2. L’objectiu de reducció dels òxids de nitrogen per a l’any 2020 és del 35%.»
El ponent del GP de JS anuncia la retirada de l’esmena 343, i la ponent del GP 

CSP anuncia la retirada de l’esmena 345.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 341 i 346.
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TEXT PRESENTAT

Segona. Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, aprovat per Acord 

del Govern de 9 d’octubre de 2012 és, d’acord amb l’article 4.4 i 23.1, l’element de 
planificació de les polítiques de mitigació en l’àmbit energètic.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 347
GP de Catalunya Sí que es Pot (132)
De supressió i addició del títol de la disposició addicional segona

Segona. Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 Pacte Nacio-
nal per a la Transició Energètica de Catalunya

Esmena 348
GP de Catalunya Sí que es Pot (133)
De supressió i addició de la disposició addicional segona

El Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i els documents 
que se’n derivin seran El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, 
aprovat per Acord del Govern de 9 d’octubre de 2012 és, d’acord amb l’article 4.4 
i 23.1, l’element de planificació de les polítiques de mitigació en l’àmbit energètic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 347 i 348.
«Segona. Mitigació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en l’àmbit 

de l’energia
El Govern ha d’impulsar l’aprovació d’un pacte nacional per a la transició ener-

gètica de Catalunya. Aquest pacte, juntament amb el Pla de l’energia i canvi climà-
tic de Catalunya (2012-2020), i els documents que se’n derivin són els elements de 
planificació de les polítiques de mitigació en l’àmbit energètic.»

TEXT PRESENTAT

Tercera. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013-
2020 (ESCACC)
L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013-2020 (ES-

CACC), aprovada per Acord del Govern de 13 de novembre de 2012 és, d’acord 
amb els articles 7.1, 23.1 i 23.2 d’aquesta Llei, l’element de planificació de les polí-
tiques d’adaptació a partir del qual els diferents departaments de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves respectives competències, han 
de desenvolupar els plans d’acció sectorials corresponents d’acord amb l’article 7.2.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 349
GP de Catalunya Sí que es Pot (134)
De supressió i addició de la disposició addicional tercera

L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013-2020 (ES-
CACC), aprovada per Acord del Govern de 13 de novembre de 2012, serà amb les 
modificacions escaients derivades dels nous acords internacionals que es vagi pro-
duint és, d’acord amb els articles 7.1, 23.1 i 23.2 d’aquesta Llei, l’element de pla-
nificació de les polítiques d’adaptació a partir del qual els diferents departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves respec-
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tives competències, han de desenvolupar els plans d’acció sectorials corresponents 
d’acord amb l’article 7.2.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 349.
«Tercera. Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic amb l’horitzó 2013-

2020
L’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic amb l’horitzó 2013-2020 

(ESCACC), aprovada per un acord del Govern del 13 de novembre de 2012, és, amb 
les modificacions pertinents derivades dels acords internacionals que es vagin pro-
duint, d’acord amb els articles 7.1, 23.1 i 23.2, l’element de planificació de les políti-
ques d’adaptació a partir del qual els departaments de la Generalitat, en l’àmbit de 
les competències respectives, han de desenvolupar els plans d’acció sectorials cor-
responents d’acord amb l’article 7.2.»

TEXT PRESENTAT

Quarta. Programes voluntaris
El Programa voluntari d’inventari i reducció d’emissions de GEH, d’acord amb 

l’article 47 d’aquesta llei, correspon a tots els efectes al Programa d’Acords Volunta-
ris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, aprovat per Re-
solució MAH/2099/2010, de 3 de juny.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 350
GP de Catalunya Sí que es Pot (135)
De supressió de la disposició addicional quarta

De tot el text de la disposició.

Esmena 351
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (71)
De supressió de la disposició addicional quarta

De tot el text de la disposició.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 350 i 351.

TEXT PRESENTAT

Cinquena. Consum d’energia procedent de fonts renovables a 
determinades instal·lacions públiques
En aplicació de l’article 28 apartat 1 el percentatge de consum d’energia d’origen 

renovable per a les instal·lacions públiques de gestió de residus, de sanejament d’ai-
gües residuals urbanes i de potabilització d’aigua és d’un mínim del 20% per l’any 
2020.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 352
GP de Catalunya Sí que es Pot (136)
De supressió i addició de la disposició addicional cinquena

En aplicació de l’article 28 apartat 1 el percentatge de consum d’energia d’origen 
renovable per totes les instal·lacions públiques, de gestió de residus, de sanejament 
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d’aigües residuals urbanes i de potabilització d’aigua, etc., és d’un mínim del 20% 
33% per l’any 2020 fins a arribar al 100% a l’any 2050.

Esmena 353
GP de Junts pel Sí (49)
De modificació de la disposició addicional cinquena

Disposicions addicionals
Cinquena. Consum d’energia procedent de fonts renovables a determinades les 

instal·lacions públiques
En aplicació de l’article 28 apartat 1 s’estableixen els següents objectius:
a) L’any 2020, un mínim del 70% del consum d’energia elèctrica total del conjunt 

dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els organis-
mes que en depenen, ha de procedir de fonts renovables. Per a l’any 2030 aquest 
objectiu ha de ser del 100%

b) L’any 2020, un 20% del consum energètic total del conjunt de les instal·laci-
ons públiques de gestió de residus, de sanejament d’aigües residuals urbanes i de 
potabilització d’aigua, la gestió de les quals és competència dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya o dels organismes que en depenen, 
ha de procedir de fons pròpies d’origen renovable. Per a l’any 2030 aquest objectiu 
ha de ser del 100%

Esmena 354
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (72)
De modificació i supressió de la disposició addicional Cinquena

Cinquena. Consum d’energia procedent de fonts renovables a determinades ins-
tal·lacions públiques

En aplicació de l’article 28 apartat 1 el percentatge de consum d’energia d’ori-
gen renovable per a les instal·lacions públiques de gestió de residus, de sanejament 
d’aigües residuals urbanes i de potabilització d’aigua és d’un mínim del 20% 40% 
per l’any 2020.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre els esmenes 352, 
353, 354 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Cinquena. Consum d’energia procedent de fonts renovables a les instal·lacions 
públiques

1. En aplicació de l’article 28.1, el 2020 un mínim del 70% del consum d’energia 
elèctrica total del conjunt dels departaments de la Generalitat i els organismes que 
en depenen ha de procedir de fonts renovables. El 2030 n’ha de procedir el 100%.

2. En aplicació de l’article 28.1, el 2020 un mínim del 20% del consum energètic 
total del conjunt de les instal·lacions públiques de gestió de residus, de sanejament 
d’aigües residuals urbanes i de potabilització d’aigua la gestió de les quals és com-
petència dels departaments de la Generalitat o dels organismes que en depenen ha 
de procedir de fonts pròpies d’origen renovable.»

TEXT PRESENTAT

Sisena. Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de 
la Generalitat de Catalunya
El govern de la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar periòdicament un Pla 

d’estalvi i eficiència energètica per als seus edificis i equipaments. Aquest Pla ha 
d’incloure les mesures de coordinació, impuls i desenvolupament necessàries per 
donar compliment al que s’especifica a l’article 28, apartat 2, lletra b. Així mateix, 
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el Pla ha d’incorporar un objectiu en matèria de consum d’energies renovables tot i 
tenint en compte allò establert a la disposició addicional cinquena.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 355
GP de Junts pel Sí (50)
De modificació de la disposició addicional sisena

El govern de la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar periòdicament el un Pla 
d’estalvi i eficiència energètica per als seus edificis i equipaments. Aquest Pla ha 
d’incloure els elements i criteris establerts pel departament competent en matèria 
d’energia així com les mesures de coordinació, impuls, [...] 

Esmena 356
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (73)
De modificació de la disposició addicional sisena

Sisena. Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Gene-
ralitat de Catalunya

El govern de la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar periòdicament un Pla 
d’estalvi i eficiència energètica per als seus edificis i equipaments. Aquest Pla ha 
d’incloure les mesures de coordinació, impuls i desenvolupament necessàries per 
donar compliment al que s’especifica a l’article 28, apartat 2, lletra b. Així mateix, 
el Pla ha d’incorporar un objectiu en matèria de consum d’energies renovables tot i 
tenint en compte allò establert a la disposició addicional cinquena.

És d’obligatori compliment el 3% anual de renovació energètica dels edificis pú-
blics que la Directiva 2012/27/UE, d’eficiència energètica, estableix per les adminis-
tracions centrals dels Estats membres.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 355, 
356 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Sisena. Pla d’estalvi i eficiència energètics als edificis i equipaments de la Ge-
neralitat

1. El Govern ha d’elaborar cada cinc anys un pla d’estalvi i eficiència energètics 
per als seus edificis i equipaments. Aquest pla ha d’incloure els elements i criteris 
establerts pel departament competent en matèria d’energia i les mesures de coordi-
nació, impuls i desenvolupament necessàries per a complir el que estableix l’article 
28.2.b. Així mateix, el pla ha d’incorporar un objectiu en matèria de consum d’ener-
gies renovables, tenint en compte el que estableix la disposició addicional cinquena.

2. L’Administració de la Generalitat ha de complir el 3% anual de renovació 
energètica dels edificis públics que la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu 
i del Consell, relativa a l’eficiència energètica, estableix per a les administracions 
centrals dels estats membres.»

TEXT PRESENTAT

Setena. Elements quantitatius
La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar les tarifes 

establertes en l’article 38 d’aquesta llei.

Fascicle quart
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 357
GP de Catalunya Sí que es Pot (137)
De supressió de la disposició addicional setena

De tot el text de la disposició.

Esmena 358
GP Socialista (53)
De supressió

De tot el text de la disposició.

Esmena 359
GP del Partit Popular de Catalunya (35)
De supressió de la disposició addicional setena

De tot el text de la disposició.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 357, 358 i 359.

TEXT PRESENTAT

Vuitena. Normativa supletòria
En l’aplicació del tribut creat per aquesta llei, regeix supletòriament la Llei gene-

ral tributària i les normes complementàries que la despleguen.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 360
GP de Catalunya Sí que es Pot (138)
De supressió de la disposició addicional vuitena

De tot el text de la disposició.

Esmena 361
GP del Partit Popular de Catalunya (36)
De supressió de la disposició addicional vuitena

De tot el text de la disposició.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 362
GP de Junts pel Sí (51)
D’addició d’una nova disposició addicional novena

Disposicions addicionals
Novena. Permís per instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i accés 

públic al seu ús
1. La instal·lació i/ o activitat d’implantació de punts de recàrrega per a vehicles 

elèctrics es troba sotmesa al règim de declaració responsable. En el cas que el punt 
de recàrrega s’instal·li dins l’àmbit d’una activitat que ja disposa de llicència muni-
cipal, no s’ha de requerir cap nova llicència però cal fer la preceptiva comunicació 
del canvi no substancial davant l’ajuntament.

2. Les instal·lacions que prestin el servei de càrrega ràpida i semirràpida que 
hagin obtingut ajuts públics per a la seva implementació estan obligades a donar 
accés a tots els usuaris de vehicle elèctric sense que sigui necessari donar-se d’alta 
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prèviament del servei i han de poder ser desbloquejades per qualsevol usuari de ve-
hicle elèctric sense la necessitat d’intervenció de terceres persones.

3. Per donar compliment als punts anteriors els propietaris de les instal·lacions 
disposaran de 6 mesos per a la seva adaptació des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 363
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (74)
D’addició d’una nova disposició addicional novena

Novena. Termini per a la implantació de la petjada de carboni de productes
1. Els productes establerts en l’annex III.1 s’han de comercialitzar d’acord amb 

l’establert en l’article sobre Avaluació de la petjada de carboni de productes d’aques-
ta llei a partir de l’1 de gener de 2018.

2. Els productes establerts en l’annex III.2 s’han de comercialitzar d’acord amb 
l’establert en l’article 51 d’aquesta llei a partir de l’1 de gener de 2019.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 360 i 361.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 83 i el 

text del projecte consistent a redactar una nova disposició addicional amb el redac-
tat següent:

«Nova. Disposició addicional
El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries i fer les actuacions pertinents 

davant els organismes competents per a declarar la Mediterrània zona lliure de 
prospeccions i activitats d’extracció i explotació d’hidrocarburs.»

El ponent del GP de JS anuncia la retirada de l’esmena 362.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 363 i el 

text del projecte amb el redactat següent:
«Novena. Termini per a la implantació de la petjada de carboni de productes
1. Els productes establerts en l’annex III.1 s’han de comercialitzar d’acord amb 

l’establert en l’article sobre Avaluació de la petjada de carboni de productes d’aques-
ta llei a partir de l’1 de gener de 2020.

2. Els productes establerts en l’annex III.2 s’han de comercialitzar d’acord amb 
l’establert en l’article 51 d’aquesta llei a partir de l’1 de gener de 2021.»

«Disposició addicional nova. Fons de Lluita contra el Canvi Climàtic
1. Es crea el Fons de Lluita contra el Canvi Climàtic, dins la secció «Despeses de 

diversos departaments (DD01)».
2. El Fons de Lluita contra el Canvi Climàtic té l’objectiu d’impulsar actuacions 

relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic.
3. El Fons de Lluita contra el Canvi Climàtic es dota, com a mínim, amb el 50% 

dels ingressos obtinguts, en cas que s’aprovi, de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica amb emissions de CO

2
.»

«Disposició addicional nova. Fons del Patrimoni Natural
1. Es crea el Fons del Patrimoni Natural, dins la secció «Despeses de diversos 

departaments (DD01)».
2. El Fons del Patrimoni Natural té l’objectiu d’impulsar actuacions relaciona-

des amb la lluita contra el canvi climàtic.
3. El Fons del Patrimoni Natural s’ha de dotar, com a mínim, amb el 50% dels 

ingressos obtinguts, en cas que s’aprovi, de l’impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica amb emissions de CO

2
.»
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Disposicions transitòries

TEXT PRESENTAT

Primera. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició, el funcionament, el 

règim de les convocatòries, la creació de grups de treball i la constitució de l’òrgan 
col·legiat a què es refereix l’article 24, és d’aplicació a aquests efectes l’Acord del 
Govern adoptat el 18 d’octubre de 2011 sobre la composició i funcions de la Comis-
sió Interdepartamental del Canvi Climàtic.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 364
GP de Ciutadans (25)
De supressió de la disposició transitòria primera

Esmena 365
GP del Partit Popular de Catalunya (37)
De supressió de la disposició final primera

De tot el text de la disposició.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 364 i 365.

TEXT PRESENTAT

Segona. El Consell Català del Clima
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i el règim de fun-

cionament a què es refereix l’article 25.3, el departament competent en matèria de 
canvi climàtic pot canalitzar aquests funcions a través d’altres òrgans que, atesa la 
seva composició i finalitats, puguin desenvolupar aquestes funcions.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 366
GP de Ciutadans (26)
De supressió de la disposició transitòria segona

De tot el text de la disposició.

Esmena 367
GP de Catalunya Sí que es Pot (139)
De supressió de la disposició transitòria segona:

De tot el text de la disposició.

Esmena 368
GP Socialista (54)
De modificació

Es modifica la disposició transitòria segona
«Disposició transitòria segona. Consell Ciutadà pel Canvi Climàtic
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i el regim de funcio-

nament a que es refereix l’article 25.3.2, el departament competent en matèria de 
canvi climàtic pot canalitzar aquestes funcions a traves d’altres òrgans que, atesa la 
seva composició i finalitats, puguin desenvolupar aquesta funció.»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 366, 
367, 368, 369, 370, 403 i el text del projecte consistent a redactar una nova disposició 
addicional amb el redactat següent:

«Segona. Constitució de la Taula Social del Canvi Climàtic i del Comitè d’Ex-
perts sobre el Canvi Climàtic

La Taula Social del Canvi Climàtic i el Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
s’han de constituir en el termini de sis mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta llei.»

TEXT PRESENTAT

Tercera. Avaluació independent de les polítiques en matèria de canvi 
climàtic
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i l’estructura del 

grup d’experts a què es refereix l’article 26.2, aquestes funcions s’atribueixen al 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

ESMENES PRESENTADES

Esmena 369
GP Socialista (55)
De modificació

Es modifica la disposició transitòria tercera
«Disposició transitòria tercera. Comitè del Canvi Climàtic
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i estructura del Co-

mitè del Canvi Climàtic a que es refereix l’article 25 2.2 aquestes funcions s’atribu-
eixen al Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible CADS.»

Esmena 370
GP de Junts pel Sí (52)
De modificació de la disposició transitòria tercera

Disposicions transitòries
Tercera. Avaluació independent de les polítiques en matèria de canvi climàtic
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i l’estructura del 

grup d’experts a què es refereix l’article 26.2, aquestes funcions s’atribueixen al 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). Aquesta situació no 
pot excedir els 12 mesos des de l’entrada en vigor de la llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacció entre l’esmena 370 i el text 
del projecte de llei consistent a suprimir la disposició transitòria tercera.

TEXT PRESENTAT

Quarta. Avaluació ambiental de plans, programes i projectes
Mentre no es desenvolupin reglamentàriament les metodologies a què fa refe-

rència l’article 29, lletra c), són d’aplicació les instruccions que els departaments 
responsables en matèria d’avaluació ambiental i de canvi climàtic hagin publicat.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 371
GP de Catalunya Sí que es Pot (140)
De modificació de tota la disposició transitòria quarta

Qualsevol nou projecte ha de comptar amb una avaluació d’adaptació pel que 
fa als efectes de canvi climàtic que mentre no es desenvolupi reglamentàriament la 
composició i el règim de funcionament a què es refereix l’article 25.3, i les modifi-
cacions de la Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental el departament 
competent en matèria de canvi climàtic pot canalitzar aquests funcions a través d’al-
tres òrgans que, atesa la seva composició i finalitats, puguin desenvolupar aquestes 
funcions.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacció entre l’esmena 371 i el text 
del projecte de llei consistent a suprimir la disposició transitòria quarta.

TEXT PRESENTAT

Cinquena. Sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents 
sotmesos a una gran rehabilitació
1. Les sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos a una 

gran rehabilitació han d’incloure un disseny que compleixi amb els requisits corres-
ponents a un edifici de consum d’energia gairebé nul, que a tal efecte estableixin els 
departaments competents en matèria d’energia i habitatge:

a) A partir de l’1 de gener del 2019 en el cas que siguin de titularitat privada.
b) A partir de l’1 de gener del 2017 en el cas que siguin de titularitat pública.
2. Resten exempts els edificis existents amb valor arquitectònic o històric.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 372
GP de Ciutadans (27)
De modificació de la disposició transitòria cinquena que restaria redactat de la 
següent manera

El Govern de la Generalitat promourà mitjançant incentius fiscals i ajudes 
l’adopció de mesures que permetin la obtenció de la condició d’edifici amb consum 
d’energia gairebé nul tant als edificis nous com als existents sotmesos a gran reha-
bilitació.

Esmena 373
GP de Junts pel Sí (53)
De modificació de la disposició transitòria cinquena

Disposicions transitòries
Cinquena. Sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos 

a una gran rehabilitació
1. Les sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos a una 

gran rehabilitació han d’incloure un disseny que compleixi amb els requisits corres-
ponents a un edifici de consum d’energia gairebé nul:

a) a partir de l’1 de gener del 2020 en el cas que siguin de titularitat privada
b) a partir de l’1 de gener del 2018 en el cas que siguin de titularitat pública
2. Els departaments competents en matèria d’energia i habitatge del govern de la 

Generalitat de Catalunya, establiran en el termini de sis mesos des de l’entrada en 
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vigor de la llei, els requisits que ha de complir a Catalunya un edifici per ser consi-
derat de consum d’energia gaire bé nul.

3. Resten exempts els edificis existents amb valor arquitectònic o històric.

Apartat 1
Lletra a
Esmena 374
GP de Catalunya Sí que es Pot (141)
De supressió i addició del punt a de l’apartat 1 de la disposició transitòria 
cinquena:

a) A partir de l’1 de gener del 2019 2018 en el cas que siguin de titularitat pri-
vada.

Apartat 2
Esmena 375
GP de Catalunya Sí que es Pot (142)
De supressió i addició de l’apartat 2 de la disposició transitòria cinquena

2. Resten exempts Els edificis existents amb valor arquitectònic o històric mit-
jançant una planificació específica i un règim d’excepcionalitats hauran d’assolir els 
mateixos objectius.

Addició d’una nova disposició transitòria
Esmena 376
GP de Junts pel Sí (54)
D’addició d’una nova disposició transitòria sisena

Sisena. Sol·licitud de permís per instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèc-
trics i accés públic al seu ús

1. La instal·lació i/ o activitat d’implantació de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics es troba sotmesa al règim de declaració responsable.

2. En el cas que el punt de recàrrega s’instal·li dins l’àmbit d’una activitat que ja 
disposa de llicència municipal, no es requerirà de cap nova llicència però caldrà fer 
la preceptiva comunicació del canvi no substancial davant l’ajuntament.

3. Les instal·lacions que prestin el servei de càrrega ràpida i semirràpida que 
hagin obtingut ajuts públics per a la seva implementació han de poder ser desblo-
quejades per qualsevol usuari de vehicle elèctric sense la necessitat d’intervenció de 
terceres persones.

4. Les instal·lacions que prestin servei de càrrega ràpida i semirràpida que ha-
gin obtingut ajuts públics estan obligades a donar accés a tots els usuaris de vehicle 
elèctric sense que sigui necessari donar-se d’alta prèviament del servei.

5. Per donar compliment als punts 3 i 4 els propietaris de les instal·lacions dispo-
saran de 6 mesos per a la seva adaptació des de la data de publicació d’aquesta llei.
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Esmena 377
GP de Junts pel Sí (55)
D’addició d’una nova disposició transitòria setena

«Disposició transitòria setena. Impost sobre les emissions de CO
2
 dels vehicles 

de tracció mecànica. Tarifa 2018 i 2019
En els exercicis 2018 i 2019, la tarifa prevista en l’article 38.2 a) d’aquesta Llei 

és la següent:

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/Km)

No superiors o iguals a 120 g/km 0

Superiors a 120 g/km i menors o igual a 140 g/km 0,55

Superiors a 140 g/km i menors o igual a 160 g/km 0,65

Superiors a 160 g/km i menors o igual a 199 g/km 0,80

Superiors a 199 g/km 1

Esmena 378
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (75)
D’addició d’una nova disposició transitòria sisena

Sisena. Gestió sostenible dels boscos i recursos hídrics
Donada la importància que la vegetació arbòria té en la regulació dels cabals 

dels rius i la recàrrega dels aqüífers o el seu efecte negatiu en la generació de recur-
sos hídrics, el Departament competent en matèria de canvi climàtic ha presentar un 
informe que estimi de forma clara la importància d’aquest fenomen i a establir les 
mesures que permetin un sistema de gestió dels boscos de Catalunya i Aran que tin-
gui en compte la regulació hídrica i permeti fer una gestió sostenible tant dels bos-
cos com dels recursos hídrics.

Esmena 379
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (76)
D’addició d’una nova disposició transitòria setena

Setena. Metodologia per a l’avaluació de la petjada de carboni.
1. Fins que no s’aprovi el reglament per a la definició de la petjada de carboni 

establert en l’article sobre Avaluació de la petjada de carboni de productes d’aques-
ta llei, les metodologies vàlides per al seu càlcul seran:

– Iso 14067: 2013
– GHG Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre els esmenes 372, 
373, 375, 376 i el text del projecte de llei amb el redactat següent:

«Cinquena. Sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos 
a una gran rehabilitació

1. Les sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos a una 
gran rehabilitació han d’incloure un disseny que compleixi els requisits corresponents 
a un edifici de consum d’energia gairebé nul a partir de l’1 de gener de 2020 si són 
de titularitat privada i a partir de l’1 de gener de 2018 si són de titularitat pública.

2. Els departaments competents en matèria d’energia i habitatge del Govern han 
d’establir, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els requisits 
que ha de complir un edifici per a ésser considerat de consum d’energia gairebé nul.

3. Els edificis existents amb valor arquitectònic o històric han d’assolir els ob-
jectius que estableix aquesta disposició mitjançant una planificació específica i un 
règim d’excepcionalitats.
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4. El Govern ha de promoure, mitjançant incentius fiscals i ajuts, l’adopció de 
mesures que permetin d’obtenir la condició d’edifici amb consum d’energia gairebé 
nul tant als edificis nous com als edificis existents sotmesos a una gran rehabilitació.»

«Sisena. Sol·licitud de permís per a instal·lar punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics i accés públic al seu ús

1. La instal·lació i l’activitat d’implantació de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics està sotmesa al règim de declaració responsable.

2. Si s’instal·la un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics dins l’àmbit d’una 
activitat que ja té llicència municipal, no cal cap nova llicència, però s’ha de fer la 
comunicació preceptiva del canvi no substancial a l’ajuntament.

3. Les instal·lacions que prestin el servei de càrrega ràpida i semiràpida que ha-
gin obtingut ajuts públics han de poder ésser desbloquejades per qualsevol usuari de 
vehicle elèctric sense que calgui la intervenció de terceres persones.

4. Les instal·lacions que prestin el servei de càrrega ràpida i semiràpida que ha-
gin obtingut ajuts públics estan obligades a donar accés a tots els usuaris de vehicle 
elèctric sense que calgui donar-se d’alta prèviament del servei.

5. Els propietaris de les instal·lacions a què fan referència els apartats 3 i 4 les 
han d’adaptar al que estableixen els dits apartats en el termini de sis mesos a comp-
tar de la data de publicació d’aquesta llei.»

«Vuitena. Renovació dels primers membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic

Els primers membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic han de per-
llongar llurs funcions fins al 2025, any en què s’escau la primera renovació parcial 
del Comitè. Aquell any s’han de renovar dos membres, que s’han d’escollir per sor-
teig. El 2027 s’han de renovar dos membres més, que s’han d’escollir per sorteig en-
tre els quatre membres del primer Comitè. El 2029 s’han de renovar els dos membres 
que resten del primer Comitè.»

«Nova. Disposició transitòria. Pressupostos de carboni
1. Els pressupostos de carboni per als períodes 2021-2025 i 2026-2030 s’han 

d’aprovar com a màxim el 31 de desembre de 2020.
2. El pressupost de carboni per al període 2031-2035 s’ha d’aprovar com a mà-

xim abans del 31 de desembre de 2023.»
El text de la transacció entre les esmenes 377 i 379 consta en les recomanacions 

a l’article 33.
La ponent del GP de la CUP-CC anuncia la retirada de l’esmena 378.
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 374.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’addició d’una disposició derogatòria amb el redactat 
següent:

«Disposició derogatòria
Es deroguen totes les normes que s’oposen al que estableix aquesta llei i, especí-

ficament, les següents:
a) Les disposicions addicionals 9 i 10 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pres-

supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
b) Les seccions primera, segona, tercera, quarta i cinquena del capítol IX («Im-

post sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica») de 
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 comer-
cials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre be-
gudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.»
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Disposicions finals

TEXT PRESENTAT

Primera. Inventari d’Emissions a l’Atmosfera de Catalunya
1. S’habilita el Govern per a revisar cada cinc anys la relació de contaminants 

inclosa a l’annex I. La primera revisió s’ha de portar a terme en el termini d’un any 
a comptar de l’entrada en vigor de la Llei.

2. S’habilita el Govern per a revisar, en qualsevol moment, la relació de conta-
minants de l’annex I en cas que sigui necessari per adaptar-la al que prevegin les 
directrius europees i internacionals en matèria de canvi climàtic.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 380
GP de Ciutadans (28)
De modificació de la disposició final primera

Primera. Inventari d’Emissions a l’Atmosfera de Catalunya
1. El Govern haurà de revisar cada any la relació de contaminants inclosa a 

l’annex I i la seva conformitat amb la relació de contaminants adoptats pel conjunt 
de l’Estat.

2. S’habilita el Govern per a revisar, en qualsevol moment, la relació de contami-
nants de l’annex I en cas que sigui necessari per adaptar-la al que prevegi la norma-
tiva estatal, comunitària i internacionals en matèria de canvi climàtic.

Apartat 1
Esmena 381
GP de Catalunya Sí que es Pot (143)
De supressió d’addició de l’apartat 1 de la disposició final primera

1. S’habilita el Govern per a revisar cada cinc dos anys la relació de contami-
nants inclosa a l’annex I. La primera revisió s’ha de portar a terme en el termini d’un 
any a comptar de l’entrada en vigor de la Llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 381 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«Primera. Inventari d’emissions a l’atmosfera de Catalunya
1. El Govern ha de revisar cada dos anys la llista de contaminants de l’annex I. 

La primera revisió s’ha de fer en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

2. S’habilita el Govern per a revisar, en qualsevol moment, la llista de contami-
nants de l’annex I en cas que calgui adaptar-la al que estableixen les directrius eu-
ropees i internacionals en matèria de canvi climàtic.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 380.

TEXT PRESENTAT

Segona. Integració dels objectius de la llei als plans i programes 
sectorials
D’acord amb els articles 4.4, 7.2 i 23.2 els diferents departaments de l’Adminis-

tració de la Generalitat de Catalunya, en un termini no superior a tres anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’adaptar llur planificació i programació sec-
torials als objectius indicats en matèria de reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle i de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 382
GP de Catalunya Sí que es Pot (144)
De supressió i addició al paràgraf 1 de la disposició final segona:

D’acord amb els articles 4.4, 7.2 i 23.2 els diferents departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, en un termini no superior a divuit mesos tres 
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’adaptar llur planificació i pro-
gramació sectorials als objectius indicats en matèria de reducció de les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle i de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

Esmena 383
GP de Junts pel Sí (56)
De modificació de la disposició final segona

Disposicions finals
Segona. Integració dels objectius de la llei als plans i programes sectorials
D’acord amb els articles 4.4, 7.2 i 23.2 els diferents departaments de l’Adminis-

tració de la Generalitat de Catalunya, en un termini no superior a tres dos anys des 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’adaptar llur planificació i programació 
sectorials als objectius indicats en matèria de reducció de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

Esmena 384
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (77)
De modificació de la disposició final segona

Segona. Integració dels objectius de la llei als plans i programes sectorials
D’acord amb els articles 4.4, 7.2 i 23.2 els diferents departaments de l’Adminis-

tració de la Generalitat de Catalunya, en un termini no superior a dos anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’adaptar llur planificació i programació sec-
torials als objectius indicats en matèria de reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle i de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 382, 
383 i 384 i el text del projecte amb el redactat següent:

«Segona. Integració dels objectius d’aquesta llei als plans i programes sectorials
D’acord amb els articles 4.4, 7.2 i 23.2, els departaments de la Generalitat, en un 

termini de divuit mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, han d’adaptar 
llur planificació i programació sectorials als objectius indicats en matèria de reduc-
ció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de vulnerabilitat als impactes 
del canvi climàtic.»

TEXT PRESENTAT

Tercera. Informació que han de subministrar determinades empreses i 
els titulars de determinades infraestructures
1. En el termini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei, el departament competent 

en matèria de canvi climàtic ha d’establir la metodologia de càlcul dels inventaris, 
concretar l’habilitació de les entitats de certificació i el calendari d’aplicació en tots 
aquells aspectes a què es fa esment en els articles 15, 16, 19.2 i 28.2 i que siguin ne-
cessaris per a la seva correcta aplicació. Així mateix i en base al coneixement exis-
tent en matèria de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i al volum de les 
emissions de GEH, ha d’establir l’abast concret de les infraestructures afectades així 
com les possibles excepcions.
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2. En aquest desenvolupament cal tenir en compte l’existència de programes vo-
luntaris establerts per la Generalitat de Catalunya que totalment o parcial incloguin 
els requisits esmentats.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 385
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (78)
De supressió d’un punt de la disposició final tercera

De tot el text de l’apartat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 385.
«Tercera. Mètode de càlcul dels inventaris i habilitació de les entitats de certifi-

cació
En el termini d’un any a comptar de l’aprovació d’aquesta llei, el departament 

competent en matèria de canvi climàtic ha d’establir el mètode de càlcul dels in-
ventaris i ha de concretar l’habilitació de les entitats de certificació i el calendari 
d’aplicació en tots els aspectes a què fan referència els articles 15, 16, 19.2 i 28.2 i 
que calguin per a aplicar-los correctament. Així mateix, basant-se en el coneixement 
existent en matèria de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i al volum de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, ha d’establir l’abast concret de les in-
fraestructures afectades i de les possibles excepcions.»

TEXT PRESENTAT

Quarta. Inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle als 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els 
organismes que en depenen
En aplicació de l’article 28 apartat 2, els departaments de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen han de disposar en el ter-
mini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei d’un inventari de les seves emissions de 
GEH derivades del consum de combustibles fòssils, de gasos fluorats i del consum 
d’electricitat. En el termini de dos anys des de l’aprovació d’aquesta Llei, els depar-
taments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els organismes que en 
depenen incorporaran progressivament en aquest inventari les emissions de GEH 
indirectes que siguin rellevants per a la seva organització.

TEXT PRESENTAT

Cinquena. Fons Climàtic
En el termini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei, el govern de la Generalitat 

de Catalunya ha d’establir el funcionament del Fons Climàtic.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 386
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (79)
De modificació de la disposició final cinquena

Cinquena. Fons Climàtic
En el termini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei, el govern de la Generalitat 

de Catalunya ha d’establir el funcionament del Fons Climàtic i ha d’incorporar una 
partida pressupostària ordinària per a la lluita contra el canvi climàtic.
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Esmena 387
GP de Catalunya Sí que es Pot (145)
D’addició a la disposició final cinquena

En el termini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei, el govern de la Generalitat 
de Catalunya ha d’establir el funcionament del Fons Climàtic, que transitòriament 
i fins que no estiguin desenvolupats els instruments de fiscalitat ambiental també 
incorporarà els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d’emissió del règim de 
comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte hivernacle que s’acordin amb l’Estat 
Espanyol.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 386 i 387.
«Cinquena. Fons Climàtic
El Govern, en el termini d’un any a comptar de l’aprovació d’aquesta llei, ha 

d’establir per reglament el funcionament del Fons Climàtic, que, transitòriament, 
fins que no estiguin desenvolupats els instruments de fiscalitat ambiental, ha d’in-
corporar els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d’emissió del règim de co-
merç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que s’acordin amb l’Estat 
espanyol i una partida pressupostària ordinària per a la lluita contra el canvi cli-
màtic.»

TEXT PRESENTAT

Sisena. Programes voluntaris de compensació d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i de reducció de la vulnerabilitat davant el canvi 
climàtic
En el termini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei, el departament de l’Admi-

nistració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de canvi climàtic ha 
d’establir el funcionament dels programes voluntaris de compensació d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle i de reducció de la vulnerabilitat davant el canvi 
climàtic.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 388
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (80)
De supressió de la disposició final sisena

De tot el text de la disposició.

Esmena 389
GP de Catalunya Sí que es Pot (147)
De supressió i addició a la disposició final sisena

En el termini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei, el departament de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de canvi climàtic ha 
d’establir un règim sancionador en cas d’incompliment dels objectius de reducció 
d’emissions que estableixi els organismes de control, els subjectes i la responsabi-
litat de cada subjecte dins de cada sector i en cas d’incompliment dels objectius el 
funcionament dels programes voluntaris de compensació d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle i de reducció de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic.
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Títol de la disposició final sisena

Esmena 390
GP de Catalunya Sí que es Pot (146)
De supressió i addició al títol de la disposició final sisena

Programes voluntaris de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle i de reducció de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic Règim sancionador

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 388.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 389 i 390.

TEXT PRESENTAT

Setena. Bonificacions, devolucions i ajuts a l’adquisició de carburants 
d’origen fòssil
En un termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el govern de 

la Generalitat de Catalunya ha de revisar les bonificacions, devolucions i d’altres 
mesures similars que s’apliquin directament a l’adquisició de carburants d’origen 
fòssil. Aquesta revisió inclou un calendari per a la seva progressiva eliminació i uns 
criteris que han de permetre que, mentre siguin vigents, la devolució o bonificació es 
faci atenent als principis d’eficiència, estalvi i contribució a les emissions de GEH.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 391
GP de Catalunya Sí que es Pot (149)
D’addició i supressió a la disposició final setena:

En un termini d’un dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el govern 
de la Generalitat de Catalunya ha de suprimir revisar les bonificacions, devolucions 
i d’altres mesures similars que s’apliquin directament a l’adquisició de carburants 
d’origen fòssil. Aquesta supressió es farà mitjançant revisió inclou un calendari pro-
gressiu per a la seva progressiva eliminació i uns criteris que han de permetre que, 
en l’any de vigència mentre siguin vigents de la devolució o bonificació, aquesta es 
faci atenent als principis d’eficiència, estalvi i contribució a la reducció de les emi-
ssions de GEH.

Esmena 392
GP de Junts pel Sí (57)
De modificació de la disposició final setena

Disposicions finals
Setena. Bonificacions, devolucions i ajuts a l’adquisició de carburants combusti-

bles d’origen fòssil
En un termini de un any dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el 

govern de la Generalitat de Catalunya ha de revisar les bonificacions, devolucions 
i d’altres mesures similars que s’apliquin directament a l’adquisició i consum de 
combustibles d’origen fòssil. Aquesta revisió inclou un calendari per a la seva pro-
gressiva eliminació i uns criteris que han de permetre que, mentre siguin vigents, la 
devolució o bonificació es faci atenent als principis d’eficiència, estalvi i contribució 
a les emissions de GEH. Tindrà una consideració especial en aquesta revisió la ma-
quinària que treballi al sector primari, ja que la seva activitat genera un retorn en 
forma d’embornal que compensa la generació de gasos de GEH, mentre no hi hagi 
un font d’energia alternativa viable.
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Esmena 393
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (81)
De modificació i supressió de la disposició final setena

Setena. Bonificacions, devolucions i ajuts a l’adquisició de carburants d’origen 
fòssil

En un termini de dos anys sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el 
govern de la Generalitat de Catalunya ha de revisar les bonificacions, devolucions 
i d’altres mesures similars que s’apliquin directament a l’adquisició de carburants 
d’origen fòssil. Aquesta revisió inclou un calendari per a la seva progressiva elimi-
nació en un termini màxim de 18 mesos i uns criteris que han de permetre que, men-
tre siguin vigents, la devolució o bonificació es faci atenent als principis d’eficiència, 
estalvi i contribució a les emissions de GEH.

Títol de la disposició final setena
Esmena 394
GP de Catalunya Sí que es Pot (148)
D’addició al títol de la disposició final setena

Supressió de bonificacions, devolucions i ajuts a l’adquisició de carburants d’ori-
gen fòssil.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 391, 
392, 393 consistent a suprimir la disposició final setena.

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 394.

TEXT PRESENTAT

Vuitena. Modificació del Decret 342/2011 de 17 de maig, de 
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat
En el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ac-

tualitzarà el Decret 342/2011 de 17 de maig, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, per tal de donar compliment a les noves funcions establer-
tes en aquesta llei en matèria de canvi climàtic.

TEXT PRESENTAT

Novena. Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció 
mecànica
1. Aquest impost és d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2018.
2. La implantació té lloc de manera gradual, tal i com s’indica a continuació:
– Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO

2
 superiors a 160 g/km: 

2018.
– Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO

2
 superiors a 140 g/km i me-

nors o iguals a 160 g/km: 2019.
– Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO

2
 menors o iguals a 140 g/

km: 2020.
– Comercials lleugers de la categoria N1 amb emissions de CO

2
 superiors a 140 

g/km: 2019.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 395
GP de Catalunya Sí que es Pot (150)
De supressió de tota la disposició final novena

De tot el text de la disposició.

Esmena 396
GP Socialista (56)
De supressió

Es suprimeix la disposició final novena.

Esmena 397
GP del Partit Popular de Catalunya (38)
De supressió de la disposició final novena

De tot el text de la disposició.

Esmena 398
GP de Junts pel Sí (58)
De modificació de la disposició final novena

«Novena. Impost sobre les emissions de CO
2
 dels vehicles de tracció mecànica. 

Entrada en vigor
1. Aquest impost és d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2018.
2. La implantació té lloc de manera gradual, tal i com s’indica a continuació:
• Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO

2
 superiors a 160 g/km: 2018

• Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO
2
 superiors a 140 g/km i me-

nors o iguals a 160 g/km: 2019
• Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO

2
 menors o iguals a 140 g/

km: 2020
• Comercials lleugers de la categoria N1 amb emissions de CO

2
 superiors a 140 

g/km: 2019
L’impost regulat en la secció segona del capítol 5 d’aquesta llei, entra en vigor 

l’1 de gener del 2018.»

Apartat 2
Esmena 399
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (82)
De supressió del punt 2 de la disposició final novena

De tot el text de l’apartat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 395, 
396, 397, 399 i el text del projecte consistent a eliminar les disposicions finals vui-
tena i novena.

El ponent relator anuncia la retirada de l’esmena 398.

TEXT PRESENTAT

Desena. Desenvolupament d’estratègies específiques en matèria 
d’energia
D’acord amb l’article 14, el departament de l’administració de la Generalitat de 

Catalunya competent en matèria d’energia ha de desenvolupar en un termini no su-
perior a un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les següents estratègies es-
pecífiques:
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a) El desenvolupament d’un marc normatiu que afavoreixi l’autoconsum energè-
tic a partir d’energies renovables.

b) El foment de la generació d’energia distribuïda i la implantació de xarxes de 
distribució d’energia intel·ligents.

ESMENES PRESENTADES

Addició de noves lletres
Esmena 400
GP de Junts pel Sí (59)
D’addició d’una nova lletra c, d, e a la disposició final desena

c) La promoció del model contractual de rendiment energètic amb garantia d’es-
talvi com a forma prioritària de col·laboració pública i privada per a la renovació 
energètica d’edificis i equipaments públics.

d) El desenvolupament i impuls d’una estratègia catalana d’infraestructures de 
recàrrega de vehicle elèctric que permeti el desplegament de punts de recàrrega vin-
culats als habitatges i llocs de feina aprofundint en la formació dels instal·ladors, 
dels administradors de finques i els promotors d’edificis

e) Realitzar la planificació i el desplegament de la xarxa ràpida estratègica per 
garantir la cobertura de subministrament en desplaçaments interurbans amb distàn-
cies màximes de 150 km o les que es determinin a mesura que avanci la tecnologia 
d’emmagatzematge elèctric

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 400.
La disposició final desena queda redactada de la manera següent:
«Desena. Desenvolupament d’estratègies específiques en matèria d’energia
D’acord amb l’article 14, el departament competent en matèria d’energia ha de 

desenvolupar, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
les estratègies específiques següents:

a) El desenvolupament d’un marc normatiu que afavoreixi l’autoconsum energè-
tic a partir d’energies renovables.

b) El foment de la generació d’energia distribuïda i la implantació de xarxes de 
distribució d’energia intel·ligents.

c) La promoció del model contractual de rendiment energètic amb garantia d’es-
talvi com a forma prioritària de col·laboració pública i privada per a la renovació 
energètica d’edificis i equipaments públics.

d) El desenvolupament i impuls d’una estratègia catalana d’infraestructures de 
recàrrega de vehicle elèctric que permeti desplegar punts de recàrrega vinculats als 
habitatges i llocs de feina i aprofundir en la formació dels instal·ladors, dels admi-
nistradors de finques i dels promotors d’edificis.

e) La planificació i el desplegament de la xarxa ràpida estratègica per a garantir 
la cobertura de subministrament en desplaçaments interurbans amb distàncies mà-
ximes de 150 quilòmetres o les que es determinin a mesura que avanci la tecnologia 
d’emmagatzematge elèctric.»

TEXT PRESENTAT

Onzena. Garantia d’accés als recursos bàsics d’energia i aigua
1. En l’àmbit de llurs respectives competències tant el govern de la Generalitat 

de Catalunya com, si s’escau, els ens locals, i amb l’objectiu de garantir l’accés uni-
versal de tota la població a un consum mínim, mínim vital, de determinats recursos 
bàsics, han d’impulsar els mecanismes necessaris que garanteixin aquest mínim vi-
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tal en el cas de subministraments d’energia elèctrica, combustibles no carburants i 
aigua.

2. D’acord amb l’apartat anterior, s’han de dissenyar tarifes socials amb preus re-
duïts o gratuïts que assegurin aquest mínim vital en els subministraments d’energia 
elèctrica, combustibles no carburants i aigua per a la població en situació de pobresa 
i risc d’exclusió social.

3. Els Departaments competents en matèria de benestar social, energia i aigua 
i, si s’escau, els ens locals, han de definir les condicions i la metodologia que per-
metin establir el consum mínim d’energia i aigua necessaris i les tarifes socials que 
assegurin la cobertura d’aquest mínim vital per a la població en situació de pobresa 
i risc d’exclusió social.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 401
GP de Ciutadans (29)
De modificació de la disposició final onzena que quedaria redactada de la 
següent manera

Onzena. Garantia d’accés als recursos bàsics d’energia i aigua
1. En l’àmbit de llurs respectives competències tant el govern de la Generalitat de 

Catalunya com, si s’escau, els ens locals, i amb l’objectiu de garantir l’accés univer-
sal de tota la població a un consum mínim vital de determinats recursos bàsics, han 
d’impulsar els mecanismes prestacionals necessaris que garanteixin aquest mínim 
vital en el cas de subministraments d’energia elèctrica, combustibles no carburants 
i aigua.

2. D’acord amb l’apartat anterior, s’han de dissenyar els mecanismes prestacio-
nals necessaris que assegurin aquest mínim vital en els subministraments d’energia 
elèctrica, combustibles no carburants i aigua per a la població en situació de po-
bresa i risc d’exclusió social.

3. Els departaments competents en matèria de benestar social, energia i aigua i, 
si s’escau, els ens locals, han de definir les condicions i la metodologia que perme-
tin establir el consum mínim d’energia i aigua necessaris que assegurin la cobertura 
d’aquest mínim vital per a la població en situació de pobresa i risc d’exclusió social.

Addició de nous apartats
Esmena 402
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (83)
D’addició d’un nou punt a la disposició final onzena

Onzena. Garantia d’accés als recursos bàsics d’energia i aigua
4. En l’àmbit de llurs respectives competències tant el govern de la Generalitat de 

Catalunya com, si s’escau, els ens locals, amb l’objectiu de mitigar la pobresa ener-
gètica, han d’oferir obligatòriament ajuts econòmics o subvencions a fons perdut per 
a la millora estructural de l’aïllament dels habitatges.

Addició d’una nova disposició final
Esmena 403
GP Socialista (57)
D’addició

S’addiciona una nova disposició final dotzena
«Disposició final dotzena. Composició i funcionament del Comitè del Canvi Cli-

màtic i del Consell Ciutadà pel Canvi Climàtic.
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la llei de Canvi Climàtic, 

s’haurà de regular la composició i el funcionament del Comitè del Canvi Climàtic i 
del Consell Ciutadà pel Canvi Climàtic.»
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Esmena 404
GP Socialista (58)
D’addició

S’addiciona una nova disposició final tretzena
«Disposició final tretzena. Avantprojecte de llei de l’Impost a les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle.
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei de Canvi Climàtic, 

el govern ha d’aprovar l’Avantprojecte de llei que reguli l’Impost a les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle que preveu l’article 33 d’aquesta Llei.»

Esmena 405
GP Socialista (59)
D’addició

S’addiciona una nova disposició final catorzena
«Disposició final catorzena. Avantprojecte de llei de la Biodiversitat i Patrimoni 

Natural
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei de Canvi Climàtic, 

el govern ha d’aprovar l’Avantprojecte de llei de la Biodiversitat i Patrimoni Natural 
que preveu l’article 12 d’aquesta Llei.»

Esmena 406
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (84)
D’addició d’una nova disposició final dotzena

Dotzena. Desenvolupament de la fiscalitat
Els tributs de la Generalitat de Catalunya que s’especifiquen en el capítol sobre 

fiscalitat ambiental d’aquesta llei hauran de ser desenvolupats en un termini màxim 
de 6 mesos amb l’instrument legal més adient i ser d’aplicació efectiva a partir de 
gener de 2018.

Esmena 407
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (85)
D’addició d’una nova disposició final tretzena

Tretzena. Pressupostos de carboni
Els pressupostos de carboni són d’obligatòria elaboració per part del govern de 

la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2018 i per períodes quinquennals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 401.
El text de la transacció amb l’esmena 407 consta a l’article 4 bis.
«Onzena. Garantia d’accés als recursos bàsics d’energia i aigua
1. El Govern i, si escau, els ens locals, en l’àmbit de les competències respectives, 

amb l’objectiu de garantir l’accés universal de tota la població a un consum mínim 
vital de determinats recursos bàsics, han d’impulsar els mecanismes prestacionals 
necessaris per a garantir-lo en el cas de subministraments d’energia elèctrica, com-
bustibles no carburants i aigua.

2. D’acord amb l’apartat 1, s’han de dissenyar els mecanismes prestacionals ne-
cessaris per a assegurar el mínim vital en els subministraments d’energia elèctrica, 
combustibles no carburants i aigua per a la població en situació de pobresa i risc 
d’exclusió social.

3. Els departaments competents en matèria de benestar social, energia i aigua i, 
si escau, els ens locals han de definir les condicions i la metodologia que permetin 
d’establir el consum mínim d’energia i aigua necessaris per a assegurar la cobertu-
ra del mínim vital per a la població en situació de pobresa i risc d’exclusió social.»

La ponent del GP CUP-CC anuncia la retirada de l’esmena 402.
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La Ponència recomana l’addició de noves disposicions finals amb el redactat se-
güent:

«Nova. Disposició final. Projecte de llei de prevenció dels residus i d’ús eficient 
dels recursos

El Govern ha de presentar al Parlament, en el termini de dos anys a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, un projecte de llei de prevenció dels residus i d’ús 
eficient dels recursos, com a llei marc que empari els canvis legislatius necessaris 
per a avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en la sosteni-
bilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i el residu zero.»

«Nova. Disposició final. Elaboració d’un projecte de llei de foment de l’agricul-
tura i la ramaderia sostenibles

El Govern ha d’elaborar un projecte de llei de foment de l’agricultura i la rama-
deria sostenibles.»

«Nova. Disposició final. Elaboració d’un projecte de llei de biodiversitat, patri-
moni natural i connectivitat biològica

El Govern ha d’elaborar un projecte de llei de biodiversitat, patrimoni natural i 
connectivitat biològica.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 404 i el 
text del projecte de llei amb el redactat següent:

«Disposició final nova. Elaboració del projecte de llei de l’impost sobre les acti-
vitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle

1. El Govern ha de presentar al Parlament el projecte de llei de l’impost sobre les 
activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle, de manera que 
el Parlament pugui aprovar la llei corresponent i l’impost pugui entrar en vigor el 
2019. En tot cas, el Govern n’ha d’aprovar l’avantprojecte abans de l’1 de desembre 
de 2017 i n’ha de donar compte a la comissió del Parlament competent en matèria 
de medi ambient.

2. El projecte de llei de l’impost sobre les activitats econòmiques que generen ga-
sos amb efecte d’hivernacle ha de tenir en compte, en tot cas, els aspectes següents:

a) L’impost ha de gravar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les 
activitats econòmiques.

b) Els ingressos derivats de l’impost s’han de destinar a la dotació del Fons del 
Canvi Climàtic.

c) El fet imposable de l’impost són les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
de les activitats econòmiques produïdes durant llur funcionament normal, anormal 
i excepcional.

d) Les activitats econòmiques a les quals s’ha d’aplicar l’impost són totes les acti-
vitats amb instal·lacions subjectes a la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, del 13 d’octubre, i també les activitats que inclou l’annex I.1 de la Llei 
20/2009, encara que no tinguin instal·lacions subjectes a la Directiva 2003/87/CE.

e) La quota s’ha de determinar en funció de la base imposable i del tipus imposi-
tiu, el qual ha de tenir caràcter progressiu en funció del volum de les emissions. Per 
a determinar el tipus impositiu, s’han de tenir en compte les càrregues fiscals direc-
tes i indirectes que incideixen en el preu total de les emissions de CO

2
 eq, de manera 

que aquest se situï en un valor estimat mitjà d’uns 10 € / tCO
2
 eq, que ha d’augmen-

tar biennalment fins a assolir un valor d’uns 30 € / tCO
2
 eq el 2025. Aquesta pro-

gressió temporal ha de tenir en compte els resultats de l’avaluació dels pressupostos 
de carboni. També s’han de tenir en compte els costos fixos derivats del seguiment, 
la notificació i la verificació (MRV, en anglès) en el cas de les instal·lacions que són 
dins el mercat de comerç de drets d’emissió.

f) El càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle s’ha de determinar 
a partir de l’equivalència en incidència climàtica de les emissions directes netes de 
diòxid de carboni, metà i òxid nitrós produïdes per l’activitat i derivades del consum 
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de combustibles fòssils, de llur procés productiu i de la gestió de dejeccions rama-
deres duta a terme dins l’explotació, si s’escau. Les metodologies de càlcul s’han de 
basar en procediments internacionalment validats.»

«Disposició final nova. Elaboració del projecte de llei de l’impost sobre les emi-
ssions portuàries de grans vaixells

1. El Govern ha de presentar al Parlament el projecte de llei de l’impost sobre les 
emissions portuàries de grans vaixells, de manera que el Parlament pugui aprovar 
la llei corresponent i l’impost pugui entrar en vigor el 2019. En tot cas, el Govern 
n’ha d’aprovar l’avantprojecte abans de l’1 de desembre de 2017 i n’ha de donar 
compte a la comissió del Parlament competent en matèria de medi ambient.

2. El projecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells 
ha de tenir en compte, en tot cas, els aspectes següents:

a) L’impost ha de gravar les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) durant les ma-
niobres d’atracament i durant l’estada del vaixell al moll.

b) Els ingressos derivats de l’impost s’han de destinar a la dotació del Fons per 
a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

c) La base imposable són els quilograms d’òxids de nitrogen emesos pel vaixell 
durant les maniobres i durant la seva estada al port. Les emissions de d’òxids de ni-
trogen s’han de calcular amb la metodologia establerta per la Unió Europea a tra-
vés de l’Agència Europea de Medi Ambient i utilitzant els factors d’emissió aprovats 
per aquesta.

d) La quota s’ha de determinar en funció de la base imposable i del tipus impo-
sitiu, que s’ha de situar en un valor estimat de 1000 € / tNOx.»

TEXT PRESENTAT

Annex I. Relació de contaminants a l’atmosfera inclosos en l’Inventari 
d’Emissions a l’Atmosfera de Catalunya (article 5 apartat 1)
a) Acidificadors, precursors d’ozó i gasos amb efecte d’hivernacle:
SOx: Òxids de sofre (SO

2
 + SO

3
).

NOx: Òxids de nitrògen (NO + NO
2
).

COVNM: Compostos Orgànics Volàtils No Metànics (s’exclouen els clorofluo-
rocarburs).

CH
4
: Metà.

CO: Monòxid de Carboni.
CO

2
: Diòxid de Carboni.

N
2
O: Òxid nitrós.

NH
3
: Amoníac.

SF
6
: Hexafluorur de sofre.

HFC: Hidrofluorocarburs.
PFC: Perfluorocarburs.
b) Metalls pesants:
As: Arsènic i els seus compostos sòlids i gasosos.
Cd: Cadmi i els seus compostos sòlids i gasosos.
Cr: Crom i els seus compostos sòlids i gasosos.
Cu: Coure i els seus compostos sòlids i gasosos.
Hg: Mercuri i els seus compostos sòlids i gasosos.
Ni: Níquel i els seus compostos sòlids i gasosos.
Pb: Plom i els seus compostos sòlids i gasosos.
Se: Seleni i els seus compostos sòlids i gasosos.
Zn: Zinc i els seus compostos sòlids i gasosos.
c) Partícules:
PM2,5: Partícules de diàmetre aerodinàmic inferior a 2,5 micres.
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PM10: Partícules de diàmetre aerodinàmic inferior a 10 micres.
PST: Partícules en suspensió totals.
d) Contaminants Orgànics Persistents (COP):
HCH: Hexaclorociclohexà.
PCP: Pentaclorofenol.
HCB: Hexaclorobenzè.
TCM: Tetraclorometà.
TRI: Tricloroetilè.
PER: Percloroetilè.
TCB: Triclorobenzè.
TCE: Tricloroetà.
DIOX: Dioxines i furans.
HAP: Hidrocarburs Aròmàtics Policíclics.
PCB: Policlorobifenils.

ESMENES PRESENTADES

Lletres b, c, d
Esmena 408
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (86)
De supressió de la lletres b, c, d de l’annex I

De tot el text de les lletres.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponent del GP CUP-CC anuncia la retirada de l’esmena 408.

TEXT PRESENTAT

Annex II. Contingut mínim de l’informe a què fa referència l’article 28 
apartat 2
a) Inventari d’emissions de GEH.
b) Mesures d’estalvi i eficiència energètica i en l’ús de l’aigua en edificis.
c) Mesures de reducció en la generació i millora de la gestió de residus.
d) Grau d’eficiència energètica dels edificis i instal·lacions.
e) Mesures d’implantació d’energies renovables.
f) Mesures de foment del transport col·lectiu.
g) Mesures per a la introducció de vehicles amb baixes emissions de CO

2
.

h) Actuacions en matèria d’ambientalització de la contractació pública, amb es-
pecial incidència en els grups de productes definits com a prioritaris per la UE així 
com els establerts en les guies d’ambientalització de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Addició de nous annexos
Esmena 409
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (87)
D’addició d’un nou annex III

Annex III. Productes sotmesos a avaluació de petjada de carboni
Els productes sotmesos a avaluació de petjada de carboni segons els contin-

guts establerts en l’article sobre Avaluació de la petjada de carboni de productes 
d’aquesta llei són:

1. Productes i materials per a la construcció comercialitzats a Catalunya i Aran.
2. Productes alimentaris frescos o processats comercialitzats a Catalunya i Aran, 

d’etiquetatge obligatori.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 409 i el 
text del projecte, consistent a incorporar un nou annex amb el redactat següent:

«Annex III. Productes sotmesos a avaluació de la petjada de carboni
Els productes sotmesos a avaluació de la petjada de carboni segons el que esta-

bleix l’article sobre Avaluació de la petjada de carboni de productes d’aquesta llei 
són:

a) Productes i materials per a la construcció comercialitzats a Catalunya.
b) Productes industrials finals comercialitzats a Catalunya.»

TEXT PRESENTAT

Preàmbul
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC per les seves si-

gles en anglès) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el 
clima i llur correlació directa amb l’activitat humana. L’últim informe conclou que 
l’origen de l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és 
fonamentalment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95% i està cau-
sat, essencialment, per les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) pro-
vocades per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.

El canvi climàtic i els impactes derivats d’aquest fenomen és un dels reptes ac-
tuals de caràcter global més importants que les societats han d’afrontar. Encarar 
aquest repte exigeix una transformació profunda dels actuals models energètics i 
productius i un compromís mundial al més alt nivell. L’escalfament global no és 
exclusivament un problema ambiental, i passa a ser un concepte holístic que afecta 
multitud d’àmbits, tot i convertint-se en una qüestió cabdal que afecta l’economia, 
el comerç, la seguretat alimentària, l’accés a l’aigua, les infraestructures, la salut i 
influirà cada vegada més en les polítiques mundials, nacionals i locals. L’alteració 
de les variables climàtiques (temperatura, precipitació, humitat, velocitat del vent, 
temperatura de l’aigua de mar, etc) i l’augment en la freqüència i intensitat dels fe-
nòmens meteorològics extrems (sequeres, inundacions, onades de calor) ja suposen 
ara un risc per als ecosistemes i per a les persones.

Cal afrontar amb seriositat el repte del canvi climàtic. De fet, la ciència ha asse-
nyalat que les concentracions de GEH a l’atmosfera han assolit ja el 2013 la xifra de 
400 parts per milió, un llindar que mai no s’havia assolit des de fa més de 800.000 
anys. Els danys i les pèrdues derivats de fenòmens naturals han passat dels 50 mil 
milions de dòlars en la dècada dels anys 80, als més de 200 mil milions de dòlars 
en la darrera dècada, dels quals tres quartes parts són conseqüència de fenòmens 
meteorològics extrems.

Així, les tres últimes dècades han estat cadascuna d’elles més càlida que l’an-
terior, i la corresponent al 2001-2010 ha estat la més càlida mai registrada des que 
es van començar a realitzar mesures instrumentals en l’època moderna i de manera 
global (cap al 1850). Aquest escalfament ha estat acompanyat per una ràpida dis-
minució del gel marí de l’Àrtic i una acceleració de la pèrdua de la massa neta de 
les capes de gel de l’Antàrtida i Groenlàndia, així com de la resta de glaceres del 
món. Com a resultat de la fosa generalitzada del gel marí i de l’expansió tèrmica de 
l’aigua del mar, la mitjana mundial del nivell del mar ha augmentat uns 3 mm per 
any, aproximadament el doble de la tendència observada durant el segle xx (1,6 mm 
per any). El nivell mitjà del mar a nivell mundial és uns 20 cm més alt que al 1880. 
S’estima que la temperatura mitjana anual mundial a la superfície de la terra i de 
l’oceà durant la dècada 2001-2010 ha estat de 14,47ºC, és a dir, +0,47ºC respecte de 
la mitjana mundial del període 1961-1990 (14,0ºC) i +0,21ºC per sobre de la dècada 
anterior (1991-2000). Tots els anys del darrer decenni, excepte 2008, s’han comptat 
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entre els 10 anys més càlids dels quals es té registre. L’any més càlid mai registrat 
a nivell global ha estat el 2010, amb una anomalia de temperatura mitjana estimada 
de +0,54ºC respecte la mitjana climàtica 1961-1990, seguit molt de prop pel 2005.

A Catalunya, com a la resta del món, també s’ha produït un augment de la tem-
peratura mitjana anual, avaluat en 0,22ºC per dècada per al període 1950-2013; una 
reducció de les precipitacions a l’estiu del 5,4% per dècada; un increment contrastat 
de la temperatura del mar de 0,3ºC per dècada en el període 1974-2013. A més a 
més, l’estratègia d’adaptació als impactes del canvi climàtic aprovada per la Comis-
sió Europea el 2013, identifica tota la conca mediterrània com una de les zones més 
vulnerables d’Europa al canvi climàtic.

II
El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la 

necessitat d’actuar es produí l’any 1992 en aprovar-se el Conveni Marc de les Naci-
ons Unides sobre canvi climàtic, que va permetre, el 1997, la signatura del Protocol 
de Kyoto, amb la finalitat de limitar el creixement i aconseguir una estabilització 
de les concentracions de GEH a l’atmosfera. Les successives Conferències de les 
Parts (COP, per les sigles en anglès) que se celebren anualment en diverses ciutats 
del món realitzen el seguiment de l’acompliment del Protocol i, alhora, establei-
xen les diverses línies d’actuació que han de guiar les polítiques públiques per tal 
d’aconseguir reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (mitigació) i, a 
la vegada, preveure estratègies en les zones més vulnerables als impactes del canvi 
climàtic (adaptació).

Dins d’aquest marc internacional, la Unió Europea ha assumit el paper de lide-
ratge en les polítiques sobre eficiència energètica i canvi climàtic; cal destacar el 
que es coneix com a Paquet Legislatiu d’Energia i Clima 2013-2020. Es tracta d’un 
conjunt de directives que marquen com a objectius incrementar l’ús de les energies 
renovables fins a un 20% del consum brut d’energia final, reduir en un 20% el con-
sum d’energia primària gràcies a un increment de l’eficiència energètica, i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 20% en l’horitzó de l’any 2020 en 
relació a l’any 1990. Així mateix, s’ha creat i regulat un mercat de comerç de drets 
d’emissió de GEH a nivell europeu.

La creació d’aquest mercat de comerç de drets d’emissió ha suposat l’aplica-
ció dels instruments del mercat al servei de la reducció de les emissions de GEH. 
Ara bé, les emissions incloses dins d’aquest mecanisme suposen aproximadament la 
meitat de les emissions a nivell de la Unió Europea. La resta d’emissions correspon 
als anomenats sectors difusos. Per fer front a aquestes emissions, la Unió Europea 
va establir un sistema de repartiment de càrregues entre els països mitjançant la De-
cisió núm. 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009 
sobre l’esforç dels Estats membres per reduir les seves emissions de GEH amb la 
finalitat de complir els compromisos adquirits per la Comunitat fins el 2020. Aques-
ta Decisió pren com a any de referència l’any 2005, el primer any en què va entrar 
en vigor el mercat de drets d’emissió i, per tant, el primer any en el que es produïa 
la diferenciació entre emissions sotmeses al comerç de drets d’emissió i emissions 
dels sectors difusos. L’objectiu fixat a l’Estat espanyol va ser d’una reducció l’any 
2020 d’un 10% respecte els nivells del 2005. Atès que aquestes emissions correspo-
nen a sectors com el transport, l’habitatge, els residus, l’agricultura i la ramaderia 
o els gasos fluorats, sectors on Catalunya disposa de competències, cal repetir el 
mateix esquema que va utilitzar la Unió Europea però a nivell de l’Estat espanyol, 
establint així objectius territorialitzats que facilitin una veritable governança multi-
nivell. Sense aquest mecanisme es fa extremadament difícil poder garantir el com-
pliment de l’objectiu establert per la Unió Europea. Aquesta territorialització d’ob-
jectius que Catalunya està disposada a assumir necessitaria també de l’establiment 
dels recursos econòmics adients, tal i com la Unió Europea va posar en mans dels 
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Estats amb el repartiment dels recursos econòmics procedents de la generalització 
del mecanisme de la subhasta a la tercera fase del mercat de comerç de drets d’emis-
sió (2013-2020), o mitjançant d’altres recursos econòmics que es puguin generar en 
aplicació d’una reforma de la fiscalitat que, sense augmentar la càrrega impositiva, 
gravin determinats usos que tenen un fort impacte en les emissions de GEH.

L’objectiu establert a nivell de la Unió Europea per a l’any 2020 no és però un 
punt d’arribada, sinó que de fet constitueix una primera etapa en el camí de reducció 
de les emissions. En aquest sentit el Consell Europeu, a l’octubre del 2009 va reco-
nèixer, tot i fent seves les recomanacions del Grup Intergovernamental d’Experts en 
Canvi Climàtic, que en l’horitzó del 2050 Europa i el conjunt d’economies desenvo-
lupades hauria de situar aquesta reducció en el nivell d’un 80-95% per sota dels va-
lors del 1990, si es volia limitar l’increment de la temperatura mitjana a 2ºC respecte 
l’època preindustrial. Aquesta mirada a mig termini implica l’establiment d’un full 
de ruta que cobreixi quins han de ser els objectius a assolir en el període 2020-2050.

Catalunya ja fa temps que treballa per reduir les seves emissions. De fet, des de 
l’any 2005 va iniciar un camí de reducció de les seves emissions que l’han situat 
actualment dins el marc de compliment dels compromisos de Kyoto. L’aplicació de 
polítiques en matèria de recollida selectiva de residus, la implantació de polítiques 
de peatges segons la categoria ambiental dels vehicles o els incentius a la millora en 
l’eficiència energètica, entre d’altres línies d’actuació, han contribuït a aquesta situa-
ció. Avançar encara més significa també avançar vers l’establiment de mecanismes 
que permetin accedir a fonts de finançament.

III
Els compromisos en mitigació i adaptació s’han establert sempre a nivell d’Es-

tats, en una construcció de dalt cap a baix (top-down); ara bé, durant els darrers 
anys, tal i com ha estat reconegut per les Nacions Unides, el paper dels governs na-
cionals, regionals i locals és cabdal en l’èxit de la política climàtica. Així, la cons-
trucció de baix cap a dalt (bottom-up) es basa en el nivell competencial, de res-
ponsabilitat i d’intervenció d’aquells ens que en llenguatge de les Nacions Unides 
s’anomenen «subnations». Aquest és el cas de Catalunya, amb àmplies competències 
i, per tant, amb una gran capacitat per incidir tant en el nivell d’emissions de GEH, 
molt especialment per a les emissions difuses (transport, mobilitat, agricultura, resi-
dus, aigua), com en les mesures d’adaptació als impactes sobre els diversos territo-
ris (Pirineus, zona litoral, Delta de l’Ebre), sistemes físics (boscos, aigua, costes) i 
sectors socioeconòmics (salut, infraestructures, agricultura, gestió forestal, turisme, 
habitatge) més vulnerables al canvi climàtic.

Cal disposar, en coherència amb el paràgraf anterior, d’un marc legal propi adap-
tat a la realitat política, social, econòmica, ambiental i cultural de Catalunya que 
permeti clarificar i desenvolupar de forma plena tots aquells aspectes que en matè-
ria de política climàtica han de guiar les accions de les institucions i de la societat 
catalanes per dotar de més solidesa llur actuació. El desenvolupament d’una llei del 
canvi climàtic suposa també vetllar perquè en els àmbits amb concurrència de com-
petències amb l’Administració General de l’Estat, el seu desenvolupament sigui co-
herent amb els objectius d’aquesta llei, sobretot en camps com l’energia, la gestió de 
l’aigua o les infraestructures.

En relació amb el títol competencial, aquesta Llei és una norma substancial-
ment ambiental. El seu objectiu i llurs finalitats li atorguen ineludiblement aquest 
caràcter. La competència sobre protecció del medi ambient es configura com una 
competència compartida, en la qual correspon a l’Estat espanyol la determinació 
de la normativa bàsica (article 149.1.23 de la Constitució). Aquesta normativa bà-
sica, però, no pot tenir un extensió tal que impedeixi a la Generalitat de Catalu-
nya l’establiment de polítiques pròpies en aquest àmbit o que buidi de contingut la 
competència autonòmica, principi que reiteradament ha estat sancionat pel Tribunal 
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Constitucional i que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull en el seu article 111, 
delimitant l’abast del que s’ha d’entendre per normativa bàsica. L’article 144.1.i) de 
l’Estatut atribueix també a la Generalitat de Catalunya la competència en matèria 
de regulació del règim d’autorització i seguiment de l’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle i l’article 144.5 del mateix cos legal atribueix a la Generalitat de Cata-
lunya la competència per l’establiment d’un Servei Meteorològic propi, competència 
que entre d’altres inclou el subministrament d’informació meteorològica i climàtica, 
incloent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions meteorològiques 
de risc, i també la recerca en aquests àmbits i l’elaboració de la cartografia climàtica.

Tanmateix, no es pot desconèixer que pel caràcter complex i transversal del can-
vi climàtic, aquesta Llei incideix també en d’altres àmbits sectorials atès que, per 
poder assolir la voluntat expressada a la llei de contribuir a una societat sostenible, 
amb baixes emissions i millor adaptada als impactes del canvi climàtic, caldrà una 
actuació dels diversos sectors econòmics i sobre els sistemes naturals, ja sigui com 
a subjectes actius per a la reducció de les emissions o per minimitzar els efectes que 
el canvi climàtic pot produir en aquests sectors i sistemes.

Aquest caràcter transversal –reconegut expressament per l’article 46.3 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya– determina que l’acció dels poders públics per fer 
front al canvi climàtic haurà de desenvolupar-se per mitjà d’altres títols competen-
cials que al·ludeixen a matèries que poden veure’s afectades per la lluita contra el 
canvi climàtic. Àrees i àmbits com l’agricultura, la ramaderia, els recursos hídrics, 
l’energia, l’habitatge, la mobilitat, la salut, el turisme, els sectors industrials, les in-
fraestructures, la gestió forestal, la protecció civil, etc [...] es veuran afectats d’una 
o altra manera. Així mateix, el desenvolupament de les polítiques sectorials en ca-
dascun d’aquests àmbits tenen el seu impacte sobre la intensificació o mitigació del 
canvi climàtic.

En efecte, són diversos els preceptes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que 
atorguen a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en l’exercici dels 
dos principals eixos d’actuació vers el canvi climàtic: la mitigació i l’adaptació. Cor-
respon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’agricul-
tura, ramaderia i gestió forestal; en la gestió del cicle de l’aigua; en l’àmbit de caça 
i pesca marítima i recreativa; en matèria d’emergències i protecció civil; en matèria 
d’habitatge; en infraestructures del transport i, per tant, la competència exclusiva 
sobre ports, aeroports i heliports que no siguin d’interès general; dels transports ter-
restres, de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable, transport marítim 
i fluvial; en espais naturals; en matèria d’ordenació del territori i del paisatge, del 
litoral i de l’urbanisme; en l’àmbit de recerca, desenvolupament i innovació tecnolò-
gica; en matèria de salut; i en l’àmbit del turisme.

L’article 133 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de 
Catalunya la competència compartida en matèria d’energia, competència que inclou 
en tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica. 
A aquests efectes cal destacar la importància de l’energia en el conjunt d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya. Així, el conjunt del cicle energètic 
(producció, transformació, transport, distribució i consum d’energia) representa el 
76,8% de les emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya i el 93% 
de les emissions de CO

2
. Aquestes dades mostren que per abordar la lluita contra les 

causes de l’escalfament global són clau les polítiques energètiques i totes aquelles 
altres polítiques que incideixen bé sigui sobre l’oferta d’aquesta energia com, molt 
especialment, sobre la seva demanda, afavorint uns models de consum eficients i 
responsables en àmbits com el transport, la mobilitat, l’urbanisme, l’habitatge, etc.

Totes aquestes actuacions tenen un evident impacte sobre l’economia, però de 
cap manera som davant una normativa que tingui per objectiu l’ordenació de l’acti-
vitat econòmica. Els efectes que es puguin derivar sobre l’economia de l’aplicació de 
la llei tenen un caràcter col·lateral, atès que com ja s’ha indicat aquesta és una Llei 
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ambiental. Certament la Constitució, en el seu article 149.1.13, estableix per a l’Estat 
espanyol la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació gene-
ral de l’activitat econòmica, però la jurisprudència constitucional ha considerat en 
reiterades ocasions que aquest títol competencial no l’habilita per dictar qualsevol 
normativa; només aquella que reguli o ordeni, de manera directa i significativa, l’ac-
tivitat econòmica general, i sempre que la regulació que s’hi empara contingui un 
conjunt de mesures rellevants amb vistes a establir el règim d’ordenació d’un sector 
econòmic concret, que no és el cas d’aquesta Llei.

IV
La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte en què la contribució dels go-

verns nacionals i locals és fonamental en tant que moltes de les polítiques a desenvo-
lupar per aquestes institucions de govern incideixen sobre els processos que alteren 
la composició de l’atmosfera i la capacitat d’adaptació als impactes. En concret, el 
paper de les Comunitats Autònomes per fer front al canvi climàtic és essencial, tant 
pel que fa a les actuacions d’adaptació com a les de mitigació. S’estima que el 80% de 
les accions per fer front al canvi climàtic es duen a terme a nivell de les subnations.

L’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic ha de permetre reforçar el posiciona-
ment internacional i el lideratge que fins ara ha mantingut Catalunya en els fòrums 
internacionals, en situar-se com una nació capdavantera no només per l’assistència 
de manera ininterrompuda a les cimeres mundials de les Conferències de les Parts 
del Conveni Marc de les Nacions Unides d’ençà l’any 2003, sinó també per la feina 
feta en el camp de l’acció climàtica. Així, l’any 2005, la Generalitat de Catalunya i 
l’Institut d’Estudis Catalans publiquen el Primer informe sobre el canvi climàtic a 
Catalunya, informe que s’actualitzà i amplià el desembre del 2010. El desembre del 
2006, mitjançant el Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració par-
cial del Departament de Medi Ambient i Habitatge, es crea l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic que, en el decurs dels anys, ha anat construint un conjunt d’instru-
ments de planificació sectorial, plans, estratègies i programes, aprovats mitjançant 
diferents Acords del Govern, que si bé no tenen el caràcter de normes jurídicament 
vinculants, s’articulen com a eixos estratègics de la política catalana vers el canvi 
climàtic. A nivell del govern de la Generalitat de Catalunya és la Comissió Interde-
partamental del Canvi Climàtic qui coordina i supervisa les polítiques climàtiques.

Entre aquestes polítiques cal esmentar el Pla marc de mitigació del canvi climà-
tic a Catalunya (2008-2012), aprovat la tardor del 2008; el Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya (PECACC 2012-2020), elaborat pels Departament d’Empresa 
i Ocupació mitjançant l’Institut Català d’Energia i el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, aprovat l’octubre del 2012; l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 
Climàtic, horitzó 2013-2020 (ESCACC), aprovada el novembre del 2012; el Progra-
ma d’Acords Voluntaris que ja agrupa més d’un centenar d’empreses, organitzacions 
i entitats; la incorporació del vector canvi climàtic en l’avaluació ambiental del pla-
nejament urbanístic per tal de donar compliment al que preveu la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. Altres mesures d’acció climà-
tica han estat la creació de centres de recerca, el desenvolupament i participació de 
molts municipis en la iniciativa europea del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, la par-
ticipació en l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic o l’Estratègia d’Implantació 
del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT) per al període 2010-2015.

La Llei també incideix en aspectes relatius a les administracions locals, cabdals 
per aconseguir que l’aplicació de les polítiques en matèria de canvi climàtic sigui 
efectiva Així, els governs locals de Catalunya, d’acord amb l’article 84.2 de l’Esta-
tut, disposen de competències pròpies en l’àmbit de les polítiques tant de mitigació 
com d’adaptació al canvi climàtic, i concretament, sobre les matèries següents: l’or-
denació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística, la conservació 
i el manteniment dels béns de domini públic local; la protecció civil i la prevenció 
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d’incendis; la formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient 
i el desenvolupament sostenible, i la regulació, la gestió i la vigilància de les activi-
tats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya, 
entre d’altres.

La voluntat dels ens locals a Catalunya en la contribució activa a la recerca de 
solucions als reptes del canvi climàtic, tant pel que fa a la mitigació d’emissions de 
GEH com pel que fa a l’adaptació als impactes, ha quedat ben palesa amb llur parti-
cipació en les iniciatives europees del «pacte d’Alcaldes i Alcaldesses» i «Alcaldes i 
Alcaldesses per l’adaptació», unes iniciatives que suposen l’assumpció del compro-
mís amb els objectius establerts per la Unió Europea a nivell local.

En aquest context, la Llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coor-
dinació i possibilitar que tant les administracions nacional com local, així com els 
diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials 
amb els objectius de reducció de GEH i d’adaptació als impactes del canvi climàtic. 
La integració de l’acció climàtica en les planificacions i programacions sectorials 
mitjançant la Llei de Canvi Climàtic ha de permetre que aquest marc normatiu sigui 
un mitjà adequat en l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i sostenible, 
amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic. 
La Llei ha d’esdevenir un veritable motor de canvi que contribueixi a què la sortida 
de la crisi es faci des d’un creixement econòmic intel·ligent, basat en el coneixement 
i la innovació, amb un ús més eficaç dels recursos tot i fomentant la cohesió econò-
mica, social i territorial.

V
Amb aquesta Llei es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, 

aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, tot i afavorint la transició 
cap a un model baix d’emissions en GEH i, alhora, estimulant l’estalvi i l’eficiència 
en l’ús dels recursos (energia, aigua, sòl, materials, residus). En segon lloc, reforçar 
les diverses estratègies i plans que s’han elaborat durant els darrers anys en l’àmbit 
del canvi climàtic. En tercer lloc, promoure i garantir la coordinació de tots els ins-
truments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació 
de totes les administracions públiques catalanes, així com el foment de la partici-
pació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics. En quart lloc, 
esdevenir un país avançat en la investigació i implementació de noves tecnologies. 
Finalment, visualitzar el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de coope-
ració com en la participació als fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

Pel que fa a l’estructura, aquesta Llei consta de cinquanta articles, agrupats en un 
capítol preliminar, 6 capítols, vuit disposicions addicionals, cinc disposicions transi-
tòries i onze disposicions finals.

El capítol preliminar determina l’objecte de la Llei, en detalla les responsabili-
tats, concreta l’àmbit d’aplicació i estableix les definicions a les quals fan referència 
les disposicions de la Llei.

El capítol primer conté la regulació dels objectius relatius a les polítiques de mi-
tigació; s’estableixen, d’una banda, uns objectius de reducció d’emissions viables 
però necessàriament ambiciosos, tractors de la transició de Catalunya vers un mo-
del de desenvolupament sostenible; de l’altra banda, es crea l’Inventari d’Emissions 
a l’Atmosfera de Catalunya, d’acord amb les previsions de la Llei 34/2007 i com a 
complement de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, 
que actualment està en funcionament com a sistema de detecció dels nivells d’im-
missió dels principals contaminants. La Llei preveu també en aquest capítol els me-
canismes adients i la metodologia per a elaborar anualment l’Inventari d’Emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle de Catalunya que s’obté a partir de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle inclosos a l’Inventari d’Emissions a l’Atmosfera 
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de Catalunya i l’evolució dels embornals, i en base els criteris definits per la Unió 
Europea i el Grup Intergovernamental d’Experts en canvi climàtic.

El capítol segon es refereix als objectius d’adaptació; recull els requisits que han 
de contenir els instruments de planificació i programació sectorials amb la finalitat 
d’assolir una coordinació intersectorial per tal que la legislació sectorial catalana 
s’adapti al nou marc regulador. Es reforça el paper del Servei Meteorològic de Ca-
talunya per tal de disposar del millor coneixement disponible en matèria de projec-
cions climàtiques i regionalització.

El capítol tercer es dedica a la integració dels objectius i l’establiment de mesu-
res per aconseguir aquests objectius mitjançant la introducció de la perspectiva del 
canvi climàtic en totes les polítiques sectorials de les Administracions Públiques. 
Es recullen disposicions en relació amb el sector agrícola i ramader, de l’aigua, de 
la biodiversitat, dels boscos i la gestió forestal, del sector energètic, de la indústria, 
els serveis i el comerç, de les infraestructures, dels residus, de la salut, del transport 
i la mobilitat, del turisme, de les universitats i la recerca, així com de l’urbanisme 
i l’habitatge.

El capítol quart delimita el nou model organitzatiu que es va consolidar amb 
l’aprovació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, i recull les competències i les responsabilitats en la pla-
nificació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya. Es reforça el paper 
de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat que té, entre 
altres funcions, impulsar accions de caràcter transversal entre els diferents departa-
ments per tal de disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle respon-
sables del canvi climàtic i impulsar-ne l’adaptació als impactes, desplegant així el 
marc competencial definit per l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia aprovat 
el 2006.

En el mateix capítol i en el marc dels principis rectors de la Unió Europea i dels 
tres pilars sobre els que es basa el Conveni d’Aarhus, s’articula el dret dels ciutadans 
a participar en els processos de presa de decisions que s’adoptin en matèria de canvi 
climàtic, i es regula la naturalesa, finalitats, composició i funcions del Consell Cata-
là del Clima com a òrgan de participació d’organitzacions i institucions representati-
ves d’interessos diversos. S’estableixen diferents instruments per facilitar l’avaluació 
i el seguiment de les mesures en matèria de mitigació i adaptació dels plans d’acció 
sectorial, i es determina la integració de l’avaluació que elaborarà un grup d’experts 
en l’informe que la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic elevarà al Go-
vern i al Parlament, amb una periodicitat màxima de tres anys. S’articula també la 
col·laboració del govern de la Generalitat de Catalunya amb els ens locals en la pla-
nificació i el finançament de les polítiques climàtiques.

S’estableixen diversos articles sobre l’exemplificació de l’administració pública: 
l’obligació que els edificis que es construeixin siguin de consum d’energia gairebé 
nul, termini que en el cas dels edificis públics s’avança un any abans de la seva en-
trada en vigor. S’anuncia també l’obligació requerida pel Reial decret 235/2013, de 
5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis, que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 
2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig, relativa a l’eficièn-
cia energètica dels edificis, en el sentit de disposar del certificat d’eficiència energè-
tica. S’hi inclou l’habilitació d’un percentatge mínim de consum d’energia d’origen 
renovable per a determinades instal·lacions públiques, o l’obligatorietat de disposar 
d’un programa de reducció d’emissions de GEH per als edificis, instal·lacions o ser-
veis dels departaments de la Generalitat de Catalunya. El capítol quart clou amb un 
article sobre la simplificació i racionalització administratives, amb l’objectiu d’eli-
minar progressivament certes barreres administratives que dificultin el desenvolu-
pament d’actuacions de mitigació i adaptació, i amb un article sobre col·laboració i 
cooperació internacional.
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El capítol cinquè introdueix nous instruments de fiscalitat ambiental o ecològica 
per tal de fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes 
ambientals i menys malbaratadores de recursos naturals escassos. Fa molt de temps 
que la Unió Europea ha proclamat que el principi «qui contamina, paga» ha d’ori-
entar la política ambiental, i cal entendre-ho en un sentit no només reparador sinó 
preventiu i, alhora, d’internalització dels costos ambientals associats a les activitats 
i els serveis. La Llei incorpora una nova figura impositiva com és l’impost sobre les 
emissions de CO

2
 en vehicles turismes i furgonetes, que incentivi canvis en el com-

portament ambiental i aposti per models més sostenibles.
El capítol sisè inclou un ventall d’instruments per al compliment dels objectius 

de la llei. En particular, es crea el Fons Climàtic, que haurà de nodrir-se –entre 
d’altres– amb els recursos procedents de la territorialització del Fons de Carboni 
per a una economia sostenible creat pel govern de l’Estat mitjançant el Reial decret 
1494/2011, de 24 d’octubre, el qual regula tant el Fons de Carboni per a una Eco-
nomia Sostenible com el règim del comerç de drets d’emissió. Cal recordar que en 
el nou règim establert per la Llei 13/2010, de modificació de la Llei 1/2005, de 9 
de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle per a perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets 
d’emissió i incloure en el mateix l’aviació, l’assignació de drets d’emissió a les em-
preses de la Unió Europea es farà mitjançant el nou règim de subhasta, i els ingres-
sos derivats d’aquests s’han de destinar a polítiques de canvi climàtic. Aquest pro-
cediment generarà una quantitat de recursos econòmics que es distribuirà entre els 
diferents estats membres de conformitat amb els criteris que estableix la directiva 
2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009, per la qual 
es modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i ampliar el règim comu-
nitari de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, i que hauria 
de permetre impulsar actuacions per mitigar les emissions de canvi climàtic i adap-
tar-se als impactes i promoure, a l’ensems, la transició vers una economia baixa en 
carboni i eficient en l’ús dels recursos. Les comunitats autònomes i els ens locals 
tenen assignades competències en els àmbits que poden contribuir de forma més 
decidida a la mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle 
(residus, habitatges, transport, agricultura, etc.) i a l’adaptació als impactes del can-
vi climàtic. El nou model que aquesta llei implanta va dirigit a acostar els objectius 
dels Estats a les mesures que es prenen en l’àmbit nacional i local, on es concentren 
part de les competències en aquesta matèria, i consensuar els criteris de repartiment.

D’acord amb això, en el mateix capítol es fa referència als Programes volunta-
ris com a instrument de foment amb la finalitat de donar suport a la participació 
d’empreses, administracions i altres institucions i organitzacions en projectes i pro-
grames voluntaris de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de 
reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. Els darrers articles de 
la Llei fan referència a la promoció, innovació i desenvolupament del coneixement, 
mitjançant la creació d’una plataforma digital i la col·laboració amb els centres de 
recerca; a la participació pública en les polítiques climàtiques, vetllant per facilitar 
una informació adequada als ciutadans; i a la difusió del coneixement i sensibilitza-
ció com a elements indispensables en l’avenç de les polítiques climàtiques.

Finalment i de conformitat amb les previsions fixades en l’article 42 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i en el Pla de l’energia i canvi climàtic (PECAC 2012-
2020), i tenint en compte la necessitat urgent de legislar sobre aquest qüestió, la 
Llei, mitjançant una disposició final, aborda l’accés a determinats recursos bàsics, 
i estableix com una nova prioritat social la lluita contra la pobresa energètica, un 
fenomen creixent en la nostra societat sobretot en aquells col·lectius més necessitats 
de protecció, especialment els que són en situació de pobresa i risc d’exclusió social.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 410
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del preàmbul

El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC per les seves si-
gles en anglès) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el 
clima i llur correlació directa amb l’activitat humana. L’últim informe conclou que 
el canvi climàtic i la seva manifestació més visible, l’origen de l’escalfament global, 
i del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb 
un nivell de probabilitat superior al 95% i està causat, essencialment, per les emi-
ssions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) provocades per l’ús de combustibles 
fòssils i el canvi en els usos del sòl i les activitats agràries agricultura.

El canvi climàtic i els impactes derivats d’aquest fenomen és un dels reptes ac-
tuals de caràcter global més importants que les societats han d’afrontar. Encarar 
aquest repte exigeix una transformació profunda dels actuals models energètics i 
productius i un compromís mundial al més alt nivell. L’escalfament global no és 
exclusivament un problema ambiental i passa a ser un concepte holístic que afecta 
Incideix en multitud d’àmbits, tot i convertint-se en una qüestió cabdal que afecta la 
biodiversitat l’economia, el comerç, la sobirania seguretat alimentària, l’accés a l’ai-
gua, les infraestructures, la salut i per aquest motiu influirà cada vegada més en les 
polítiques mundials, nacionals i locals. L’alteració de les variables climàtiques (tem-
peratura, precipitació, humitat, velocitat del vent, temperatura de l’aigua de mar, 
etc) i l’augment en la freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems 
(sequeres, inundacions, onades de calor) ja suposen ara un risc per als ecosistemes 
i per a les persones.

Cal afrontar amb seriositat el repte del canvi climàtic. De fet, la ciència ha di-
ferents centres de recerca internacionals han assenyalat que les concentracions de 
GEH CO

2
 a l’atmosfera han assolit ja el 2013 la xifra de 400 parts per milió, un 

llindar que mai no s’havia assolit des de fa més de 800.000 anys, segons demostren 
les dades obtingudes de les bombolles d’aire dels testimonis de gel. Els danys i les 
pèrdues derivats de fenòmens naturals han passat dels 50 mil milions de dòlars en 
la dècada dels anys 80, als més de 200 mil milions de dòlars en la darrera dècada, 
dels quals tres quartes parts són conseqüència de fenòmens meteorològics extrems.

Així, les tres últimes dècades han estat cadascuna d’elles més càlida que l’an-
terior, i la corresponent al 2001-2010 ha estat la més càlida mai registrada des que 
es van començar a realitzar mesures instrumentals en l’època moderna i de manera 
global (cap al 1850). Aquest escalfament ha estat acompanyat per una ràpida dismi-
nució del gel marí de l’Àrtic i una acceleració de la pèrdua de la massa neta de les 
capes de gel de l’Antàrtida i Groenlàndia, així com de la resta de glaceres del món. 
Com a resultat de la fosa generalitzada del gel marí continental i de l’expansió tèr-
mica de l’aigua del mar, la mitjana mundial del nivell del mar ha augmentat a raó 
d’uns 3 mm per any, aproximadament el doble de la tendència observada durant el 
segle xx (1,6 mm per any). El nivell mitjà del mar a nivell mundial és uns 20 cm més 
alt que al 1880. S’estima que la temperatura mitjana anual mundial a la superfície de 
la terra i de l’oceà durant la dècada 2001-2010 ha estat de 14,47ºC, és a dir, +0,47ºC 
respecte de la mitjana mundial del període 1961-1990 (14,0ºC) i +0,21ºC per sobre 
de la dècada anterior (1991-2000). Tots els anys del darrer decenni, excepte 2008, 
s’han comptat entre els 10 anys més càlids dels quals es té registre. L’any més càlid 
mai registrat a nivell global ha estat el 20102015, amb una anomalia de temperatura 
mitjana estimada de +0,87ºC respecte la mitjana climàtica 1951-1980, seguit molt 
de prop pel 2014.

A Catalunya, com a la resta del món, també s’ha produït un augment de la tem-
peratura mitjana anual, avaluat en 0,23ºC per dècada per al període 1950-2014; una 
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reducció de les precipitacions a l’estiu del 5,0% per dècada; un increment contrastat 
de la temperatura superficial del mar de 0,3ºC per dècada en el període 1974-2014. 
A més a més, l’estratègia d’adaptació als impactes del canvi climàtic aprovada per 
la Comissió Europea el 2013, identifica tota la conca mediterrània com una de les 
zones més vulnerables d’Europa al canvi climàtic.

II
El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la 

necessitat d’actuar es produí l’any 1992 en aprovar-se el Conveni Marc de les Naci-
ons Unides sobre canvi climàtic, que va permetre, el 1997, la signatura del Protocol 
de Kyoto, amb la finalitat de limitar el creixement i aconseguir una estabilització 
de les concentracions de GEH a l’atmosfera. Les successives Conferències de les 
Parts (COP, per les sigles en anglès) que se celebren anualment en diverses ciutats 
del món realitzen el seguiment de l’acompliment del Protocol i, alhora, establei-
xen les diverses línies d’actuació que han de guiar les polítiques públiques per tal 
d’aconseguir reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (mitigació) i, a 
la vegada, preveure estratègies en les zones més vulnerables als impactes del canvi 
climàtic (adaptació).

Dins d’aquest marc internacional, la Unió Europea ha assumit el paper de lide-
ratge en les polítiques sobre eficiència energètica i canvi climàtic; cal destacar el 
que es coneix com a Paquet Legislatiu d’Energia i Clima 2013-2020. Es tracta d’un 
conjunt de directives que marquen com a objectius incrementar l’ús de les energies 
renovables fins a un 20% del consum brut d’energia final, reduir en un 20% el con-
sum d’energia primària gràcies a un increment de l’eficiència energètica, i reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 20% en l’horitzó de l’any 2020 en 
relació a l’any 1990. Així mateix, s’ha creat i regulat un mercat de comerç de drets 
d’emissió de GEH a nivell europeu.

La creació d’aquest mercat de comerç de drets d’emissió ha suposat l’aplica-
ció dels instruments del mercat al servei de la reducció de les emissions de GEH. 
Ara bé, les emissions incloses dins d’aquest mecanisme suposen aproximadament la 
meitat de les emissions a nivell de la Unió Europea. La resta d’emissions correspon 
als anomenats sectors difusos. Per fer front a aquestes emissions, la Unió Europea 
va establir un sistema de repartiment de càrregues entre els països mitjançant la De-
cisió núm. 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009 
sobre l’esforç dels Estats membres per reduir les seves emissions de GEH amb la 
finalitat de complir els compromisos adquirits per la Comunitat fins el 2020. Aques-
ta Decisió pren com a any de referència l’any 2005, el primer any en què va entrar 
en vigor el mercat de drets d’emissió i, per tant, el primer any en el que es produïa 
la diferenciació entre emissions sotmeses al comerç de drets d’emissió i emissions 
dels sectors difusos. L’objectiu fixat a l’Estat espanyol va ser d’una reducció l’any 
2020 d’un 10% respecte els nivells del 2005. Atès que aquestes emissions correspo-
nen a sectors com el transport, l’habitatge, els residus, l’agricultura i la ramaderia 
o els gasos fluorats, sectors on Catalunya disposa de competències, cal repetir el 
mateix esquema que va utilitzar la Unió Europea però a nivell de l’Estat espanyol, 
establint així objectius territorialitzats que facilitin una veritable governança multi-
nivell. Sense aquest mecanisme es fa extremadament difícil poder garantir el com-
pliment de l’objectiu establert per la Unió Europea. Aquesta territorialització d’ob-
jectius que Catalunya està disposada a assumir necessitaria també de l’establiment 
dels recursos econòmics adients, tal i com la Unió Europea va posar en mans dels 
Estats amb el repartiment dels recursos econòmics procedents de la generalització 
del mecanisme de la subhasta a la tercera fase del mercat de comerç de drets d’emis-
sió (2013-2020), o mitjançant d’altres recursos econòmics que es puguin generar en 
aplicació d’una reforma de la fiscalitat que, sense augmentar la càrrega impositiva, 
gravin determinats usos que tenen un fort impacte en les emissions de GEH.
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L’objectiu establert a nivell de la Unió Europea per a l’any 2020 no és però un 
punt d’arribada, sinó que de fet constitueix una primera etapa en el camí de reducció 
de les emissions. En aquest sentit el Consell Europeu, a l’octubre del 2009 va reco-
nèixer, tot i fent seves les recomanacions del Grup Intergovernamental d’Experts en 
Canvi Climàtic, que en l’horitzó del 2050 Europa i el conjunt d’economies desenvo-
lupades hauria de situar aquesta reducció en el nivell d’un 80-95% per sota dels va-
lors del 1990, si es volia limitar l’increment de la temperatura mitjana a 2ºC respecte 
l’època preindustrial, tal i com ha quedat establert en l’Acord de París. Aquesta mi-
rada a mig termini implica l’establiment d’un full de ruta que cobreixi quins han de 
ser els objectius de reducció d’emissions de GEH a assolir en el període 2020-2050 
i que facin possible a partir d’aquesta data un escenari neutre en carboni, és a dir 
un equilibri entre les emissions antropogèniques de GEH i la capacitat d’embornal 
mitjançant mecanismes naturals o antropogènics.

Catalunya ja fa temps que treballa per reduir les seves emissions. De fet, des de 
l’any 2005 va iniciar un camí de reducció de les seves emissions que l’han situat 
actualment dins el marc de compliment dels compromisos de Kyoto. L’aplicació de 
polítiques en matèria de recollida selectiva de residus, les polítiques agroambien-
tals i de gestió forestal, la implantació de polítiques de peatges segons la categoria 
ambiental dels vehicles o els incentius a la millora en l’eficiència energètica, entre 
d’altres línies d’actuació, han contribuït a aquesta situació. Avançar encara més sig-
nifica també avançar vers l’establiment de mecanismes que permetin accedir a fonts 
de finançament.

III
Els compromisos en mitigació i adaptació s’han establert sempre a nivell d’Es-

tats, en una construcció de dalt cap a baix (top-down); ara bé, durant els darrers 
anys, tal i com ha estat reconegut per les Nacions Unides, el paper dels governs na-
cionals, regionals i locals és cabdal en l’èxit de la política climàtica. Així, la cons-
trucció de baix cap a dalt (bottom-up) es basa en el nivell competencial, de res-
ponsabilitat i d’intervenció d’aquells ens que en llenguatge de les Nacions Unides 
s’anomenen «subnations». Aquest és el cas de Catalunya, amb àmplies competències 
i, per tant, amb una gran capacitat per incidir tant en el nivell d’emissions de GEH, 
molt especialment per a les emissions difuses (transport, mobilitat, agricultura, ra-
maderia, silvicultura, pesca residus, aigua), com en les mesures d’adaptació als im-
pactes sobre els diversos territoris (Pirineus, zona litoral, Delta de l’Ebre), sistemes 
físics (sòl agrari, espai marítim, boscos, aigua, costes) i sectors socioeconòmics (sa-
lut, infraestructures, agricultura, agroalimentació, pesca, gestió forestal, turisme, 
habitatge) més vulnerables al canvi climàtic.

Cal disposar, en coherència amb el paràgraf anterior, d’un marc legal propi adap-
tat a la realitat política, social, econòmica, ambiental i cultural de Catalunya que 
permeti clarificar i desenvolupar de forma plena tots aquells aspectes que en matè-
ria de política climàtica han de guiar les accions de les institucions i de la societat 
catalanes per dotar de més solidesa llur actuació. El desenvolupament d’una llei 
del canvi climàtic suposa també vetllar perquè en els àmbits amb concurrència de 
competències amb l’Administració General de l’Estat, el seu desenvolupament sigui 
coherent amb els objectius d’aquesta llei, sobretot en camps com l’energia, la gestió 
del sòl i de l’aigua o les infraestructures.

En relació amb el títol competencial, aquesta Llei és una norma substancial-
ment ambiental. El seu objectiu i llurs finalitats li atorguen ineludiblement aquest 
caràcter. La competència sobre protecció del medi ambient es configura com una 
competència compartida, en la qual correspon a l’Estat espanyol la determinació 
de la normativa bàsica (article 149.1.23 de la Constitució). Aquesta normativa bà-
sica, però, no pot tenir un extensió tal que impedeixi a la Generalitat de Catalu-
nya l’establiment de polítiques pròpies en aquest àmbit o que buidi de contingut la 
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competència autonòmica, principi que reiteradament ha estat sancionat pel Tribunal 
Constitucional i que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull en el seu article 111, 
delimitant l’abast del que s’ha d’entendre per normativa bàsica. L’article 144.1.i) de 
l’Estatut atribueix també a la Generalitat de Catalunya la competència en matèria 
de regulació del règim d’autorització i seguiment de l’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle i l’article 144.5 del mateix cos legal atribueix a la Generalitat de Cata-
lunya la competència per l’establiment d’un Servei Meteorològic propi, competència 
que entre d’altres inclou el subministrament d’informació meteorològica i climàtica, 
incloent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions meteorològiques 
de risc, i també la recerca en aquests àmbits i l’elaboració de la cartografia climàtica.

Tanmateix, no es pot desconèixer que pel caràcter complex i transversal del can-
vi climàtic, aquesta Llei incideix també en d’altres àmbits sectorials atès que, per 
poder assolir la voluntat expressada a la llei de contribuir a una societat sostenible, 
amb baixes emissions i millor adaptada als impactes del canvi climàtic, caldrà una 
actuació dels diversos sectors econòmics i sobre els sistemes naturals, ja sigui com 
a subjectes actius per a la reducció de les emissions o per minimitzar els efectes que 
el canvi climàtic pot produir en aquests sectors i sistemes.

Aquest caràcter transversal –reconegut expressament per l’article 46.3 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya– determina que l’acció dels poders públics per fer 
front al canvi climàtic haurà de desenvolupar-se per mitjà d’altres títols competen-
cials que al·ludeixen a matèries que poden veure’s afectades per la lluita contra el 
canvi climàtic. Àrees i àmbits com l’agricultura, la ramaderia, la pesca, el maris-
queig els recursos hídrics, l’energia, l’habitatge, la mobilitat, la salut, el turisme, els 
sectors industrials, les infraestructures, la gestió forestal, la protecció civil, etc [...] 
es veuran afectats d’una o altra manera. Així mateix, el desenvolupament de les po-
lítiques sectorials en cadascun d’aquests àmbits tenen el seu impacte sobre la inten-
sificació o mitigació del canvi climàtic.

En efecte, són diversos els preceptes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que 
atorguen a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en l’exercici dels 
dos principals eixos d’actuació vers el canvi climàtic: la mitigació i l’adaptació. Cor-
respon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’agricul-
tura, ramaderia i gestió forestal; en la gestió del cicle de l’aigua; en l’àmbit de caça 
i pesca marítima i recreativa; en matèria d’emergències i protecció civil; en matèria 
d’habitatge; en infraestructures del transport i, per tant, la competència exclusiva 
sobre ports, aeroports i heliports que no siguin d’interès general; dels transports ter-
restres, de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable, transport marítim 
i fluvial; en espais naturals; en matèria d’ordenació del territori i del paisatge, del 
litoral i de l’urbanisme; en l’àmbit de recerca, desenvolupament i innovació tecnolò-
gica; en matèria de salut; i en l’àmbit del turisme.

L’article 133 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de 
Catalunya la competència compartida en matèria d’energia, competència que inclou 
en tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica. 
A aquests efectes cal destacar la importància de l’energia en el conjunt d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya. Així, segons dades del 2012, el con-
junt del cicle energètic (producció, transformació, transport, distribució i consum 
d’energia) representa el 76% de les emissions totals de gasos amb efecte d’hiver-
nacle a Catalunya i el 93% de les emissions de CO

2
. Aquestes dades mostren que 

per abordar la lluita contra les causes de l’escalfament global són clau les polítiques 
energètiques i totes aquelles altres polítiques que incideixen bé sigui sobre l’ofer-
ta d’aquesta energia com, molt especialment, sobre la seva demanda, afavorint uns 
models de consum eficients i responsables en àmbits com el transport, la mobilitat, 
l’urbanisme, l’habitatge, etc.

Es a dir, es fa necessària una verdadera transició per assolir un nou model ener-
gètic on el consum de combustibles fòssils tendeixin a zero, fent màxima la utilització 
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de les fonts d’energia renovables autòctones, amb l’objectiu d’aconseguir un model 
energètic 100% renovable a llarg termini, a l’horitzó 2050.

Totes aquestes actuacions tenen un evident impacte sobre l’economia, però de 
cap manera som davant una normativa que tingui per objectiu l’ordenació de l’acti-
vitat econòmica. Els efectes que es puguin derivar sobre l’economia de l’aplicació de 
la llei tenen un caràcter col·lateral, atès que com ja s’ha indicat aquesta és una Llei 
ambiental. Certament la Constitució, en el seu article 149.1.13, estableix per a l’Estat 
espanyol la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació gene-
ral de l’activitat econòmica, però la jurisprudència constitucional ha considerat en 
reiterades ocasions que aquest títol competencial no l’habilita per dictar qualsevol 
normativa; només aquella que reguli o ordeni, de manera directa i significativa, l’ac-
tivitat econòmica general, i sempre que la regulació que s’hi empara contingui un 
conjunt de mesures rellevants amb vistes a establir el règim d’ordenació d’un sector 
econòmic concret, que no és el cas d’aquesta Llei.

IV
La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte en què la contribució dels go-

verns nacionals i locals és fonamental en tant que moltes de les polítiques a desenvo-
lupar per aquestes institucions de govern incideixen sobre els processos que alteren 
la composició de l’atmosfera i la capacitat d’adaptació als impactes. En concret, el 
paper de les Comunitats Autònomes per fer front al canvi climàtic és essencial, tant 
pel que fa a les actuacions d’adaptació com a les de mitigació. S’estima que el 80% 
de les accions per fer front al canvi climàtic es duen a terme a nivell dels governs 
subestatals o les subnations.

L’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic ha de permetre reforçar el posiciona-
ment internacional i el lideratge que fins ara ha mantingut Catalunya en els fòrums 
internacionals, en situar-se com una nació capdavantera no només per l’assistència 
de manera ininterrompuda a les cimeres mundials de les Conferències de les Parts 
del Conveni Marc de les Nacions Unides d’ençà l’any 2003, sinó també per la feina 
feta en el camp de l’acció climàtica. Així, l’any 2005, la Generalitat de Catalunya i 
l’Institut d’Estudis Catalans publiquen el Primer informe sobre el canvi climàtic a 
Catalunya, informe que s’actualitzà i amplià el desembre del 2010. El desembre del 
2006, mitjançant el Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració par-
cial del Departament de Medi Ambient i Habitatge, es crea l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic que, en el decurs dels anys, ha anat construint un conjunt d’instru-
ments de planificació sectorial, plans, estratègies i programes, aprovats mitjançant 
diferents Acords del Govern, que si bé no tenen el caràcter de normes jurídicament 
vinculants, s’articulen com a eixos estratègics de la política catalana vers el canvi 
climàtic. A nivell del govern de la Generalitat de Catalunya és la Comissió Interde-
partamental del Canvi Climàtic qui coordina i supervisa les polítiques climàtiques.

Entre aquestes polítiques cal esmentar el Pla marc de mitigació del canvi climà-
tic a Catalunya (2008-2012), aprovat la tardor del 2008; el Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya (PECACC 2012-2020), elaborat pels Departament d’Empresa 
i Ocupació mitjançant l’Institut Català d’Energia i el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, aprovat l’octubre del 2012; l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 
Climàtic, horitzó 2013-2020 (ESCACC), aprovada el novembre del 2012; el Progra-
ma d’Acords Voluntaris que ja agrupa més d’un centenar d’empreses, organitzacions 
i entitats; la incorporació del vector canvi climàtic en l’avaluació ambiental del pla-
nejament urbanístic per tal de donar compliment al que preveu la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. Altres mesures d’acció climà-
tica han estat la creació de centres de recerca, el desenvolupament i participació de 
molts municipis en la iniciativa europea del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, la par-
ticipació en l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic o l’Estratègia d’Implantació 
del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT) per al període 2010-2015.
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La Llei també incideix en aspectes relatius a les administracions locals, cabdals 
per aconseguir que l’aplicació de les polítiques en matèria de canvi climàtic sigui 
efectiva Així, els governs locals de Catalunya, d’acord amb l’article 84.2 de l’Esta-
tut, disposen de competències pròpies en l’àmbit de les polítiques tant de mitigació 
com d’adaptació al canvi climàtic, i concretament, sobre les matèries següents: l’or-
denació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística, la conservació 
i el manteniment dels béns de domini públic local; la protecció civil i la prevenció 
d’incendis; la formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient 
i el desenvolupament sostenible, i la regulació, la gestió i la vigilància de les activi-
tats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya, 
entre d’altres.

La voluntat dels ens locals a Catalunya en la contribució activa a la recerca de 
solucions als reptes del canvi climàtic, tant pel que fa a la mitigació d’emissions de 
GEH com pel que fa a l’adaptació als impactes, ha quedat ben palesa amb llur parti-
cipació en les iniciatives europees del «pacte d’Alcaldes i Alcaldesses» i «Alcaldes i 
Alcaldesses per l’adaptació», unes iniciatives que suposen l’assumpció del compro-
mís amb els objectius establerts per la Unió Europea a nivell local.

En aquest context, la Llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coor-
dinació i possibilitar que tant les administracions nacional com local, així com els 
diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials 
amb els objectius de reducció de GEH i d’adaptació als impactes del canvi climàtic. 
La integració de l’acció climàtica en les planificacions i programacions sectorials 
mitjançant la Llei de Canvi Climàtic ha de permetre que aquest marc normatiu sigui 
un mitjà adequat en l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i sostenible, 
amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic. 
La Llei ha d’esdevenir un veritable motor de canvi que contribueixi a què la sortida 
de la crisi es faci des d’un creixement econòmic intel·ligent, basat en el coneixement 
i la innovació, amb un ús més eficaç i eficient dels recursos tot i fomentant la cohesió 
econòmica, social i territorial.

V
Amb aquesta Llei es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, 

aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, tot i afavorint la transició 
cap a un model baix d’emissions en GEH i, alhora, estimulant l’estalvi i l’eficiència 
en l’ús dels recursos (energia, aigua, sòl, materials, residus). En segon lloc, reforçar 
les diverses estratègies i plans que s’han elaborat durant els darrers anys en l’àmbit 
del canvi climàtic. En tercer lloc, promoure i garantir la coordinació de tots els ins-
truments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació 
de totes les administracions públiques catalanes, així com el foment de la partici-
pació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics. En quart lloc, 
esdevenir un país avançat en la investigació i implementació de noves tecnologies. 
Finalment, visualitzar el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de coope-
ració com en la participació als fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

Pel que fa a l’estructura, aquesta Llei consta de cinquanta articles, agrupats en un 
capítol preliminar, 6 capítols, vuit disposicions addicionals, cinc disposicions transi-
tòries i onze disposicions finals.

El capítol preliminar determina l’objecte de la Llei, en detalla les responsabili-
tats, concreta l’àmbit d’aplicació i estableix les definicions a les quals fan referència 
les disposicions de la Llei.

El capítol primer conté la regulació dels objectius relatius a les polítiques de mi-
tigació; s’estableixen, d’una banda, uns objectius de reducció d’emissions viables 
però necessàriament ambiciosos, tractors de la transició de Catalunya vers un mo-
del de desenvolupament sostenible; de l’altra banda, es crea l’Inventari d’Emissions 
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a l’Atmosfera de Catalunya, d’acord amb les previsions de la Llei 34/2007 i com a 
complement de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, 
que actualment està en funcionament com a sistema de detecció dels nivells d’im-
missió dels principals contaminants. La Llei preveu també en aquest capítol els me-
canismes adients i la metodologia per a elaborar anualment l’Inventari d’Emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle de Catalunya que s’obté a partir de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle inclosos a l’Inventari d’Emissions a l’Atmosfera 
de Catalunya i l’evolució dels embornals, i en base els criteris definits per la Unió 
Europea i el Grup Intergovernamental d’Experts en canvi climàtic.

El capítol segon es refereix als objectius d’adaptació; recull els requisits que han 
de contenir els instruments de planificació i programació sectorials amb la finalitat 
d’assolir una coordinació intersectorial per tal que la legislació sectorial catalana 
s’adapti al nou marc regulador. Es reforça el paper del Servei Meteorològic de Ca-
talunya per tal de disposar del millor coneixement disponible en matèria de projec-
cions climàtiques i regionalització.

El capítol tercer es dedica a la integració dels objectius i l’establiment de mesu-
res per aconseguir aquests objectius mitjançant la introducció de la perspectiva del 
canvi climàtic en totes les polítiques sectorials de les Administracions Públiques. 
Es recullen disposicions en relació amb el sector agrícola i ramader, de l’aigua, de 
la biodiversitat, dels boscos i la gestió forestal, del sector energètic, de la indústria, 
els serveis i el comerç, de les infraestructures, dels residus, de la salut, del transport 
i la mobilitat, del turisme, de les universitats i la recerca, així com de l’urbanisme 
i l’habitatge.

El capítol quart delimita el nou model organitzatiu que es va consolidar amb 
l’aprovació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, i recull les competències i les responsabilitats en la pla-
nificació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya. Es reforça el paper 
de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat que té, entre 
altres funcions, impulsar accions de caràcter transversal entre els diferents departa-
ments per tal de disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle respon-
sables del canvi climàtic i impulsar-ne l’adaptació als impactes, desplegant així el 
marc competencial definit per l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia aprovat 
el 2006.

En el mateix capítol i en el marc dels principis rectors de la Unió Europea i dels 
tres pilars sobre els que es basa el Conveni d’Aarhus, s’articula el dret dels ciutadans 
a participar en els processos de presa de decisions que s’adoptin en matèria de canvi 
climàtic, i es regula la naturalesa, finalitats, composició i funcions del Consell Cata-
là del Clima com a òrgan de participació d’organitzacions i institucions representati-
ves d’interessos diversos. S’estableixen diferents instruments per facilitar l’avaluació 
i el seguiment de les mesures en matèria de mitigació i adaptació dels plans d’acció 
sectorial, i es determina la integració de l’avaluació que elaborarà un grup d’experts 
en l’informe que la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic elevarà al Go-
vern i al Parlament, amb una periodicitat màxima de tres anys. S’articula també la 
col·laboració del govern de la Generalitat de Catalunya amb els ens locals en la pla-
nificació i el finançament de les polítiques climàtiques.

S’estableixen diversos articles sobre l’exemplificació de l’administració pública: 
l’obligació que els edificis que es construeixin siguin de consum d’energia gairebé 
nul, termini que en el cas dels edificis públics s’avança un any abans de la seva en-
trada en vigor. S’anuncia també l’obligació requerida pel Reial decret 235/2013, de 
5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis, que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 
2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig, relativa a l’eficièn-
cia energètica dels edificis, en el sentit de disposar del certificat d’eficiència ener-
gètica. També és promou l’us de la fusta en construcció. S’hi inclou l’habilitació 



BOPC 471
19 de juliol de 2017

3.01.01. Projectes de llei 170

d’un percentatge mínim de consum d’energia d’origen renovable per a determinades 
instal·lacions públiques, o l’obligatorietat de disposar d’un programa de reducció 
d’emissions de GEH per als edificis, instal·lacions o serveis dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya. El capítol quart clou amb un article sobre la simplificació 
i racionalització administratives, amb l’objectiu d’eliminar progressivament certes 
barreres administratives que dificultin el desenvolupament d’actuacions de mitigació 
i adaptació, i amb un article sobre col·laboració i cooperació internacional.

El capítol cinquè introdueix nous instruments de fiscalitat ambiental o ecològica 
per tal de fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes 
ambientals i menys malbaratadores de recursos naturals escassos. Fa molt de temps 
que la Unió Europea ha proclamat que el principi «qui contamina, paga» ha d’ori-
entar la política ambiental, i cal entendre-ho en un sentit no només reparador sinó 
preventiu i, alhora, d’internalització dels costos ambientals associats a les activitats 
i els serveis. La Llei incorpora una nova figura impositiva com és l’impost sobre les 
emissions de CO

2
 en vehicles turismes i furgonetes, que incentivi canvis en el com-

portament ambiental i aposti per models més sostenibles.
El capítol sisè inclou un ventall d’instruments per al compliment dels objectius 

de la llei. En particular, es crea el Fons Climàtic, que haurà de nodrir-se –entre 
d’altres– amb els recursos procedents de la territorialització del Fons de Carboni 
per a una economia sostenible creat pel govern de l’Estat mitjançant el Reial decret 
1494/2011, de 24 d’octubre, el qual regula tant el Fons de Carboni per a una Eco-
nomia Sostenible com el règim del comerç de drets d’emissió. Cal recordar que en 
el nou règim establert per la Llei 13/2010, de modificació de la Llei 1/2005, de 9 
de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle per a perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets 
d’emissió i incloure en el mateix l’aviació, l’assignació de drets d’emissió a les em-
preses de la Unió Europea es farà mitjançant el nou règim de subhasta, i els ingres-
sos derivats d’aquests s’han de destinar a polítiques de canvi climàtic. Aquest pro-
cediment generarà una quantitat de recursos econòmics que es distribuirà entre els 
diferents estats membres de conformitat amb els criteris que estableix la directiva 
2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009, per la qual 
es modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i ampliar el règim comu-
nitari de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, i que hauria 
de permetre impulsar actuacions per mitigar les emissions de canvi climàtic i adap-
tar-se als impactes i promoure, a l’ensems, la transició vers una economia baixa en 
carboni i eficient en l’ús dels recursos. Les comunitats autònomes i els ens locals 
tenen assignades competències en els àmbits que poden contribuir de forma més de-
cidida a la mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle (resi-
dus, habitatges, transport, agricultura, ramaderia, gestió forestal etc.) i a l’adaptació 
als impactes del canvi climàtic. El nou model que aquesta llei implanta va dirigit 
a acostar els objectius dels Estats a les mesures que es prenen en l’àmbit nacional i 
local, on es concentren part de les competències en aquesta matèria, i consensuar 
els criteris de repartiment.

D’acord amb això, en el mateix capítol es fa referència als Programes volunta-
ris com a instrument de foment amb la finalitat de donar suport a la participació 
d’empreses, administracions i altres institucions i organitzacions en projectes i pro-
grames voluntaris de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de 
reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. Els darrers articles de 
la Llei fan referència a la promoció, innovació i desenvolupament del coneixement, 
mitjançant la creació d’una plataforma digital i la col·laboració amb els centres de 
recerca; a la participació pública en les polítiques climàtiques, vetllant per facilitar 
una informació adequada als ciutadans; i a la difusió del coneixement i sensibilitza-
ció com a elements indispensables en l’avenç de les polítiques climàtiques.
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Finalment i de conformitat amb les previsions fixades en l’article 42 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i en el Pla de l’energia i canvi climàtic (PECAC 2012-
2020), i tenint en compte la necessitat urgent de legislar sobre aquest qüestió, la 
Llei, mitjançant una disposició final, aborda l’accés a determinats recursos bàsics, i 
estableix com una nova prioritat social la lluita contra la pobresa energètica, un fe-
nomen creixent en la nostra societat sobretot en aquells col•lectius més necessitats 
de protecció, especialment els que són en situació de pobresa i risc d’exclusió social.

Apartat I
Esmena 411
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De modificació i supressió del capítol I del preàmbul

El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC per les seves si-
gles en anglès) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el 
clima i llur correlació directa amb l’activitat humana. L’últim informe conclou que 
el canvi climàtic i la seva manifestació més visible, l’escalfament global l’origen de 
l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és fonamen-
talment antròpic, amb un nivell rang de probabilitats superior al 95% i està causat, 
essencialment, per les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) provoca-
des per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i les activitats agrà-
ries l’agricultura.

El canvi climàtic i els impactes derivats d’aquest fenomen és un dels reptes ac-
tuals de caràcter global més importants que les societats han d’afrontar. Encarar 
aquest repte exigeix una transformació profunda dels actuals models energètics i 
productius i un compromís mundial al més alt nivell. L’escalfament global no és ex-
clusivament un problema ambiental, i passa a ser un concepte holístic una realitat 
que afecta multitud d’àmbits: model econòmic, mobilitat, accés als recursos natu-
rals, salut [...] que caldrà considerar en les polítiques mundials, nacionals i locals. 
tot i convertint-se en una qüestió cabdal que afecta l’economia, el comerç, la segure-
tat alimentària, l’accés a l’aigua, les infraestructures, la salut i influirà cada vegada 
més en les polítiques mundials, nacionals i locals. L’alteració de les variables climà-
tiques (temperatura, precipitació, humitat, velocitat del vent, temperatura de l’aigua 
de mar, etc) i l’augment en la freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics 
extrems (sequeres, inundacions, onades de calor) ja suposen ara un risc per als eco-
sistemes, per la preservació de la biodiversitat i per a les persones.

Cal afrontar amb seriositat el repte del canvi climàtic. De fet, La ciència ha as-
senyalat que les concentracions de CO

2
 GEH a l’atmosfera han assolit ja el 2013 la 

xifra de 400 parts per milió, un llindar que mai no s’havia assolit des de fa més de 
800.000 anys. Els danys i les pèrdues derivats de fenòmens naturals han passat dels 
50 mil milions de dòlars en la dècada dels anys 80, als més de 200 mil milions de 
dòlars en la darrera dècada, dels quals tres quartes parts són conseqüència de fenò-
mens meteorològics extrems.

Així, les tres últimes dècades han estat cadascuna d’elles més càlida que l’an-
terior, i la corresponent al 2001-2010 ha estat la més càlida mai registrada des que 
es van començar a realitzar mesures instrumentals en l’època moderna i de manera 
global (cap al 1850). Aquest escalfament ha estat acompanyat per una ràpida dismi-
nució del gel marí de l’Àrtic i una acceleració de la pèrdua de la massa neta de les 
capes de gel de l’Antàrtida i Groenlàndia, així com de la resta de glaceres del món. 
Com a resultat de la fosa generalitzada del gel continental marí i de l’augment de 
volum estèric per l’augment de la temperatura de l’aigua del mar l’expansió tèrmica 
de l’aigua del mar, la mitjana mundial del nivell del mar augmenta a raó d’uns ha 
augmentat uns 3 mm per any, aproximadament el doble de la tendència observada 
durant el segle xx (1,6 mm per any). El nivell mitjà del mar a nivell mundial és uns 
20 cm més alt que al 1880. S’estima que la temperatura mitjana anual mundial a 
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la superfície de la terra i de l’oceà durant la dècada 2001-2010 ha estat de 14,47ºC, 
és a dir, +0,47ºC respecte de la mitjana mundial del període 1961-1990 (14,0ºC) i 
+0,21ºC per sobre de la dècada anterior (1991-2000). Tots els anys del darrer decen-
ni, excepte 2008, s’han comptat entre els 10 anys més càlids dels quals es té registre. 
L’any més càlid mai registrat a nivell global ha estat el 2015. 2010, amb una anoma-
lia de temperatura mitjana estimada de +0,54ºC respecte la mitjana climàtica 1961-
1990, seguit molt de prop pel 2005.

A Catalunya, com a la resta del món, també s’ha produït un augment de la tem-
peratura mitjana anual, avaluat en 0,23ºC 0,22ºC per dècada per al període 1950-
2014 2013; una reducció de les precipitacions a l’estiu del 5,0% 5,4% per dècada; un 
increment contrastat de la temperatura del mar de 0,3ºC per dècada en el període 
1974-2014 2013. A més a més, l’estratègia d’adaptació als impactes del canvi climà-
tic aprovada per la Comissió Europea el 2013, identifica tota la conca mediterrània 
com una de les zones més vulnerables d’Europa al canvi climàtic.

Esmena 412
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació i supressió del punt I del preàmbul

I
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC per les seves si-

gles en anglès) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el 
clima i llur correlació directa amb l’activitat humana. L’últim informe conclou que 
l’origen de l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és 
fonamentalment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95% i està cau-
sat, essencial– ment, per les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) pro-
vocades per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.

El canvi climàtic i els impactes derivats d’aquest fenomen és el repte de caràc-
ter global més importants al que les societats humanes mai s’han afrontat. Encarar 
aquest rep– te exigeix una transformació profunda dels actuals models energètics 
i productius i un compromís mundial al més alt nivell. L’escalfament global no és 
exclusivament un problema ambiental, i passa a ser un concepte holístic que afecta 
multitud d’àmbits, convertint-se en una qüestió cabdal que afecta l’economia, el co-
merç, la seguretat alimentària, l’accés a l’aigua, les infraestructures, la salut i influi-
rà cada vegada més en les polítiques mundials, nacionals i locals. L’alteració de les 
variables climàtiques (temperatura, precipitació, humitat, velocitat del vent, tempe-
ratura de l’aigua de mar, etc.) i l’augment en la freqüència i intensitat dels fenòmens 
meteorològics extrems (sequeres, inundacions, onades de calor) ja suposen ara un 
risc per als ecosistemes i per a les persones.

Cal afrontar amb seriositat i de forma imminent el repte del canvi climàtic. De 
fet, la ciència ha assenyalat que les concentracions de GEH CO

2
 a l’atmosfera han 

assolit ja el 2013 la xifra de 400 parts per milió, un llindar que mai no s’havia assolit 
des de fa més de 800.000 anys i que no tornaran a baixar d’aquest llindar en dèca-
des, encara que aturéssim tota emissió de GEH de forma abruptes. Els danys i les 
pèrdues derivats de fenòmens naturals han passat dels 50 mil milions de dòlars en 
la dècada dels anys 80, als més de 200 mil milions de dòlars en la darrera dècada, 
dels quals tres quartes parts són conseqüència de fenòmens meteorològics extrems.

Així, les tres últimes dècades han estat cadascuna d’elles més càlida que l’an-
terior, i la corresponent al 2001-2010 ha estat la més càlida mai registrada des que 
es van començar a realitzar mesures instrumentals en l’època moderna i de ma-
nera global (cap al 1850). S’estima que la temperatura mitjana anual mundial a la 
superfície de la terra i de l’oceà durant la dècada 2001-2010 ha estat de 14,47ºC, 
és a dir, +0,47ºC respecte de la mitjana mundial del període 1961-1990 (14,0ºC) i 
+0,21ºC per sobre de la dècada anterior (1991-2000). A més, els tres darrers anys, 
des de 2014, s’ha batut de forma consecutiva el rècord d’any més càlid des de que es 
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tenen registres. Aquest escalfament ha estat acompanyat per una ràpida disminució 
del gel marí de les masses de gel continental de l’Àrtic i una acceleració de la pèr-
dua de la massa neta de les capes de gel de l’Antàrtida i Groenlàndia, així com de 
la resta de glaceres del món. Especialment preocupant han estat durant tot el 2016 
les anormalment altes temperatures a tot el cercle polar Àrtic. Com a resultat de la 
fosa generalitzada del gel marí i de l’expansió tèrmica de l’aigua del mar, la mitjana 
mundial del nivell del mar ha augmentat uns 3 mm per any, aproximadament el do-
ble de la tendència observada durant el segle xx (1,6 mm per any). El nivell mitjà del 
mar a nivell mundial és uns 20 cm més alt que al 1880, ficant en perill màxim a paï-
sos formats per illes, al Pacífic, que a més són els que menys contribueixen a crear 
el problema. S’estima que la temperatura mitjana anual mundial a la superfície de 
la terra i de l’oceà durant la dècada 2001-2010 ha estat de 14,47ºC, és a dir, +0,47ºC 
respecte de la mitjana mundial del període 1961-1990 (14,0ºC) i +0,21ºC per sobre 
de la dècada anterior (1991-2000). Tots els anys del darrer decenni, excepte 2008, 
s’han comptat entre els 10 anys més càlids dels quals es té registre. L’any més cà-
lid mai registrat a nivell global ha estat el 2010, amb una anomalia de temperatura 
mitjana estimada de +0,54ºC respecte la mitjana climàtica 1961-1990, seguit molt 
de prop pel 2005.

A Catalunya i Aran, com a la resta del món, també s’ha produït un augment de 
la temperatura mitjana anual, avaluat en 0,22ºC per dècada per al període 1950-
2013; una reducció de les precipitacions a l’estiu del 5,4% per dècada; un increment 
contrastat de la temperatura del mar de 0,3ºC per dècada en el període 1974-2013. 
A més a més, l’estratègia d’adaptació als impactes del canvi climàtic aprovada per 
la Comissió Europea el 2013, identifica tota la conca mediterrània com una de les 
zones més vulnerables d’Europa al canvi climàtic, amb sequeres i baixa producti-
vitat dels cultius com els problemes més greus que haurà d’afrontar la regió, segons 
els científics.

Apartat II
Esmena 413
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De modificació i supressió del punt II del preàmbul

II
El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la 

necessitat d’actuar es produí l’any 1992 en aprovar-se el Conveni Marc de les Naci-
ons Unides sobre canvi climàtic, que va permetre, el 1997, la signatura del Protocol 
de Kyoto, amb la finalitat de limitar el creixement i aconseguir una estabilització de 
les concentracions de GEH a l’atmosfera. Les successives Conferències de les Parts 
(COP, per les sigles en anglès) que se celebren anualment en diverses ciutats del 
món realitzen el seguiment de l’acompliment del Protocol i, alhora, estableixen les 
diverses línies d’actuació que han de guiar les polítiques públiques per tal d’aconse-
guir reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (mitigació) i, a la vegada, 
preveure estratègies en les zones més vulnerables als impactes del canvi climàtic 
(adaptació). La manca total d’èxit del Protocol de Kyoto (Les emissions de GEH han 
augmentat de forma global any rere any des de que va entrar en vigor) i la cada cop 
més propera irreversibilitat de problema, van ficar en alarma a les Nacions Unides. 
Com a conseqüència, en la COP 21 (2015) es va signar l’acord de París, entrant en 
vigor el Novembre del 2016. Per primer cop, totes les potencies mundials, EEUU i la 
Xina inclosos, s’havien ficat d’acord en afrontar el canvi climàtic de forma conjunta. 
Aquest fet no s’havia donat mai, ni en el Protocol de Kyoto.

L’acord de París neix l’objectiu primordial d’evitar sobrepassar, sota cap concep-
te, els 2 graus centígrads (ºC) de temperatura global del planeta respecte a l’època 
preindustrial i, a més, recomana un esforç addicional per no superar els 1,5. El que 
es desprèn de l’informe és que la nostra capacitat per no superar els 2 ºC depèn de 

Fascicle cinquè
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dos factors: el moment en el qual implementem mesures reals i efectives de mitiga-
ció profunda i sostinguda en el temps i la necessitat d’un ràpid desenvolupament de 
noves tecnologies per enterrar carboni de l’atmosfera. El marc que crea l’acord de 
París, amb poques mesures concretes, dóna llibertat a les nacions signants per im-
plementar les mesures de mitigació i adaptació que considerin adequades, sempre i 
quan vagin encaminades a assolir els objectius generals marcats. És important re-
marcar la clau solidària en el context de l’acord de París. Queda clar que som les 
regions més riques del planeta les que hem de dur a terme els esforços més grans. 
Hem estat els grans causants del canvi climàtic, especialment durant les últimes tres 
dècades, degut al nostre ritme de vida des de els anys 80. No obstant això, les pitjors 
conseqüències les estant patint zones del planeta sense prou recursos per lluitar con-
tra els terribles efectes causats per una acceleració en l’increment d’emissions degut 
a la globalització i liberalització desregulada dels mercats.

Dins d’aquest marc internacional, la Unió Europea ha assumit, històricament, el 
paper de lideratge en les polítiques sobre eficiència energètica i canvi climàtic; cal 
destacar el que es coneix com a Paquet Legislatiu d’Energia i Clima 2013-2020. Es 
tracta d’un conjunt de directives que marquen com a objectius incrementar l’ús de 
les energies renovables fins a un 20% del consum brut d’energia final, reduir en un 
20% el consum d’energia primària gràcies a un increment de l’eficiència energètica, 
i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 20% en l’horitzó de l’any 
2020 en relació a l’any 1990. No obstant això, l’entrada en vigor de París, fa preveure 
que es plantegin mesures més ambicioses en un futur proper, ja que les mesures pre-
2020 han estat decebedors per moltes nacions presents a la COP 21. Així mateix, 
s’ha creat i regulat un mercat de comerç de drets d’emissió de GEH a nivell europeu.

La creació d’aquest mercat de comerç de drets d’emissió ha suposat l’aplica-
ció dels instruments del mercat al servei de la reducció de les emissions de GEH. 
Tot i les bones intencions inicials, aquest mercat d’emissions no ha resultat efectiu. 
Ara bé, les emissions incloses dins d’aquest mecanisme suposen aproximadament la 
meitat de les emissions a nivell de la Unió Europea. La resta d’emissions correspon 
als anomenats sectors difusos. Per fer front a aquestes emissions, la Unió Europea 
va establir un sistema de repartiment de càrregues entre els països mitjançant la De-
cisió núm. 406/2009/ CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009 
sobre l’esforç dels Estats membres per reduir les seves emissions de GEH amb la fi-
nalitat de complir els compromisos adquirits per la Comunitat fins el 2020. Aquesta 
Decisió pren com a any de referència l’any 2005, el primer any en què va entrar en 
vigor el mercat de drets d’emissió i, per tant, el primer any en el que es produïa la 
diferenciació entre emissions sotmeses al comerç de drets d’emissió i emissions dels 
sectors difusos. L’objectiu fixat a l’Estat espanyol va ser d’una reducció l’any 2020 
d’un 10% respecte els nivells del 2005. Atès que aquestes emissions corresponen a 
sectors com el transport, l’habitatge, els residus, l’agricultura i la ramaderia o els 
gasos fluorats, sectors on Catalunya disposa de competències, cal repetir el mateix 
esquema que va utilitzar la Unió Europea però a nivell de l’Estat espanyol, establir 
així objectius territorialitzats que facilitin una veritable governança multinivell i 
molt més ambiciosos si de veritat afrontem el problema en conseqüència amb la 
seva immensa gravetat. Sense aquest mecanisme es fa extremadament difícil poder 
garantir el compliment de l’objectiu establert per la Unió Europea. Aquesta territo-
rialització d’objectius que Catalunya i Aran està disposada a assumir els objectius 
internacionalment fixats, per això necessita també de l’establiment dels recursos 
econòmics adients, tal i com la Unió Europea va posar en mans dels Estats amb el 
repartiment dels recursos econòmics procedents de la generalització del mecanisme 
de la subhasta a la tercera fase del mercat de comerç de drets d’emissió (2013-2020), 
o mitjançant d’altres recursos econòmics que es puguin generar en aplicació d’una 
reforma de la fiscalitat que, sense augmentar la càrrega impositiva, gravin deter-
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minats usos i sistemes de producció que tenen un fort impacte en les emissions de 
GEH.

L’objectiu establert a nivell de la Unió Europea per a l’any 2020 no és però un 
punt d’arribada, sinó que de fet constitueix una primera etapa en el camí de reduc-
ció de les emissions. En aquest sentit el Consell Europeu, a l’octubre del 2009 va 
reconèixer, tot i fent seves les recomanacions del Grup Intergovernamental d’Ex-
perts en Canvi Climàtic, que en l’horitzó del 2050 Europa i el conjunt d’economies 
desenvolupades hauria de situar aquesta reducció en el nivell d’un 80-95% per sota 
dels valors del 1990, si es volia limitar l’increment de la temperatura mitjana a 2ºC 
respecte l’època preindustrial. Si, com es recomana a l’acord de París, l’objectiu de 
la societat catalana és ajudar a limitar l’escalfament del planeta per sobre dels 1.5 
ºC, els objectius encara han de ser més ambiciosos, i arribar a una producció zero 
d’emissions de GEH abans del 2050. Aquesta mirada a mig termini implica l’esta-
bliment d’un full de ruta que cobreixi quins han de ser els objectius a assolir en el 
període 2020-2050. Catalunya i Aran ja fa temps que treballa per reduir les seves 
emissions. De fet, des de l’any 2005 va iniciar un camí de reducció de les seves emi-
ssions que l’han situat actualment dins el marc de compliment dels compromisos 
de Kyoto. L’aplicació de polítiques en matèria de recollida selectiva de residus, la 
implantació de polítiques de peatges segons la categoria ambiental dels vehicles o 
els incentius a la millora en l’eficiència energètica, entre d’altres línies d’actuació, 
han contribuït a aquesta situació. Avançar encara més significa també avançar vers 
l’establiment de mecanismes que permetin accedir a fonts de finançament i que, al 
mateix temps, comportin una reducció en les emissions de GEH. Degut a aquest 
fet, en aquesta llei es presenta, per primer cop a Catalunya i Aran, un impost a les 
emissions directes de GEH per a les activitats econòmiques més contaminants. Di-
ferents estudis apunten a que una taxació directa a les emissions és un mètode molt 
més efectiu per a reduir emissions que l’actual mercat d’emissions. Diferents països, 
especialment els nòrdics a dins d’Europa, i a altres continents ja presenten aquest 
tipus de taxa, destacant el cas de Dinamarca, pioner en la taxació directa al car-
boni. Molts altres, incloent el Canada i diferents Estats dels EEUU, ho estan plan-
tejant de forma molt seriosa, incloent referèndums, a les seves respectives societats. 
La recaptació econòmica d’aquesta taxa, per a ser realment útil, ha de ser utilitzada 
per subvencionar el desenvolupament de les energies renovables dins de Catalunya 
i Aran i altres projectes de caire sostenible.

Apartat III
Esmena 414
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació i supressió del paràgraf quart del capítol III del preàmbul

Tanmateix, no es pot desconèixer que pel caràcter complex i transversal del can-
vi climàtic, aquesta Llei incideix també en d’altres àmbits sectorials atès que, per 
poder assolir la voluntat expressada a la llei de contribuir a una societat sostenible, 
amb nul·les baixes emissions i millor adaptada als impactes del canvi climàtic, cal-
drà una actuació dels diversos sectors econòmics i sobre els sistemes naturals, ja 
sigui com a subjectes actius per a la reducció de les emissions o per minimitzar els 
efectes que el canvi climàtic pot produir en aquests sectors i sistemes.

Esmena 415
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació i supressió del paràgraf sèptim del capítol III del preàmbul

L’article 133 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de 
Catalunya la competència compartida en matèria d’energia, competència que inclou 
en tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica. 
A aquests efectes cal destacar la importància de l’energia en el conjunt d’emissions 
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de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya. Així, el conjunt del cicle energètic 
(producció, transformació, transport, distribució i consum d’energia) representa el 
76,8% de les emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya i el 93% 
de les emissions de CO

2
. Aquestes dades mostren que per abordar la lluita contra 

les causes del canvi climàtic de l’escalfament global són clau les polítiques energèti-
ques: generació, distribució i models de consum. i totes aquelles altres polítiques que 
incideixen bé sigui sobre l’oferta d’aquesta energia com, molt especialment, sobre 
la seva demanda, afavorint uns models de consum eficients i responsables en àmbits 
com el transport, la mobilitat, l’urbanisme, l’habitatge, etc.

Esmena 416
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De supressió de la totalitat del paràgraf octau del capítol III del preàmbul

Totes aquestes actuacions tenen un evident impacte sobre l’economia, però de 
cap manera som davant una normativa que tingui per objectiu l’ordenació de l’acti-
vitat econòmica. Els efectes que es puguin derivar sobre l’economia de l’aplicació de 
la llei tenen un caràcter col·lateral, atès que com ja s’ha indicat aquesta és una Llei 
ambiental. Certament la Constitució, en el seu article 149.1.13, estableix per a l’Estat 
espanyol la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació gene-
ral de l’activitat econòmica, però la jurisprudència constitucional ha considerat en 
reiterades ocasions que aquest títol competencial no l’habilita per dictar qualsevol 
normativa; només aquella que reguli o ordeni, de manera directa i significativa, l’ac-
tivitat econòmica general, i sempre que la regulació que s’hi empara contingui un 
conjunt de mesures rellevants amb vistes a establir el règim d’ordenació d’un sector 
econòmic concret, que no és el cas d’aquesta Llei.

Esmena 417
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació i supressió del punt III del preàmbul

III
Els compromisos en mitigació i adaptació s’han establert sempre a nivell d’Es-

tats, en una construcció de dalt cap a baix (top-down); ara bé, durant els darrers 
anys, tal i com ha estat reconegut per les Nacions Unides, el paper dels governs 
nacionals, regionals i locals és cabdal en l’èxit de la política climàtica. Així, la 
construcció de baix cap a dalt (bottom-up) es basa en el nivell competencial, de 
responsabilitat i d’intervenció d’aquells ens que en llenguatge de les Nacions Uni-
des s’anomenen «subnations». Aquest és el cas actual de Catalunya, amb àmplies 
competències i, per tant, amb una gran capacitat per incidir tant en el nivell d’emis-
sions de GEH, molt especialment per a les emissions difuses (transport, mobilitat, 
agricultura, residus, aigua), com en les mesures d’adaptació als impactes sobre els 
diversos territoris (Pirineus, zona litoral, Delta de l’Ebre), sistemes físics (boscos, 
aigua, costes) i sectors socioeconòmics (salut, infraestructures, agricultura, gestió 
forestal, turisme, habitatge) més vulnerables al canvi climàtic.

Cal disposar, en coherència amb el paràgraf anterior, d’un marc legal propi adap-
tat a la realitat política, social, econòmica, ambiental i cultural de Catalunya que 
permeti clarificar i desenvolupar de forma plena tots aquells aspectes que en matè-
ria de política climàtica han de guiar les accions de les institucions i de la societat 
catalanes per dotar de més solidesa llur actuació. El desenvolupament d’una llei del 
canvi climàtic suposa també vetllar perquè en els àmbits amb concurrència de com-
petències amb l’Administració General de l’Estat, el seu desenvolupament sigui co-
herent amb els objectius d’aquesta llei, sobretot en camps com l’energia, la gestió de 
l’aigua o les infraestructures.

En relació amb el títol competencial, aquesta Llei és una norma substancial-
ment ambiental. El seu objectiu i llurs finalitats li atorguen ineludiblement aquest 
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caràcter. La competència sobre protecció del medi ambient es configura com una 
competència com– partida, en la qual correspon a l’Estat espanyol la determinació 
de la normativa bàsica (article 149.1.23 de la Constitució). Aquesta normativa bà-
sica, però, no pot tenir un extensió tal que impedeixi a la Generalitat de Catalunya 
l’establiment de polítiques pròpies en aquest àmbit o que buidi de contingut la com-
petència autonòmica, principi que reiterada– ment ha estat sancionat pel Tribunal 
Constitucional i que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull en el seu article 111, 
delimitant l’abast del que s’ha d’entendre per normativa bàsica. L’article 144.1.i) de 
l’Estatut atribueix també a la Generalitat de Catalunya la competència en matèria 
de regulació del règim d’autorització i seguiment de l’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle i l’article 144.5 del mateix cos legal atribueix a la Generalitat de Cata-
lunya la competència per l’establiment d’un Servei Meteorològic propi, competència 
que entre d’altres inclou el subministrament d’informació meteorològica i climàtica, 
incloent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions meteorològiques 
de risc, i també la recerca en aquests àmbits i l’elaboració de la cartografia climàtica.

Tanmateix, no es pot desconèixer que pel caràcter complex i transversal del can-
vi climàtic, aquesta Llei incideix també en d’altres àmbits sectorials atès que, per 
poder assolir la voluntat expressada a la llei de contribuir a una societat sostenible, 
amb baixes emissions i millor adaptada als impactes del canvi climàtic, caldrà una 
actuació dels diversos sectors econòmics i sobre els sistemes naturals, ja sigui com 
a subjectes actius per a la reducció de les emissions o per minimitzar els efectes que 
el canvi climàtic pot produir en aquests sectors i sistemes.

Aquest caràcter transversal –reconegut expressament per l’article 46.3 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya– determina que l’acció dels poders públics per fer 
front al canvi climàtic haurà de desenvolupar-se per mitjà d’altres títols competen-
cials que al·ludeixen a matèries que poden veure’s afectades per la lluita contra el 
canvi climàtic. Àrees i àmbits com l’agricultura, la ramaderia, els recursos hídrics, 
l’energia, l’habitatge, la mobilitat, la salut, el turisme, els sectors industrials, les in-
fraestructures, la gestió forestal, la protecció civil, etc. es veuran afectats d’una o 
altra manera. Així mateix, el desenvolupament de les polítiques sectorials en ca-
dascun d’aquests àmbits tenen el seu impacte sobre la intensificació o mitigació del 
canvi climàtic.

En efecte, són diversos els preceptes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que 
atorguen a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en l’exercici dels 
dos principals eixos d’actuació vers el canvi climàtic: la mitigació i l’adaptació. Cor-
respon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’agricul-
tura, ramaderia i gestió forestal; en la gestió del cicle de l’aigua; en l’àmbit de caça 
i pesca marítima i recreativa; en matèria d’emergències i protecció civil; en matèria 
d’habitatge; en infraestructures del transport i, per tant, la competència exclusiva 
sobre ports, aeroports i heliports que no siguin d’interès general; dels transports ter-
restres, de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable, transport marítim 
i fluvial; en espais naturals; en matèria d’ordenació del territori i del paisatge, del 
litoral i de l’urbanisme; en l’àmbit de recerca, desenvolupament i innovació tecnolò-
gica; en matèria de salut; i en l’àmbit del turisme.

L’article 133 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de 
Catalunya la competència compartida en matèria d’energia, competència que inclou 
en tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica. 
A aquests efectes cal destacar la importància de l’energia en el conjunt d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya. Així, el conjunt del cicle energètic 
(producció, transformació, transport, distribució i consum d’energia) representa el 
76,8% de les emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya i el 93% 
de les emissions de CO2. Aquestes dades mostren que per abordar la lluita contra les 
causes de l’escalfament global són clau les polítiques energètiques i totes aquelles 
altres polítiques que incideixen bé sigui sobre l’oferta d’aquesta energia com, molt 
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especialment, sobre la seva demanda, afavorint uns models de consum eficients i 
responsables en àmbits com el transport, la mobilitat, l’urbanisme, l’habitatge, etc.

Totes aquestes actuacions tenen un evident impacte sobre l’economia, però de 
cap manera som davant una normativa que tingui per objectiu l’ordenació de l’acti-
vitat econòmica. Els efectes que es puguin derivar sobre l’economia de l’aplicació de 
la llei tenen un caràcter col·lateral, atès que com ja s’ha indicat aquesta és una Llei 
ambiental. Certament la Constitució, en el seu article 149.1.13, estableix per a l’Estat 
espanyol la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació gene-
ral de l’activitat econòmica, però la jurisprudència constitucional ha considerat en 
reiterades ocasions que aquest títol competencial no l’habilita per dictar qualsevol 
normativa; només aquella que reguli o ordeni, de manera directa i significativa, l’ac-
tivitat econòmica general, i sempre que la regulació que s’hi empara contingui un 
conjunt de mesures rellevants amb vistes a establir el règim d’ordenació d’un sector 
econòmic concret, que no és el cas d’aquesta Llei.

Apartat IV
Esmena 418
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició al paràgraf cinquè del capítol IV del preàmbul

La voluntat dels ens locals a Catalunya en la contribució activa a la recerca de 
solucions als reptes del canvi climàtic, tant pel que fa a la mitigació d’emissions de 
GEH com pel que fa a l’adaptació als impactes, ha quedat ben palesa amb llur parti-
cipació en les iniciatives europees del «pacte d’Alcaldes i Alcaldesses» i «Alcaldes i 
Alcaldesses per l’adaptació», unes iniciatives que suposen l’assumpció del compro-
mís amb els objectius establerts per la Unió Europea a nivell local, cal destacar el 
treball que realitza el METROBS Observatori metropolità del canvi climàtic.

Esmena 419
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De modificació i supressió del paràgraf sisè del capítol IV del preàmbul

En aquest context, la Llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coor-
dinació i possibilitar que tant les administracions nacional com local, així com els 
diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials 
amb els objectius de reducció de GEH i d’adaptació als impactes del canvi climà-
tic. La integració de l’acció climàtica en les planificacions i programacions secto-
rials mitjançant la Llei de Canvi Climàtic ha de permetre que aquest marc normatiu 
sigui un mitjà adequat per transformar el model energètic i econòmic, amb nul·les 
emissions de carboni, més sostenible, més eficient amb l’ús dels recursos i més co-
hesionat econòmica, social i territorialment en l’assoliment d’una societat competi-
tiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als 
impactes del canvi climàtic. La Llei ha d’esdevenir un veritable motor de canvi que 
contribueixi a què la sortida de la crisi es faci des d’un creixement econòmic intel·li-
gent, basat en el coneixement i la innovació, amb un ús més eficaç dels recursos tot 
i fomentant la cohesió econòmica, social i territorial.

Esmena 420
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació i supressió del punt IV del preàmbul

IV
La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte en què la contribució dels go-

verns nacionals i locals és fonamental en tant que moltes de les polítiques a desenvo-
lupar per aquestes institucions de govern incideixen sobre els processos que alteren 
la composició de l’atmosfera i la capacitat d’adaptació als impactes. En concret, el 
paper de les Comunitats Autònomes per fer front al canvi climàtic és essencial, tant 
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pel que fa a les actuacions d’adaptació com a les de mitigació. S’estima que el 80% 
de les accions per fer front al canvi climàtic es duen a terme a nivell de les subna-
tions.

L’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic ha de permetre assentar un precedent 
en la política Europea i reforçar el posicionament internacional i el lideratge que fins 
ara ha mantingut Catalunya i Aran en els fòrums internacionals, en situar-se com 
una nació capdavantera no només per l’assistència de manera ininterrompuda a les 
cimeres mundials de les Conferències de les Parts del Conveni Marc de les Naci-
ons Unides d’ençà l’any 2003, sinó també per la feina feta en el camp de l’acció cli-
màtica. Així, l’any 2005, la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans 
publiquen el Primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya i Aran, informe 
que s’actualitzà i amplià el desembre del 2010. El desembre del 2006, mitjançant 
el Decret573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, es crea l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic que, 
en el decurs dels anys, ha anat construint un conjunt d’instruments de planificació 
sectorial, plans, estratègies i programes, aprovats mitjançant diferents Acords del 
Govern, que si bé no tenen el caràcter de normes jurídicament vinculants, s’articu-
len com a eixos estratègics de la política catalana vers el canvi climàtic. A nivell 
del govern de la Generalitat de Catalunya és la Comissió Interdepartamental del 
Canvi Climàtic qui coordina i supervisa les polítiques climàtiques. Entre aques-
tes polítiques cal esmentar el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 
(2008-2012), aprovat la tardor del 2008; el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Ca-
talunya (PECACC 2012-2020), elaborat pels Departament d’Empresa i Ocupació 
mitjançant l’Institut Català d’Energia i el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
aprovat l’octubre del 2012; l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, ho-
ritzó2013-2020 (ESCACC), aprovada el novembre del 2012; el Programa d’Acords 
Voluntaris que ja agrupa més d’un centenar d’empreses, organitzacions i entitats; 
la incorporació del vector canvi climàtic en l’avaluació ambiental del planejament 
urbanístic per tal de donar compliment al que preveu la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes. Altres mesures d’acció climàtica han 
estat la creació de centres de recerca, el desenvolupament i participació de molts 
municipis en la iniciativa europea del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, la participació 
en l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic o l’Estratègia d’Implantació del Vehi-
cle Elèctric a Catalunya (IVECAT) per al període 2010-2015.

La Llei també incideix en aspectes relatius a les administracions locals, cabdals 
per aconseguir que l’aplicació de les polítiques en matèria de canvi climàtic sigui 
efectiva Així, els governs locals de Catalunya i Aran, d’acord amb l’article 84.2 
de l’Estatut, disposen de competències pròpies en l’àmbit de les polítiques tant de 
mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, i concretament, sobre les matèries se-
güents: l’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística, la 
conservació i el manteniment dels béns de domini públic local; la protecció civil i 
la prevenció d’incendis; la formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del 
medi ambient i el desenvolupament sostenible, i la regulació, la gestió i la vigilància 
de les activitats i els usos que es porten a ter– me a les platges, als rius, als llacs i a 
la muntanya, entre d’altres.

La voluntat dels ens locals a Catalunya i Aran en la contribució activa a la recer-
ca de solucions als reptes del canvi climàtic, tant pel que fa a la mitigació d’emis-
sions de GEH com pel que fa a l’adaptació als impactes, ha quedat ben palesa amb 
llur participació en les iniciatives europees del «pacte d’Alcaldes i Alcaldesses» i 
«Alcaldes i Alcaldesses per l’adaptació», unes iniciatives que suposen l’assumpció 
del compromís amb els objectius establerts per la Unió Europea a nivell local.

En aquest context, la Llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coor-
dinació i possibilitar que tant les administracions nacional com local, així com els 
diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials 
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amb els objectius de reducció de GEH i d’adaptació als impactes del canvi climàtic. 
La integració de l’acció climàtica en les planificacions i programacions sectorials 
mitjançant la Llei de Canvi Climàtic ha de permetre que aquest marc normatiu sigui 
un mitjà adequat en l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i sostenible, 
amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic. 
La Llei ha d’esdevenir un veritable motor de canvi que contribueixi a què la sortida 
de la crisi es faci des d’un creixement econòmic intel·ligent, basat en el coneixement 
i la innovació, amb un ús més eficaç dels recursos tot i fomentant la cohesió econò-
mica, social i territorial.

Apartat V
Esmena 421
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
De modificació total paràgraf primer del capítol V del preàmbul

Amb aquesta Llei es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, 
aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle (CO

2
 i Contaminants climàtics de Vida Curta), difusos, com la vulnerabilitat 

als impactes del canvi climàtic, afavorint la transició cap a un model nul d’emissions 
en GEH. En segon lloc transformar el model de producció i/o accés als recursos 
naturals i energètics, promovent l’estalvi i l’eficiència dels mateixos, reforçant les 
estratègies i plans dels darrers anys exitoses. En tercer lloc, promoure i garantir la 
coordinació de tots els instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi 
climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, així com 
el foment de la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econò-
mics. En quart lloc, esdevenir un país avançat en la investigació i implementació de 
noves tecnologies que contribueixin a la mitigació i la descarbonització. I finalment, 
visualitzar el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en 
la participació als fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

Esmena 422
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació del punt V del preàmbul

V
Amb aquesta Llei es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, 

aconseguir que Catalunya i Aran redueixi tant les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, tot i afavorint la 
transició cap a un model baix d’emissions en GEH i, alhora, estimulant l’estalvi i 
l’eficiència en l’ús dels recursos (energia, aigua, sòl, materials, residus). En segon 
lloc, reforçar i ampliar les diverses estratègies i plans que s’han elaborat durant els 
darrers anys en l’àmbit del canvi climàtic. En tercer lloc, promoure i garantir la co-
ordinació de tots els instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi 
climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, així com 
el foment de la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econò-
mics. En quart lloc, esdevenir un país capdavanter en la investigació i implemen-
tació de noves tecnologies. Finalment, visualitzar el paper de Catalunya i Aran al 
món, tant en els projectes de cooperació com en la participació als fòrums globals 
de debat sobre el canvi climàtic.

Pel que fa a l’estructura, aquesta Llei consta de cinquanta articles, agrupats en un 
capítol preliminar, 6 capítols, vuit disposicions addicionals, cinc disposicions transi-
tòries i onze disposicions finals.

El capítol preliminar determina l’objecte de la Llei, en detalla les responsabili-
tats, concreta l’àmbit d’aplicació i estableix les definicions a les quals fan referència 
les disposicions de la Llei.
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El capítol primer conté la regulació dels objectius relatius a les polítiques de mi-
tigació; s’estableixen, d’una banda, uns objectius de reducció d’emissions viables 
però necessàriament ambiciosos, tractors de la transició de Catalunya vers un mo-
del de desenvolupament sostenible; de l’altra banda, es crea l’Inventari d’Emissions 
a l’Atmosfera de Catalunya, d’acord amb les previsions de la Llei 34/2007 i com a 
complement de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, 
que actualment està en funcionament com a sistema de detecció dels nivells d’im-
missió dels principals contaminants. La Llei preveu també en aquest capítol els me-
canismes adients i la metodologia per a elaborar anualment l’Inventari d’Emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle de Catalunya i Aran que s’obté a partir de les emi-
ssions de gasos amb efecte d’hivernacle inclosos a l’Inventari d’Emissions a l’At-
mosfera de Catalunya i l’evolució dels embornals, i en base els criteris definits per la 
Unió Europea i el Grup Intergovernamental d’Experts en canvi climàtic.

El capítol segon es refereix als objectius d’adaptació; recull els requisits que han 
de contenir els instruments de planificació i programació sectorials amb la finalitat 
d’assolir una coordinació intersectorial per tal que la legislació sectorial catalana 
s’adapti al nou marc regulador. Es reforça el paper del Servei Meteorològic de Ca-
talunya per tal de disposar del millor coneixement disponible en matèria de projec-
cions climàtiques i regionalització.

El capítol tercer es dedica a la integració dels objectius i l’establiment de mesu-
res per aconseguir aquests objectius mitjançant la introducció de la perspectiva del 
canvi climàtic en totes les polítiques sectorials de les Administracions Públiques. 
Es recullen disposicions en relació amb el sector agrícola i ramader, de l’aigua, de 
la biodiversitat, dels boscos i la gestió forestal, del sector energètic, de la indústria, 
els serveis i el comerç, de les infraestructures, dels residus, de la salut, del transport 
i la mobilitat, del turisme, de les universitats i la recerca, així com de l’urbanisme 
i l’habitatge.

El capítol quart delimita el nou model organitzatiu que es va consolidar amb 
l’aprovació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, i recull les competències i les responsabilitats en la pla-
nificació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya i Aran. Es reforça el 
paper de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat que 
té, entre altres funcions, impulsar accions de caràcter transversal entre els diferents 
departaments per tal de disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
responsables del canvi climàtic i impulsar-ne l’adaptació als impactes, desplegant 
així el marc competencial definit per l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia 
aprovat el 2006.

En el mateix capítol i en el marc dels principis rectors de la Unió Europea i dels 
tres pilars sobre els que es basa el Conveni d’Aarhus, s’articula el dret dels ciutadans 
a participar en els processos de presa de decisions que s’adoptin en matèria de canvi 
climàtic, i es regula la naturalesa, finalitats, composició i funcions del Consell Cata-
là del Clima com a òrgan de participació d’organitzacions i institucions representati-
ves d’interessos diversos. S’estableixen diferents instruments per facilitar l’avaluació 
i el seguiment de les mesures en matèria de mitigació i adaptació dels plans d’acció 
sectorial, i es determina la integració de l’avaluació que elaborarà un grup d’experts 
en l’informe que la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic elevarà al Go-
vern i al Parlament, amb una periodicitat màxima de tres anys. S’articula també la 
col·laboració del govern de la Generalitat de Catalunya amb els ens locals en la pla-
nificació i el finançament de les polítiques climàtiques.

S’estableixen diversos articles sobre l’exemplificació de l’administració pública: 
l’obligació que els edificis que es construeixin siguin de consum d’energia gairebé 
nul, termini que en el cas dels edificis públics s’avança un any abans de la seva en-
trada en vigor. S’anuncia també l’obligació requerida pel Reial decret 235/2013, de 
5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència 
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energètica dels edificis, que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 
2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig, relativa a l’eficièn-
cia energètica dels edificis, en el sentit de disposar del certificat d’eficiència energè-
tica. S’hi inclou l’habilitació d’un percentatge mínim de consum d’energia d’origen 
renovable per a determinades instal·lacions públiques, o l’obligatorietat de disposar 
d’un programa de reducció d’emissions de GEH per als edificis, instal·lacions o ser-
veis dels departaments de la Generalitat de Catalunya. El capítol quart clou amb un 
article sobre la simplificació i racionalització administratives, amb l’objectiu d’eli-
minar progressivament certes barreres administratives que dificultin el desenvolu-
pament d’actuacions de mitigació i adaptació, i amb un article sobre col·laboració i 
cooperació internacional.

El capítol cinquè introdueix nous instruments de fiscalitat ambiental o ecològica 
per tal de fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes 
ambientals i menys malbaratadores de recursos naturals escassos. Fa molt de temps 
que la Unió Europea ha proclamat que el principi «qui contamina, paga» ha d’ori-
entar la política ambiental, i cal entendre-ho en un sentit no només reparador sinó 
preventiu i, alhora, d’internalització dels costos ambientals associats a les activitats 
i els serveis. La Llei incorpora una nova figura impositiva com és l’impost sobre les 
emissions de CO2 en vehicles turismes i furgonetes, que incentivi canvis en el com-
portament ambiental i aposti per models més sostenibles.

El capítol sisè inclou un ventall d’instruments per al compliment dels objectius 
de la llei. En particular, es crea el Fons Climàtic, que haurà de nodrir-se –entre d’al-
tres– amb els recursos procedents de la territorialització del Fons de Carboni per 
a una eco– nomia sostenible creat pel govern de l’Estat mitjançant el Reial decret 
1494/2011, de 24 d’octubre, el qual regula tant el Fons de Carboni per a una Eco-
nomia Sostenible com el règim del comerç de drets d’emissió. Cal recordar que en 
el nou règim establert per la Llei 13/2010, de modificació de la Llei 1/2005, de 9 
de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle per a perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets 
d’emissió i incloure en el mateix l’aviació, l’assignació de drets d’emissió a les em-
preses de la Unió Europea es farà mitjançant el nou règim de subhasta, i els ingres-
sos derivats d’aquests s’han de destinar a polítiques de canvi climàtic. Aquest pro-
cediment generarà una quantitat de recursos econòmics que es distribuirà entre els 
diferents estats membres de conformitat amb els criteris que estableix la directiva 
2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de2009, per la qual es 
modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari 
de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, i que hauria de per-
metre impulsar actuacions per mitigar les emissions de canvi climàtic i adaptar-se 
als impactes i promoure, a l’ensems, la transició vers una economia baixa en carboni 
i eficient en l’ús dels recursos. Les comunitats autònomes i els ens locals tenen as-
signades competències en els àmbits que poden contribuir de forma més decidida a 
la mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle (residus, ha-
bitatges, transport, agricultura, etc.) i a l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 
El nou model que aquesta llei implanta va dirigit a acostar els objectius dels Estats 
a les mesures que es prenen en l’àmbit nacional i local, on es concentren part de les 
competències en aquesta matèria, i consensuar els criteris de repartiment.

D’acord amb això, en el mateix capítol es fa referència als Programes volunta-
ris com a instrument de foment amb la finalitat de donar suport a la participació 
d’empreses, administracions i altres institucions i organitzacions en projectes i pro-
grames voluntaris de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de 
reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. Els darrers articles de 
la Llei fan referència a la promoció, innovació i desenvolupament del coneixement, 
mitjançant la creació d’una plataforma digital i la col·laboració amb els centres de 
recerca; a la participació pública en les polítiques climàtiques, vetllant per facilitar 
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una informació adequada als ciutadans; i a la difusió del coneixement i sensibilitza-
ció com a elements indispensables en l’avenç de les polítiques climàtiques.

Finalment i de conformitat amb les previsions fixades en l’article 42 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i en el Pla de l’energia i canvi climàtic (PECAC 2012-
2020), i tenint en compte la necessitat urgent de legislar sobre aquest qüestió, la 
Llei, mitjançant una disposició final, aborda l’accés a determinats recursos bàsics, 
i estableix com una nova prioritat social la lluita contra la pobresa energètica, un 
fenomen creixent en la nostra societat sobretot en aquells col·lectius més necessitats 
de protecció, especialment els que són en situació de pobresa i risc d’exclusió social.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana un text transaccional entre les esmenes 410, 411, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 i el text del projecte, amb el redactat 
següent:

«Preàmbul
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC, per les sigles en 

anglès) ha publicat cinc informes que evidencien els canvis en el clima i llur corre-
lació directa amb l’activitat humana. L’últim informe conclou que el canvi climàtic 
i la seva manifestació més visible, l’escalfament global, ja inqüestionable, és fona-
mentalment antròpic, amb un nivell de probabilitat superior al 95%, i està causat, 
essencialment, per les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) provoca-
des per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl.

El canvi climàtic i els impactes que en deriven són el repte de caràcter global 
més important que les societats humanes han afrontat mai. Encarar aquest repte 
exigeix una transformació profunda dels actuals models energètics i productius i 
un compromís mundial al més alt nivell. L’escalfament global no és exclusivament 
un problema ambiental. Incideix en molts d’àmbits i esdevé una qüestió cabdal que 
afecta la biodiversitat, el model econòmic, la mobilitat, el comerç, la sobirania ali-
mentària, l’accés a l’aigua i als recursos naturals, les infraestructures i la salut. 
Per aquest motiu influirà cada vegada més en les polítiques mundials, nacionals i 
locals. L’alteració de les variables climàtiques –temperatura, precipitació, humitat, 
velocitat del vent i temperatura de l’aigua de la mar, entre d’altres– i l’augment en la 
freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems –sequeres, inundacions, 
onades de calor– ja comporten un risc per als ecosistemes, per a la preservació de 
la biodiversitat i per a les persones.

De fet, diferents centres de recerca internacionals han assenyalat que des del 
2013 les concentracions de diòxid de carboni (CO

2
) a l’atmosfera han excedit la xi-

fra de 400 parts per milió, un llindar que no s’havia assolit en més de 800.000 anys, 
segons demostren les dades obtingudes de les bombolles d’aire dels testimonis de 
gel, i que no tornaran a baixar d’aquest llindar en dècades, encara que hom aturi 
sobtadament tota emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Els danys i les pèrdues 
derivats de fenòmens naturals han passat dels 50.000 milions de dòlars en la dècada 
dels vuitanta als més de 200.000 milions de dòlars en la darrera dècada, dels quals 
tres quartes parts són conseqüència de fenòmens meteorològics extrems.

Així, cadascuna de les tres últimes dècades ha estat més càlida que l’anterior, i la 
corresponent al 2001-2010 ha estat la més càlida registrada des que es van comen-
çar a prendre mesures instrumentals en l’època moderna i de manera global, cap al 
1850. S’estima que la temperatura mitjana anual mundial a la superfície de la Terra 
i dels oceans durant la dècada 2001-2010 ha estat de 14,47ºC, és a dir, +0,47ºC res-
pecte a la mitjana mundial del període 1961-1990 (14,0ºC) i +0,21ºC per damunt de 
la dècada anterior (1991-2000). A més, del 2014 al 2016, s’ha batut de manera con-
secutiva el rècord d’any més càlid des que es tenen registres. Tots els anys del darrer 
decenni, excepte el 2008, s’han comptat entre els deu anys més càlids dels que es té 
registre. L’any més càlid que s’ha registrat mai a nivell global ha estat el 2016.
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Aquest escalfament ha estat acompanyat per una ràpida disminució del  gel 
marí de l’Àrtic i una acceleració de la pèrdua de la massa neta de les masses de 
gel continental de l’Antàrtida i Groenlàndia, i també de les altres glaceres del món. 
Han estat especialment preocupants, durant tot el 2016, les temperatures anormal-
ment altes a tot el cercle polar àrtic. Com a resultat de la fosa generalitzada del gel 
continental i de l’augment de volum estèric per l’augment de la temperatura de l’ai-
gua de la mar, la mitjana mundial del nivell de la mar ha augmentat a raó d’uns 3 
mil·límetres per any, aproximadament el doble de la tendència observada durant el 
segle XX (1,6 mil·límetres per any). El nivell mitjà mundial de la mar és uns 20 cen-
tímetres més alt que el 1880, cosa que posa en perill màxim països formats per illes, 
al Pacífic, que a més són els que menys contribueixen a crear el problema. A Ca-
talunya, com a la resta del món, també s’ha produït un augment de la temperatura 
mitjana anual (0,23ºC per dècada en el període 1950-2014), una reducció de les 
precipitacions a l’estiu (5% per dècada) i un increment contrastat de la temperatura 
superficial de la mar (0,3ºC per dècada en el període 1974-2014). A més, l’estratègia 
d’adaptació als impactes del canvi climàtic aprovada per la Comissió Europea el 
2013 identifica tota la conca mediterrània com una de les zones d’Europa més vulne-
rables al canvi climàtic, amb les sequeres i la baixa productivitat dels conreus com 
els problemes més greus que haurà d’afrontar la regió, segons els científics.

II
El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la 

necessitat d’actuar es produí el 1992 en aprovar-se el Conveni marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic, que va permetre, el 1997, la signatura del Protocol 
de Kyoto, amb la finalitat de limitar el creixement i aconseguir una estabilització de 
les concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera. Les successives 
conferències de les parts (COP, per les sigles en anglès) que se celebren anualment 
en diverses ciutats del món fan el seguiment de l’acompliment del Protocol i, alho-
ra, estableixen les línies d’actuació que han de guiar les polítiques públiques per 
a aconseguir reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (mitigació) i, a 
la vegada, preveure estratègies en les zones més vulnerables als impactes del can-
vi climàtic (adaptació). La manca total d’èxit del Protocol de Kyoto –les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle han augmentat globalment any rere any des que 
va entrar en vigor– i la cada vegada més propera irreversibilitat de problema van 
alarmar les Nacions Unides. Com a conseqüència, en la COP 21 (2015) es va signar 
l’Acord de París, que va entrar en vigor al novembre del 2016. Per primer cop, totes 
les potencies mundials, els Estats Units i la Xina inclosos, s’havien posat d’acord a 
afrontar el canvi climàtic conjuntament. Aquest fet no s’havia donat mai, ni en el 
Protocol de Kyoto.

L’Acord de París neix de l’objectiu primordial d’evitar sobrepassar, sota cap con-
cepte, els 2ºC de temperatura global del planeta respecte a l’època preindustrial. 
A més, l’Acord recomana un esforç addicional per no superar els 1,5ºC. El que es 
desprèn de l’informe és que la capacitat per a no superar els 2ºC depèn de dos fac-
tors: el moment en què s’apliquin mesures reals i efectives de mitigació profunda i 
sostinguda en el temps i la necessitat d’un desenvolupament ràpid de noves tecnolo-
gies per a enterrar carboni de l’atmosfera.

El marc que crea l’Acord de París, amb poques mesures concretes, dona llibertat 
als Estats signants per a aplicar les mesures de mitigació i adaptació que considerin 
adequades, sempre que vagin encaminades a assolir els objectius generals marcats. 
És important de remarcar la clau solidària en el context de l’Acord de París. Que-
da clar que les regions més riques del planeta han de dur a terme els esforços més 
grans, atès que han estat els grans causants del canvi climàtic, especialment durant 
les últimes tres dècades,. No obstant això, les pitjors conseqüències les estant patint 
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zones del planeta sense prou recursos per a lluitar contra els terribles efectes causats 
per una acceleració en l’increment d’emissions.

Dins d’aquest marc internacional, la Unió Europea ha assumit, històricament, 
el paper de lideratge en les polítiques sobre eficiència energètica i canvi climàtic. 
Cal destacar el que es coneix com a Paquet legislatiu d’energia i clima 2013-2020. 
Es tracta d’un conjunt de directives que marquen com a objectius incrementar l’ús 
de les energies renovables fins a un 20% del consum brut d’energia final, reduir un 
20% el consum d’energia primària gràcies a un increment de l’eficiència energètica 
i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 20% en l’horitzó del 2020 
amb relació al 1990. Així mateix, s’ha creat i regulat un mercat europeu de comerç 
de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

La creació d’aquest mercat de comerç de drets d’emissió ha comportat l’aplicació 
dels instruments del mercat al servei de la reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle. Tot i les bones intencions inicials, aquest mercat d’emissions no 
ha resultat prou efectiu. Les emissions incloses en aquest mecanisme són aproxi-
madament la meitat de les emissions de la Unió Europea. La resta d’emissions cor-
respon als anomenats sectors difusos. Per a fer front a aquestes emissions, la Unió 
Europea va establir un sistema de repartiment de càrregues entre els països mitjan-
çant la Decisió 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’abril 
de 2009, sobre l’esforç dels estats membres per a reduir les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle amb la finalitat de complir els compromisos adquirits per la Co-
munitat fins al 2020. Aquesta decisió pren com a any de referència el 2005, l’any en 
què va entrar en vigor el mercat de drets d’emissió i, per tant, el primer any en què 
es produïa la diferenciació entre emissions sotmeses al comerç de drets d’emissió i 
emissions dels sectors difusos. L’objectiu fixat per a les emissions difuses a l’Estat 
espanyol va ésser d’una reducció el 2020 d’un 10% respecte als nivells del 2005. 
Atès que aquestes emissions corresponen a sectors com el transport, l’habitatge, els 
residus, l’agricultura i la ramaderia o els gasos fluorats, s’han d’establir objectius 
territorialitzats que facilitin una veritable governança multinivell i molt més ambici-
osos si de veritat s’afronta el problema de manera conseqüent amb la seva immen-
sa gravetat. Aquesta territorialització d’objectius, que Catalunya està disposada a 
assumir, necessitaria també l’establiment dels recursos econòmics adequats, de la 
mateixa manera que la Unió Europea va posar en mans dels estats els recursos eco-
nòmics procedents de la generalització del mecanisme de la subhasta en la tercera 
fase del mercat de comerç de drets d’emissió (2013-2020), o d’altres recursos eco-
nòmics que es puguin generar en aplicació d’una reforma de la fiscalitat i que gra-
vin determinats usos que tenen un fort impacte en les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle.

L’objectiu establert en l’àmbit de la Unió Europea per al 2020 no és, però, un 
punt d’arribada, sinó una primera etapa en el camí de reducció de les emissions. 
En aquest sentit, el Consell Europeu, a l’octubre del 2009, va reconèixer, fent seves 
les recomanacions del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic, que 
en l’horitzó del 2050 Europa i el conjunt d’economies desenvolupades haurien de 
situar aquesta reducció en el nivell d’un 80-95% per sota dels valors del 1990, si es 
vol limitar l’increment de la temperatura mitjana a 2ºC respecte a l’època preindus-
trial, però si, com recomana l’Acord de París, l’objectiu de la societat catalana és 
ajudar a limitar l’escalfament del planeta a un màxim d’1,5ºC, els objectius encara 
han d’ésser més ambiciosos, i s’ha d’arribar a una neutralitat en les emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle abans del 2050. Aquesta mirada a mitjà termini implica 
l’establiment d’un full de ruta que estableixi els objectius de reducció d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle per al període 2020-2050, que han de fer possible a 
partir d’aquesta data un escenari neutre en carboni, és a dir, un equilibri entre les 
emissions antropogèniques de gasos amb efecte d’hivernacle i la capacitat d’embor-
nal mitjançant mecanismes naturals o antropogènics.
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Catalunya ja fa temps que treballa per reduir les seves emissions. De fet, el 2005 
va iniciar un camí de reducció d’emissions que l’han situada dins el marc de com-
pliment dels compromisos de Kyoto. Avançar encara més significa també avançar 
vers l’establiment de mecanismes que permetin accedir a fonts de finançament i que, 
alhora, comportin una reducció en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 
Per això, aquesta llei presenta, per primera vegada a Catalunya, un impost sobre 
les emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle per a les activitats econòmi-
ques més contaminants. Diferents estudis apunten que una imposició directa de les 
emissions pot ésser un mètode efectiu per a reduir emissions tal com l’experiència 
d’alguns països, especialment els nòrdics, demostra. La recaptació d’aquest impost, 
perquè sigui realment útil, s’ha de destinar a subvencionar el desenvolupament de 
les energies renovables i a altres projectes sostenibles.

III
Els compromisos en mitigació i adaptació s’han establert sempre en l’àmbit dels 

estats, en una construcció de dalt cap avall (top-down). Ara bé, durant els darrers 
anys, tal com han reconegut les Nacions Unides, el paper dels governs nacionals, 
regionals i locals ha estat cabdal en l’èxit de la política climàtica. Així, la construc-
ció de baix cap amunt (bottom-up) es basa en el nivell competencial, de responsa-
bilitat i d’intervenció dels ens que en llenguatge de les Nacions Unides s’anomenen 
subnations. Aquest és el cas actual de Catalunya, amb àmplies competències i, per 
tant, amb una gran capacitat per a incidir tant en el nivell d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle, molt especialment en les emissions difuses com en les mesures 
d’adaptació als impactes sobre els diversos territoris, els sistemes físics i els sectors 
socioeconòmics més vulnerables al canvi climàtic.

Cal disposar, en coherència amb el paràgraf anterior, d’un marc legal propi 
adaptat a la realitat política, social, econòmica, ambiental i cultural de Catalunya 
que permeti d’aclarir i desenvolupar plenament tots els aspectes que en matèria de 
política climàtica han de guiar les accions de les institucions i de la societat catala-
nes per a dotar de més solidesa llur actuació.

Amb relació al títol competencial, aquesta llei és una norma substancialment 
ambiental. El seu objecte i les seves finalitats li atorguen ineludiblement aquest ca-
ràcter. La competència sobre la protecció del medi ambient es configura com una 
competència compartida, en la qual correspon a l’Estat espanyol la determinació de 
la normativa bàsica (article 149.1.23 de la Constitució). Aquesta normativa bàsica, 
però, no pot tenir un extensió tal que impedeixi a la Generalitat l’establiment de po-
lítiques pròpies en aquest àmbit o que buidi de contingut la competència autonòmi-
ca, principi que ha estat sancionat reiteradament pel Tribunal Constitucional i que 
recull l’article 111 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquest principi delimita 
l’abast del que s’ha d’entendre per normativa bàsica. L’article 144.1.i de l’Estatut 
atribueix també a la Generalitat la competència en matèria de regulació del règim 
d’autorització i seguiment de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i l’article 
144.5 del mateix cos legal li atribueix la competència per a l’establiment d’un ser-
vei meteorològic propi, competència que comprèn el subministrament d’informació 
meteorològica i climàtica, incloent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les 
situacions meteorològiques de risc, i també la recerca en aquests àmbits i l’elabora-
ció de la cartografia climàtica.

Tanmateix, no es pot desconèixer que, pel caràcter complex i transversal del 
canvi climàtic, aquesta llei incideix també en altres àmbits sectorials, atès que, per 
a assolir la voluntat expressada de contribuir a una societat sostenible, neutra en 
emissions i millor adaptada als impactes del canvi climàtic, cal una actuació dels 
diversos sectors econòmics i sobre els sistemes naturals, sia com a subjectes actius 
per a la reducció de les emissions o per a minimitzar els efectes que el canvi climàtic 
pot produir en aquests sectors i sistemes.
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Aquest caràcter transversal, reconegut expressament per l’article 46.3 de l’Esta-
tut, determina que l’acció dels poders públics per a fer front al canvi climàtic s’ha de 
desenvolupar per mitjà d’altres títols competencials que al·ludeixen a matèries que 
es poden veure afectades per la lluita contra el canvi climàtic. Àrees i àmbits com 
l’agricultura, la ramaderia, la pesca, el marisqueig, els recursos hídrics, l’energia, 
l’habitatge, l’urbanisme, la mobilitat, la salut, el turisme, els sectors industrials, les 
infraestructures, la gestió forestal o la protecció civil es veuran afectats d’una mane-
ra o altra. Així mateix, el desenvolupament de les polítiques sectorials en cadascun 
d’aquests àmbits té impacte sobre la intensificació o mitigació del canvi climàtic.

En efecte, són diversos els preceptes de l’Estatut que atorguen a la Generalitat 
la competència exclusiva en l’exercici dels dos principals eixos d’actuació envers el 
canvi climàtic: la mitigació i l’adaptació. Correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria d’agricultura, ramaderia i gestió forestal; gestió del cicle de 
l’aigua; caça i pesca marítima i recreativa; emergències i protecció civil; habitatge; 
infraestructures del transport –i, per tant, la competència exclusiva sobre ports, ae-
roports i heliports que no siguin d’interès general–; transports terrestres, de viatgers 
i de mercaderies per carretera, ferrocarril i cable, transport marítim i fluvial; espais 
naturals; ordenació del territori i del paisatge, del litoral i de l’urbanisme; recerca, 
desenvolupament i innovació tecnològica; salut, i turisme.

L’article 133 de l’Estatut atorga a la Generalitat la competència compartida en 
matèria d’energia, competència que inclou, en tot cas, el foment i la gestió de les 
energies renovables i de l’eficiència energètica. A aquests efectes cal destacar la im-
portància de l’energia en el conjunt d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a 
Catalunya. Així, segons dades del 2012, el conjunt del cicle energètic (producció, 
transformació, transport, distribució i consum d’energia) representa el 76% de les 
emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle i el 93% de les emissions de diòxid 
de carboni. Aquestes dades mostren que, per a abordar la lluita contra les causes 
del canvi climàtic, són clau les polítiques energètiques de generació, distribució i 
models de consum.

Per consegüent, cal una veritable transició per a assolir un nou model energètic 
no dependent dels combustibles fòssils, fent màxima la utilització de les fonts d’ener-
gia renovables autòctones, amb l’objectiu d’aconseguir un model energètic cent per 
cent renovable a llarg termini, amb l’horitzó del 2050.

IV
La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte en què la contribució dels go-

verns nacionals i locals és fonamental en tant que moltes de les polítiques a desen-
volupar per aquestes institucions de govern incideixen en els processos que alteren 
la composició de l’atmosfera i la capacitat d’adaptació als impactes.

L’aprovació d’aquesta llei ha de permetre, reforçar el posicionament interna-
cional i el lideratge que fins ara ha mantingut Catalunya en els fòrums internacio-
nals, en situar-se com una nació capdavantera no només per l’assistència de manera 
ininterrompuda a les cimeres mundials de les Conferències de les Parts del Conve-
ni Marc de les Nacions Unides d’ençà del 2003, sinó també per la feina feta en el 
camp de l’acció climàtica. Així, el 2005, la Generalitat i l’Institut d’Estudis Cata-
lans publicaren el «Primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya», informe 
que s’actualitzà i amplià al desembre del 2010. Al desembre del 2006, mitjançant el 
Decret 573/2006, del 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, es creà l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que ha 
anat construint un conjunt d’instruments de planificació sectorial, plans, estratègies 
i programes, aprovats mitjançant diversos acords del Govern, que, si bé no tenen el 
caràcter de normes jurídicament vinculants, s’articulen com a eixos estratègics de 
la política catalana envers el canvi climàtic. En l’àmbit del Govern és la Comissió 
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Interdepartamental del Canvi Climàtic qui coordina i supervisa les polítiques cli-
màtiques.

Entre aquestes polítiques cal esmentar el Pla marc de mitigació del canvi climà-
tic a Catalunya (2008-2012), aprovat la tardor del 2008; el Pla de l’energia i canvi 
climàtic de Catalunya (Pecacc, 2012-2020), elaborat pel Departament d’Empresa 
i Ocupació, mitjançant l’Institut Català d’Energia, i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, i aprovat a l’octubre del 2012; l’Estratègia catalana d’adaptació al 
canvi climàtic, horitzó 2013-2020 (Escacc), aprovada al novembre del 2012 i revi-
sada al març del 2017; el Programa d’acords voluntaris i la incorporació del vector 
canvi climàtic en l’avaluació ambiental del planejament urbanístic per tal de com-
plir el que estableix la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 
i programes. Altres mesures d’acció climàtica han estat la creació de centres de re-
cerca, el desenvolupament i la participació de molts municipis en la iniciativa euro-
pea del Pacte d’alcaldes i alcaldesses, la participació en l’Observatori Pirinenc del 
Canvi Climàtic i l’Estratègia d’implantació del vehicle elèctric a Catalunya (Ivecat) 
per al període 2010-2015.

Aquesta llei també incideix en aspectes relatius a les administracions locals, cab-
dals per a aconseguir que l’aplicació de les polítiques en matèria de canvi climàtic 
sigui efectiva Així, els governs locals, d’acord amb l’article 84.2 de l’Estatut, tenen 
competències pròpies en l’àmbit de les polítiques tant de mitigació com d’adaptació 
al canvi climàtic, i concretament, sobre les matèries següents: l’ordenació i la gestió 
del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística, la conservació i el manteniment 
dels béns de domini públic local, la protecció civil i la prevenció d’incendis, la for-
mulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolu-
pament sostenible, i la regulació, gestió i vigilància de les activitats i els usos que es 
porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya, entre d’altres.

La voluntat dels ens locals de contribució activa a la recerca de solucions als 
reptes del canvi climàtic, tant pel que fa a la mitigació d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle com pel que fa a l’adaptació als impactes, ha quedat ben palesa 
amb llur participació en les iniciatives europees del Pacte d’alcaldes i alcaldesses i 
«Alcaldes i alcaldesses per l’adaptació», unes iniciatives que comporten l’assump-
ció del compromís amb els objectius establerts per la Unió Europea a nivell local. 
En aquest sentit, cal destacar el treball de l’Observatori Metropolità del Canvi Cli-
màtic (Metroobs).En aquest context, aquesta llei vol contribuir a superar les difi-
cultats pròpies de coordinació i possibilitar que les administracions nacional i local, 
i també els diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions 
sectorials amb els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adap-
tació als impactes del canvi climàtic. La integració de l’acció climàtica en les pla-
nificacions i programacions sectorials mitjançant aquesta llei ha de permetre que 
aquest marc normatiu sigui un mitjà adequat per a transformar el model energètic 
i econòmic en un model neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, més 
sostenible, més eficient amb l’ús dels recursos i més cohesionat econòmicament, so-
cialment i territorialment.

V
Amb aquesta llei es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, 

aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle, com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir la transició cap a 
un model d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i, alhora, transformar el mo-
del de producció i accés als recursos naturals i energètics. En segon lloc, reforçar i 
ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys en l’àm-
bit del canvi climàtic. En tercer lloc, promoure i garantir la coordinació de tots els 
instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordi-
nació de totes les administracions públiques catalanes, i també el foment de la par-



BOPC 471
19 de juliol de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 189 

ticipació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics. En quart lloc, 
esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies que 
contribueixin a la mitigació, i també a reduir la dependència energètica de Catalu-
nya de recursos energètics externs, a la descarbonització i a la desnuclearització. 
Finalment, fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de coope-
ració com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.»

Palau del Parlament, 21 de juny de 2017
Ferran Civit i Martí, Sergio Sanz Jiménez, Jordi Terrades i Santacreu, Hortènsia 

Grau Juan, Marisa Xandri Pujol, Mireia Boya e Busquet

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP PPC; GP CSP; GP Cs; GP JS (reg. 64083; 64084; 64094; 64128).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 20.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00045/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP Cs; GP PPC (reg. 65801; 66015; 66024; 66105).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.07.2017; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 65638; 65662).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.07.2017; 12:00 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge
302-00174/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 65766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre l’habitatge (tram. 300-00194/11).

Exposició de motius
Des de que esclatés la crisi econòmica i social s’ha parlat molt d’habitatge. S’ha 

explicat, s’ha documentat i s’ha quantificat la necessitat d’habitatge al nostre país.
S’ha parlat també dels col·lectius més vulnerables, i s’ha delimitat territorialment 

aquells àmbits amb més problemàtiques.
Tot això s’ha fet, el que no s’ha fet és posar solució a la situació de l’habitatge a 

Catalunya.
I és que seguim tenint una situació insostenible. Així ho manifesten les entitats 

socials que treballen en aquest àmbit.
A Catalunya es necessiten 230.000 habitatges socials. El parc d’habitatge social 

és del 2%, clarament insuficient, per les nostres necessitats, i molt per sota del 15% 
de la mitjana europea.

Els col·lectius que es veuen més afectats per aquest baix mercat d’habitatge so-
cial, són les famílies de recursos limitats, les famílies amb risc d’exclusió social i 
també els joves.

En el cas dels joves és especialment preocupant. Aquest col·lectiu no ha tingut 
l’atenció necessària del Govern de la Generalitat, que ha focalitzat la seva actuació 
en les necessitats peremptòries en matèria d’habitatge. Però aquesta falta d’atenció i 
de polítiques públiques que facilitin l’accés a l’habitatge dels joves, porta la dificultat 
per emancipar-se, per fer un projecte de vida autònom. I aquesta situació s’agreuja 
en l’àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana, amb la conseqüència d’expul-
sió dels joves de l’àmbit metropolità, amb el què això comporta pels mateixos joves, 
però també per la ciutat i pel país.

Per tant, s’han d’impulsar polítiques públiques dirigides especialment al col·lec-
tiu jove, durant massa temps desatès.

D’altra banda, la necessitat quantificada d’habitatge social, és a dir d’habitatge 
que sigui assumible per les famílies amb ingressos mitjos i baixos fa que s’hagin 
d’emprendre accions per incidir en el mercat de l’habitatge. L’objectiu ha de ser que 
el preu sigui assequible a tothom.

És per això que cal esmerçar recursos suficients per crear un parc públic d’habi-
tatge, prou gran perquè ningú tingui dificultats per accedir. En aquest sentit cal tre-
ballar en tres escenaris possibles: intensificar la cessió temporal d’habitatges, adqui-
rir habitatge ja construït en ús o buit o ocupat sense títol habilitant, i generar noves 
promocions d’habitatge.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar campanyes intensives de comunicació per la cessió d’habitatges dels 

petits i mitjans propietaris, que a canvi de la seguretat del cobrament del lloguer i 
una possible rehabilitació, posin el seu habitatge en lloguer a un preu taxat.
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2. Establir que tot ajut públic a la rehabilitació rebut per propietaris d’habitatges 
buits, comporti la posada en lloguer social d’aquests.

3. Intensificar els convenis amb les entitats financeres per tal d’obtenir major per-
centatge de cessió dels pisos que consten registrats a nom seu al Registre d’Habitat-
ges buits o amb ocupants sense títol habilitant, amb l’objectiu d’aconseguir la cessió 
de la pràctica totalitat d’aquests habitatges.

4. Intensificar l’adquisició d’habitatges ja construïts, prioritzant la compra a tra-
vés de tempteig i retracte a les promocions d’HPO de venda en ús, per canviar el 
règim de lloguer en un màxim del 25% dels habitatges de cada promoció.

5. Incrementar la compra d’habitatges ja construïts propietat de les entitats fi-
nanceres, a través del tempteig i retracte, doblant els recursos econòmics destinats a 
aquest efecte per l’any 2018.

6. Promoure les modificacions legislatives per tal que en les àrees de forta dema-
nada acreditada d’habitatge es garanteixin que les reserves obligatòries de sòl per 
habitatge de protecció oficial en els nous desenvolupaments urbanístics es destinin 
en la seva totalitat a la construcció d’habitatges en règim de lloguer social i lloguer 
assequible.

7. Instar al Govern que abans de finalitzar el 2017 redacti un pla específic on es 
determini la demanda d’habitatge social i assequible per municipis, les previsions 
d’obtenció a través de la compra d’habitatge ja construït en els mateixos i finalment 
la previsió de l’habitatge nou a generar.

En relació amb les mesures respecte als joves
8. Bonificar en un 99% la quota de l’impost sobre transmissions patrimonials i 

actes jurídics documentats per a la constitució d’arrendaments immobiliaris a me-
nors de 35 anys.

9. Reservar un 30% dels habitatges, obtinguts pel procediment de tanteig i re-
tracte, a lloguer social per a persones menors de 35 anys

10. Reservar el 30% dels habitatges de lloguer social procedents de convenis de 
cessió amb entitats financeres a persones menors de 35 anys

11. Posar en marxa ajudes al lloguer pels menors de 35 anys per facilitar el paga-
ment del lloguer de l’habitatge habitual 

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé; diputada, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els abusos 
sexuals i la salut
302-00175/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 66071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre els abusos sexuals i la salut (tram. 300-00191/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Suprimir qualsevol conveni entre la UFAM i la Generalitat de Catalunya i, per 

tant, que la UFAM deixi de ser la unitat de referència per a diagnòstic per abusos 
sexuals a infants i joves per als circuits i protocols públics.
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2) Crear una figura al Departament de Salut que lideri l’abordatge de la violèn-
cia masclista, i que tingui expertesa en violències sexuals i en gènere i que es basi 
els estàndards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la 
violència.

3) Crear unitats, en cada cas una vinculada a la xarxa d’adults i una altra a la 
xarxa infanto-juvenil, en hospitals públics de referència distribuïts arreu del territo-
ri de Catalunya amb un programa integral d’abordatge de les violències sexuals (en 
concret, assetjament sexual, abusos sexuals i agressions sexuals).

a. Dotar cada unitat hospitalària integral d’especialistes sanitaris i treballadors 
socials, amb formació en gènere i en abordatge i intervenció de les violències se-
xuals, tal com indiquen els estàndards de serveis Protocol Marc per a una interven-
ció coordinada contra la violència.

b. Les unitats hospitalàries integrals faran diagnòstic i tractament dels casos de 
violències sexuals.

c. La xarxa especialitzada en violències sexuals (SIES i SIADS) farà el segui-
ment dels casos de violències sexuals.

d. Incloure en la xarxa adulta l’atenció a les violències sexuals a adolescents en-
tre 15 i 18 anys.

e. Establir canals fluids de comunicació, coordinació i cooperació entre aquestes 
unitats hospitalàries integrals i els serveis d’atenció primària. Així mateix els infor-
mes i les avaluacions que arribin del serveis d’atenció primària tindran validesa i 
seran tinguts en compte per aquestes unitats hospitalàries integrals.

f. Hi haurà un registre unificat de violències sexuals (en concret assetjament se-
xual, abusos sexuals i agressions sexuals) que recollirà els casos que passin per totes 
les unitats hospitalàries integrals.

g. Cada unitat hospitalària integral elaborarà una memòria anual sobre les ac-
tuacions fetes.

4) Revisar el Protocol del Departament de salut en relació a les violències se-
xuals, introduint-hi la perspectiva de gènere i amb tots els criteris que indiquen els 
estàndards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la vio-
lència.

a. Tenir en compte també per a les observacions que sobre el sistema de salut es 
fan als informes sobre violències sexuals encarregats per l’ICD a Antígona i Crea-
ción Positiva.

b. Preveure en el protocol l’especificitat per als casos següents: 
– Persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental i/o amb depen-

dència de substàncies.
– Les persones amb qualsevol diversitat funcional.
– Infants i joves sota la tutela de DGAIA.
– Dones grans.
– Dones migrades, dones víctimes de trata i nenes migrades susceptibles de patir 

mutilació genital o matrimoni forçat.
– Les persones LGTBI.
– Les persones institucionalitzades, sigui en residències, en hospitals psiquiàtrics 

i en presons.
5) Eliminar qualsevol referència de diagnòstic relacionada amb la Síndrome 

d’Alienació Parental o qualsevol altre nom amb que se la conegui (preocupació mò-
rbida de les mares, manipulació, transferència,...) o qualsevol altre terme nou que es 
generi, atès que des d’OMS fins la Asociación de Neuropsiquiatría ho consideren 
una teoria sense fonament científic i amb un clar biaix masclista, 

6) Revisar, a instàncies de les mares, tutor legal o la pròpia criatura, aquells ca-
sos diagnosticats fins ara per la UFAM en els quals s’ha considerat que no hi havia 
abús o que no es podia determinar.
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7) Fer formació als professionals del sistema de salut respecte a la detecció de les 
violències sexuals i respecte a la perspectiva de gènere, tal com indiquen els estàn-
dards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència.

8) Fer formació a les facultats de medicina, infermeria, psicologia, treball social 
i advocacia respecte a la prevenció, detecció i atenció de les violències sexuals i res-
pecte a la perspectiva de gènere.

9) Posar en marxa tot els mecanismes tècnics necessaris per evitar la victimitza-
ció secundària de les dones que han patit assetjament sexual, abús sexual o agres-
sions sexuals.

10) Garantir el dret a reparació i reforçar els mecanismes de defensa dels drets de 
la ciutadania davant negligències o desemparament de l’Administració en les violèn-
cies sexuals a través de les institucions destinades a aquests efectes.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia
302-00176/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 66111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia (tram. 300-00196/11).

Moció
a. El Parlament de Catalunya constata l’increment d’un clima de por i d’odi cap 

a les persones musulmanes o que són percebudes com a musulmanes, un fenomen 
racista anomenat islamofòbia i que rebutja fermament.

b. El Parlament de Catalunya reconeix la religió musulmana en la seva pluralitat 
com una de les creences més esteses avui al nostre país i reitera que ha de disposar 
del mateix status jurídic i institucional que la resta de confessions.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar en el termini de trenta dies un pla de lluita contra la islamofòbia que 

de forma interdepartamental proposi un catàleg de mesures efectives per fer front al 
fenomen com a política prioritària del conjunt del Govern i amb mesures específi-
ques en l’àmbit de la islamofòbia de gènere.

2. Elaborar en el termini de trenta dies per l’Institut Català de les Dones un pla 
per difondre els moviments de dones i corrents feministes existents dins del món 
musulmà a fi de visualitzar-los en el sí de la societat catalana.

3. Elaborar en el termini de trenta dies un pla específic contra la islamofòbia de 
gènere en l’àmbit de l’atenció primària del Servei Català de la Salut.

4. Derogar el Protocol de Detecció de Radicalització Islàmica als centres del 
Departament d’Ensenyament (PRODERAI) i iniciar els estudis corresponents per a 
l’elaboració d’un protocol adequat molt més ampli que comprengui totes les formes 
de violència religiosa, política i de gènere.

5. Crear en el Departament d’Ensenyament per al seu funcionament en el curs 
2017/2018 d’un grup de treball que en coordinació amb la resta de Departaments del 
Govern pugui atendre i resoldre totes les queixes en l’àmbit de la indumentària i dels 
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menús dels menjadors escolars que rebi en relació a falta de respecte a la diversitat 
cultural i religiosa als centres educatius.

6. Iniciar els tràmits i estudis corresponents per tal d’introduir en els currículums 
escolars per al curs 2018/2019 i successius tant a l’ensenyament primari com secun-
dari obligatori continguts relatius al món musulmà que expressin la seva pluralitat, 
les seves aportacions a la ciència, la filosofia i la literatura tant en l’actualitat com al 
llarg de la història inclosa la presència morisca a Catalunya des del segle VIII fins 
la seva expulsió el segle XVII.

7. Difondre i aprofundir els continguts del punt anterior mitjançant propostes 
prioritàries en els propers dotze mesos pel Departament de Cultura i els organismes 
que en depenen.

8. Presentar en el termini de trenta dies un projecte de llei de modificació de la 
llei 16/2009 dels centres de culte per tal d’incloure-hi mesures que permetin corre-
gir la segregació urbana que afecta les mesquites i els centres de culte musulmans.

9. Elaborar en el termini de trenta dies un informe sobre la possible utilització 
de perfils ètnics o religiosos per part dels Mossos d’Esquadra en les seves tasques 
de patrullatge i seguretat ciutadana.

10. Introduir la mirada de lluita contra la islamofòbia en la política exterior, 
construint aliances geoestratègiques que permetin plantejar alternatives a la política 
hegemònica de l’anomenada guerra contra el terror.

11. Donar suport al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals perquè en la seva programació per a la temporada 2017/2018 i successives 
inclogui aquesta visió de pluralitat en referir-se al món musulmà, eviti referir-s’hi 
en termes d’alteritat i tracti les persones musulmanes residents a Catalunya com un 
element permanent i arrelat al nostre país.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal 
i la protecció de dades
302-00177/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protecció 
de dades (tram. 300-00192/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Rebaixar el tram autonòmic de l’IRPF de manera que els contribuents catalans 

amb rendes entre els 14.000 i els 30.000 euros anuals no paguin una quota tributària 
superior a la de la resta dels espanyols.

2. Abandonar la política de «cadira buida» que malauradament ha instaurat el 
Govern en relació amb les matèries de tributació i finançament autonòmic, la qual 
cosa ha redundat en la pèrdua del dret de vot en el Consell de Política Fiscal i Finan-
cera i en la minva de la influència de Catalunya en el si d’aquest organisme.

3. Dimensionar adientment l’Agència Tributària de Catalunya en relació amb 
les competències tributàries de què disposa, i a presentar en seu parlamentària en 
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el termini d’un mes un informe sobre l’evolució en el període 2007-2017 de la rà-
tio resultats de recaptació/costos operatius i la seva comparació amb altres agències 
tributàries.

4. Garantir el dret a que les dades personals dels ciutadans (identitat, domicili,...) 
siguin sempre utilitzades per la Generalitat per als usos i finalitats legals i confor-
mes amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. En concret, s’insta el Govern a: 

a) Abstenir-se d’utilitzar dades personals dels ciutadans obtingudes de manera 
il·legal, tal com va revelar el senador d’ERC Santiago Vidal.

b) Que l’Institut d’Estadística de Catalunya no cedeixi les dades del Registre de 
Població per a qualssevol usos que no siguin els relacionats amb les competències 
de què disposa actualment la Generalitat conformement a l’ordenament constitucio-
nal i estatutari.

5. No donar instruccions, recomanacions o ordres, ni orals ni escrites, que tin-
guin per finalitat que els treballadors públics es vegin involucrats en la comunicació 
i utilització de dades personals dels ciutadans per a la injustificada elaboració i re-
velació a terceres persones de censos i llistes electorals diferents als previstos en la 
Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció del 
Govern de l’onzena legislatura
302-00178/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’acció del Govern de l’onzena 
legislatura (tram. 300-00193/11).

Moció
Atès el fracàs en la consecució dels objectius independentistes que el President 

de la Generalitat s’havia fixat en el termini de 18 mesos; 
Atès que en aquest període de temps la trajectòria del Govern de la Generalitat 

ha estat dominada per l’orientació cap a un referèndum il·legal que no es podrà cele-
brar i no cap als autèntics problemes del dia a dia dels catalans; 

Atès que l’actual crisi de govern, motivada pel cessament de diversos consellers, 
és un senyal inequívoc de descomposició d’un Govern mancat de veritable lideratge; 

El Parlament de Catalunya insta el President de la Generalitat a convocar de ma-
nera immediata eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs



BOPC 471
19 de juliol de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 196

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00179/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 66116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 300-00195/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Destinar els recursos de l’acció exterior del Govern, i per tant, els serveis de 

les seves delegacions, a la promoció de l’economia catalana, la cultura, el turisme, 
l’intercanvi de coneixement i el valor afegit.

b) Millorar la transparència de la despesa de totes les delegacions del Govern a 
l’exterior, i rendir comptes, al menys, de la mateixa manera que es fa davant Foreign 
Agents Registration Act (FARA).

c) Continuar col·laborant amb el Govern d’Espanya, l’Ajuntament de Barcelona, 
i altres agents socials i econòmics, en la candidatura de Barcelona com a seu de 
l’Agència Europea del Medicament.

d) No utilitzar les dades del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior 
amb finalitats no previstes per la llei.

e) Ajudar, davant la greu situació que pateix, al manteniment financer de la Casa 
Àsia amb un import de 600.000 euros que permeti la continuïtat de les seves acti-
vitats.

f) Retirar a Luiz Inácio Lula da Silva el Premi Internacional Catalunya 2012.
2. El Parlament de Catalunya manifesta que no pot existir democràcia sense res-

pecte a la legalitat, en aquest sentit, expressa la seva màxima preocupació i condem-
na per les violacions dels Drets Humans per part del règim veneçolà.

3. El Parlament de Catalunya expressa la seva màxima solidaritat amb tots els 
presos per motius polítics i reclama al Govern de Veneçuela el seu immediat alli-
berament.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir les me-
sures necessàries perquè, mentre persisteixi l’impagament de les pensions al pensio-
nats de Veneçuela que resideixen a Catalunya, els afectats puguin accedir als serveis 
i sistemes d’ajuts socials, inclosa la renda garantida de ciutadania.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC
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4. Informació

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Salut al vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00071/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 66048 / Coneixement: 17.07.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Salut, del 15 al 24 de juliol de 2017, ambdós 
inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 11 de juliol de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 99/2017, d’11 de juliol, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Salut al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda del 15 al 24 de 
juliol de 2017, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7412, del 14 de juliol de 2017.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 3292/2016, interposat pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya contra els acords de la Mesa del 
Parlament de Catalunya de l’1 i el 8 de març de 2016
383-00006/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 63844 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.07.2017

Tribunal Constitucional
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación 

Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha 
pronunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de amparo núm. 3292-2016, promovido por los diputados del Gru-

po Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña, re-
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presentados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y 
González-Carvajal y asistidos por el Abogado don Alberto Durán Ruiz de Huido-
bro, contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 1 y 8 de marzo 
de 2016 –este último, ratificando el anterior–, mediante los cuales el órgano rector 
de la cámara catalana calificó y admitió a trámite las solicitudes de puesta en marc-
ha de tres ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposicio-
nes de ley, al amparo del artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. 
Ha comparecido el Parlamento de Cataluña, a través de su representante. Ha inter-
venido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente doña Encarnación Roca Trías, quien 
expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de junio de 2016, los diputa-

dos del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Ca-
taluña, representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Pue-
lles y González-Carvajal y asistidos por el Abogado don Alberto Durán Ruiz de 
Huidobro, interpusieron demanda de amparo contra los acuerdos de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña que se mencionan en el encabezamiento.

2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los siguientes: 
a) En fecha 3 de febrero de 2016 los grupos parlamentarios de Junts pel Sí (JpS) 

y de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC), presentaron ante 
el registro del Parlamento de Cataluña tres solicitudes de creación de ponencias par-
lamentarias conjuntas para la elaboración, respectivamente, de una proposición de 
ley integral de protección social catalana, una proposición de ley del régimen jurí-
dico catalán y una proposición de ley de la Administración tributaria catalana, ar-
gumentando que tales solicitudes se realizaban «de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 126 del Reglamento del Parlamento».

En lo que importa al presente recurso de amparo, el artículo 126 del Reglamen-
to del Parlamento de Cataluña (RPC) está recogido en el apartado dedicado a «los 
proyectos y las proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de autonomía 
de Cataluña», dentro de la sección tercera (especialidades del procedimiento legis-
lativo), del capítulo segundo (procedimiento legislativo), en los siguientes términos: 

«Artículo 126. Ponencia redactora
1. Con relación al desarrollo básico de lo establecido por el Estatuto de autono-

mía de Cataluña, la Mesa del Parlamento, sin perjuicio del régimen general de la 
iniciativa legislativa establecido por el artículo 109, de acuerdo con la Junta de Por-
tavoces y previa iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de 
los diputados, puede decidir que en estas materias la iniciativa parlamentaria sea 
ejercida por el conjunto de grupos parlamentarios. A tal fin, la comisión que designe 
la Mesa del Parlamento debe constituir una ponencia, con representación de todos 
los grupos parlamentarios, para que elabore el texto de la proposición de ley en el 
plazo de tres meses, al término del cual se entiende que decae el encargo, salvo en 
caso de una prórroga otorgada expresamente. Para publicar la proposición, se sigue 
lo dispuesto por el artículo 112.

2. El texto elaborado por la ponencia a que se refiere el apartado 1 se tramita por 
el procedimiento legislativo común. Las proposiciones de ley elaboradas siguiendo 
este procedimiento deben someterse al debate establecido por el artículo 114 y, si 
están firmadas por todos los grupos parlamentarios, no pueden ser objeto de enmi-
endas a la totalidad. La presentación de la proposición de ley debe efectuarse por el 
diputado designado por la ponencia.»

Por su parte, el artículo 62.2 de Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), dis-
pone, bajo el epígrafe «Iniciativa legislativa y ejercicio de la función legislativa», lo 
siguiente: 



BOPC 471
19 de juliol de 2017

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 199 

«Son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan directamente las 
materias mencionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 
y 94.1. La aprobación, la modificación y la derogación de dichas leyes requieren el 
voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final 
sobre el conjunto del texto, salvo que el Estatuto establezca otra.»

b) El día 9 de febrero de 2016, en sesión conjunta de la Mesa y de la Junta de Por-
tavoces, se acordó encomendar a los servicios jurídicos del Parlamento la elabora-
ción de un informe jurídico en relación a las tres iniciativas de creación de ponenci-
as parlamentarias conjuntas y posponer, a la espera del mismo, la decisión definitiva 
de la Mesa sobre la admisión a trámite.

En fecha 16 de febrero de 2016 se emitió dicho informe, en el que se expone, en 
síntesis, que la creación de una ponencia conjunta es una especialidad del procedi-
miento legislativo establecido por el artículo 126 RPC, previsto para poder aplicarlo 
a las leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) que 
aparecen enumeradas en el artículo 62.2 EAC. No obstante lo anterior, la praxis par-
lamentaria muestra varios precedentes de tramitación de proposiciones de ley por 
el procedimiento de ponencia conjunta sin que su ámbito material estuviera incar-
dinado en los supuestos del artículo 62.2 EAC, aunque tal decisión de admisión a 
trámite de la Mesa y de la Junta de Portavoces se tomó con el acuerdo de todos los 
grupos parlamentarios, toda vez que la finalidad de las ponencias conjuntas es la de 
constituir un marco de trabajo conjunto.

Caso contrario, si no se trata de las materias previstas en el artículo 62.2 EAC 
y no hay consenso, los servicios jurídicos de la Cámara entienden que se presentan 
dudas sobre la viabilidad de la ponencia, porque esta pierde el sentido para el cual 
ha sido prevista (ser plataforma de trabajo «conjunto» de los grupos) y porque su 
creación puede generar como efecto adicional que los grupos parlamentarios que 
se han opuesto a ella deban asumir una participación activa en la elaboración de un 
texto normativo en contra de sus legítimos intereses políticos, obligación que el re-
glamento no les impone.

En el informe se hace mención expresa a que en estos casos en que las materi-
as no corresponden al desarrollo básico del Estatuto, la decisión de la Mesa y de la 
Junta de Portavoces de crear las ponencias se ha tomado siempre con consenso o sin 
la oposición expresa de ningún grupo parlamentario. Por último, en el informe se 
aconseja a los grupos parlamentarios que han solicitado la creación de las ponenci-
as conjuntas, que ejerzan su derecho de iniciativa de acuerdo con el procedimiento 
legislativo ordinario, recordándoles que disponen de otros instrumentos parlamen-
tarios sin necesidad de utilizar la vía de la ponencia conjunta.

c) En fecha 29 de febrero de 2016, los grupo parlamentarios JpS y de la CUP-CC 
presentaron ante el registro del Parlamento un escrito dirigido a la Mesa exponiendo 
las consideraciones que, según su criterio, vendrían a fundamentar la legitimidad de 
un acuerdo de la Mesa que diera trámite a estas iniciativas legislativas de acuerdo 
con el procedimiento del artículo 126 RPC. Se afirma en dicho escrito que el artícu-
lo 126 RPC «se ha convertido en la práctica en un procedimiento legislativo que va 
más allá de una interpretación estricta y formal de su tenor literal, de otra manera no 
hubieran sido posibles la mayoría de las ponencias conjuntas realizadas en las últi-
mas legislaturas», señalando a continuación un listado de proposiciones legislativas 
–sin otra indicación que el título de cada una– presentadas en las últimas legislatu-
ras, y defendiendo que la Mesa, en caso de duda sobre si la iniciativa se enmarca en 
el ámbito de materias del artículo 126 RPC, no debe prejuzgar su adecuación sino 
admitirla. Niegan que un solo grupo de la Cámara pueda tener derecho de veto y 
que la unanimidad en la constitución de la ponencia no sea un requisito prefijado en 
este procedimiento, sino el de la participación de todos los grupos, insistiendo en 
que no caben controles previos sobre las tres iniciativas presentadas, solicitando se 
dé trámite a las mismas.
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d) La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2016, acordó 
(con el voto en contra del Vicepresidente segundo y de los Secretarios segundo y 
tercero) tramitar dicha iniciativa parlamentaria mediante el procedimiento previs-
to en el artículo 126 RPC, constituyendo las correspondientes ponencias conjuntas.

e) Contra dicha resolución se presentaron tres peticiones de reconsideración, 
al amparo del artículo 38 RPC, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudada-
nos (núm. de registro 12798), del Grupo Parlamentario Socialista (núm. de registro 
12381) y del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña (núm. de registro 
13120). Concretamente, los hoy recurrentes en amparo elevaron dicha petición de 
reconsideración por escrito de fecha 7 de marzo de 2016.

f) En fecha 8 de marzo de 2016 la Mesa, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 38.3 RPC, con el voto en contra del Vicepresidente segundo y de los Secretarios 
segundo y tercero, acordó desestimar la petición de reconsideración.

Razona la Mesa, en síntesis: 
i) Que la solicitud presentada cumple con los requisitos formales que establece el 

artículo 126 RPC, teniendo en cuenta que lo han pedido dos grupos parlamentarios, 
se ha producido el acuerdo favorable de la Junta de Portavoces, «y la Mesa dispone 
de un margen de apreciación para decidir sobre su creación cuando se cumplen es-
tos dos requisitos».

ii) Que «al margen de la interpretación del artículo 126, más allá del cumplimi-
ento de los requisitos formales», dicho artículo 126 RPC «ha sido interpretado de 
forma amplia y extensiva en las últimas legislaturas sin que este hecho habitual haya 
sido fruto de controversia por parte de la Mesa y la Junta de Portavoces».

iii) «En caso de duda sobre si la materia objeto de las proposiciones es o no de 
desarrollo básico estatutario, la Mesa, por un criterio de prudencia, no puede prejuz-
garse ex ante la adecuación del procedimiento de la ponencia redactora.»

iv) «La referencia que hace el artículo 126 RPC a «la representación de todos los 
grupos» no puede ser interpretada como requisito necesario para la ponencia redac-
tora, ya que esto podría significar el derecho de veto de un solo grupo, claramente 
contrario al derecho de iniciativa legislativa que corresponde a los grupos parlamen-
tarios»; y en todo caso el artículo 126.2 RPC «prevé que el texto elaborado por la 
ponencia no sea firmado por todos los grupos parlamentarios», aunque con ella se 
busca el máximo consenso.

3. La demanda se interpone al amparo del artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) y en la misma se solicita la declaración de nulidad 
de los acuerdos de la Mesa citados anteriormente. Los recurrentes aducen que los 
acuerdos impugnados han conculcado la legalidad parlamentaria, con el resultado 
de vulnerar facultades de los diputados que pertenecen al núcleo de su función re-
presentativa parlamentaria (artículo 23.2 CE, en conexión con el artículo 23.1 CE).

Con respecto de la infracción de la legalidad parlamentaria, los recurrentes po-
nen de manifiesto que la Mesa «se ha limitado a realizar una estricta verificación 
formal de los requisitos exigidos por el Reglamento para la creación de las ponenci-
as redactoras o conjuntas sin tener en cuenta que, en este caso, existen límites mate-
riales que el propio Reglamento del Parlamento de Cataluña exige para poder ejer-
cer la iniciativa parlamentaria», y ello, porque no hay previsión en el Reglamento de 
constituir una ponencia conjunta relativa a proposiciones de ley sobre materias que 
quedan fuera del ámbito material definido por el artículo 62.2 EAC, como ocurre 
en el presente caso, concluyendo que tal infracción del Reglamento lleva aparejada 
la vulneración de las facultades parlamentarias previstas en el artículo 23 CE, toda 
vez que se obliga a los diputados a participar en la elaboración de una proposición 
de ley con la que no están de acuerdo y, además, se hace utilizando una especiali-
dad del procedimiento legislativo prevista exclusivamente para los «proyectos y las 
proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña», 
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pues se trata de materias que necesitan de una amplia mayoría parlamentaria para 
su aprobación, cuando no es el caso.

En conclusión, los recurrentes entienden que la Mesa ha vulnerado el Reglamen-
to de la Cámara y obliga a la participación «de todos los Grupos Parlamentarios 
para la elaboración de proposiciones de ley de naturaleza secesionista y contrarias 
al ordenamiento constitucional a las que los recurrentes se oponen frontalmente y 
frente a las que estos mismos recurrentes desean establecer, desde el primer mo-
mento y sin subterfugio alguno, su más rotundo voto negativo», lo que implica, a su 
juicio, una vulneración del ius in officium protegido por el artículo 23 CE, al verse 
obligados a participar en la elaboración de un texto normativo que va en contra de 
sus propios intereses políticos.

4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 15 de noviembre de 
2016, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que concurre una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que 
no hay doctrina en este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y trasciende del caso con-
creto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, 
FJ 2 g)]. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, acordó 
requerir al Parlamento de Cataluña la remisión del testimonio de las actuaciones, 
acompañándose copia de la demanda a los efectos de su personación en el presente 
proceso.

5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia 
de ordenación de 3 de enero de 2017, acordó tener por personado y parte al Parla-
mento de Cataluña y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes 
personadas por plazo común de 20 días para presentar las alegaciones que estima-
sen pertinentes, de conformidad con el artículo 52 LOTC.

6. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el 6 
de febrero de 2017, en el que interesa se dicte sentencia estimando el recurso de am-
paro y se declare vulnerado el derecho fundamental de los demandantes a ejercer 
sus funciones representativas de acuerdo con lo garantizado en el artículo 23.2 CE.

Tras exponer detalladamente los antecedentes de los que trae causa el recurso, 
así como los principales argumentos esgrimidos por los recurrentes, el Fiscal anali-
za la queja relativa a la vulneración del Reglamento del Parlamento de Cataluña y, 
en segundo término, expone las consecuencias que para el estatuto constitucional-
mente relevante de los diputados recurrentes se derivan de tal vulneración, citando 
y reproduciendo la jurisprudencia de las recientes SSTC 224/2016 y 225/2016, de 
19 de diciembre, en las que se resuelven quejas sustancialmente idénticas a la que 
plantean los recurrentes de amparo, toda vez que se dirigen contra las mismas reso-
luciones de la Mesa del Parlamento de Cataluña.

El Fiscal lleva a cabo una interpretación sistemática y teleológica del artículo 
126 RPC, llegando a la conclusión de que se trata de un precepto que regula una 
especialidad dentro del procedimiento legislativo, relativa a los proyectos y proposi-
ciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña, siendo és-
tos los que versan sobre las materias recogidas en el artículo 62.2 EAC, con arreglo 
al cual son leyes de desarrollo básico del Estatuto exclusivamente las que regulan di-
rectamente las materias mencionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 
77.3, 79.3, 81.2 y 94.1 EAC, lista de preceptos que, a su juicio, y de acuerdo con la 
jurisprudencia citada, configura claramente un numerus clausus que no coincide con 
las materias que resultan objeto de las proposiciones de ley que se intentan tramitar 
en el caso que nos ocupa, añadiendo que estamos ante una especialidad que supone 
una excepción al régimen procedimental legislativo general, por lo que la interpre-
tación que se impone ha de ser necesariamente muy estricta e incluso restrictiva.

El Ministerio Fiscal reproduce la doctrina dictada en las SSTC 224/2016 y 
225/2016 y afirma que la decisión de la Mesa no puede justificarse en un uso parla-
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mentario para apartarse del Reglamento y, con ello, ignorar los derechos y garantías 
que el Reglamento reconoce a los parlamentarios disidentes. Constatada la infrac-
ción reglamentaria, para el Fiscal no cabe duda, de acuerdo con lo expuesto en las 
SSTC 224/2016 y 225/2016, que el ejercicio de la función legislativa y, dentro de 
ésta, la iniciativa legislativa, forma parte de la función representativa que garantiza 
el artículo 23 CE (por todas, STC 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3) y, por tanto, per-
tenece al núcleo de derechos y facultades constitucionalmente relevante de los dipu-
tados, con el consiguiente derecho a que la iniciativa legislativa se ejerza y tramite 
conforme a los procedimientos parlamentarios idóneos y procedentes.

En conclusión, el Fiscal sostiene que, como se declara en las SSTC 224/2016 y 
225/2016, no sólo cabe afirmar la infracción del Reglamento de la Cámara por los 
acuerdos impugnados, sino también la vulneración del derecho de los diputados 
recurrentes a que los procedimientos parlamentarios se ajusten a lo prevenido en 
el Reglamento de la Cámara, cuya conculcación, en este caso, lleva aparejada una 
afectación del núcleo de derechos y facultades constitucionalmente relevante prote-
gidos por el artículo 23.2 CE.

7. La Letrada del Parlamento de Cataluña presentó escrito de alegaciones en 
este Tribunal el día 10 de febrero de 2017, solicitando la desestimación del recurso 
de amparo y planteando, como cuestión previa, la «concurrencia de la excepción 
de cosa juzgada, en base al artículo 38 LOTC», añadiendo, a renglón seguido, que: 
«aunque debe partirse de la nulidad expresada por dicho tribunal respecto a dichos 
acuerdos, entiende esta parte que se mantiene el interés legítimo en demostrar la fal-
ta de relación de causalidad entre los acuerdos de la Mesa anulados y la vulneración 
de un derecho fundamental».

Expuesto lo anterior, la representante del Parlamento de Cataluña agrupa sus ale-
gaciones en torno a los siguientes razonamientos: 

i) No se cumplen los requisitos sustantivos para la interposición de un recurso 
de amparo constitucional, toda vez que no se produce ninguna lesión efectiva de un 
derecho fundamental, pues «no cabe conocer a través del recurso de amparo cues-
tiones de legalidad ordinaria como la posible validez o invalidez de los acuerdos de 
la Mesa de una Cámara», máxime cuando, a su juicio, los recurrentes no son suje-
tos afectados por la vulneración de ningún derecho, por lo que no están legitimados 
para recurrir en amparo.

ii) No existe infracción del derecho fundamental de participación política se-
gún el artículo 23 CE, ya que estamos ante un caso de «falta de legitimación activa 
para presentar el recurso de amparo puesto que la parte recurrente no es la que ha 
ejercitado el derecho subjetivo, cuál sería el derecho de iniciativa legislativa, requi-
sito previo necesario para gozar de aquella legitimación». Según la representación 
procesal del Parlamento catalán, los recurrentes pretenden evitar que otros grupos 
parlamentarios creen una ponencia conjunta y «el derecho a invalidar un acuerdo 
de la Mesa no se halla entre los derechos fundamentales que puedan ser objeto de 
amparo constitucional». Asimismo, se sostiene que «la libertad de iniciativa legis-
lativa, aunque existe y no ha sido negada a la parte recurrente, en ningún momento 
está configurada como un derecho fundamental» y, en todo caso, los recurrentes no 
están ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa (sino que lo hacen los grupos 
parlamentarios promotores de la ponencia conjunta), por lo que no pueden invocar 
un supuesto derecho a «no ejercer el derecho de participación política», ni, por las 
mismas razones, invocar la vulneración del derecho a la igualdad.

iii) Falta de restricción ilegítima en el ejercicio de un derecho fundamental, toda 
vez que no existe una relación de causalidad entre los acuerdos impugnados y el de-
recho de iniciativa legislativa de los recurrentes, que pueden abstenerse de partici-
par en la ponencia conjunta. En cuanto a la interpretación del artículo 126 RPC, la 
Letrada del Parlamento catalán afirma que dicho precepto ha sido interpretado de 
forma flexible en las últimas legislaturas, que existe un uso parlamentario tendente 
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a utilizar el procedimiento de ponencia conjunta también en relación con materias 
que no están incluidas en el ámbito material del desarrollo básico del Estatuto de 
Autonomía y que a la Mesa sólo le corresponde supervisar el cumplimiento de los 
requisitos formales de la iniciativa, no las cuestiones materiales.

iv) La representación procesal de la Cámara invoca la protección del derecho de 
participación política (art. 23.2 CE) de los grupos parlamentarios que utilizaron la 
vía del artículo 126 RPC y entienden que la Mesa, de haber inadmitido la iniciativa 
parlamentaria, podría haber incurrido en una vulneración del artículo 10 del Conve-
nio europeo de derechos humanos, que regula el derecho a la libertad de expresión 
del que se deriva el derecho de participación política.

v) Por último, se alude a la posible vulneración del principio de autonomía par-
lamentaria por parte de las Sentencias del Tribunal Constitucional que anularon los 
acuerdos impugnados, al entender que se trata de interna corporis acta que no vul-
neran ningún derecho fundamental y se afirma que este recurso de amparo carece 
de especial trascendencia constitucional.

8. Por providencia de 1 de junio de 2017, se señaló para la deliberación y vota-
ción de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. Como se expone con detalle en los antecedentes, la cuestión suscitada en el re-

curso de amparo se centra en determinar si los acuerdos de la Mesa del Parlamento 
de Cataluña que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia y mediante 
los que se admitió a trámite la solicitud de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí 
y de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, de creación de tres ponen-
cias parlamentarias conjuntas de acuerdo con el procedimiento que prevé el artículo 
126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC), para la elaboración, respec-
tivamente, de una proposición de ley integral de protección social catalana, de una 
proposición de ley del régimen jurídico catalán y de una proposición de ley de la 
Administración tributaria catalana, vulneran el derecho de los diputados recurrentes 
a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos regulado en 
el artículo 23.2 CE, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).

Los diputados recurrentes, miembros del Grupo Parlamentario del Partit Popu-
lar de Catalunya del Parlamento de Cataluña, ponen de manifiesto que no es posible 
utilizar el cauce de ponencia conjunta que proporciona el artículo 126 RPC cuan-
do, como ocurre en este caso, la finalidad de la misma es elaborar el texto de varias 
proposiciones de ley cuyo contenido no se refiere a materias directamente relacio-
nadas con el desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC (art. 
62.2 EAC). A su juicio, tal infracción del Reglamento por parte de la Mesa vulnera 
su derecho de iniciativa legislativa, facultad que pertenece al núcleo de la función 
representativa parlamentaria protegida por el artículo 23.2 CE, toda vez que se ven 
obligados a formar parte de una iniciativa legislativa que no comparten y a partici-
par en la elaboración de tres proposiciones de ley de las que disienten.

Por su parte la Letrada del Parlamento de Cataluña plantea como cuestión previa 
la «concurrencia de la excepción de cosa juzgada, en base al artículo 38 LOTC» y 
cuestiona la legitimación activa de los recurrentes, así como la especial trascenden-
cia constitucional del recurso, en los términos que han quedado expuestos en los 
antecedentes. Subsidiariamente solicita la desestimación del recurso de amparo ar-
gumentando, como se expone extensamente en los antecedentes, que la Mesa ejerció 
legítimamente sus facultades, que aplicó correctamente las normas del Reglamento 
de la Cámara y que no se ha producido ninguna lesión de los derechos fundamenta-
les garantizados por el artículo 23 CE.

El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo en los términos 
que han quedado expresados en los antecedentes.
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2. Antes de entrar en el fondo de las cuestiones suscitadas en este proceso, es 
necesario examinar la «cuestión previa» y las objeciones relativas a la inadmisibili-
dad del recurso que expone la representación procesal del Parlamento de Cataluña.

Como cuestión previa se alega la «concurrencia de la excepción de cosa juzgada, 
en base al artículo 38 LOTC». Sin embargo, dicho precepto se refiere a las senten-
cias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad, como inequívocamente se 
desprende de su ubicación sistemática (capítulo IV del título II de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional: LOTC) y de su contenido. Por el contrario, en el pre-
sente caso estamos ante un recurso de amparo constitucional, regulado en el título 
III LOTC, siendo aplicable el artículo 55 LOTC en el que se recogen los distintos 
pronunciamientos que puede contener una sentencia que otorgue el amparo.

Así, si bien los acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán que hoy se impugnan 
ya han sido anulados por la STC 224/2016, de 19 de diciembre, con apoyo en el artí-
culo 55.1 a) LOTC, y, como es lógico, tal Sentencia tiene efecto de cosa juzgada, ello 
no obsta para que este Tribunal resuelva el presente recurso de amparo, admitido a 
trámite con anterioridad a dicho pronunciamiento, y para que, en su caso, recono-
zca, con carácter declarativo, la vulneración de los derechos de los recurrentes, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 55.1 b) LOTC.

También se debe rechazar la queja relativa a la falta de legitimación activa de 
los recurrentes, pues los razonamientos de la Letrada del Parlamento de Cataluña, 
relativos a que «la parte recurrente no es la que ha ejercitado el derecho subjetivo, 
cuál sería el derecho de iniciativa legislativa, requisito previo necesario para gozar 
de aquella legitimación», coinciden con el objeto de este recurso de amparo. Así, lo 
que alegan los recurrentes es, precisamente, la vulneración de la vertiente negativa 
de su derecho de iniciativa legislativa, al verse forzados, en contra de su voluntad 
y de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, a formar parte de una iniciativa 
legislativa que no promueven y a constituir una ponencia conjunta para la elabora-
ción de unas proposiciones de ley que no comparten, argumentos que no puede ser 
esgrimidos para negarles el acceso al recurso de amparo.

3. Alega también la representante del Parlamento de Cataluña que este recurso 
de amparo carece de especial trascendencia constitucional, exponiendo como úni-
co razonamiento que «no existe vulneración de ningún derecho fundamental». Sin 
embargo, el cumplimiento de este requisito sustantivo de admisibilidad de la de-
manda de amparo no implica, ni adelanta, un juicio sobre la efectiva vulneración 
de un derecho fundamental. La especial trascendencia constitucional se aprecia cu-
ando «el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del 
Tribunal Constitucional ... atendiendo a su importancia para la interpretación de la 
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación 
del contenido y alcance de los derechos fundamentales» [art. 50.1 b) LOTC]. Así, 
aunque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1 in fine LOTC, el recurrente 
ha de satisfacer necesariamente la carga de justificar en la demanda la especial tras-
cendencia constitucional del recurso (AATC 188/2008, de 21 de julio, 289/2008 y 
290/2008, de 22 de septiembre, entre otros), es al Tribunal Constitucional a quien 
corresponde apreciar, en cada caso, la existencia o inexistencia de ese requisito sus-
tantivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.1 b) LOTC y con la interpreta-
ción que se hace del mismo en la STC 155/2009, FJ 2, entre otras muchas.

En el presente caso, este Tribunal decidió admitir a trámite la demanda de am-
paro, por providencia de 15 de noviembre de 2016, apreciando que concurre una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque el asunto suscitado 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que 
no hay doctrina en este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y trasciende del caso con-
creto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, 
FJ 2 g)]. A ello habría que añadir, como se desprende de la STC 200/2014, de 15 de 
diciembre, FJ 2, que los amparos parlamentarios, ex artículo 42 LOTC, tienen una 
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particularidad respecto del resto de los recursos de amparo en cuanto al marco de 
garantías del que disponen los eventuales recurrentes para invocar sus derechos fun-
damentales, como es la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo consti-
tucional en la que postular la reparación de los derechos vulnerados. Ello los sitúa 
en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva al valorar la 
especial trascendencia constitucional por parte de este Tribunal (STC 155/2009, FJ 
2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y 
que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra. 
Ello no significa que estos factores relevantes para decidir la admisión del recurso 
deban trasladarse al núcleo de la decisión sobre el fondo del recurso, ni adelanten 
la eventual estimación del amparo, como ya tuvo ocasión de aclarar este Tribunal 
en las SSTC 9/2015, de 2 de febrero, FJ 3, y 242/2015, de 30 de noviembre, FJ 2, 
entre otras.

4. Entrando ya en el análisis de la queja que se formula en la demanda de ampa-
ro, se debe comenzar señalando que la cuestión que se somete a consideración no 
es nueva. En las SSTC 224/2016 y 225/2016 el Tribunal Constitucional ha tenido la 
ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los acuerdos de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña que hoy se impugnan, estimando sendos recursos de ampa-
ro promovidos por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento 
de Cataluña y por los diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Parla-
mento de Cataluña, respectivamente, y anulando los citados acuerdos.

En dichas Sentencias, este Tribunal recordó que el ejercicio de la función legis-
lativa por los representantes de los ciudadanos constituye «la máxima expresión del 
ejercicio de la soberanía popular en el Estado democrático» y que la participación 
en el ejercicio de dicha función y el desempeño de los derechos y facultades que la 
acompañan, entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la iniciativa le-
gislativa, «constituyen una manifestación constitucionalmente relevante del ius in 
officium del representante», protegido por el artículo 23.2 CE (SSTC 224/2016, FJ 2,  
y 225/2016, FJ 2).

Se debe recordar también que, cuando se reclama la tutela de derechos o facul-
tades que pertenecen al núcleo de la función representativa parlamentaria frente a 
posibles vulneraciones de los órganos de la Cámara correspondiente, este Tribunal 
debe ser especialmente cuidadoso en la identificación, primero, de la base normativa 
del derecho alegado (toda vez que estamos ante un derecho fundamental de confi-
guración legal) y, segundo, en la identificación de la regulación reglamentaria de las 
facultades del órgano de la Cámara al que se imputa la vulneración. Por ello, resulta 
obligado analizar el sentido, alcance y ámbito material del artículo 126 RPC.

Del Reglamento del Parlamento de Cataluña se desprende que la regulación rela-
tiva al procedimiento legislativo (capítulo II del título IV) contempla disposiciones 
generales sobre sujetos, requisitos y admisión a trámite de iniciativas legislativas 
(arts. 109 a 111), normas para el procedimiento legislativo común (arts. 112 a 125) 
y, por lo que aquí interesa, una serie de especialidades del procedimiento legislati-
vo (arts. 126 a 145), cuya ordenación, en sus tres primeros apartados, responde a un 
claro criterio ratione materiae. Así, el apartado primero (arts. 126 y 127) se refiere 
a «los proyectos y las proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de au-
tonomía de Cataluña»; el apartado segundo (arts. 128 a 131) al proyecto de ley de 
presupuestos; y el apartado tercero (art. 132), a la reforma del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña.

Más en concreto, el artículo 126 RPC contempla una especialidad dentro del 
procedimiento legislativo, referida a la iniciativa para promover la elaboración con-
junta de proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña, regulando, tal y como se ha reproducido en los antecedentes, la posibilidad 
de que la iniciativa parlamentaria se ejerza por el conjunto de grupos parlamentari-
os, mediante la constitución de una ponencia redactora que contará con la presen-



BOPC 471
19 de juliol de 2017

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 206

cia de todos los grupos. Además, de acuerdo con lo previsto en los artículos 62.2 
in fine EAC y 127 RPC, la proposición de ley elaborada por la ponencia conjunta 
requerirá, para su aprobación, el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno, 
en una votación final sobre el conjunto del texto, sin que sea posible su aprobación 
en comisión (art. 133 RPC). Estos rigurosos requisitos de tramitación y aprobación 
sólo se justifican por razón de la materia que se pretende regular mediante este pro-
cedimiento especial (el desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y 
coinciden con los que el Reglamento exige para «las iniciativas de reforma estatu-
taria (art. 132 RPC).

De lo dicho se deduce que, para acudir al procedimiento legislativo especial que 
regula el artículo 126 RPC, es requisito indispensable (como apunta el Fiscal y tam-
bién aducen los recurrentes) que la iniciativa se dirija a elaborar proposiciones de ley 
relativas «al desarrollo básico de lo establecido por el Estatuto de autonomía de Ca-
taluña». Se remite al artículo 62.2 EAC, con arreglo al cual son leyes de desarrollo 
básico del Estatuto «las que regulen directamente las materias mencionadas en los 
artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1 EAC», lista de precep-
tos que configura claramente un numerus clausus y que se remiten a las siguientes 
materias: a los municipios, las veguerías, las comarcas y demás entes locales que 
integran el sistema institucional de la Generalitat (art. 2.3 EAC), a la lengua propia 
y oficiales de Cataluña (art. 6 EAC), a las garantías de los derechos estatutarios (art. 
37.2 EAC), a la composición del Parlamento y régimen electoral (art. 56.2 EAC), 
al estatuto personal del Presidente o Presidenta de la Generalitat (art. 67.5 EAC), a 
la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Gobierno de la Generali-
tat (art. 68.3 EAC), a la composición y el funcionamiento del Consejo de Garantías 
Estatutarias, el estatuto de sus miembros y los procedimientos relativos al ejercicio 
de sus funciones (art. 77.3 EAC), al estatuto personal del Síndic de Greuges, sus in-
compatibilidades, sus causas de cese, así como la organización y las atribuciones de 
la institución (art. 79.3 EAC), al estatuto personal, las incompatibilidades, las causas 
de cese, la organización y el funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas (art. 81.2 
EAC) y, finalmente, al régimen jurídico especial de Arán (art. 94.1 EAC).

Asimismo, debemos reparar en el hecho de que no sólo se trata de una lista cer-
rada y taxativa de materias, sino que, además, del tenor literal del artículo 62.2 EAC 
se desprende que sólo son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan 
«directamente» dichas materias, lo que excluye toda interpretación flexible o exten-
siva a la hora de calificar las iniciativas que se presenten bajo su cobertura y, corre-
lativamente, al acordar la apertura del procedimiento legislativo especial previsto en 
el artículo 126 RPC para su tramitación.

5. Como ya constatamos en la STC 224/2016, FJ 4, no cabe apreciar prima facie 
la necesaria correspondencia «directa» entre las materias de desarrollo básico del 
Estatuto según el artículo 62.2 EAC, y las materias respecto de las que se pretende 
elaborar tres proposiciones de ley utilizando el procedimiento especial previsto en 
el artículo 126 RPC; esto es, una proposición de ley integral de protección social 
catalana, una proposición de ley del régimen jurídico catalán y una proposición de 
ley de la Administración tributaria catalana. Ninguna de dichas materias se refiere 
a la regulación de las instituciones ya establecidas en el Estatuto de Autonomía que 
indica su artículo 62.2 (Generalitat, Parlamento, Consejo de Garantías Estatutarias, 
Síndic de Greuges y Sindicatura de Cuentas); tampoco a la ordenación de los muni-
cipios, veguerías y comarcas de la propia Comunidad, ni a la organización territo-
rial o administrativa de Arán. Es evidente, por lo demás, que cualquier institución u 
organización administrativa no recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
cuya creación pretendiera fraguarse bajo las proposiciones de ley que se anuncian, 
no podría responder a un «desarrollo básico» del propio Estatuto. En lo que hace, 
por otro lado, a las garantías de los derechos estatutarios, el artículo 37.2 EAC prevé 
expresamente que con este fin se apruebe por ley la «Carta de los derechos y debe-
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res de los ciudadanos de Cataluña». Pero esta última tampoco es asumida por las 
tres iniciativas en examen, ni con ellas se pretende, en fin, la regulación de la lengua 
propia y oficiales de Cataluña, o la regulación del régimen electoral.

Esa correspondencia no queda en modo alguno justificada por los dos grupos 
parlamentarios que firman la iniciativa, ni en su solicitud inicial, la cual se limita 
a decir que se cumple con lo establecido en el artículo 126 RPC, ni en el posterior 
escrito de 29 de febrero, en el que formulaban alegaciones contrarias al informe del 
servicio jurídico de la Cámara –favorable este último a una interpretación estricta 
de la norma–. De hecho, y como se expone en los antecedentes de esta Sentencia, 
en tal escrito no se realiza ningún esfuerzo dialéctico por relacionar las tres propo-
siciones de ley con alguna de las materias sujetas al procedimiento especial, sino 
que se postula la aplicación de éste al margen del tenor literal de la norma (art. 126 
RPC), únicamente porque así se habría hecho anteriormente con otras proposiciones 
de ley que, sin ninguna clase de acreditación, se relacionan sin más en un listado.

A lo anterior se une que los acuerdos impugnados no contienen tampoco una 
argumentación de la Mesa dirigida a fundamentar la necesaria conexión material, 
tal y como exige el Reglamento, entre el objeto de dichas proposiciones de ley y las 
leyes de desarrollo básico del Estatuto. Al contrario, la Mesa, en su acuerdo de 8 
de marzo de 2016, mediante el que desestimó la reconsideración solicitada por va-
rios grupos parlamentarios, alude a una interpretación amplia, extensiva y flexible 
de dicho precepto, que va «más allá de su lectura estricta, formal y literal» para, a 
continuación, justificar su decisión en la existencia de un uso parlamentario que le-
gitimaría la aplicación del artículo 126 RPC para la tramitación de iniciativas legis-
lativas que no se corresponden estrictamente con las materias propias del desarrollo 
básico del Estatuto de Autonomía.

Tampoco la Letrada del Parlamento de Cataluña aporta ningún argumento de 
fondo para fundamentar la conexión material entre las tres solicitudes de creación 
de ponencias parlamentarias conjuntas y las leyes de desarrollo básico del Estatuto 
de Cataluña, sino que se remite a una interpretación flexible del artículo 126 RPC 
por parte de la Mesa y a la necesidad de que dicho órgano lleve a cabo un mero exa-
men formal de los requisitos de admisibilidad de la iniciativa, refiriéndose al hecho 
de que en anteriores legislaturas se crearon ponencias redactoras conjuntas para la 
elaboración de proposiciones de ley que no estaban comprendidas en el ámbito ma-
terial al que se refiere el artículo 62.2 EAC.

Este Tribunal ha insistido repetidamente en que «a la Mesa le compete, por estar 
sujeta al ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamen-
tos Parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la 
mencionada eficiencia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y 
la viabilidad procesal de la iniciativa (STC 205/1990), esto es, examinar si la ini-
ciativa cumple con los requisitos formales exigidos por la norma parlamentaria» 
(STC 10/2016, FJ 4), pero también se ha afirmado que, no obstante lo anterior, el 
Reglamento Parlamentario puede establecer que la Mesa «extienda su examen de 
la iniciativa más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, 
claro está, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean 
de control de la actividad de los Ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, 
justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constituci-
onalidad o el Reglamento Parlamentario pertinente, como es el caso de la califica-
ción de lo que han de considerarse mociones o interpelaciones, o con la iniciativa 
legislativa popular que tiene vedadas ciertas materias por imposición del artículo 
87.3 CE (SSTC 95/1994, 41/1995 y 124/1995; ATC 304/1996)» (STC 10/2016, de 1 
de febrero, FJ 4).

Esta doctrina se aplica al examen material que afecta al procedimiento legisla-
tivo especial que prevé el artículo 126 RPC para elaborar proyectos de ley que se 
refieren al desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña (STC 224/2016, 
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FJ 4). Así, este Tribunal ha declarado que las facultades de las Mesas «lo son sobre 
todo a efectos de controlar la regularidad jurídica y la viabilidad formal o procesal 
de las iniciativas presentadas, si bien pueden también extenderse, cuando así lo pre-
vea el respectivo reglamento, a un examen material de aquéllas si tal delimitación 
sustantiva existe en el ordenamiento y ello a efectos de definir cuál sea el procedi-
miento parlamentario en cada caso idóneo para su tramitación (por todas, SSTC 
1/2015, de 19 de enero, FJ 3, y 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3)» (SSTC 107/2016, 
de 7 de junio, FJ 3; 108/2016, de 7 de junio, FJ 3; 109/2016, de 7 de junio, FJ 4, y 
224/2016, FJ 4).

Por otro lado, los precedentes parlamentarios a los que aluden la Mesa y la re-
presentación procesal de la Cámara sólo han tenido lugar en el Parlamento catalán 
cuando se contó con el consenso de todos los grupos parlamentarios. No se ha acre-
ditado el empleo del cauce del artículo 126 RPC para constituir una ponencia con-
junta, relativa a proposiciones de ley sobre materias que no encajan en el ámbito ma-
terial definido por el artículo 62.2 EAC, cuando los únicos grupos parlamentarios 
que la quieren constituir son los dos que promueven la iniciativa y cuando los demás 
grupos parlamentarios se oponen a ello. No hay base para fundar en esos preceden-
tes, por tanto, un uso parlamentario con la fuerza jurídica que se pretende, pues una 
cosa es el eventual consenso de los grupos –aquí inexistente– para realizar una ini-
ciativa legislativa conjunta y otra muy distinta que, fuera de todo consenso, se inste 
a la apertura del procedimiento legislativo especial que prevé el artículo 126 RPC, 
prescindiendo de la reserva material que contiene (STC 224/2016, FJ 4). Todo ello 
sin olvidar que, como ha venido insistiendo este Tribunal: «los usos parlamentarios 
tienen su límite inmediato en el Reglamento mismo; de manera que la práctica par-
lamentaria efectivamente instaurada no puede resultar tan restrictiva que impida u 
obstaculice desproporcionadamente las facultades reconocidas a los parlamentarios 
en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente garantizadas (SSTC 177/2002, 
de 14 de octubre, FJ 7, y 190/2009, de 28 de septiembre, FJ 4). En otras palabras: 
los usos parlamentarios son eficaces para la regulación del modo de ejercicio de las 
prerrogativas parlamentarias, pero no pueden restringir su contenido reconocido en 
la norma reglamentaria» (STC 57/2011, de 3 de mayo, FJ 7, y 224/2016, FJ 4).

Por tanto, desde el control que puede desarrollar este Tribunal en esta jurisdic-
ción de amparo parlamentario, debe concluirse que, en los acuerdos impugnados, la 
Mesa del Parlamento de Cataluña llevó a cabo una interpretación y aplicación del 
artículo 126 RPC que se separa de los términos literales del mismo, de su finalidad 
(que es la de constituir un marco de trabajo conjunto de los grupos parlamentarios, 
en aras del consenso, para elaborar el texto de proposiciones de ley que se refieran 
de manera directa al desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y de 
los precedentes parlamentarios de la Cámara (STC 224/2016, FJ 4).

6. Resta analizar, a continuación, si tal proceder ha supuesto una vulneración del 
derecho a la iniciativa legislativa de los recurrentes, facultad que, como antes quedó 
expuesto, pertenece al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria 
protegida por el artículo 23.2 CE. Este Tribunal ha precisado que no cualquier acto 
del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo 
del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, 
los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de 
su función representativa parlamentaria, como es, indudablemente, el ejercicio de la 
función legislativa y, dentro de esta función, el derecho de iniciativa legislativa, en 
los términos previstos en el Reglamento de la Cámara.

La respuesta a la cuestión planteada exige tomar en consideración las particu-
laridades del procedimiento especial que ha sido abierto por los actos aquí recur-
ridos. Tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el propio Reglamento del 
Parlamento de Cataluña contemplan en este caso varias restricciones al régimen 
ordinario de iniciativa legislativa y de tramitación de las proposiciones de ley a los 
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miembros y grupos de la Cámara; restricciones que se justifican de manera extraor-
dinaria, precisamente, por tratarse de leyes de desarrollo básico del Estatuto, cuya 
relevancia está reconocida por este último al margen del debate político. Se prevé 
por ello: 

i) Que una vez presentada la solicitud por dos grupos parlamentarios o por una 
quinta parte de los diputados, sin exigir por tanto unanimidad ni mayoría, la Mesa 
queda facultada, con el acuerdo de la Junta de Portavoces, para realizar el control 
formal y material que exige el artículo 62.2 EAC y, siempre partiendo de que tales 
requisitos se cumplen, acordar la constitución de la ponencia llamada a elaborar un 
texto con la respectiva proposición de ley; decisión que adopta la Mesa al margen 
de la voluntad que expresen los demás grupos y parlamentarios (art. 126.1 RPC).

ii) Además, las comisiones legislativas permanentes, a las que el Pleno puede de-
legar la tramitación y aprobación de las iniciativas legislativas en el procedimiento 
ordinario, no pueden en cambio intervenir aquí (art. 62.3 EAC).

iii) Por último, y prescindiendo de otras restricciones que en el presente supuesto 
tendrían menos virtualidad (como la prohibición de delegación legislativa al Gobi-
erno, excepto para aprobar textos refundidos –artículo 63.1 EAC– o la del dictado 
de decretos-leyes –artículo 64.1 EAC–), el trabajo de la ponencia designada, que se 
extiende a un máximo de tres meses con posibilidad de prórroga (art. 126.1 RPC), 
si acaba por traducirse en la presentación de una proposición de ley, exige para su 
aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento (arts. 
62.1 EAC y 127.1 RPC). De no conseguirse supondría todavía la devolución del tex-
to para la emisión de un nuevo dictamen y votación por el Pleno, en las mismas con-
diciones. La imposición de una mayoría absoluta, como ha recordado en ocasiones 
este Tribunal, supone la excepción en nuestro sistema parlamentario, pues «el proce-
dimiento legislativo se ha ordenado con arreglo al denominado principio mayorita-
rio que constituye una ’afirmación del principio democrático, respecto del cual toda 
mayoría cualificada ... debe mantenerse en términos de excepción a la regla’ (STC 
212/1996, de 19 de diciembre, FJ 11), al ser excepcional ’la exigencia de mayoría 
absoluta y no la simple para su votación y decisión parlamentaria’ [SSTC 160/1987, 
de 27 de octubre, FJ 2, y 127/1994, de 5 de mayo, FJ 3 A)]» (STC 136/2011, de 13 
de septiembre, FJ 5).

Así, una vez constatado que los acuerdos impugnados desbordan el objeto, fun-
ción y finalidad de la especialidad establecida en el procedimiento legislativo por 
el artículo 126 RPC, debemos concluir que, además, en este caso, dichos acuerdos 
vulneran el derecho fundamental invocado por los recurrentes (art. 23.2 CE), pues 
se trata de actos de la Mesa relativos a la tramitación de tres iniciativas legislativas 
conjuntas que imponen a los recurrentes su participación en una ponencia en la que 
no quieren integrarse. Los recurrentes ven afectado su derecho de iniciativa legisla-
tiva, se insiste, al verse forzados en contra de lo expresamente previsto en el Estatuto 
de Autonomía y en el Reglamento parlamentario, a formar parte de un procedimien-
to legislativo especial que no promueven, que les obliga a participar en tres ponenci-
as redactoras cuyo objeto no comparten porque no corresponden al cauce legalmen-
te previsto, y cuya actividad parlamentaria se ve restringida, como se ha dicho ya, 
en todas las fases del procedimiento, incluyendo la de su aprobación definitiva, sin 
que concurran los presupuestos que legitimen dicha restricción. Su actuación impe-
rativa se traduce, en expresión de nuestra doctrina ya citada en una perturbación en 
el libre e igual ejercicio de su cargo público (STC 224/2016, FJ 5).

Tal vulneración a su derecho fundamental no queda salvada, como aduce la Le-
trada del Parlamento de Cataluña, por las actuaciones de facto a las que, se sugiere, 
podría acudir el grupo parlamentario disconforme, como la de no nombrar a un re-
presentante para la ponencia conjunta, o no asistir a las sesiones de trabajo de esta 
última, acciones que no serían la expresión correcta del ius in officium que cabe es-
perar de todos los miembros de la Cámara, sino más bien la inadecuada invitación a 
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su no ejercicio. Tampoco, en fin, la solución consiste en recordar que se puede votar 
en contra del informe de la ponencia, lo que no hace sino certificar la inutilidad de 
todo un procedimiento que tiene su razón de ser en la búsqueda del consenso entre 
los grupos parlamentarios.

Por otra parte, es importante señalar que la iniciativa legislativa de los dos gru-
pos promotores de las tres proposiciones de ley (Junts pel Sí y la Candidatura d’Uni-
tat Popular-Crida Constituent) no quedaría negativamente afectada por una decisión 
de la Mesa del Parlamento contraria a su tramitación por la vía de la concreta es-
pecialidad prevista en el artículo 126 RPC, pues los grupos proponentes mantienen 
la posibilidad de ejercer su iniciativa legislativa en forma de proposición de ley por 
la vía ordinaria y, además, pueden hacerlo conjuntamente, si esta es su voluntad. 
La especialidad de tramitación del artículo 126 RPC no se configura como la única 
forma de tramitación a la que forzosamente hay que acudir para legislar sobre de-
sarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña, tal y como se desprende de 
su inciso: «sin perjuicio del régimen general de la iniciativa legislativa establecido 
por el artículo 109».

7. Las anteriores conclusiones conducen necesariamente al otorgamiento del am-
paro solicitado contra los acuerdos impugnados de la Mesa del Parlamento de Ca-
taluña, si bien es necesario precisar el alcance de nuestro fallo, toda vez que dichos 
acuerdos ya han sido declarados nulos por la STC 224/2016, dictada con posteriori-
dad a la admisión a trámite del presente recurso de amparo. Por ello, no cabe adop-
tar en el fallo una medida destinada al pleno restablecimiento del derecho vulnera-
do [art. 55.1 c) LOTC], sino que la pretensión de los demandantes de amparo queda 
satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho recogido en el artículo 
23 CE [art. 55.1 b) LOTC].

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por los diputados del Grupo Parlamen-

tario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña y, en su virtud: 
Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas 

con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho 
de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes 
(art. 23.1 CE).

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.
Dada en Madrid, a cinco de junio de dos mil diecisiete.
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