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INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA  

I NOMENAMENT DEL RELATOR

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
El dia 3 de desembre de 2019 es va nomenar la Ponència de la Comissió d’Eco-

nomia i Hisenda, integrada pels diputats Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari Republicà, que n’ha 
estat nomenat relator, Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent i Santi Rodríguez i Serra del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya.

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit el dia 12 de desembre de 2019 a les 14.00 hores. Han assessorat 
la Ponència el lletrat Ferran Domínguez García i l’assessora lingüística Marta Payà 
Canals, i l’ha assistida el gestor parlamentari Àngel Zardoya i Regidor.

Després d’haver estudiat el Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de 
l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid 
de carboni dels vehicles de tracció mecànica i les esmenes presentades, la Ponència 
ha establert l’Informe següent:

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica (tram. 200-00009/12)

ESMENES RECOMANADES

La ponència recomana l’adopció de les esmenes del GP de Junts per Catalunya i 
del GP Republicà núm. 1, 2, 3 i 4.

ESMENA TRANSACCIONADA

La ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional a l’esmena del GP 
Socialistes i Units per Avançar núm. 1 amb el text següent:

«Esmena transaccional 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a de l’apartat 3 de l’article únic

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel 
que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica.

[...]
3. Es modifica l’article 43 de la Llei del canvi climàtic, que resta redactat de la 

manera següent:
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Article 43. Exempcions
Resten exempts de l’impost:
Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals exempts en 

l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.
[...]»

ESMENES NO RECOMANADES

La ponència no fa cap recomanació a les esmenes del GP de Ciutadans núm. 1, 
2, 3, 4, 4 bis, 5, 6 i 7.

La ponència no fa cap recomanació a les esmenes del SP del Partit Popular de 
Catalunya núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2019
Antonio Espinosa Cerrato, Teresa Pallarès Piqué, J. Lluís Salvadó i Tenesa, Jordi  

Terrades i Santacreu, David Cid Colomer, Natàlia Sànchez Dipp, Santi Rodríguez 
i Serra
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