
 

PROJECTE DE LLEI DEL CANVI CLIMÀTIC 

 

El Projecte de llei del canvi climàtic vol contribuir a l’assoliment d’una 
societat sostenible i econòmicament competitiva, amb baixes 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millor adaptada als 
impactes associats al canvi climàtic (art. 1). El text del projecte 
pretén consolidar la tasca feta els darrers vint anys, especialment des 
de l’any 2005, per a aturar o frenar el canvi climàtic i els impactes 
que en deriven. Al mateix temps, pretén que Catalunya pugui 
participar activament en el paper decisiu que Europa vol tenir en el 
trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni i un 
desenvolupament sostenible que faci possible una societat menys 
vulnerable i més avançada.  

En aquest sentit, cal destacar que el Projecte de llei, en primer lloc, 
estableix uns objectius de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic i la 
integració transversal d'aquests objectius en totes les polítiques 
sectorials de les administracions públiques, alhora que estableix un 
plus d’exigència en diversos articles dirigits a l’Administració pública 
amb la voluntat que tinguin un efecte d'exemplificació (art. 28). 

Amb relació a la mitigació, el Projecte de llei del canvi climàtic 
estableix que Catalunya es compromet a assolir, com a mínim, la part 
dels objectius europeus de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle 
que li correspon. I, pel que fa als objectius d’adaptació, determina 
quins requisits han de contenir els instruments de planificació i 
programació sectorials per a assolir una bona coordinació adaptada al 
nou marc normatiu (capítols I, II i III). 

El Projecte de llei també inclou una disposició final referida a l’accés 
als recursos bàsics d’electricitat i aigua, atès que aquest accés és un 
dels impactes del canvi climàtic que més afecta la població i que la fa 
més vulnerable. Amb aquesta finalitat, disposa que els departaments 
competents de la Generalitat han de definir les condicions i la 
metodologia que permetin 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 en risc 
d’exclusió social. El Projecte de llei del canvi climàtic implanta un nou 
model dirigit a acostar els objectius dels estats a les mesures que 
s'adopten en l’àmbit nacional o local, on es concentren part de les 



 

competències en aquesta matèria, i a consensuar els criteris de 
repartiment (disposició final onzena). 

El text del projecte també introdueix el tema de la fiscalitat ambiental 
i ecològica per a fomentar maneres de produir i consumir més netes, 
amb menys impacte ambiental i menys malbaratadores d’uns 
recursos que són escassos. Així, s’incorpora una nova figura 
impositiva, que és l’impost sobre emissions de CO2 en turismes i 
furgonetes. Aquest tribut s’aplicarà de forma gradual a partir de l’any 
2018 (capítol V i disposició final novena). 

Pel que fa als aspectes organitzatius (capítol IV), cal destacar  els 
següents: 

- El Departament de Territori i Sostenibilitat és qui té les 
competències i les responsabilitats de planificació i execució de les 
polítiques dinàmiques a Catalunya. 

- Es reforça el paper del Servei Meteorològic de Catalunya perquè 
disposi del millor coneixement en matèria de projeccions climàtiques i 
regionalització. 

- Es crea el Fons climàtic, que es nodrirà, entre altres recursos, del 
que es recapti per mitjà de l’impost sobre emissions i dels recursos 
procedents de la territorialització del Fons de carboni per a una 
economia sostenible (FES-CO2). 

- Es reforça el paper de la Comissió Interdepartamental del Canvi 
Climàtic com a òrgan de coordinació i es regulen la naturalesa, les 
finalitats, la composició i les funcions del Consell Català del Clima 
com a òrgan de participació d’organitzacions i institucions 
representatives d’interessos diversos. 

Finalment, s'ha de destacar que el projecte que ens ocupa opta per 
un model d’incentivació i complicitat que adopta les bases o els 
mínims derivats de la legislació comunitària i configura els elements 
essencials per a la regulació d’aquest fenomen a Catalunya. A més a 
més, cal recordar que, un cop aprovada, aquesta llei serà pionera a 
l’Estat espanyol i serà un dels pocs referents en aquesta matèria al 
sud d’Europa. 


