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ESTRUCTURA I CONTINGUTS DEL PROJECTE 
DE LLEI 

• PREÀMBUL que contextualitza i justifica el seu 
desenvolupament. 

 

• CAPÍTOL PRELIMINAR 

 

• 6 CAPÍTOLS que articulen el seu cos legal. 

 

• 8 DISPOSICIONS ADDICIONALS, 5 DISPOSICIONS 
TRANSITÒRIES i 11 DISPOSICIONS FINALS. 

 



OBJECTIUS QUE EL PROJECTE DE LLEI 
PERSEGUEIX 

OBJECTIUS 
PRINCIPALS 

 
• MITIGACIÓ 

 

 

 

 

• ADAPTACIÓ 

 

 

ALTRES OBJECTIUS 

 
• Reforçar les estratègies i plans vigents. 

 

• Coordinar les polítiques climàtiques dels 
diversos sectors i administracions públiques 
implicats. 

 

• Esdevenir un país avançat en la investigació 
i implementació de noves tecnologies. 

 

• Visualitzar el paper de Catalunya al món. 

 

 



ESTRUCTURA I CONTINGUTS DEL PROJECTE 
DE LLEI 

• Capítols 

 
1. Mitigació 

Article 4. Objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 

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

 

2. Adaptació 

 Article 6. Objectius 

 Article 7. Contingut dels instruments de planificació i programació 

 Article 8. Projeccions climàtiques (Servei Meteorològic de Catalunya) 

 



PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ D’OBJECTIUS 
I MESURES 

MARC ESTRATÈGIC DE 

REFERÈNCIA 

Departament 

competent en 

matèria de 

canvi climàtic 

Aprovació del 

Govern  

Integració sectorial 

 
MITIGACIÓ 

 

 

Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 

de Catalunya 2012-2020  

emissions vinculades al cicle 

energètic (75%) 

 

 

Disposició addicional primera 

 

- 2020: -25% GEH respecte el 

2005. 

- 2050: -80% GEH respecte any 

base. 

 

 
ADAPTACIÓ 

 

 

 

Estratègia Catalana d’Adaptació 

al Canvi Climàtic 2013-2020 



• Capítols 

 
3. Integració dels objectius de la llei a les polítiques sectorials 

 
Article 9. Reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic i reducció de les emissions de GEH 
Article 10. Agricultura i ramaderia 
Article 11. Aigua 
Article 12. Biodiversitat 
Article 13. Boscos i gestió forestal 
Article 14. Energia 
Article 15. Indústria, serveis i comerç 
Article 16. Infrastructures 
Article 17. Residus 
Article 18. Salut 
Article 19. Transports i mobilitat 
Article 20. Turisme 
Article 21. Universitats i Recerca 
Article 22. Urbanisme i Habitatge 
 



POLÍTIQUES SECTORIALS 

• Línies d’actuació de les mesures a adoptar als diversos 
sectors. 

• Sobretot de sectors difusos. 

Agricultu

ra i 

ramaderi

a 

Aigua Biodiversitat 
Boscos i gestió forestal 

Energia  

Indústria, 

serveis i 

comerç  

Infraestructures Residus 

Salut 
Transports i mobilitat 

Turisme 

Urbanism

e i 

habitatge 

Universit

ats i 

recerca 



 
Alerta! 

Sense competència per canviar 
el model centralitzat a model 
distribuït. Ley Sector Eléctrico 

24/2013 
Sense competència per 

fomentar l’autoconsum en 
balanç net RD 900/2015 

POLÍTIQUES SECTORIALS 

76,8% emissions totals de Gasos d’Efecte Hivernacle 
   93% emissions de CO2 

Competències en: 
 
Foment i gestió d’energies renovables 
Eficiència energètica 



• Capítols 
 

4. Sector públic i Govenança 

 

 Article 23. L’Administració de la Generalitat de Catalunya 

 Article 24. Comissió interdepartament de Canvi Climàtic (CICC) 

 Article 25. Consell Català del Clima 

 Article 26. Avaluació de les polítiques climàtiques (CICC+grup d’experts) 

 Article 27. L’administració local 

 Article 28. Exemplificació de l’Administració local 

 Article 29. Simplificació i racionalització administratives 

 Article 30. Col·laboració i cooperació internacional 

  

 



ÒRGANS DE GOVERNANÇA 

• Administració de la Generalitat de Catalunya 

 

• Administració local 

 

• Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic 

 

• Grup d’experts 

 

• Consell Català del Clima 

Avaluació de les polítiques 
climàtiques 

Informe cada 3 anys 



• Capítols 
 

5. Fiscalitat climática 

Secció 1. Consideracions generals 

 

 Article 31. Objectiu de la fiscalitat climática 

 Article 32. Coordinació del món local 

 Article 33. Creació d’impostos ambientals 

 Article 34. Objecte i naturalesa 

 Article 35. Fet imposable 

 Article 36. Subjecte passiu 

 Article 37. Exempcions 

  

  

  

 

 

 

 

 Article 38. Quota triburària 

 Article 39. Bonificacions 

 Article 40. Període impositiu i meritació 

 Article 41. Padró i pagament 

 Article 42. Gestió recaptació i inspecció 

 Article 43. Infraccions i sancions 

 Article 44. Recursos i reclamacions 

 

Impost a turismes i furgonetes per emissions de CO2 



• Capítols 
 

6. Altres instruments per al compliment dels objectius de la Llei 

 

 Article 45. Fons climàtic 

 Article 46. Règim de comerç de mercat d’emissions 

 Article 47. Acords voluntaris 

 Article 48. Transferència de coneixement 

 Article 49. Participació pública en plans i programes i accés a la informació ambiental 

 Article 50. Difusió del coneixement i sensibilitació 

  

  



FISCALITAT CLIMÀTICA I ALTRES 
INSTRUMENTS 

FONS 

CLIMÀTIC 

IMPOST SOBRE 
LES EMISSIONS 

DE CO2 

DELS VEHICLES 
DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 

INGRESSOS DE LA 
SUBHASTA DE 

DRETS D’EMISSIÓ 
DEL RÈGIM DE 

COMERÇ 
D’EMISSIONS 

ALTRES 

77M € 78M € 

? 

Tones a subhastar a Europa/any (2013): 1.030.000.000 
Tones subhastades corresponents a Espanya: 8,45% 
Estimació a Catalunya: 18% del que correspon a l’Estat Espanyol.  
 
Preu estimat  10 €/tona 
Destinat a mitigació/adaptació interna 50% 

Entraria en vigor en 2018  
Implantació total: 2020  



ESMENES DEL MOVIMENT PER LA JUSTÍCIA 
CLIMÀTICA 

Compareixença davant la Ponència de Canvi Climàtic, 30 de setembre de 2016 



MAGNITUD I NATURALESA DEL REPTE QUE 
ENCAREM 

“... aquesta llei és una norma substancialment ambiental.” Preàmbul III 
 
“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’activitat econòmica. Els efectes que es puguin derivar sobre 
l’economia de l’aplicació de la llei tenen un caràcter col·lateral...” Preàmbul III 

Projecte de 
llei de canvi 

climàtic 

Com ho entén la llei? 



MAGNITUD I NATURALESA DEL REPTE QUE 
ENCAREM 

“Entenem que les diferents crisis social, econòmica, ambiental que 
patim són conseqüència d’un model econòmic insostenible basat en 
un creixement infinit en un planeta finit.” Compareixenca MJC 
 
 (vegeu ponència Jordi Solé, Oil Crash Observatory) 

Com un entenem des del MJC? 



MAGNITUD I NATURALESA DEL REPTE QUE 
ENCAREM 

Jeremy Rifkin “Un nou paradigma econòmic per a una Catalunya sostenible” 
 
“Ens acostumem a dir-ne a tot ecologia i fem com si no hi fos. Dues revolucions 
industrials, ara una crisi econòmica i el llegat que ens ha deixat és això [en referència al 
canvi climàtic, al cicle de l’aigua alterat i als esdeveniments d’extinció a que ens 
afrontem. 
 

Ens cal una nova visió econòmica pel món. I ha de ser ràpidament. Ens 
estem quedant sense temps.” 
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MAGNITUD I NATURALESA DEL REPTE QUE 
ENCAREM 

És una Llei marcadament econòmica 

Pacte Nacional per la Transició Energètica  

Pacte Nacional per la Transició Econòmica 

Realment plural, participat i sense pressupòsits de partida excloents 

Tot i que... 
Criticable per la 
metodologia i 
els pressupòsits 
de partida 

http://icaen.gencat.cat/ca/pice_l_institut/PlansProgrames/pla-nacional-per-a-la-transicio-energetica-de-catalunya/


MAGNITUD I NATURALESA DEL REPTE QUE 
ENCAREM 

Article 4. Apartat 3. 

 

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

 

c) Afectacions a l’economia catalana... 

 

Amb aquest punt la llei es converteix en PAPER MULLAT 



AMBICIÓ DELS OBJECTIUS 

“Mantenir l’increment de temperatura ben 
per sota dels 2ºC respecte els nivell 

preindustrials i de realitzar tots els esforços 
possibles per limitar l’increment de 

temperatura als 1.5ºC.” 

 

 

Disposició addicional primera 

 

- 2020: -25% GEH respecte el 2005. 

- 2050: -80% GEH respecte any 

base. 

 

 
 

Segons IPCC 

 

- 2020: -40% GEH respecte el 

1990. 

- 2050: -95% GEH respecte el 

1990. 

 



MECANISME DE PLANIFICACIÓ I 
COORDINACIÓ 

Climate Change Act: Carbon Budgets 

 
• Corba de reducció d’emissions 

en períodes curts. 

• Esforços regulars (model de 

pedres de passera). 

• Seguretat en el rumb seguit. 

• Possibilitat de sectorialització 

(distribució dels esforços de 

mitigació per sectors). 
Pressupostos de carboni. Document Amigos de la Tierra 
Pressupostos de Carboni. Document complert 

https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/reducing-carbon-emissions/carbon-budgets-and-targets/
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DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ 

Volem participar en la 
redacció dels reglaments del 

Consell Català del Clima i 
del Grup d’experts! 



DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ 

Participació ciutadana real dels afectats perquè  
 
És una condició a demanar en qualsevol circumstància però a més a més, en el 
cas del canvi climàtic: 
 
• Els factors en joc tenen una gran incertesa 
• Hi ha valors ètics en joc 
• Els riscos són alts o molt alts 
• Les decisions a prendre són urgents 
 
(Funtowicz S, and Ravetz JR 1993: “Science for the Post-Normal Age”, Futures, 25:735-755. ) 



DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ 

Grup d’experts. Provisionalment CADS 
 
 

Disposició transitòria Tercera 
 
Avaluació independent de les polítiques de canvi climàtic 
 
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i estructura del grup 
d’experts a que es refereix l’article 26.2, aquestes funcions s’atribueixin al Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible (CADS). 

Demanem que es fixi un termini de dos mesos per aquesta tasca des de la 
publicació de la llei. 



DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ 

Grup d’experts. El cas de la llei anglesa: Comitè del Canvi Climàtic 
 

• Són una desena d’experts de renom i transversals: biòlegs, climatòlegs, 
psicòlegs, economistes,... 

• Garantir que no tenen conflicte d’interessos amb activitats o empreses 
responsables d’emissions de GEH 

• Un portal de transparència actualitza aquesta informació 
• Es reuneix cada tres setmanes i es pengen les actes 
• Aconsellen i proposen pressupostos 
• Avaluació anual de propostes i objectius 
• Aquesta avaluació es presenta al Parlament qui ha de contestar-la punt per 

punt. 

https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/reducing-carbon-emissions/carbon-budgets-and-targets/


POLÍTIQUES SECTORIALS 

Sector Compareixents MJC 

Agricultura i Ramaderia Som lo que Sembrem 
GRAIN 

Aigua Narcís Prat (Ecologia, UB) 

Energia Xarxa per la sobirania energètica 
Observatori del deute en la globalització 
Oil Crash Observatory 
Pep Salas, RuralSmartGrids 

Pesca ENT 

Qualitat de l’aire Plataforma per la Qualitat de l’Aire 

Mecanismes de coordinació Pressupostos de carboni Amigos de la Tierra 



POLÍTIQUES SECTORIALS 

• Agricultura i ramaderia: Inventari d’emissions actual li assigna 
un 10%. Fer un inventari complet que inclogui: 

 
• Malbaratament 3% 

• Refrigeració, processament i empaquetat 10-14% 

• Transport: 5-6%  

• Processos agrícoles intensius i petrodependents 11-15% 

• Desforestació als països del Sud 15-18% 

• Total:  50% aprox. 

 

Permetria estratègies de mitigació molt potents de les 
emissions de GEH degudes a la indústria agroramadera.  

 

 

 



POLÍTIQUES SECTORIALS 

• Energia: Qualsevol model de renovables és acceptable? 

 



POLÍTIQUES SECTORIALS 

• Energia 

 



POLÍTIQUES SECTORIALS 

• Energia 

 

Renovable sí, però democràtic, 
realista respecte les possibilitats de 
les renovables i amb criteris de 
justícia social i ambiental 

És acceptable un model que 
reprodueix el patró dels 
combustibles fòssils? 



POLÍTIQUES SECTORIALS 

• Energia (xarxa per la sobirania energètica) 

 

 

 

 

Democràcia: hem de ser capaços de decidir què produïm, com ho produïm i, sobretot, per a què ho 
produïm. La generació d’energia ha de respondre en primer lloc a criteris i necessitats socials 
col·lectivament identificats.  

Control social dels mitjans de producció: lluny dels mètodes oligopòlics dominants, interessats en 
promoure consums tant elevats com sigui possible, el control de la producció energètica ha de ser 
gestionat des d’una òptica no mercantilista, apostant per gestions públiques i/o comunitàries en la 
construcció dels béns comuns. 

Renovable: els recursos fòssils, finits a la vegada que contaminants, no són una opció de futur. Cal 
apostar per les energies renovables de manera ferma i considerar les seves capacitats i 
característiques. Així mateix cal un tancament urgent i definitiu de les centrals nuclears del nostre 
país per tal d’evitar qualsevol possibilitat de reviure catàstrofes com la de Txernòbil o Fukushima. 

http://xse.cat/manifest/


POLÍTIQUES SECTORIALS 

• Energia (xarxa per la sobirania energètica) 

 

 

 

 

Decreixement energètic: Les energies renovables tenen un potencial suficient per cobrir les 
necessitats energètiques bàsiques de la humanitat, però no les de l’actual sistema de producció i de 
consum dels països enriquits, molt intensiu en energia en molts sectors que no redunden en el 
benestar social i ambiental. Cal  canviar radicalment el model de creixement que ens ha portat a la 
situació energètica i econòmica actual i apostar per un decreixement energètic sostenible en 
aquests països, en el qual les energies renovables poden garantir prioritàriament les necessitats 
socials més bàsiques. 

Arrelament al territori / descentralització: com a condició indispensable per al compliment de tots 
els criteris anteriors, i en contraposició al model d’acumulació que suposen els mitjans de producció 
actuals, el model energètic s’ha d’impulsar des de baix, i això implica defugir de receptes úniques i 
de grans solucions màgiques. L’heterogeneïtat i diversitat de propostes locals adaptades al seu 
entorn són la millor garantia de transició cap a un nou model energètic. 

http://xse.cat/manifest/


POLÍTIQUES SECTORIALS 

• Energia (xarxa per la sobirania energètica) 

 

sobirania energètica entesa com: 

 

El dret dels individus conscients, les comunitats i els pobles a prendre les 
seves pròpies decisions respecte a la generació, distribució i consum 
d'energia, de manera que aquestes siguin apropiades a les circumstàncies 
ecològiques, socials, econòmiques i culturals, i sempre que no afectin 
negativament a tercers. 

 

Nova cultura de l’energia 

http://xse.cat/manifest/


POLÍTIQUES SECTORIALS 

• Incloure altres sectors, no contemplats: 

• Migració 

• Pesca 

• Qualitat de l’Aire 

 



FISCALITAT 

Els instruments proposats al Projecte de Llei estan plantejats des de 
l’òptica de l’incentiu (voluntarisme). 

 

Creiem que la llei hauria de complementar-los amb un règim de 
sancions per tal d’encaminar la societat a fer la transició que es 
persegueix. 

 

Per exemple: 

• Impost a les emissions de NOx dels vehicles de tracció mecànica, per 
tal de no afavorir els motors dièsel fruit de l’impost només a les 
emissions de CO2. 
• Taxa al carboni, en comptes de dependre del comerç d’emissions. 

• Buscar exemples de fiscalitat climàtica en d’altres països. 

 

Compte amb la dependència al ingressos del comerç d’emissions de 
GEH! 

•Instrument que s’ha mostrat poc efectiu i pervers. 

•Dependència del Fons Climàtic a l’Estat espanyol. 

 

 



A mode de conclusió 

En paraules de Jeremy Rifkin: “El que us estic suggerint és que 
podríem estar davant d’un renaixement. Podem estar en el punt 
d’inflexió d’un futur que pot significar un enorme salt endavant per la 
humanitat” 

El que demanem des del Moviment per la Justícia Climàtica 
és que: 
 
Aprofitem l’oportunitat. Qüestionem en profunditat el model 
que ens ha dut fins aquí. Incorporem criteris de justícia social i 
ambiental a les nostres vides i a les nostres lleis. 



GRÀCIES 

PER 

L’ATENCIÓ 


