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Fitxer 24 

Projecte de llei 

de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 

nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost 

sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva 

incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i 

partícules a l’atmosfera (debat de totalitat) (tram. 200-00016/10) 

El quart punt de l’ordre del dia és el debat de totalitat sobre Projecte de llei de 

creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 

l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció 

termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 

l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera. D’acord amb el criteri 

expressat a la Junta de Portaveus del passat 2 d’abril, el debat d’aquest projecte 

de llei es farà conjuntament amb el punt cinquè de l’ordre del dia, relatiu a la 

Proposició de llei de creació d’impostos ambientals, presentada pel Grup 

Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Per 

tant, farem un sol debat, amb la intervenció inicial del Govern i la intervenció 

posterior dels grups parlamentaris per posicionar-se sobre les dues iniciatives 

legislatives i les esmenes a la totalitat en un únic torn de deu minuts per cada grup. 

En acabar el debat procedirem a la votació separada de les esmenes a la totalitat 

presentades per cada una de les iniciatives legislatives. (Remor de veus.) Estic 

explicant la tècnica de debat i votació i després no la repetiré, senyors diputats i 

senyores diputades. 

En primer lloc, d’acord amb l’article 105.2 del Reglament, per a la presentació del 

projecte de llei té la paraula, en nom del Govern de la Generalitat, el conseller 

d’Economia i Coneixement, honorable senyor Andreu Mas-Colell. 

El conseller d’Economia i Coneixement 

Moltes gràcies, molt honorable senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, 

els presento en nom del Govern el Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 

emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació 

comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la 



Ple del Parlament / sessió núm. 30.1 / 9 d’abril de 2014 

 
3 

seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i 

partícules a l’atmosfera. Tres impostos, doncs. Aquestes tres figures tributàries es 

creen seguint les recomanacions de la Unió Europea vers l’adopció de mesures de 

fiscalitat mediambiental, i tenen antecedents en altres comunitats autònomes i en 

països europeus amb llarga tradició en fiscalitat verda. No fem res que no es faci 

en altres territoris propers. 

Els tributs mediambientals, a més de ser instruments per a la recaptació, tenen per 

objecte orientar el comportament dels agents econòmics amb la interiorització dels 

costos no desitjats o, com diuen els economistes, les externalitats negatives que 

generen amb la seva activitat. Així, amb els tres impostos que es creen amb 

aquest projecte de llei es grava amb més o menys intensitat l’impacte real o 

potencial en el medi ambient de determinades activitats. A tal efecte, 

tradicionalment es plantegen dues opcions: o l’externalitat negativa la suporta el 

conjunt de la ciutadania o la suporten, totalment o parcialment, els agents 

econòmics que la generen en el desenvolupament de la seva activitat, activitat per 

la qual, recordem-ho, n’obtenen un benefici econòmic. Amb aquests tres nou 

impostos es preveu recaptar uns 50 milions d’euros anuals, que permetran finançar 

en part inversions públiques orientades a la millora de la qualitat del medi i 

s’incentiven, així, conductes més respectuoses amb el medi ambient. En l’escenari 

econòmic actual és important disposar de recursos econòmics suficients que 

permetin per millorar el medi ambient. En aquest sentit, es reclama un esforç 

col·lectiu però també de forma més intensa a aquells agents econòmics que 

generen un benefici particular, benefici econòmic propi mitjançant una activitat que 

afecta negativament, de forma efectiva o potencial, el medi ambient, que és un bé 

col·lectiu. 

Un cop més, cal recordar que la Generalitat de Catalunya té reconeguda potestat 

tributària a la Constitució espanyola per establir i exigir tributs –articles 133.2 i 157–

, alhora que té també la competència en matèria de protecció del medi ambient, de 

conformitat amb l’article 144 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Els impostos 

que queden incorporats en el projecte de llei que presentem són els següents: 

primer, impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 

que produeix l’aviació comercial; segon, impost sobre la producció termonuclear 
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d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient; tercer, impost sobre 

l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera. 

Començaré amb la descripció del primer, de l’impost sobre les emissions 

contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial. 

L’objecte de l’impost és gravar les emissions d’òxids de nitrogen efectuades per 

l’aviació comercial durant les fases de rodatge d’entrada i sortida, l’enlairament i 

l’aterratge... 

 

Fitxer 25 

...[del] dany que ocasionen a la qualitat de l’aire a la zona on es produeixen, o 

sigui, als voltants de l’aeroport, la finalitat és que les aeronaus en tot el seu cicle 

contaminin menys. Això es pot aconseguir amb aparells més eficients en general o, 

per exemple, amb la incorporació de les aletes d’extremitat, circumstància que es 

contempla en la regulació de l’impost preveient una bonificació sobre la quota. És 

un impost d’aplicació exclusiva a les zones de protecció especial, ZPAE, per tant, 

afecta aquells aeròdroms situats en municipis declarats zones de protecció oficial 

de l’ambient atmosfèric pel contaminat diòxid de nitrogen. Es tracta d’aquelles 

zones al territori en què s’ultrapassen els nivells admissibles pel que fa a la qualitat 

de l’aire, zones i aglomeracions del territori on hi ha risc o se superen els nivells 

admissibles de qualitat de l’aire pel diòxid de nitrogen que fixa la normativa vigent 

amb un risc contractat d’afectació a la salut humana i al medi ambient. Els òxids de 

nitrogen són contaminants d’afectació local sobre la salut que, si bé suposen el 4 

per cent de la totalitat de les emissions, pel que fa a les poblacions i urbanitzacions 

més properes poden arribar a suposar el 80 per cent de les emissions. 

Es preveu que l’impost que ara es crea es pugui executar dins del període 

d’implantació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015, 

i d’aquesta manera contribuir de manera significativa a la millora de la qualitat de 

l’aire de les zones de protecció oficial de l’ambient atmosfèric reduint les emissions 

d’òxids de nitrogen i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, 

cosa molt petiteta. 

Amb tot, aquest no és un impost nou, a l’hora de configurar-lo s’han analitzat 

precedent europeus en els aeroports de Munich, París Orly o Londres Heathrow, 
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s’apliquen impostos a les emissions d’òxids de nitrogen emesos a l’atmosfera per 

l’aviació comercial. En tots aquests aeroports mencionats el valor de l’impost és 

inferior a 10 euros per quilogram d’òxids de nitrogen amés durant el cicle de 

rodatge d’entrada i sortida, l’enlairament i l’aterratge de l’aeronau. 

Dintre dels elements de l’impost cal destacar, per una banda, aquells elements que 

consideren l’objectiu ambiental, com la base imposable que es fixa en terme de 

quilograms d’òxid de nitrogen emesos; segon, o tal com ja he dit abans, la 

bonificació en la quota per raó del percentatge d’aeronaus que disposin del que 

s’anomena aleta d’extremitat. Aquesta bonificació pretén incentivar la utilització 

d’aquests tipus d’elements que contribueixen a disminuir les emissions 

contaminants. I, per altra, i amb l’efecte de ponderar l’objectiu ambiental de l’impost 

amb la necessitat de preservar la competitivitat de l’Aeroport d’El Prat el projecte 

de llei incorpora una altra característica, primer, un topall de vols anuals per 

companyia que computaran dins la base imposable. La intenció de la mesura, que 

té com a precedent, per exemple, el llindar de la quota del gravamen de protecció 

Civil, és que l’impost no esdevingui un factor que limiti les possibilitats de 

creixement de la companyia aèria contribuent [#] a l’aeroport. Segon, un altre factor 

destacable en aquesta mateixa línia, és l’establiment d’un tipus de gravamen reduït 

aplicable en relació amb els vols de connexió i de rutes de llarg recorregut. Es 

pretén que l’impost no impacti negativament en el volum de vols d’aquest tipus, 

que són més elàstics i no els impedeixi el seu creixement. 

D’acord amb els estudis fets l’impacte econòmic de l’impost en termes anuals es 

preveu en un màxim de 3,9 milions d’euros, és a dir, quasi quatre, el qual afectarà 

la recaptació de l’any 2015, en funció de la data d’entrada en vigor de la mesura 

atès que el termini de presentació de la declaració s’efectuarà a partir de l’1 de 

gener de l’any immediatament següent a cada any natural, en les condicions i 

terminis que s’estableixin reglamentàriament.  

El segon impost que sotmetem a la votació d’aquesta cambra és l’impost sobre la 

producció termonuclear d’energia elèctrica. Aquest impost té per objecte gravar 

l’impacte i l’eventual dany en el medi ambient derivats de la realització de l’activitat 

de producció termonuclear d’energia elèctrica en el territori de Catalunya. El seu 

precedent més immediat el trobem a la Comunitat Valenciana, que mitjançant la 

Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals de gestió administrativa i 
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financera i d’organització de la Generalitat, valenciana, va crear l’impost sobre 

activitats que incideixen en el medi ambient, constituint un dels seus fets 

imposables el dany, l’impacte, l’afectació i el risc derivat de la producció d’energia 

elèctrica d’origen termonuclear, hidroelèctric i d’altres. 

Cal fer un incís per referir-se a una qüestió de constitucionalitat d’aquest impost. El 

precedent de l’impost creat per la Comunitat Autònoma de Castella – La Manxa, 

que va ser anul·lat per inconstitucional per part del Tribunal Constitucional, pot 

resultar confós o pot confondre. Cal aclarir que en la declaració 

d’inconstitucionalitat va ser determinant l’aplicació d’una redacció de la LOFCA, 

anterior a la vigent, on s’impedia la creació de tributs autonòmics que gravessin la 

mateixa matèria imposable gravada per un impost local. La redacció vigent de la 

LOFCA fixa com a paràmetre de convivència dels tributs autonòmics i locals la 

coincidència de fets imposables, concepte menys ampli que l’anterior de  matèria 

imposable. En aquest sentit la configuració del fet imposable de l’impost que ara es 

crea amb el present projecte de llei no se superposa ni és coincident amb cap altre 

fet imposable preexistent de cap tribut local, ni estatal. 

En relació amb aquest tribut es preveu una afectació parcial dels ingressos al 

finançament del Pla especial de protecció civil, expressament destinat als riscos 

que puguin derivar de l’activitat gravada en la quantitat de 250.154 euros anuals. 

Aquesta afectació cal posar-la en relació, és possible que aquesta xifra els hagi 

semblat una mica estranya, i, per tant, aquí explica d’on surt aquesta xifra, i 

aquesta afectació cal posar-la en relació amb la modificació de l’article 59.1, 

apartat cinquè, de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 

que regula el gravamen de protecció civil i que comporta la derogació de la norma 

que gravava les centrals nuclears en la disposició addicional primera, i això 

generava, precisament, aquesta quantitat de diner que ara es dedica de manera 

finalista amb aquest ingrés a cobrir aquesta, diguem-ne, pèrdua. 

S’estima que la proposta del nou impost té un impacte econòmic en termes anuals 

de 43 milions d’euros. Atès que durant el període impositiu els subjectes passius 

han d’efectuar pagaments pre[#] en concepte de pagaments a compte referits a 

trimestres naturals, en els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol i 

octubre de cada any natural l’impacte en la recaptació dels anys 2014 i 2015 

dependrà de l’entrada en vigor de la mesura.  
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Finalment, pel que fa a l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules emeses a 

l’atmosfera amb la finalitat d’incentivar conductes més respectuoses i aconseguir 

una millor qualitat de l’aire aquest impost grava les emissions a l’atmosfera de 

determinades substàncies generades en instal·lacions industrials i/o instal·lacions 

de combustió amb potència tèrmica nominal superior a 20 megawatts tèrmics. 

L’impost que ara es crea no és desconegut en el nostre ordenament jurídic, 

existeix i és exigible a les comunitats autònomes d’Aragó, Castella – La Manxa, 

Múrcia, Galícia i Andalusia, també França té establert un impost similar. 

Constitueixen el fet imposable les emissions a l’atmosfera d’òxid de nitrogen, de 

fet, de les emissions a l’atmosfera que se’n diu viaculades[#], d’òxid de nitrogen de 

diòxid de sofre de partícules en suspensió i de carboni orgànic total que es generi 

tant en instal·lacions industrials, com en instal·lacions de combustió en potència 

tècnica nominal, com ja els he dit, superiors a vint megawatts tèrmics.  

Es preveuen dues bonificacions de caràcter ambiental, una del 50 per cent del 

percentatge que resulta de la càrrega màssica anual provinent d’instal·lacions de 

cogeneració ubicades en establiments industrials, amb una potència nominal 

superior a vint megawatts tèrmics, que utilitzen com a combustible gas natural o 

biogàs. I, segona, del 5 per cent de la inversió en millora atmosfèrica realitzada en 

el període impositiu i que s’hagi certificat per la Direcció General de Qualitat 

Ambiental dins del programa de desgravacions fiscals per inversió en reducció de 

els emissions contaminants atmosfèriques canalitzades amb un límit del 15 per 

cent de la quota íntegra. Es vol incentivar així la realització d’actuacions per part 

dels obligats tributaris tendents a la reducció de l’emissió de gasos contaminants. 

S’estima que la proposta del nou impost que grava les emissions assenyalades 

tingui un impacte econòmic en termes anuals d’un màxim de recaptació de 2,1 

milions d’euros, quasi dos, però aquesta vegada per sobre. Afectarà la recaptació 

de l’any 2015 en funció de la data d’entrada en vigor de la mesura atès que la 

presentació de la declaració s’ha de produir dins del primer trimestre de l’any  

següent. El disseny de l’impost introdueix l’afectació dels ingressos a finalitats 

específiques, les quantitats recaptades es destinaran al finançament del programa 

de vigilància i control ambiental atmosfèric a la indústria que inclou responsabilitats 

de vigilància, difusió i també, entre d’altres, de comunicació a la població. També 
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es destinarà a mesures compensatòries de la contaminació atmosfèrica inevitable, 

com és la promoció del transport públic. 

Per tot l’exposat fins aquest moment els demano el seu suport al text del Projecte 

de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids i de nitrogen 

a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció 

termonuclears d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 

l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera. Més enllà de la 

necessitat de nous ingressos per consolidar els nostres comptes i de la seva 

capacitat recaptatòria vull reiterar i insistir que els impostos que incorpora el 

projecte de llei són també útils per la seva funció extra fiscal de foment de 

l’eficiència econòmica. 

Moltes gràcies, molt honorable senyora presidenta, senyores i senyors diputats. 

La vicepresidenta 

A continuació... 

Proposició de llei 

de creació d’impostos ambientals (debat de totalitat) (tram. 202-

00019/10) 

...per presentar la Proposició de llei de creació d’impostos ambientals té la paraula, 

en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, el diputat Josep Vendrell. 

Josep Vendrell  Gardeñes 

Gràcies, presidenta. Consellers, diputats, diputades, bona tarda a tothom, avui crec 

que estem fent un debat important, el de la fiscalitat ambiental, a través d’aquesta 

iniciativa d’aquest projecte de llei presentat pel Govern i també d’aquesta 

proposició de llei presentada pel Grup d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida, crec que 

és important perquè el debat de la fiscalitat ambiental està relacionada amb la 

situació del medi ambient i també amb el model econòmic. Partim d’una idea en la 

defensa d’aquesta proposició, tenim un sistema econòmic socialment i 

ecològicament molt ineficient, malbaratador, destructor de recursos naturals i que 

contamina afectant les persones i els ecosistemes. Després m’hi referiré, només 
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cal una prova, no?, el darrer informe, per exemple, de Nacions Unides sobre el 

canvi climàtic i les seves conseqüències que ja les tenim aquí. 

Per a qui ens estigui escoltant avui voldria respondre les següents preguntes, què 

entenem per fiscalitat verda, quins objectiu té i quina és la seva situació en el 

conjunt de l’Estat espanyol i a Catalunya. La primera qüestió, què entenem per 

fiscalitat... 

 

Fitxer 26 

és un instrument de política ambiental i econòmica –ho deia el conseller– 

fonamental per incentivar canvis en el comportament dels agents econòmics. Una 

fiscalitat que aplica el principi que qui contamina, paga, i que contamina més, paga 

més. És un instrument diferent, complementari al tradicional de prohibir o limitar a 

través de la normativa, per exemple, de les emissions contaminants, i de la simple 

assumpció voluntària per part dels agents econòmics de comportaments més 

sostenibles. 

Si llegeixen la memòria del projecte del Govern, s’admet, per exemple, que malgrat 

els acords voluntaris en sectors industrials com el químic, el del ciment o el vidre, 

se superen les emissions de gasos contaminants. Per tant, també cal tenir d’altres 

instruments. Quin és l’objectiu d’aquesta fiscalitat ecològica? Per nosaltres, tres 

objectius. Primer, internalitzar costos. La major part de les activitats econòmiques 

tenen un determinat impacte ambiental, uns costos en forma de contaminació que 

recauen en la societat. Costos com el canvi climàtic o la contaminació atmosfèrica 

que pateixen algunes zones, especialment a l’àrea metropolitana, aquí a 

Catalunya. Sense que aquests costos tinguin cost per a qui els provoca. Com 

passa sovint en aquesta economia, i en el cas de la contaminació, també, la 

tendència és socialitzar els costos que genera la contaminació, els paguem entre 

tots, mentre que els beneficis de no aplicar les mesures correctores s’acaben 

privatitzant. En definitiva, per tant, l’objectiu és que aquests costos no siguin 

assumits pel conjunt de la societat, sinó especialment per qui els provoca. 

I també té un component de solidaritat intergeneracional. Aquests costos, que no 

han de ser assumits només per les generacions futures, sinó també per les 

presents. Segon objectiu: canvis en el comportament. Aquest, més que el 
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recaptatori és el principal objectiu de la fiscalitat verda. I incentivar un canvi de 

comportament per preservar l’entorn natural com un bé comú. Si qui contamina no 

paga, si contaminar és gratuït, les conseqüències de contaminar es converteixen, 

com els deia, en un benefici privat i en un cost públic. I en aquests moments, tercer 

objectiu, ho deia el conseller, també es tracta d’aconseguir més ingressos per a les 

administracions públiques, en aquest cas per a la Generalitat, especialment en els 

moments en què ens trobem. Els 49 milions, la suma de tot plegat, evidentment, no 

ens traurà de pena, no?, a les finances de la Generalitat, però s’ha de tenir en 

compte. És una mesura més necessària i més quan ens reclamen tants esforços al 

conjunt de la ciutadania. En síntesi, i citant l’Agència Europea del Medi Ambient, es 

tracta que els agents econòmics, els usuaris, paguin pels serveis ecològics, i així 

contribueixin a la reducció en l’ús de materials i millores en l’ecoeficiència. 

Conclusió a la que hauríem d’arribar? El mercat és incapaç de corregir les 

ineficiències que provoca, i per això cal intervenció pública des de fora del mercat 

per corregir aquestes externalitats. I celebrem que, en aquest cas, el Govern de la 

Generalitat vingui al nostra terreny. Se suposa que si impulsen aquests tipus 

d’impostos és perquè comparteixen aquest argument que el mercat és ineficient, 

diguem-ne, ecològicament molt ineficient –socialment, també, no? Però, a més, els 

beneficis ambientals directes de la fiscalitat verda fomenten la millora de l’eficiència 

en l’ús de recursos renovables, l’estalvi d’energia, la reducció dels residus i per tant 

–com suposo que sentirem aquest argument, després– no va en contra la 

competitivitat de l’economia, sinó que és un element que pot ser un element 

d’eficiència econòmica i de competitivitat de l’economia. 

Quina és la situació de la fiscalitat ecològica a Catalunya i a Espanya? Creiem que 

és un factor, hauria de ser un factor de modernització ecològica i econòmica, i en 

aquest sentit en el conjunt de l’Estat espanyol podem dir que és un país «antic». 

L’actual marc fiscal i econòmic disposa de pocs incentius positius per afavorir una 

bona gestió mediambiental. En bona mesura, tracta per igual qui té un 

comportament responsable i sostenible, en la conservació de l’entorn natural, que 

qui té un comportament irresponsable i contribueix a degradar-lo. És a dir, 

contaminar surt encara, en el nostre país, massa barat. I és el conjunt de la 

societat qui paga aquests costos ambientals. I qui té un pitjor comportament 

ambiental, qui acaba tenint, a curt termini, almenys, un avantatge competitiu. 
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Mirin, en l’anomenat programa nacional de reforma, i el programa d’estabilitat 

d’Espanya de 2012 de la Comissió Europea, amb el qual nosaltres, com es poden 

imaginar, som radicalment crítics, sí que planteja algunes qüestions interessants 

pel que fa a la fiscalitat verda. Ho llegeixo..., perquè ho tinc en castellà. Diu: «Los 

impuestos sobre el consumo y los impuestos medioambientales son relativamente 

poco importantes en comparación con la media de la Unión Europea. Existe una 

amplia gama de reducciones y exenciones tributarias, así como subvenciones 

perjudiciales para el medio ambiente.» Si suméssim, a les subvencions i ajuts al 

carbó i a les nuclears, i els privilegis, per exemple, que té el gas, a això, a nivell de 

la Unió Europea suma 100.000 milions d’euros, front als ajuts, subvencions de les 

energies renovables, que només són 33.000 milions d’euros en el conjunt de la 

Unió Europea. I recomana, aquest informe: «Explorar el margen de mejora de la 

eficiencia del sistema tributario mediante un desplazamiento de la presión fiscal al 

consumo» –que hi estaria menys d’acord–, «y a las actividades perjudiciales para 

el medio ambiente.» 

Estem clarament per sota de la mitjana europea. A l’Estat espanyol, el percentatge 

d’ingressos per impostos ambientals respecte del total d’ingressos d’impostos i 

contribucions socials era del 5,16 per cent. A la Unió Europea, a vint-i-set, del 6,19 

per cent. I el percentatge d’ingressos per impostos ambientals respecte al PIB a 

l’Estat espanyol era de l’1,57 per cent, i a la Unió Europea, del 2,40 per cent. El 

consum, l’increment de l’IVA l’han gravat i amb escreix. Aquest consell sí que l’han 

seguit. Però s’ha fet poca cosa –molt poca cosa– pel que fa a la fiscalitat verda en 

el conjunt de l’Estat. Un impost el 2012 sobre el valor de la producció d’energia 

elèctrica, al qual es referia el conseller abans, i que ens pot provocar algun 

problema de caràcter competencial, ja ho veurem. I el 2013 sobre els gasos 

fluorats d’efecte hivernacle. 

I també, com es deia, el que proposem –tampoc el que proposa el Govern– és una 

novetat en cap sentit. S’ha plantejat a la major part dels països del nostre entorn, i 

d’altres comunitats autònomes. A Andalusia, a Aragó, a Castella - la Manxa, a 

Múrcia, al País Valencià o a Galícia disposen d’impostos sobre emissions 

contaminants a l’atmosfera de diferents tipus. A Castella - la Manxa –també ho 

explicava el conseller abans– es grava la generació d’energia nuclear i 

l’emmagatzemament de residus. I als països del nostre entorn ja existeixen 
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impostos com els que proposem, de fa molt temps. L’impost d’òxids de sobre i 

d’òxids de nitrogen, a Suècia, des de principis dels 90 –per cert, amb un tipus molt 

elevat–, val a dir que amb unes deduccions, també, per a millora del comportament 

ambiental molt elevades, o l’impost de producció d’energia elèctrica d’origen 

nuclear, també a Suècia o a la República Txeca. 

Què és el que proposa el nostre grup? Proposem la creació de dos impostos, 

sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera, diòxid de carboni, i les emissions 

contaminants de sofre i de nitrogen. El primer, el CO2, com vostès saben, és un 

dels gasos que provoca l’efecte hivernacle, i per tant també el canvi climàtic, i els 

altres gasos que els deia poden tenir efectes negatius sobre la salut de les 

persones i els ecosistemes. Ho deia abans: el canvi climàtic ja no és una previsió 

de futur, és una realitat de present. Segons el darrer informe del panel d’experts de 

Nacions Unides... Fa una predicció dels fenòmens extrems de les sequeres, de 

l’increment del nivell del mar amb l’erosió del litoral, dels incendis, de les 

inundacions, i cal dir que a Catalunya les emissions de CO2, des de 1990 a 2007 

s’han incrementat un 43,2 per cent. Això no és cap broma. Això ja no és un debat 

científic especulatiu, de si pot ser i de si no pot ser. Això ja és. El canvi climàtic ja 

és. És veritat, es pot dir, que hi ha altres instruments, hi ha altres mecanismes. Hi 

ha un mercat de permisos d’emissions, de drets d’emissions. Però cal tenir en 

compte que és un mercat que s’ha demostrat relativament poc eficient, en el marc 

europeu ha produït fins i tot el que podríem anomenar quasi una bombolla 

especulativa, al voltant d’aquests drets d’emissió; hi ha hagut grans empreses que 

s’estan aprofitant d’aquest sistema per rebre més permisos de CO2 dels que 

realment necessiten per cobrir les seves emissions, i això ha provocat que en 

realitat no redueix, en conjunt –parlo ara del marc europeu– les emissions de CO2. 

Hi hauria..., seria necessari, no?, un canvi important d’aquest mecanisme del 

mercat de drets d’emissions. 

Però també, el mateix Plan nacional de asignación de derechos de emisión diu que 

podria ser oportú obrir un debat sobre la conveniència d’utilitzar la fiscalitat com a 

instrument per millorar el medi ambient i per reduir les emissions de sectors no 

coberts per la directiva. És el que estem fent aquí. És el que estem plantejant, en 

definitiva, amb aquest impost. Que Catalunya disposi, com també disposin alguna 

altra comunitat autònoma, d’aquest instrument. Proposem, doncs, gravar les 
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emissions de CO2, amb excepció dels procedents de la combustió de biomassa i 

biocarburant o biocombustible, i de les instal·lacions que no estiguin sotmeses al 

règim d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, o que si ho estan superen les 

assignacions del mercat d’emissions, llevat que aquest excés no es lliure al mercat 

d’emissions. L’impost estableix un seguit de deduccions per inversions que milloren 

en control, la prevenció i la correcció de la contaminació atmosfèrica. 

I, miri, estem, en general, amb el plantejament que fa el Govern, podríem canviar, 

podríem modificar algunes coses, en podríem millorar altres, però creiem que és 

important que es pugui acceptar aquesta aportació que fem nosaltres, que siguin 

agosarats, que vagin més enllà i que Catalunya disposi d’un instrument d’aquestes 

característiques, com el té, per exemple, Andalusia, que també grava el CO2, o el 

té Aragó, que també l’emissió del CO2, no? El segon impost, les emissions sobre 

contaminació de sofre i nitrogen, el que proposem és que el fet imposable siguin 

les emissions a l’atmosfera de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, amb la finalitat, 

com diu la proposició de llei, d’incentivar conductes més respectuoses i millorar la 

qualitat de l’aire. És una mesura que segon l’Agència Europea del Medi Ambient ha 

tingut uns efectes ambientals positius, més que positius. Es preveu una escalat de 

trams, en el tipus de gravamen, per complir aquell principi de qui contamina més 

pagui encara més. I un seguit de deduccions, en aquest cas, per millorar 

l’eficiència del control i dels «medidors». 

Per tant, aquesta és la nostra proposta i els demanem aquest gest. Entenem que el 

tronc fonamental han de ser les lleis que proposa el Govern, però també els 

demanem, al grup majoritari de Convergència i Unió que retirin la seva esmena a la 

totalitat, perquè també la nostra proposició de llei es pugui aportar conjuntament a 

la del Govern perquè puguem acordar conjuntament unes bones polítiques, unes 

bones propostes, uns bons projectes de llei de fiscalitat ambiental, que creiem que 

és possible. Si no ho fan, si així no és, és que creiem que potser no volen anar tan 

endavant com nosaltres voldríem anar, especialment en allò que els deia del CO2. 

Només alguns comentaris sobre el projecte de llei del Govern. Mirin, els impostos 

sobre emissions contaminants, dosis de nitrogen a l’atmosfera de l’aviació 

comercial. Un dubte que tenim és si realment poden contribuir a millorar el canvi de 

les companyies aèries. Les companyies que operen al Prat són low cost, solen 

tenir més de la tecnologia del darrer nivell, justament per guanyar, per ser 
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competitives. Creiem que hi ha un element discriminatori, perquè no afecta als 

avions de càrrega. És un tema que caldria plantejar i que caldria estudiar. I també 

creiem que, atès que la zona afectada ve a ser la zona de l’aeroport del Prat, que 

és la zona, el municipi i la zona declarada zona d’especial protecció de l’ambient 

atmosfèric, caldria plantejar-se si els recursos, que no són molts, que es destinin, 

que s’aconsegueixin recaptar amb aquest impost, es poguessin dedicar a 

implementar les mesures del Pla de millora de la qualitat de l’aire. És un tema que 

caldria plantejar. És evident que portem un retard en l’aplicació d’aquest pla. No 

són molts recursos, però hi ha algunes mesures concretes que sí que sí que es 

podrien finançar. 

Pel que fa a l’impost sobre producció termonuclear, per la seva incidència en el 

medi ambient, coincidim amb aquest impost. Nosaltres l’hem plantejar en diferents 

moments en aquesta cambra a partir de la llei de mesures. El vam plantejar també 

a l’Estat. Creiem que hauria d’anar acompanyat, que no és el cas, de l’objectiu 

d’accelerar el tancament d’aquest tipus de centrals, evitant indirectament una 

generació superior de residus, i que hauria de formar part d’un programa més 

global de transició energètica cap a les energies netes i renovables. Aquest seria el 

nostre plantejament global, que entenc que no és el plantejament que es fa en el 

cas CIRI, que les centrals nuclears són les més privilegiades d’un sector ja molt 

privilegiat. En realitat, com els deia abans, d’una energia subvencionada, 

ultraprotegida i subvencionada, que no internalitza costos, i que, a més, els costos 

de responsabilitat civil, els costos dels seus efectes són inquantificables. Amb això 

no es recupera, no es compensa amb cap tipus de fiscalitat, en definitiva; per tant, 

la política que plantegem és: aquesta política fiscal, en el marc d’una política de 

transició cap a un altre model energètic. 

I, com els deia, estem d’acord amb la proposta d’emissió de gasos i de partícules a 

l’atmosfera. Insisteixo amb aquesta idea: creiem que avui tenim l’oportunitat 

d’arribar a un gran acord, a un gran consens, amb la voluntat d’acabar aprovant 

mesures, que per nosaltres arriben tard –ja els ho hem dit en altres casos de 

projectes de mesures fiscals que estan al seu acord de Govern–, arriben ja tard, 

molt tard, però creiem que tenim l’oportunitat, si també s’accepta la tramitació del 

nostre projecte de llei, en definitiva, de posar-nos d’acord amb un projecte de 

fiscalitat verda, ecològica avançada, amb les esmenes, que segur que nosaltres i 
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tots els grups podem acabar fent. Si no és així, haurem d’entendre que es queden 

per enrere o es queden a mig camí 

 

Fitxer 27 

 

...i, com els deia abans, d’una necessitat imperiosa que té aquest país per canviar 

de model econòmic, i per afrontar d’una vegada la modernització ecològica d’un 

sistema i d’un model econòmic socialment injust i ecològicament insostenible. 

Gràcies. 

La vicepresidenta primera 

 A continuació, per fixar el seu posicionament i la defensa de les esmenes a la 

totalitat presentades en el seu cas, té la paraula en nom del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, el diputat Marc Sanglas. 

Davant d’un cert desconcert que aprecio, he informat prèviament que faríem un sol 

debat amb la intervenció inicial del Govern, i després del Grup d’Iniciativa per 

Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, i després hi hauria un únic torn de 

quinze minuts per a cada grup. De manera que... 

(Veu de fons.) 

No. He dit «en el seu cas», és a dir, farem la resta de grups que no han intervingut, 

per tant, tots els grups excepte Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa, i tots per un temps igual, de quinze minuts. Així és com hem ordenat el 

debat i com he informat abans, en el seu... Digui’m? (Veus de fons.) Si volen 

demanar la paraula, si us plau, i els aniré concedint. Senyor Rodríguez, per 

contradiccions? 

Santi Rodríguez i Serra 

No, per una qüestió d’ordenació del debat, senyora presidenta. Hi han esmenes a 

la totalitat i, per tant, les esmenes a la totalitat no poden tenir el mateix tractament 

que el posicionament dels grups. Jo no dic que no tinguin el mateix temps, ens és 

igual el temps de què disposem, però sí que per a l’ordenació del debat, el que és 

lògic és que aquells grups que tenen presentada esmena a la totalitat tinguin 



Ple del Parlament / sessió núm. 30.1 / 9 d’abril de 2014 

 
16 

l’oportunitat de defensar l’esmena a la totalitat abans que la resta de grups es 

posicionin.  

La vicepresidenta primera 

Aquest criteri es va expressar –de seguida, senyor Turull, eh?– com he dit, a la 

junta de portaveus del passat 2 d’abril, que es fes el debat conjunt... Senyor 

Rodríguez, li demano tranquil·litat, si us plau. Abans ho he explicat, ningú ha dit 

res, poder perquè no estaven escoltant, de com ordenaríem aquest debat. És així –

és així, és així. De manera que la idea és fer-ho en un sol debat, amb la intervenció 

inicial del Govern, i després tots els grups tenen quinze minuts per defensar les 

seves esmenes a la totalitat i el que convingui. Igual que el senyor Vendrell ha 

tingut quinze minuts per posicionar-se sobre la iniciativa governamental, i per 

posicionar-se sobre la seva. 

Senyor Turull? 

Jordi Turull i Negre 

Sí, gràcies, presidenta. Precisament per confirmar el que vostè està dient, l’altre 

dia a la junta de portaveus, quan es va dirimir si anaven els dos punts o no aquí, 

vàrem quedar que anirien en un sol debat els dos conjunts, com fem altres 

vegades, quan hi han dues propostes que se semblen. I per tant, vàrem quedar 

d’aquesta manera, perquè si no recordo que l’ordre del dia s’allargava molt, i vam 

quedar que faríem un sol debat de les dues propostes. Ho vam acordar a la junta 

de portaveus. 

La vicepresidenta primera 

L’ordenació d’un sol debat s’ha entès que passava per l’ordenació de major a 

menor, i Convergència i Unió al final. 

Senyora Camats? 

Dolors Camats i Luis 

Gràcies, presidenta. Crec que l’ordenació en un sol debat és correcta, i així ho vam 

acordar els grups. Això significa que s’acumulen les dues iniciatives, crec que en 

això estem tots d’acord. Crec que el Grup Popular, d’altra banda, té raó quan diu 

que la lògica, fins i tot en el cas d’un sol debat, és que aquests que han presentat 

esmena a la totalitat la puguin defensar abans que els qui no l’han presentada. Em 
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sembla que si acordem la fusió de les dues propostes, és a dir, un sol debat, però 

començant per aquells que tenen esmena a la totalitat, estarem tots d’acord i 

podrem continuar el debat, perquè em fa l’efecte que hi ha acord en això. El senyor 

Teixidó, el senyor Rodríguez, Esquerra Republicana i nosaltres ho avalem, no sé si 

els altres grups també, pel que veig, per tant... 

La vicepresidenta primera 

El que podríem plantejar, com que hi ha dos grups parlamentaris que han 

presentat esmena a la totalitat, que són Partit Popular i Convergència i Unió, si no 

estic equivocada, doncs el que podríem fer és passat davant, alterar l’ordre si 

Convergència i Unió hi estigués d’acord, atès que el senyor Turull ara expressava 

acord amb la manera en com s’havia decidit ordenar des dels serveis del 

Parlament aquest debat. 

Em permet un moment? Digui’m, senyor Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra 

Senyora vicepresidenta, a la junta de portaveus el que es va acordar és 

substanciar conjuntament el projecte de llei del govern i la proposició de llei 

d’Iniciativa, però no, en cap cas alterar l’ordre del debat. I l’ordre del debat, d’acord 

amb el reglament, és que primer es presenten les iniciatives, a continuació es 

defensen les esmenes a la totalitat, i a continuació hi ha el posicionament dels 

grups. I això, l’alteració d’aquest ordre, no es va decidir a la junta de portaveus. 

La vicepresidenta primera 

Estem parlant de dos debats que s’han fusionat en un, i s’ha considerat aquesta 

qüestió. Però si volen, tot i ser potestat de la Mesa i de la presidència de la Mesa 

ordenar el debat d’acord amb els serveis parlamentaris i allò parlat a la junta de 

portaveus, podem alterar que siguin el senyor Santi Rodríguez i el senyor Antoni 

Fernández Teixidó els que intervinguin en primer lloc, i després el senyor Marc 

Sanglas, el senyor Jordi Terrades, el senyor Jordi Cañas i el senyor Quim Arrufat. 

Si vostès hi estan d’acord, doncs, ho faríem així. Però reitero, quan es fa una fusió 

d’un debat, de dos debats en un, doncs la part més lògica és fer-ho així. Crec que 

convé tenir la flexibilitat pertinent i, per tant, faríem, si els sembla bé, això. En 

primer lloc intervé el senyor Santi Rodríguez. 
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Digui’m, senyor Cañas. 

Jordi Cañas Pérez 

Por una cuestión de orden. ¿No ve usted que estoy levantando la mano para pedir 

la palabra? ¿O solo es capaz de singularizar en mi persona…? 

La vicepresidenta primera 

Perdoni? 

Jordi Cañas Pérez 

¿Usted no me ha visto levantar la mano para pedir? 

La vicepresidenta primera 

Sí. 

Jordi Cañas Pérez 

¿Y por qué usted ha obviado y no me ha quitado? 

La vicepresidenta primera 

No, no, jo he fet així, i vostè s’ha quedat igual. 

Jordi Cañas Pérez 

No, llevo casi cinco minutos desde el inicio levantando la mano, y usted me ha 

visto en tres ocasiones, y ha ido alterando sistemáticamente el turno de palabra. 

La vicepresidenta primera 

Diguem-ne que no ens entès. Senyor Cañas, em pot permetre un moment? En tot 

cas, no ens hem entès en la gestualitat, perquè jo li feia així, i vostè feia així. No hi 

ha hagut cap voluntat. He entès que vostè, després de la intervenció de la portaveu 

Camats, s’havia sentit representat en allò que ella havia demanat. Punt i final.  

Jordi Cañas Pérez 

En absoluto. 

La vicepresidenta primera 

Doncs si és en absolut, li dono la paraula per? Contradiccions, o pel que... 

Jordi Cañas Pérez 
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Bueno, primero para denunciar eso, también tengo mi derecho a denunciarlo y que 

conste en acta. Usted puede interpretar los gestos, pero un gesto levantando la 

mano queda bastante obvio que es pedir la palabra, y sobre todo cuando después 

salta a otro diputado que lo había pedido con posterioridad a mi persona, para 

empezar.  

Segundo, como bien decía el señor Santi Rodríguez, en la junta de portavoces se 

determinó, y yo creo, a mi modo de entender, de una forma incorrecta, juntar dos 

propuestas que solo tienen que ver en que son tributos, porque son diferentes en 

su discusión y, por lo tanto, en las enmiendas a la totalidad queda diluido el hecho 

de que se tramite conjuntamente… 

La vicepresidenta primera 

Senyor Cañas, si em permet... 

Jordi Cañas Pérez 

Sí, sí... 

La vicepresidenta primera 

...aquest debat ja el vam tenir a la junta de portaveus. 

Jordi Cañas Pérez 

Bueno, pero no la ordenación del debate –no la ordenación del debate. Usted se 

ha sobrelimitado de sus capacidades… 

La vicepresidenta primera 

No entraré a contradir aquesta qüestió. És funció de la Mesa, i de la presidència de 

la Mesa, ordenar el debat. Per tant, si la Mesa decidís no moure-ho de tal com està 

previst, així ho faríem. Entenc que podem fer aquesta petita alteració, però reitero, 

és potestat, segons el reglament del Parlament, de la presidència de la Mesa 

ordenar els debats, senyor Cañas. 

Digui’m, senyor Turull. Entenc de la seva gestualitat que renuncia... D’acord. Doncs 

té la paraula per presentar l’esmena a la totalitat i posicionar-se sobre el projecte 

de llei i la proposició de llei, el senyor Santi Rodríguez, en nom del Grup 

Parlamentari Popular. 

Santi Rodríguez i Serra 
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Gràcies, senyora vicepresidenta. Em permetran que les meves primeres paraules 

per defensar les esmenes a la totalitat del nostre grup parlamentari siguin per dir i 

expressar que quan el nostre grup parlamentari, i com a portaveu adjunt, hem de 

fer alguna expressió, la fem nosaltres, i no cal que la faci cap altre exportàveu en 

nom del nostre grup parlamentari. 

I dit això, entrarem a la defensa de les esmenes a la totalitat que hem presentat al 

projecte de llei del Govern, i a la proposició de llei que ha presentat el grup 

d’Iniciativa per Catalunya Verds. I val a dir que nosaltres sí que entenem que tenen 

molt a veure l’una amb l’altra, bàsicament perquè la iniciativa que porta el Govern 

suposo que el senyor Teixidó ens ho aclarirà, però suposo que una mica forçats, o 

molt forçats o bastant forçats per la societat amb Esquerra Republicana de 

Catalunya, és una subpart d’allò que pretén Iniciativa per Catalunya Verds, que és 

posar un impost a tot allò que es mou. El Govern només en algunes coses que es 

mouen, no a tot allò que es mou, però en qualsevol cas, ja farem referència 

explicita –curta però explicita– a allò que ens proposa Iniciativa per Catalunya 

Verds-Esquerra Unida i Alternativa. 

Com ja s’ha dit, el projecte de llei del Govern el que proposa és la creació de tres 

nous impostos a Catalunya, com si a Catalunya no passés res, i en els últims anys 

no hagués passat absolutament res. Tenim l’impost sobre la renda de les persones 

físiques més alt de tot Espanya; tenim l’impost del patrimoni també més alt de tot 

Espanya; tenim el cèntim sanitari, o no, el recàrrec autonòmic sobre l’impost 

d’hidrocarburs que abans era el cèntim sanitari també més alt de tot Espanya; 

tenim un impost de successions dels més alts de tot Espanya; tenim un impost 

sobre dipòsits bancaris; tenim un euro per recepta afortunadament suspès pel 

Constitucional; tenim l’impost de transmissions patrimonials dels més alts de tot 

Espanya; tenim recentment una llei d’acompanyament dels pressupostos de la 

Generalitat que crea trenta noves taxes que pagaran els catalans i catalanes; hi ha 

una amenaça –amenaça que suposo que s’acabarà complint, perquè d’això depèn 

la continuïtat del Govern de Convergència i Unió i dels seus socis d’Esquerra 

Republicana– d’impost sobre la Coca-Cola. I bé, això. Al final això és el que té 

arribar a acords de govern amb Esquerra Republicana de Catalunya, i el Govern 

de Convergència i Unió segur que deu estar satisfet d’assumir aquesta situació i 

aquesta càrrega impositiva. 
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Però en definitiva, aquest és el marc tributari en què en aquest moment ens 

movem a Catalunya, no? I és en aquest marc en el que el Govern de Convergència 

i Unió el que fa és afegir un impost sobre l’enlairament i l’aterratge d’avions a 

l’aeroport del Prat. No als aeroports de Catalunya, no, només a l’aeroport del Prat. I 

afegim també un impost sobre les centrals nuclears, i afegim també un impost 

sobre l’emissió de contaminants a determinades indústries catalanes. I en primer 

lloc voldria fer algunes consideracions globals que afecten les tres propostes de 

forma transversal, i després en faré algunes que fan més referència a cadascuna 

de les propostes individuals, no? 

Mireu, la primera objecció. La primera objecció és que vostès defensen aquestes 

noves tres figures impositives com un impost ambiental, sota l’argumentació que la 

Unió Europea recomana l’aplicació d’una fiscalitat ambiental. I és cert, i fins i tot ho 

podem arribar a compartir. El problema és que en la proposta que debatem avui el 

que vostès fan, el Govern de la Generalitat, és eludir el nucli de l’argumentació, i el 

nucli de l’argumentació no és que aquell que pot pagar pugui contaminar, que és el 

que sembla que vostès estan legislant, sinó que qui contamina paga. Són dos 

conceptes diferents. No és que aquell que pugui pagar pugui contaminar, sinó que 

qui contamina paga. I si qui contamina paga, no és per contaminar sinó que és per 

adoptar mesures per intentar suprimir l’objecte de la contaminació. 

I aquest és el primer principi que s’incompleix en aquest projecte de llei del Govern, 

el d’eficàcia ambiental, és a dir, la capacitat de resoldre el problema a corregir. Ens 

preguntem: en aquestes noves figures impositives, reduirem o suprimirem la 

contaminació ambiental? Diu: «No, però recaptarem.» Això resol el problema 

ambiental? «No, però recaptarem.» Això ens satisfà? A nosaltres no. I en aquest 

sentit, no és només a nosaltres que no ens satisfà, tampoc li satisfà al Consell del 

Treball Econòmic i Social, o al Foment del Treball, que diuen exactament aquest 

mateix concepte: no es compleix en aquest projecte de llei el principi d’eficàcia 

ambiental i, per tant, la voluntat de corregir els problemes ambientals. 

Segona objecció, estretament vinculada amb la que els acabo de citar, amb la 

primera. Llegeixo textual: «La situació econòmica en què ens trobem ha tingut una 

gran incidència en les finances de la Generalitat de Catalunya, que ha vist reduïts 

els seus ingressos tributaris.» Això què ens diu? Això ens ve a dir que l’objecte 

d’aquestes tres noves figures impositives és recaptar, és intentar compensar els 
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dèficits tributaris que la Generalitat de Catalunya té per altres vies. I això qui ho 

diu? Això ho diu un diputat del Partit Popular? No. Això li diu el Departament 

d’Economia i Coneixement a l’oficina del Govern, del Departament de Presidència.  

 

Fitxer 28 

...és a dir, és el mateix Govern de la Generalitat el que reconeix que aquestes 

figures impositives no ho són per reparar un dany ambiental, sinó que ho són per 

reparar una situació tributària transitòria com és la menor recaptació a causa de la 

situació de crisi que patim. És a dir, les afectacions al medi ambient queden en un 

segon terme; el primer terme i el primer objecte d’aquest projecte de llei és la 

recaptació. 

Tercera objecció al projecte de llei del Govern: descartat l’objectiu ambiental, 

analitzem l’objectiu tributari, que és, efectivament, com els deia, la recaptació. I en 

aquest sentit, els tres impostos –resumint, el dels avions, enlairament i aterratge a 

l’aeroport del Prat– els poden arribar a representar uns ingressos de 4 milions 

d’euros segons els seus propis càlculs, són unes quatre-centes aerolínies, si no 

m’equivoco, les que poden ser subjectes d’aquest impost; el d’emissions pot 

representar un ingrés d’aproximadament 2 milions d’euros, els subjectes no serà 

indefinits, però és evidentment una quantitat d’empreses extraordinàriament 

important, i l’impost sobre les nuclears representaran una recaptació de 43 milions 

d’euros, i els subjectes passius seran tres, tres centrals nuclears, en realitat seran 

bàsicament dos subjectes passius per la propietat de les centrals nuclears. 

I aquí ens posem en dubte el compliment del principi d’eficàcia tributària, és a dir, 

que els costos de gestió, recaptació i liquidació, i em permetran que hi afegeixi i 

també els d’inspecció, perquè la imposició de nous impostos si no va 

acompanyada també d’un exercici d’inspecció pot resultar absolutament ineficaç, 

tot i que en les memòries del projecte de llei no es contempla la inspecció. Doncs, 

posem en dubte que aquells casos que representen menors ingressos, és a dir, 

l’impost sobre els avions i l’impost sobre les emissions de contaminants, per la 

quantitat de subjectes passius que puguin afectar, puguin ser eficaços des del punt 

de vista tributari. És a dir, que els costos que globalment representa la creació 

d’aquest impost siguin inferiors a la recaptació eficaç del mateix impost. 
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És una previsió del nostre grup parlamentari o d’aquest diputat que els parla? 

Doncs, no, també ho és –també ho és– de les memòries i dels informes del mateix 

Govern de la Generalitat. Concretament, de l’oficina del Govern del Departament 

de Presidència. 

Quarta objecció: si de veritat l’objectiu que persegueix aquest projecte de llei del 

Govern és un objectiu ambiental, què menys que trobar alguna forma d’avaluar els 

resultats d’aquest impost. Podem veure quins resultats, no econòmics, ambientals 

hem obtingut de l’aplicació d’aquest impost? Cap previsió. Tenim algun indicador o 

es preveu algun indicador per comprovar que l’objectiu s’ha aconseguit? Quin 

objectiu, el de recaptació? No, l’objectiu ambiental que és l’excusa de la 

implantació d’aquests impostos. No, cap previsió, cap esment, cap cita. Si m’ho 

permeten, tampoc no els interessa, perquè al final el que els interessa d’aquest 

projecte de llei és la recaptació, no els efectes ambientals, la recaptació. 

Més coses, i ara concretament sobre algun dels tres impostos, alguna objecció 

sobre algun dels tres impostos. Miri, el dels avions és el que ens..., no sé si ens 

motiva més o no, ens emociona, ens captiva més: primera, només a l’aeroport del 

Prat, clar, es veu que aterrar o enlairar-se un avió a l’aeroport del Prat deu 

contaminar més que aterrar o enlairar-se a l’aeroport de Sabadell o a l’aeroport de 

Reus o a l’aeroport de Girona. No, no, segur que a Lleida la influència és més aviat 

poca o escassa, segur, perquè són pocs, eh?, els avions que s’enlairen i que 

aterren a Lleida. Bé, segurament com la capacitat de recaptació a l’aeroport de 

Lleida és la que és, per això l’impost a l’aeroport del Prat. 

Però en què quedem, no volíem impulsar l’aeroport del Prat com un hub 

internacional? I per això li posem un impost? Pam, no vols caldo, té dues tasses. 

Ah!, analitzem quina és la principal aerolínia que utilitza l’aeroport del Prat? Una 

aerolínia catalana, però no es diu Spanair, té un altre nom, a pagar. Aquesta és la 

forma d’impulsar i de donar impuls a una infraestructura vital per al 

desenvolupament econòmic de Catalunya, posar-li un impost? Sí? En discrepem, 

creiem que aquesta no és la forma. 

Ha fet el Govern de la Generalitat –i miro el conseller de Territori i Sostenibilitat–, 

ha fet el Departament de Territori i Sostenibilitat tot allò imprescindible per intentar 

reduir la contaminació per efecte dels òxids de nitrogen, que és el que gravarem 

als avions per reduir-ho en la zona de l’aeroport del Prat? No. Qui és el principal 
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contaminant per òxids de nitrogen? Els cotxes. Ah!, hem portat el metro a l’aeroport 

del Prat per reduir el 50 per cent dels responsables de les emissions d’òxids de 

nitrogen? Ah!, però això sí, gravem els avions que generen el 4 per cent dels òxids 

de nitrogen a la zona del Prat. Magnífica solució.  

Aquesta és la prova del cotó que el que vostès volen no és reduir la contaminació, 

el que vostès volen és recaptar –recaptar–, segurament per pagar coses 

inconfessables o [#], com per exemple, les presumptes indemnitzacions per la 

gestió de Spanair, que ens costaran 50 milions. Oh, casualitat!, el mateix que 

preveuen recaptar en un any per aquests tres impostos. 

El nostre grup no pot estar gens d’acord amb aquestes previsions. Però permetin-

me encara alguna altra reflexió, i com veig que se’m va acabant el temps, hauré de 

reduir la meva intervenció. Però amb relació a l’impost sobre les emissions de 

contaminants que afectaran les empreses. És una magnífica mesura, sense cap 

mena de dubte, per millorar la competitivitat de les empreses catalanes. Magnífica 

mesura, incrementar la seva imposició fiscal, doncs, segur que és rebut de molt 

bon grat per part de les empreses catalanes. Només cal veure la cara d’alegria que 

fa el conseller d’Empresa i Ocupació, que ni s’ha dignat a venir en aquest debat 

quan és un debat que afecta molt la competitivitat de les empreses catalanes. Ah 

no, però, clar, com que això segurament d’aquí no depèn la independència de 

Catalunya i aquestes altres coses, doncs, segurament això no val la pena assistir 

en aquest debat. Doncs, estaria molt bé que el conseller d’Empresa i Ocupació 

estigués aquí donant suport al Govern en aquest projecte de llei que el que fa és 

afectar les empreses catalanes. Estaria molt bé que estigués aquí. 

I com veig que se m’ha acabat el temps, diré amb relació a la proposició d’Iniciativa 

per Catalunya Verds que com és bastant més extensiva que allò que proposa el 

Govern de la Generalitat, em permetran que hi apliqui els mateixos criteris que 

hem aplicat per al projecte de llei del Govern per presentar l’esmena a la totalitat, 

també per presentar l’esmena a la totalitat a la proposició d’Iniciativa per 

Catalunya. 

Gràcies, senyora vicepresidenta, senyores i senyors diputats.        

La vicepresidenta primera 
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Per fixar el posicionament i per defensar l’esmena a la totalitat presentada, en el 

seu cas, té la paraula pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el diputat 

Antoni Fernández Teixidó. 

Antoni Fernández Teixidó 

Gràcies, presidenta. Senyors consellers, senyores i senyors diputats, és aquest un 

tràmit un punt complicat perquè hem de fer tres coses alhora, si vostès m’ho 

permeten: primer, posicionar-nos respecte a una esmena a la totalitat, senyor 

Vendrell, que presentem a la seva iniciativa; segon, donar suport com a grup 

parlamentari a un projecte de llei que el Govern remet a la cambra, i tercer, refutar 

algunes de les informacions, valoracions polítiques que el diputat Rodríguez ha fet 

just fa uns instants. 

Anem a veure com conjuminem les tres accions, i començaríem, si els sembla, per 

reconèixer des del principi, diputats i diputades, que hem lliurat durant una 

legislatura i una bona part de la següent un dramàtic combat contra el dèficit. 

Dramàtic. Perquè això anava en la nostra proposta de govern, en les exigències 

que nosaltres mateixos ens donàvem i acceptàvem i perquè era la nostra 

responsabilitat. 

Hem lliurat aquest dur debat contra el dèficit i ho hem fet amb una onada on 

inevitablement hem hagut de sotmetre la nostra política fiscal a aquest debat 

contra el dèficit fiscal. Això ho pot entendre tothom, més liberal, menys liberal, 

tothom pot entendre que fer front a aquest dèficit implicava, senyores i senyors 

diputats, una determinada orientació, una determinada modificació de la nostra 

política fiscal. Això ho hem fet sempre, i si més no el nostre grup parlamentari vol 

recordar-ho aquí, des de la divisa de la moderació fiscal. Si hi ha algun grup que 

creu que és plat de gust d’aquest grup parlamentari l’increment permanent dels 

impostos amb la mesura continguda que ho hem hagut de fer, senyor Rodríguez, 

doncs, està equivocat. I vostè que coneix bé l’acció del Govern i si més no la visió 

que respecte a la política fiscal té aquest diputat sap que això ho fem perquè, 

doncs –ara ho aclariré– ens veiem molt obligats a fer-ho. 

No amaguem, senyor Rodríguez, vostè ens ha posat això com un dels elements 

clau, home, no amaguem en cap moment que hi ha una finalitat recaptatòria, això 

no ho hem amagat, ho ha dit el conseller en la seva intervenció. Hi ha una finalitat 
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recaptatòria, però no és aquesta, diputat, diputades i diputats, la finalitat exclusiva 

dels impostos que avui sotmetem a consideració.  

I també volem afegir una altra cosa: tampoc ens amaguem que aquests impostos 

estan pensats, acordats, projectats i presentats com a producte, justament, de 

l’acord de legislatura, d’estabilitat parlamentària amb el Grup d’Esquerra 

Republicana de Catalunya. No ens n’amaguem, així ha estat. I la política, 

diputades i diputats, és tot sovint producte moltes vegades d’aquesta necessitat 

d’acordar per poder tirar endavant l’obra de govern. Doncs, aquests són els 

elements de la política fiscal i de l’acció de govern que nosaltres els presentem. 

Els impostos que presentem tenen un perfil propi –s’hi ha referit a bastament el 

conseller Mas-Colell–, és veritat, però finalment crec que vostès poden acceptar 

que algú ha de fer front a les externalitats negatives –que ha estat analitzat tant pel 

diputat Vendrell com pel conseller Mas-Colell–, com vostè hi ha fet referència, 

senyor Rodríguez. Vostè el que finalment ha de decidir, amb sinceritat, si vol fugir 

de qualsevol intenció demagògica és: aquestes externalitats negatives, qui les 

paga? Les poden pagar aquelles empreses que generen aquest tipus de 

contaminació o les poden pagar tots els ciutadans del país. El Govern en aquest 

punt en particular prefereix que això ho paguin aquestes empreses que generen 

aquestes externalitats negatives. I no haguem de fer front a tots els problemes 

mediambientals i a l’àmbit pressupostari que això comporta per al conjunt dels 

ciutadans. 

Diu: «A vostès els agrada haver d’escollir?» No, però ho hem de fer. I aleshores, 

m’agradaria saber del Grup Parlamentari Popular, que presenta aquesta esmena a 

la totalitat, si vostès desitjarien fer una cosa molt diferent de la que fan, sobretot si 

la fan quan governen. Perquè jo crec que un mínim, un mínim, senyor Rodríguez, 

un mínim d’honestedat intel·lectual, vostès que són un partit nacional, d’Espanya, 

haurien de presentar aquí davant d’aquesta cambra quantes comunitats 

governades per vostès tenen aquests impostos. Cap. Una. El conseller els ha fet 

una llista i el diputat Vendrell n’ha fet una altra. Si no és que vostès creuen que 

Castella-la Manxa...   
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Fitxer 29 

...o València, o l’Aragó no són comunitats governades per vostè. És veritat que 

també passa a Andalusia, és veritat; però no ha passat això a Castella - La 

Mancha? I això, qui governa? Per tant, senyor Rodríguez, jo ja entenc que vostè 

vingui aquí i faci una intervenció molt bel·ligerant, però l’honestedat política i 

intel·lectual obligaria a ser si més no un punt, un punt més moderat. I a més crec 

que tampoc els seus col·legues, ni a València, ni a Aragó, ni a Castella - La 

Mancha això els agrada particularment, però es veuen naturalment obligats, si han 

d’escollir finalment amb qui fa front les externalitats negatives. 

El conseller Mas-Colell ha fet una referència a qui ha de pagar, com i de quina 

manera; jo no m’hi aturaré. Sí que vull fer tres consideracions respecte a una 

intervenció com la que aquí s’ha prodigat. Vostè té elements, senyor Rodríguez, 

per presentar a aquesta cambra l’eficàcia tributària, el dubte de l’eficàcia tributària? 

No els hi he sentit. No, no, no els hi he sentit. Si vostè té elements seriosos que 

posen en tela de judici l’eficàcia tributària d’aquests impostos, si vostè és tan 

amable ens els presenta, els detallem i els discutim. Dos, memòria d’avaluació 

d’impacte. Com s’atreveixen vostès a fer un projecte d’aquestes característiques 

sense cap memòria? El fet que vostè no la llegeixi, diputat Rodríguez, no vol dir 

que no existeixi. No, no. El que el diputat Rodríguez no llegeix, no existeix. Doncs 

no. Existeix, existeix, clar que existeix. I pot ser que vostè hagi considerat o que no 

és de la seva satisfacció, o que no és del seu gust, etcètera. No ensenyi el seu 

iPad. Jo el que li ensenyo aquí és «Avantprojecte de llei de creació dels impostos - 

memòria d’avaluació d’impacte». Està aquí. Sí, bé, d’acord, doncs no m’ha semblat 

que vostè digués això. També ens ha dit, diputat Rodríguez, també ens ha dit: 

«Escolti’m, com vostès fan això al Prat i no ho fan a Sabadell?» Vol que parlem de 

les zones de protecció especial? Doncs zones de protecció especial allà on tot això 

pot tenir un tipus de repercussió en funció de la recaptació que podrem realitzar i 

en funció de les mesures que haurem d’endegar. I tot això ho dic, diputat 

Rodríguez, sense cap passió, eh? No cregui que defenso aquests impostos 

apassionadament. Però els plantejo des del punt de vista de la racionalitat política i 

que entenc que el Govern es vegi obligat en aquest àmbit a defensar amb perfil 

propi aquest tipus d’imposició. 
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Hem parlat doncs de la política fiscal, i de l’acció de govern. Hem parlat d’aquestes 

objeccions que vostè planteja amb la seva esmena a la totalitat i que jo no sé 

entendre, o no sóc capaç de percebre la dimensió que vostè li vol donar, i jo voldria 

insistir, més enllà del que s’ha plantejat aquí en el debat per les dues intervencions 

algunes característiques. Segueixen o no aquests impostos les recomanacions 

específiques de la Unió Europea? Sí o no? Doncs nosaltres creiem que sí. No ens 

inventem res. Tenim una formulació, fem un tipus de proposta, s’ajusta a un tipus 

de necessitat, ho pactem amb els actors, perquè dono fe que jo personalment com 

a diputat, i el Govern i el departament han estat reunits una i una altra vegada amb 

els actors afectats. I aquí tenim la directora general de Tributs, senyora Artadi, que 

aprofitem per saludar-la. Ella ha fet entre altres aquest tipus de feina. No. Però clar, 

si el senyor Rodríguez tots els arguments que anem presentant va dient que no, 

que no i que no... Home, si els fonamentés seria fenomenal. Li ho dic perquè ho he 

fet personalment, diputat Rodríguez, no perquè m’ho hagin explicat; perquè jo 

mateix he atès com a diputat aquests diversos col·lectius que han anat ajustant el 

nostre plantejament. I quan la feina d’aquest diputat s’acabava, ho enviàvem al 

Govern, i el Govern donava resposta i les persones implicades ens agraïen la feina 

feta pel Govern. I ell segueix dient que no. Jo no tenia la percepció que vostè hi fos 

en aquestes reunions, però farem que el convidin aviat, perquè vostè com a mínim 

no pugui dir que no si és que sí. Perquè aquestes reunions s’han mantingut, i 

aquest acord ha estat generalitzat. I ho ha estat perquè fem un tipus d’imposició, 

que és una altra de les característiques, absolutament moderada, absolutament 

continguda i amb una política de bonificacions que ens sembla raonable. Tant és 

així que la conselleria li pot enviar a vostè, diputat, totes aquelles reunions que 

s’han mantingut per poder tirar endavant uns impostos d’aquestes característiques. 

Li he parlat abans també dels antecedents que tenim des del punt de vista 

autonòmic, i des del punt de vista europeu, tant en l’àmbit dels aeroports com en 

l’àmbit de les diverses comunitats autònomes espanyoles que han estat fent 

aquest tipus d’imposició, suposo que amb la mateixa voluntat que nosaltres, i 

segurament tampoc amb una alegria especial d’haver-ho de plantejar. 

I finalment, vostè ha dit: «Això s’ho gastaran vés a saber en què». Escolti’m, la 

recaptació del gruix d’aquests impostos té caràcter finalista. El gruix sí. Diu: 

«Vostès en què s’ho gastaran?» Doncs senyor diputat, hem de ser una miqueta 
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més precisos en com plantegem aquest tipus de qüestions, perquè crec que no 

s’ajusten exactament a la veritat. De manera que el Govern presenta un projecte 

de llei, nosaltres el subscrivim, nosaltres fem aquesta inflexió respecte a aquesta 

política de moderació fiscal, creem aquestes figures amb perfil propi, tenen una 

especificitat en l’àmbit ambiental, tenen el perfil de respondre a aquests problemes 

de caràcter ambiental, tenim l’esperança que ajudi en la línia que s’ha presentat 

per part del Govern, i volem si més no que el màxim nombre de diputats i 

diputades entenguin que és una fórmula, potser no la ideal però una fórmula per 

tirar endavant en un camp en el qual crec que pot haver-hi un acord general, que 

és les polítiques mediambientals. 

Dedicar només uns minuts, diputat Vendrell, a la seva intervenció i a la seva 

iniciativa, la seva proposta, que té a veure en bona mesura amb el projecte que 

nosaltres presentem. Si vostè m’ho permet, la seva iniciativa és més 

omnicomprensiva, eh? Segurament és més agosarada, si li agrada l’expressió. Va 

més enllà. A nosaltres..., per què hem presentat una esmena a la totalitat, diputat 

Vendrell i diputats i diputades d’Iniciativa - Esquerra Unida i Alternativa, Verds, 

etcètera? Per què hem presentat això? (Veus de fons.) Perdoni’m, eh? Ja sap que 

miro a totes les reunions de la comissió, miro sempre de dir-los el seu nom com ha 

de ser. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Per què l’hem 

presentat, diputat? Perquè creiem que ha d’haver-hi una prelació entre una 

iniciativa que ve del Govern, que toca bona part d’aquests elements, i una iniciativa 

que ve d’un grup de l’oposició i que ha de tenir quant a la prelació un tipus de 

tracte diferent que no voldríem que entorpís l’acció feta pel Govern. Jo li asseguro 

que això ho he viscut jo com a diputat de l’oposició quan governava el tripartit, no 

una vegada, ni dues, ni tres; potser quatre i cinc; i entenia perfectament que el 

Govern prioritzés al seu propi projecte de llei aquella iniciativa que en el millor dels 

casos podíem dir que coincidia, i en el pitjor dels casos que malèvolament coincidia 

amb la iniciativa que presentava el Govern. Per això hem presentat, de veritat, 

diputat, per això hem presentat aquesta esmena a la totalitat. No hem entrat en el 

contingut de la seva iniciativa, perquè ens sembla que formarà part del debat. Sóc 

sensible, és sensible aquest grup parlamentari i és sensible el Govern a allò que 

ens diu vostè. No podrien interpretar aquest projecte, aquesta proposició com una 

iniciativa que contribueixi al debat? Indiscutiblement. Crec sincerament, jo me l’he 
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llegida atentament, crec sincerament que enriquirà el debat. Entre altres coses 

perquè vostès, cosa que jo tinc el gust de reconèixer francament, fa molt de temps 

que batallen per aquest tipus d’impostos, i nosaltres ho reconeixem. I ho 

reconeixem, i saludem aquest esforç que vostès han vingut realitzant. Que no és 

compatible amb tots els plantejaments que nosaltres fem, i vostè ho remarcava des 

de la tribuna. Deia: «Nosaltres tenim aquest projecte; no és exactament el que el 

Govern vol». Li asseguro que no és exactament el que el Govern vol; però sí 

podem aprofitar bona part de la reflexió i algunes de les mesures que vostès 

proposen. Com podríem concretar això? Per què no retirem aquesta iniciativa, 

diputat Vendrell, a canvi de donar-los totes les garanties? No hi haurà ningú en el 

meu grup parlamentari ni en el Govern que aquest document amb caràcter 

immediat queda adscrit al debat d’aquest projecte de llei que presentem. Vostè ens 

podria dir també: «Home, retirin vostès l’esmena a la totalitat», però tenim un 

problema tècnic molt senzill: no hi ha una esmena a la totalitat, n’hi han dues. 

Perdonin. No voldrà vostè que presentem una esmena a la totalitat, retirem 

l’esmena a la totalitat i acabem votant una esmena a la totalitat d’un altre grup 

parlamentari. Tot això és molt complicat. No seria més senzill, diputat Vendrell... 

Vostè ha fet la feina; la saludem, el felicitem, la valorem i la integrem, i ens permet 

retirar aquesta iniciativa, retirem l’esmena a la totalitat, no serà operativa l’esmena 

a la totalitat del Partit Popular, i tenen la garantia que això forma part d’aquest 

debat. No serà la primera vegada que passa, ni la segona en aquesta legislatura. 

Ha passat en un parell d’ocasions. Fem-ho. I jo crec que vostè ha aconseguit la 

seva finalitat, el seu grup ha d’estar satisfet de la feina feta, vostè també, nosaltres 

també, i ens permet centrar-nos en allò fonamental, a saber: discutir d’aquest 

projecte de llei incorporant el seu text. Fixi’s el que li prometo: incorporem el seu 

text, incorporem el text del projecte de llei, i ho discutim plegats. I a més donem 

una mostra, diputat Vendrell, si vostè m’ho permet, de flexibilitat i de 

responsabilitat. Sap? És a dir... Està molt bé que la ciutadania en general i els 

diputats i les diputades en particular apreciem que aquí a la tribuna sortim amb 

cintura tots, sortim amb cintura tots. Jo crec haver-li demostrat una certa cintura en 

nom del meu grup parlamentari i en nom del Govern per reconèixer la feina que 

fan. Podem demostrar una certa cintura tots perquè la gent entengui que aquests 

diputats surten a la tribuna, parlen –moltes vegades no s’entenen–... 
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La presidenta 

Senyor diputat, ha esgotat amb escreix el seu temps. 

Antoni Fernández Teixidó 

Acabo, presidenta. Però altres vegades doncs no arriben a conclusions i arriben a 

acords. Ens agradaria, diputat Vendrell, que en nom del seu grup parlamentari 

vostè considerés l’oferta que nosaltres li fem respecte a la seva iniciativa. 

Gràcies, senyora presidenta, pel seu temps, i gràcies, senyores i senyors diputats, 

per la seva atenció. 

La presidenta 

Per fixar el seu posicionament en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya té la paraula el diputat Marc Sanglas. 

Marc Sanglas i Alcantarilla 

Gràcies, presidenta. Consellers. Miri, no és casual que jo avui estigui aquí 

defensant un tema d’impostos mediambientals, en tot cas per al nostre grup 

parlamentari ja saben que nosaltres tenim un expert tributari, és el diputat Pere 

Aragonès, que coneix molt més, molt millor que jo en tot cas els elements de 

fiscalitat, però que en tot cas des del nostre grup parlamentari sí que volíem posar 

l’accent, i algun grup ho ha posat en dubte des d’aquesta tribuna, que es tractés 

realment d’una voluntat de gravar activitats o actituds mediambientalment nocives. 

És per això que nosaltres sí que hem volgut posar l’accent, i d’aquí la meva 

presència, i en tot cas disculpin, segurament no podré parlar en termes econòmics 

tan tècnics com ho hauria fet el meu col·lega, però que en tot cas intentarem 

explicar una mica el perquè, i som aquí presentant o avalant l’inici de la tramitació 

d’aquest projecte de llei presentat pel Govern. 

És cert, i s’ha dit, i s’ha reconegut també, aquest projecte de llei forma part dels 

acords d’estabilitat parlamentària signats entre aquest grup parlamentari i 

Convergència i Unió a l’inici de la legislatura, i per tant, diguem, des d’aquest punt 

de vista ens sentim satisfets, ens sentim contents que finalment, i després d’una 

certa tramitació interna, aquest projecte vegi l’inici de la seva tramitació. I per què? 

Doncs perquè des d’Esquerra Republicana hem tingut sempre un interès molt gran 

a preservar els àmbits mediambientals, i per tant diguem ha sigut una actitud que 
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hem procurat, allà on hem tingut responsabilitats de govern, d’anar-ho tirant 

endavant. I no és fruit, diguem, de la casualitat, i no és fruit, diguem, d’una voluntat 

diguem d’empipar ningú ni d’intentar gravar l’activitat econòmica, sinó que entenem 

que el que estem fent avui ens posa la línia en la mateixa línia de la modernitat 

dels estats europeus. Per tant, no estem fent cap cosa estranya, com apuntava el 

conseller, que no s’estigui fent en altres indrets. Els anys setanta, i deixin que faci 

una certa història, bàsicament per preservar i quan es comença a agafar una certa 

consciència mediambiental a les polítiques governamentals, el que es feia 

bàsicament era prohibir, es limitaven les emissions contaminants, i per tant des 

d’aquest punt de vista s’intentava limitar i eliminar. És evident que hi han molts 

factors en el nostre viure, en el viure de la nostra societat que generen emissions 

contaminants i que en tot cas des del nostre punt de vista cal tendir a la seva 

eliminació, però que mentre això va funcionant i va existint, necessitem elaborar, 

necessitem gravar, perquè segurament és des del punt de vista econòmic on 

s’agafa més consciència per part d’algunes empreses, per part d’alguns grups 

empresarials que, home, això de contaminar costa uns diners i per tant si és per la 

via de la butxaca segurament podem agafar i podem condicionar i podem fer 

agafar major 

 

Fitxer 30 

...sensibilitats en alguns d’aquests àmbits empresarials. 

És evident, doncs, que a partir dels anys vuitanta alguns països de l'àmbit europeu 

comencen a gravar ja amb impostos mediambientals aquestes polítiques o 

aquestes circumstàncies. Valgui la pena, i a nosaltres ens agrada, recordar també 

que a Catalunya, els anys vuitanta, també fruit del conseller Vilalta, que comença a 

agafar consciència mediambiental i introdueix aquest sector de consciència 

mediambiental a tot el Govern, comencen a introduir-se alguns cànons, com el 

cànon d’aigua i la taxa sobre residus, que comencen a ser els primers elements, 

les primeres taxes i els primers impostos mediambientals, en un intent de disminuir 

o amortir els elements de la contaminació. 

Per tant, des d’aquest punt de vista entenem que ja vam ser i seguim sent, i 

esperem seguir sent un país modèlic a nivell d'Europa, però, en tot cas, també el 
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que ens sembla és que cal adaptar-se, també, a les circumstàncies i a les noves 

realitats.  

Nosaltres fem bandera del lema de «qui contamina paga», eh?, però entenem 

també que això no es pot entendre com que pagant s’acaben totes les situacions i, 

per tant, des del nostre punt de vista cal tendir també a la limitació i a l’eliminació. 

Des del nostre punt de vista, aquests impostos han de tenir una doble finalitat i una 

doble voluntat. Per una banda, la voluntat recaptatòria, que és evident que és la 

finalitat de qualsevol impost. I també, al mateix temps, una voluntat i unes mesures 

tendents a la correcció de certes activitats, o almenys un intent de disminuir i limitar 

els efectes nocius d’aquestes. 

Per tant, des d’aquest punt de vista ens sembla que aquest és el motiu, aquest és 

l’element que ha de donar i ha de bastir tot el que anomenem impostos ambientals. 

Cert és que algunes pràctiques que s’han dut a terme, anomenades ecotaxes, en 

alguns casos, o simplement afegint-hi l’element ecològic o ecologista, han intentat 

disfressar el que realment no eren impostos mediambientals. I, per tant, des del 

nostre punt de vista cal intentar posar l’etiqueta a tot, per evitar que entre la 

societat es cregui o s’entengui que hi ha un intent de burla per part dels 

governants. Per tant, des del nostre punt de vista cal ser molt selectius en aquest 

tema. 

Pensem, però, que el model és aquest, el model l’iniciem amb aquests tres 

impostos, tal com ens presentava el conseller, però, en tot cas, pensem que 

realment el futur ha d’anar en aquest sentit. 

Vagi per endavant que tenim una limitació, en tot cas, des del nostre punt de vista. 

Des de la nostra manera de fer polítiques fiscals i mediambientals, el que ens 

agradaria és seguir exemples com el que han seguit a Alemanya, per exemple, en 

el sentit de carregar, segurament, la fiscalitat, o augmentar el percentatge de 

fiscalitat en impostos mediambientals, però poder rebaixar en altres casos l’impost 

de societats, per exemple, o també les qüestions, els impostos en l'àmbit del 

treball.  

Per tant, des d’aquest punt de vista ens sembla que hem de tenir, com a país que 

som de la Unió Europea, i ho serem –malgrat que alguns facin profecies malignes 



Ple del Parlament / sessió núm. 30.1 / 9 d’abril de 2014 

 
34 

sembla que serem part de la Unió Europea durant molts anys–..., ens sembla que 

aquest és el camí a seguir, per tant, ens sembla que és un exemple de modernitat. 

Entenem també, des del nostre punt de vista, tot i el que s’apuntava per aquí i algú 

apuntava, en la línia del que jo ara els estava explicant, que aquests impostos no 

poden convertir-se en finalistes. És evident que una part d’aquests ingressos han 

d’anar destinats a tasques com la promoció del medi ambient i, en tot cas, la 

reducció, diguem-ne, dels perjudicis, però que, en tot cas, no pensem que s’hagin 

de destinar únicament i exclusivament a això.  

Entenem, quan parlem d’economia verda, i de fiscalitat verda, que hem de parlar 

d’una manera molt àmplia, hem de parlar amb una visió molt transversal, amb el 

que suposa en aquest àmbit, tot el que pugui també ser generació d’ocupació i 

generació de llocs de treball. 

Des del nostre punt de vista, doncs, aquesta proposta del Govern ens sembla una 

proposta encertada, una proposta que esperem, en el tràmit parlamentari, poder 

millorar. En tot cas, també convido el Grup d’Iniciativa –els convido a tots, però 

especialment el Grup d’Iniciativa, que també ha fet una proposta en aquest sentit– 

a aportar propostes i a aportar millores en el text inicial. Però, en tot cas, ens 

sembla que és un bon punt de partida i, per tant, esperem, com explicava el 

conseller, el seguit d’ingressos que es plantejaven i, per tant, entenem que són una 

bona pràctica alguns elements que aquí s’hi destinen. 

I algunes precisions, i no em puc estar, diguem-ne, de barrejar-ho una mica i 

contestar en certa manera les intervencions, també, del senyor Santi Rodríguez, 

amb algunes inexactituds que s’han dit en la defensa de l’esmena a la totalitat, com 

per exemple que només anava destinat a l’aeroport del Prat. Escolti, miri, en tot 

cas, els municipis o els aeroports afectats per l’impost d’aeronaus són l’aeroport 

del Prat i l’aeroport de Sabadell i, en tot cas, en el cas de Sabadell no s’aplicarà, 

pel fet que no hi concorren les circumstàncies que hi aterrin naus de les 

característiques que són les gravades. Per tant, diguem-ne, no és que es gravin 

uns aeroports en concret, sinó que en tot cas es té una voluntat clarament i una 

finalitat de municipis sensibles, i és aquí on es fonamenta el fet i el gravamen. I, 

per tant, des d’aquest punt de vista no ens sembla que hi hagi una voluntat, com 

vostè apunta. 
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En tot cas, sí que ens preocupa i també ho ha apuntat el conseller en la 

presentació de l’impost, pel que fa al tema de la producció termonuclear d’energia, 

la voluntat i que ens el mirem a fons, que evitem de totes, totes que en algun 

context, en algun moment algú pugui estar temptat de presentar alguns recursos 

d’inconstitucionalitat respecte a aquests impostos als quals avui donem el tret de 

sortida. 

En sembla que també l’impost, en el cas de l’energia nuclear, igual com ho 

apuntava el senyor Vendrell, nosaltres som ferms defensors que mentre no es 

tanquin les centrals nuclears sigui d’aplicació aquest impost, però que la finalitat 

última, la finalitat del país entenem que ha de ser l’eliminació i potenciar altre tipus 

d’energies, com hem reclamat i hem defensat des d’Esquerra Republicana en 

diverses ocasions. Per tant, seria una situació transitòria, en el nostre cas. 

Pel que fa a l’impost sobre l’emissió de gasos a l'atmosfera, ens sembla que les 

activitats gravades en cap cas es pot acusar que ataquin o atemptin contra la 

competitivitat de les empreses. Senyor Rodríguez, vostè surt, diu que defensa la 

competitivitat de les empreses i després podríem veure algunes de les actuacions 

que ha fet el Govern central i que, en tot cas, jo no acabo de veure on és l’estima 

del país que alguns de vostès diuen que tenen tant, tant, tant, declarada 

públicament davant d’uns quants milers d’espectadors en el dia d’ahir. Però, en tot 

cas, on son les inversions del Govern de l’Estat per fer competitives les empreses 

catalanes? On són les inversions al corredor mediterrani? On són les inversions a 

les infraestructures viàries i ferroviàries d’aquest país per fer possible la millora de 

la competitivitat? On són els 2.300 milions d’euros que es dedicaran a algunes de 

les autopistes però no de totes les autopistes? Això també perjudica la 

competitivitat i la competència de les nostres empreses, senyor Rodríguez. Per 

tant, miri, no ens vinguin a donar lliçons de com salvar i de com potenciar la 

competitivitat d’aquestes empreses. 

En tot cas, pel que fa a la proposta d’Iniciativa, tot i estar d’acord amb el fons, ens 

sembla que el projecte presentat pel Govern és ampli i és suficient i dóna sortida a 

les demandes, per tant, també ja li dic que la nostra oposició, i si no acaba retirant 

la proposta donarem suport a l’esmena a la totalitat, bàsicament perquè entenem 

que..., no pel contingut –insisteixo que estem disposats a parlar-ne i que ens 

semblen molt correctes les seves aportacions– sinó que, en tot cas, és un tema 
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bàsicament formal de no estar treballant amb dos textos que ens semblaria que 

podrien acabar comportant unes certes dificultats. 

Per tant, des d’aquest punt de vista ens sembla que fóra bo, fruit, diguem-ne, i s’ha 

expressat també pel senyor Fernández Teixidó la voluntat per part del grup 

majoritari que dóna suport al Govern, d’incorporar i de treballar i de tenir-ho en 

compte, aquest text, en semblaria que l’ideal fóra que poguéssim arribar a la 

retirada d’aquesta proposta. 

En tot cas, també amatents i ens preocupa –i seguiré també contestant algunes de 

les afirmacions que ha fet el senyor Rodríguez– quina serà l’actitud del Govern de 

l’Estat en aquesta matèria. Un Govern de l’Estat que no se n’estarà, n’estem 

segurs, perquè ha estat la pràctica habitual i en els últims mesos i en les últimes 

aprovacions que s’han fet des d’aquest Parlament, totes, siguin lleis, siguin 

declaracions polítiques, han estat sistemàticament impugnades pel Govern del 

Partit Popular. Ens preocupa aquesta voracitat per part del Govern de l’Estat. 

I, miri, senyor Rodríguez, no és una voracitat que puguem entendre nosaltres, que 

s’ho imaginin els d’Esquerra Republicana perquè ens agrada fer victimisme. Segur 

que vostè ha tingut ocasió de fullejar l’informe Lagares, on bàsicament el que es 

diu i el que es planteja és una recentralització dels impostos, una limitació de la 

capacitat normativa de les comunitats autònomes i, en definitiva, que des de 

Madrid es pugui gestionar tot, es pugui gravar tot. 

És més, aquest informe Lagares també parla dels impostos mediambientals, i 

alguns dels diputats que m’han precedit també ho han esmentat: comunitats 

autònomes governades pel Partit Popular també tenen impostos mediambientals 

diversos. I, per tant, des d’aquest punt de vista, escolti, no digui que això és una 

cosa nostra, sinó que és una cosa bastant estesa. Vostès trobaran, segur, 

qualsevol excusa per contestar, per intentar eliminar i per intentar evitar que des 

del Principat puguem aprovar un nou impost, com ja han fet, desgraciadament, en 

altres impostos. 

I, miri, hi insisteixo –perquè aquest diputat que els parla es dedica bàsicament als 

temes també mediambientals al nostre grup parlamentari–: vostè ens diu que això 

no reduirà la contaminació. En tot cas, això ho haurem de veure i avaluar després. 

Entenem que no és una llei impositiva on cal regular les emissions i el càlcul, sinó 
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que és a través d’altres plans que té el Govern on hem de fer aquest càlcul dels 

impactes de les emissions i, per tant, des d’allà ho podrem controlar. Però que en 

tot cas, senyor Rodríguez, si vostè està tan preocupat per aquest tema, fàcilment 

ens posarem d’acord també a buscar els mecanismes avaluadors per part del 

Govern que permetin veure quins són els elements i quins són els objectius que 

permetin valorar si aquesta llei és mediambientalment correcte i si aconsegueix els 

seus objectius d’eficàcia i eficiència de reduir els efectes nocius de la 

contaminació. 

Gràcies. 

La vicepresidenta primera 

Per fixar el posicionament del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el diputat 

Jordi Terrades. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Presidenta, consellers, directora general, compartim l'objectiu de la llei que ens 

presenta avui el Govern, que ens ha explicat el conseller Mas-Colell. També els 

objectius que fixava la proposició de llei que ha presentat el Grup d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i que s’inspira, ho han explicat tots 

dos, en principis de fiscalitat ambiental, que també recomana la Unió Europea. Una 

normativa que pretén internalitzar els costos negatius d’aquelles activitats que 

tenen un risc d’afectació mediambiental.  

Nosaltres estem convençuts i afirmem que la reparació d’aquestes externalitats  

negatives no pot recaure en exclusiva de manera generalista sobre el conjunt de 

les persones físiques o jurídiques, per via fiscal o pressupostària, que les hem..., 

justament, això són els principis de fiscalitat ambiental, la fiscalitat verda sobre 

aquelles activitats que provoquen aquelles externalitats negatives. 

Avui parlem de nous impostos. També parlem de reformes fiscals. Però, des del 

nostre punt de vista, seguim legislant a pedaços. I, malgrat tot, ja els anunciem que 

nosaltres donarem suport a la tramitació d'aquesta llei, amb algunes matisacions a 

què al final em referiré, i que seran la columna vertebral d'algunes de les esmenes 

que presentarem en el transcurs del debat parlamentari. 
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Miri, estem en nous temps. Avui tot just fa quinze dies, el grup d'experts del panell 

intergovernamental de Nacions Unides, ens tornava a alertar des de Yokohama de 

les greus conseqüències per al planeta dels gasos d’efecte hivernacle. Ens ho 

diuen dia rere dia, informe rere informe, d’aquests problemes, tota la comunitat 

científica. 

Perquè jo crec que avui ja poca gent discuteix, poques persones discuteixen, que 

canvi climàtic i contaminació formen part de la mateixa equació. 

 

Fitxer 31 

Si parlem de fiscalitat verda, jo crec que hem de concloure o, com a mínim, 

nosaltres estaríem d’acord amb aquesta afirmació i, per això, ho diem avui, aquí, 

des del faristol del Parlament, que representa un mitjà econòmicament eficaç per 

modificar comportaments, que jo crec que és l’objectiu final dels impostos 

ambientals, és el principi que qui contamina paga i, per tant, des d’aquest punt de 

vista, nosaltres també creiem que la proposta hauria d’haver estat més profunda. 

De fet, aquest és una qüestió que hem vist poc reflectida en els debats que s’han 

produït en aquestes darreres setmanes en l’àmbit del conjunt de l’Estat espanyol, 

d’aquest comitè d’experts que el ministre Montoro va constituir per abordar una 

reforma fiscal i que, aquí, tampoc acabem d’abordar –quan dic «aquí» vull dir el 

Govern de la Generalitat de Catalunya– en tota la seva extensió. 

Desenvolupament sostenible, una economia baixa en carboni, noves oportunitats, 

una economia verda no són només paraules o, com a mínim, no ho haurien de ser. 

Mitigar el canvi climàtic o les externalitats negatives en què estem immersos ha de 

genera també obligacions, però, al mateix temps, des del nostre punt de vista, és 

una oportunitat que no podem deixar passar. És una gran oportunitat per 

dinamitzar l’activitat econòmica i, sobretot, de determinats sectors industrials del 

país. 

Al Govern, li hem reclamat –no és la primera vegada que ho hem fet– noves 

polítiques que passen per incentius, per polítiques pressupostàries, que no acabem 

de veure, per iniciar un canvi en el model productiu del país. També amb una nova 

fiscalitat, com la que se’ns presenta, que ja els torno a repetir que considerem 

positiva, però que no hauria de ser l’únic instrument. 
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Transició cap a un model productiu diferent, més que canvi; «canvi», 

probablement, és una paraula, és un mot de blanc o negre i nosaltres creiem que 

el que cal fer és iniciar un camí que s’ha de recórrer, un camí en la transició cap a 

un nou model productiu, cap a un nou model energètic. De fet, darrere d’un 

transició energètica, hi ha una aposta per una política industrial, una aposta pel 

lideratge tecnològic i també una estratègia d’innovació. 

I nosaltres creiem, el nostre grup parlamentari, el Grup Parlamentari Socialista, 

que, malgrat l’inici de la tramitació d’aquesta llei, estem encara molt lluny d’abordar 

aquest repte. En aquest país, fem moltes vies, però a aquesta encara li hem de 

posar fil a l’agulla. 

De fet, la tributació ecològica, des del nostre punt de vista, no ha de ser un càstig 

per a empreses i per als catalans i les catalanes. Justament, el que ha de servir o 

el que s’ha de fer és motivar-nos col·lectivament per modificar comportaments i a 

millorar també la competitivitat de la nostra economia. 

De fet, la fiscalitat ambiental està en l’agenda de governs europeus. També, ens ho 

recordava el conseller Mas-Colell en la presentació de la iniciativa i alguns diputats 

que m’han precedit en l’ús de la paraula, també està en l’agenda de moltes 

comunitats autònomes de l’Estat espanyol, en els gasos contaminants, també en la 

producció termonuclear d’energia elèctrica. Només els vull recordar dues 

comunitats autònomes, la d’Extremadura, de fet, pressupost del 2012, em sembla 

que qui va presentar a la cambra extremenya devia ser el senyor Monago, que ja 

era president, la llei ve d’abans, però el tipus de gravamen el va proposar –el nou 

tipus de gravamen– un president del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, llei 

de l’any 2012 i que jo sàpiga no recorreguda al Tribunal Constitucional. Ho dic per 

allò que hi hagin temptacions, que segur que hi deuen ser en algun sector, no?, 

nomé per posar un exemple del que passa també en altres territoris de l’Estat 

espanyol. 

Per tant, no compartim les posicions d’aquells grups polítics, també d’algun sector 

econòmic, que diuen que la fiscalitat ambiental, que volem aprovar, pot afectar 

greument la competitivitat en termes territorials i internacionals. No compartim 

aquesta posició. 
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De fet, el debat que tenim també té a veure amb la qualitat, amb la qualitat d’un 

territori, amb la qualitat saludable d’un territori, té a veure també amb la salut de les 

persones, dels ciutadans que vivim en aquest país. I parlar de salut té un 

component de qualitat, però també té un component, que suposo que a ningú se li 

escapa, de factor de competitivitat en termes econòmics. Dos conceptes «qualitat 

d’un territori», però també «competitivitat en termes econòmics». 

Per tant, nosaltres creiem que en la proposta de creació de l’impost sobre les 

emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació 

comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules i de l’impost sobre la 

producció termonuclear d’energia elèctrica, pensem, creiem, afirmem que el 

Govern desenvolupa les competències que li atorga l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya. 

Es podia haver anat més enllà? Sí. 

Alguns comentaris ràpids, perquè no esgotaré tot el temps que se’ns ha concedit, 

però alguns comentaris ràpids, que, ho torno a repetir, concretarem en manera o 

en forma d’esmenes en el tràmit parlamentari. 

Òxids de nitrogen. El Govern, en la proposta que ens fa, ens ho circumscriu 

exclusivament sobre l’aviació comercial. Bé, nosaltres, com a mínim, farem la 

reflexió intel·lectual de què passa amb l’aviació de càrrega, que també s’enlaira i 

també aterra a Barcelona. De fet, diguem que els avions volen sobre aquesta zona 

que té problemes de contaminació. De fet, la contaminació d’òxids de nitrogen de 

l’aviació sobre l’aeroport del Prat, en aquesta zona que és d’especial protecció, deu 

ser un 4, 5 per cent de la contaminació produïda, eh? És veritat que, sobre els 

nuclis de població més propers, el percentatge és més alt, però, sobre el conjunt 

de la zona, representa només e 4 per cent, eh? En tot cas, farem aquesta reflexió, 

sobre l’aviació comercial, però també l’aviació de càrrega. 

Nosaltres creiem també que s’ha d’ampliar el ventall d’aplicació dels ingressos 

derivats de l’impost, sobretot, perquè, aquí, sí que coincidim amb una de les 

reflexions que feia el diputat Santi Rodríguez, del Partit Popular, que no acabem de 

veure com s’acaben fixant els objectius ambientals i, per tant, avaluables que 

aquesta llei pretén fixar, més enllà del legítim interès recaptatori que qualsevol llei 

tributària té. 
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Per tant, nosaltres també proposarem que part dels ingressos es destinin a noves 

polítiques industrials, en el sentit d’acompanyament en la recerca i el 

desenvolupament de les millors tècniques possibles que, justament, ajuden que les 

empreses no només siguin més competitives, sinó que emetin menys contaminants 

a l’atmosfera. 

Pel que fa a l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica, tenint en 

compte que el parc nuclear està més que rendibilitzat i que els seus beneficis no es 

fan servir avui per preparar el demà, els proposarem també, primer, que el tipus de 

gravamen s’elevi; farem una proposta un pèl més agosarada de la que ens ha 

sotmès a la seva consideració el Govern, altres comunitats que tenen aquest 

impost ja ho fan. 

Segon. Una part de la recaptació es destini a la creació d’un fons per a l’impuls de 

l’eficiència energètica, que creiem que és una de les assignatures pendents que 

encara tenim en aquest país. 

I tercer. Que, com a mínim i com que nosaltres també estem d’acord que les 

centrals nuclears arribarà un moment en què les haurem de tancar, vostès ja 

saben que la nostra proposta és que tinguin quaranta anys de vida útil, els ho torno 

a repetir, proposarem que, com a mínim, el 50 per cent d’aquesta recaptació es 

destini a elaborar un pla de dinamització econòmica per a les comarques catalanes 

on radiquen les centrals nuclears. 

Per cert, si aquest impost l’haguéssim aprovat a l’any 2011, com la meva 

companya Rocío Martínez-Sampere li va fer al conseller Mas-Colell en el debat de 

la Llei de mesures fiscals de l’any 2011, avui, aplicant els mateixos criteris de tipus 

de gravamen que el Govern ens proposa, hauríem pogut disposar, eh?, la 

tresoreria de la Generalitat, que comprenem les seves dificultats, al voltant d’uns 

140 milions d’euros que, bé, haurien pogut ajudar algunes de les polítiques que, 

malauradament, aquest Govern no ha pogut fer o que, senzillament, ha retallat. 

I, finalment, ens ha sorprès... Ho dic per allò que el senyor Fernández Teixidó ens 

deia abrandadament en la seva intervenció, no?, «el dramàtic combat del Govern 

contra el dèficit», miri, si haguessin aprovat aquest impost com els dèiem alguns de 

nosaltres, probablement, alguns d’aquests problemes no els hauríem tingut. 
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Finalment, ens ha sorprès que l’impost sobre emissions contaminants d’òxids de 

nitrogen i d’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera s’hagi centrat 

exclusivament, ho he dit abans, en els actors que recull la proposta, quan tots 

sabem que, en bona part, la contaminació que tenim en aquesta zona de protecció 

especial prové del transport. I, aquí, ens trobem que el Govern, quan fa les seves 

propostes de millora de la qualitat de l’aire, no aplica les mesures que avui ens 

proposa aquí, sinó que el que fa és deixar-ho exclusivament a la voluntarietat dels 

actors. 

Consellers, diputats i diputades. 

El vicepresident segon 

Gràcies, senyor Terrades. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té, ara, la paraula 

l’il·lustre diputat senyor Jordi Cañas. 

Jordi Cañas Pérez 

Presidente, conseller, diputados, diputadas, este proyecto de ley da perfectamente 

la talla de quien nos gobierna, poco ambicioso, pequeño, poco valiente, pacato y 

es una pena –y es una pena. Y el título no anunciaba nada bueno, porque, puestos 

a ser pomposos, como ustedes son habitualmente, que es llamar a las cosas más 

de lo que son, podían haber propuesto Proyecto de ley de reforma fiscal verde, 

puestos, ¿no?, pero no. Miraron el acuerdo de Gobierno y dijeron: «¿Qué tenemos 

que cumplir? ¿Las famosas “leyes Aragonès”? ¿Qué tenemos que cumplir? Óxidos 

nitroso, energía nuclear y gases y tal». Y le pusieron así, el nombre, Proyecto de 

ley de creación del impuesto sobre las emisiones contaminantes de óxido de 

nitrógeno en la atmósfera que produce la aviación comercial, del impuesto sobre la 

producción termonuclear de la energía eléctrica por su incidencia en el 

medioambiente y el impuesto de emisión de gases y partículas a la atmósfera, 

vamos, lo han puesto todo, casi es la introducción. Qué poco sutiles son ustedes, 

no saben ni titular. Y le podían haber puesto un proyecto de ley de reforma fiscal 

verde, si lo hubiese sido, lo podría haber sido, pero decidieron que no. ¿Para qué 

proponer algo grande, si se puede ser pequeño y mediocre? Pues, algo mediocre y 

pequeño. Normal, de un gobierno pequeño y mediocre.  

Porque, propone este proyecto de ley la implantación en nuestro ordenamiento  
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Fitxer 32 

...[miento] fiscal, autonómico de una verdadera reforma fiscal verde? No. 

¿Demuestra este proyecto de ley una voluntad política para desarrollar figuras 

tributarias que implementen una reforma fiscal verde capaz de sustituir 

paulatinamente la imposición sobre las rentas personales traspasándolas a 

políticas ambientales? No. ¿Para qué? Que eso es muy moderno, y grande, 

pequeño, ¿vale? ¿Dibuja este proyecto de ley una reforma de la fiscalidad 

autonómica aprovechando nuevas figuras tributarias con el objeto de introducir la 

tributación ambiental como una parte relevante del sistema tributario autonómico 

como garantía para la sostenibilidad ambiental y del conjunto del estado del 

bienestar? No. Porque ese no es su objeto. Este es otro ejemplo de la parálisis 

intelectual y política de este Gobierno. 

Porque, puestos a reformar, a introducir figuras tributarias, ¿por qué no han sido 

ustedes valientes? Con valentía, no con la valentía de los lobbies, de ir allí…, a 

veure què podem posar que no els afecti molt. Què fem? Quan pugem? Les taxes, 

quines? Les mínimes, no? Ho fem, però no ho fem. Aquello, ¿qué ha dicho 

Aragonés? Nitroso, termonuclear, entonces, a contracor porque no les gusta a 

ellos. A ellos lo del IVA y eso no les va mal, todo lo que sean…, el IRPF, eso bien, 

lo paga la gente, bien. Cuando toca la imposición a las empresas, amigo, eso ya…, 

y depende de cuáles, las eléctricas… ¿Qué va a decir David Madí? Está en 

Endesa, ¿qué nos va a decir? Igual hasta nos riñe. Y entonces, a contracor, 

compungidos, yo me imagino a los diputados de Convergència i Unió, que en esto 

sí que están unidos, sentados en la mesa de negociación con las grandes 

compañías, sentados allí, ¿qué podemos hacer para parecer que hemos hecho 

algo y hacer poco? Pues esto. Total, 50 millones de euros, [#, 02.07] los 2.300 que 

tienen que cuadrar el presupuesto… 

Y entonces es una pena, y entonces lo que les digo, dan ustedes la altura de su 

Gobierno: pequeño, mediocre, de vuelo gallináceo, poca cosa. ¿Podrían haber 

aprovechado para hacer una reforma tributaria de verdad? Sí, porque por una vez 

este tipo de impuestos tiene recorrido en el ámbito autonómico. Es que ustedes 

legislan sobre lo que no pueden y sobre lo que pueden, no lo hacen. ¿No tiene 

recorrido la legislación ambiental en los entes subestatales, es decir, en nuestro 

caso, las comunidades autónomas? Sí la tiene, justificación total, recorrido 
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absoluto. ¿Por qué? Porque los gobiernos de España no lo han hecho, estamos a 

la cola de Europa. Es que parece…, yo creo que hay que quitarle el «verde» a lo 

de la «reforma fiscal verde», hay que ponerle otro nombre, reforma fiscal moderna, 

progresiva, progresista, social, no sé, pero verde, claro, lo ven y se asustan, 

confunden que todo lo verde es malo y no siempre es malo. Hombre, lo verde no 

suele ser especialmente…, es un poco aburrido, en general, las legumbres…, lo 

típico, la lechuga, la acelga y tal, pues no es muy…, pero no está mal, es muy sano 

y está bien, es sano e incorpora cosas buenas. Se lo digo en serio, es bueno, hay 

recorrido, es más, en conjunto de los países de la Unión, la propia Bruselas insta a 

rebajar la fiscalidad del trabajo y subir los impuestos verdes, lo dice la Unión 

Europea, la troika incluso, creo, también, [el gran satán #, 03.42] también lo dice, 

fíjense, se han convertido. Lo dicen, rebajar la fiscalidad del trabajo y subir los 

impuestos verdes. Había oportunidad, hay espacio legislativo, hay un gobierno 

consolidado de mayoría parlamentaria preparado para hacer estructuras de estado 

nuevas, un país nou, y donde pueden empezar –yo digo empezar y acabar 

también, no vale seguir, no llegar a eso–, pero, bueno, empezar como mínimo para 

ilusionarse donde pueden no lo hacen. Aquí que podemos, puerta abierta, no, aquí 

no, aquí no podemos entrar, porque como podemos pasar, no. La puerta cerrada, 

eso, queremos entrar, queremos entrar… Entonces se meten ustedes en líos con 

figuras tributarias que no pueden, que no son competencia suya y en aquellas que 

pueden no hacen el recorrido. ¿Por qué? Pues porque da igual. Toman las 

medidas estas a tontas y a locas, yo no sé quiénes son los tontos y los locos, no sé 

cuál es el orden y a quién representa cada calificativo, pero desde luego había por 

una vez la capacidad de aprovechar un espacio tributario para desarrollar un 

modelo de fiscalidad autonómica mejor, que permitiese –y en paralelo– aprovechar 

bajo un concepto que es bueno: quien contamina paga, si es verdad, porque los 

ciudadanos pagan para otras cosas, no para recibir la externalización de este caso 

de las empresas, determinadas empresas, y los ciudadanos pagan entre otras 

cosas para tener una buena salud, una buena educación y un buen bienestar, eso 

sí. Por lo tanto, es necesario complementarlo y es una buena forma de 

complementar, con ingresos, sí, porque tiene que tener una función también 

recaudatoria, no exclusivamente, tiene que unir más conceptos, pero no solo el 

recaudador, pero también el recaudador, tiene que ser disuasorio y corrector, pero 

también recaudador. Porque necesitamos ampliar la base de ingresos de las 
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administraciones públicas aprovechando para reducir presiones, por ejemplo, a las 

rentas de trabajo, hubiera sido una buena forma, una buena reforma. ¿Por qué no 

han decidido ustedes iniciar una reforma? De verdad, amplia, no, amplia. Pero 

propónganlo. 

Pero, ¿por qué no lo han hecho? Y ustedes cogen y le dicen a aquellos que 

quieren ir un poco más allá, que es Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, que [#, 06.11] algo perfectamente complementario, perfectamente 

complementario si hubieran querido, lo que pasa es que no quieren, porque no 

quieren porque no quieren hacerlo, porque realmente detrás de esta propuesta no 

hay la voluntad de hacer una reforma fiscal verde, es cumplir un acuerdo de 

gobierno, no es más, ni menos, para ustedes, que tienen como objetivo llamar a 

una consulta, pero aquellos que tenemos como objetivo querer una sociedad 

mejor, avanzar en la prosperidad de Cataluña, tener una mayor justicia fiscal, nos 

parece que es insuficiente. Y ustedes quedan en evidencia y se demuestra con 

absoluta…, de una forma descarnada que es así, porque no son capaces de 

pactar, aceptar la propuesta de Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa e incorporarla a futuro en la emisión de CO2, que es donde está uno de 

los cuerpos del león. Claro, y aumentando algunos de los límites que ustedes han 

definido, su hubiera la voluntad, repito, de realmente incrementar los ingresos 

fiscales mientras en paralelo se reducía la presión a las rentas. 

En resumen –uy, quedan cinco minutos–, tenían ustedes espacio, el Gobierno de 

España lo que tendría que hacer es ser capaz de empezar a intentar armonizar 

este tipo de fiscalidad en el conjunto de las comunidades autónomas para que no 

se produjeran políticas de presión a la baja fiscal, aprovechar también los espacios 

fiscales que tiene para incrementar sus ingresos y coordinar entre el conjunto de 

las comunidades autónomas medidas. 

Claro, ustedes vienen aquí y presentan esto como una gran novedad, yo escucho 

y, de verdad, ustedes el ombligo se lo ven pero…, lo tienen que tener gigante, de 

verdad, gigante, porque es que solo hacen que vérselo. Pioneros, líderes…, pero si 

hace catorce años y veinte años que hay comunidades autónomas que tienen 

estos impuestos, no sé por qué han tardado tanto. Tan pioneros y líderes en todo y 

en esto no han sido pioneros ni líderes, ¡pero lo siguen diciendo! Que son pioneros 

y líderes, ¿en qué? ¿En esto, pioneros y líderes? En absoluto, están copiando y a 
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veces mal, por ejemplo, el que seguramente puede ser inconstitucional, que es el 

de la termonuclear. 

¿Estos impuestos que ustedes proponen plantean los principios básicos de este 

tipo de figuras tributarias de disuasión y corrección? El de los aviones, hombre, 

disuadir, hombre, pueden disuadir de venir al aeropuerto del Prat, no sé si esa es 

la función de disuasión, parece que no, ¿no? Porque si esto lo aprueban en 

Madrid, ¡no veas! Ens volen ofegar, penalitzen el Prat, és una forma d’evitar que 

això es converteixi en hub internacional. Ahora, lo aprueban ustedes, fenomenal, 

esto es estupendo. Imagínense si esto lo aprueba el Gobierno de España solo para 

el Aeropuerto del Prat, lo que hubiéramos escuchado aquí por sus bocas. Asfíxia 

Catalunya, evita el seu potencial de creixement, ens volen ficar plom a les ales..., 

vull, dir, segur, eh?, tot això. ¿A que sí? ¿A que lo hubieran dicho? Ah, lo hacen 

ustedes en [el Prat #, 09.29] de Barcelona y eso está genial, estupendo. No sé si a 

lo mejor la autonomía local del Prat no se la pasan ustedes por encima, porque a lo 

mejor este impuesto lo había puesto incluso el Ayuntamiento del Prat. Pero, bueno, 

total, los entes locales, ustedes como no van, esa autonomía ustedes se la saltan. 

El tema de la termonuclear, pues no sé, hay comunidades que, por ejemplo, ponen 

impuesto sobre los residuos, la producción de residuos, el almacenaje o la 

producción. Pues aquí se producen residuos, ¿por qué no han ido ustedes más 

allá? No, poquito, con las nucleares poquito, no sea que se enfaden los que tienen 

amortizadas ya las centrales, poquito. La emisión, no. ¿Y sobre qué concepto, por 

si algún día hay un problema medioambiental? Mire, como algún día haya un 

problema medioambiental con las nucleares, por mucho que hayan pagado con 

esto, vamos, no llegará…, miren Japón. Por lo tanto, está claro que no tiene la 

intención de ser disuasoria, ni correctora, ni una ni la otra, ni una disuade ni 

corrige, ni la otra tampoco. Las nucleares van a seguir funcionando y los aviones 

espero que, a pesar de eso, sigan aterrizando y despegando. 

La otra, la de la emisión de partículas, de óxidos de nitrógenos, a la atmosfera, 

pues bueno, yo creo que tampoco va a tener una gran afectación, porque ustedes 

ya han subido tanto la excepción que probablemente tampoco tenga un gran 

impacto. 

En resumen, ustedes han implementado estos impuestos por sus problemas 

financieros, pero sobre todo por su acuerdo de gobierno, no con la intención de 
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hacer una verdadera reforma fiscal. Han perdido una oportunidad de incorporar 

figuras tributarias que cumple con los objetivos de este tipo de impuestos, que es 

la disuasión y la corrección, además de la recaudación, y no han abordado con 

valentía una verdadera reforma. Pero es lógico que ustedes no quieran, por 

ejemplo, [gravar #, 11.17] las emisiones de CO2, es lógico porque un gobierno que 

solo vende humo, que solo emite humo, que solo produce densas e irrespirables 

cortinas de humo y que tiene como objetivo incendiar la sociedad para camuflar 

con su humo su impotencia, incapacidad, ineptitud y responsabilidad, pues es 

lógico que no quieran ustedes implementar un impuesto por el CO2, entre otras 

cosas porque serían ustedes los que más pagarían, porque ustedes solo hacen 

que humo cortinas de humo y más humo. Eso es como se puede definir este 

Gobierno, estas propuestas son humo –humo–, una densa cortina de humo, que 

tiene como objetivo consolidar su pacto de gobierno tóxico y letal para Cataluña. 

Miren, y para acabar, yo no sé si esto va a hacer mal a las empresas, yo sospecho 

que no, pero claro, también escuchar argumentos de algún tipo es un poco 

extraño, yo no sé si la forma de hacer mejorar el consumo a los españoles es subir 

el IVA, pam, subir el IRPF, pam-pam, ¿verdad? O subir, por ejemplo, el IVA 

cultural al 21 por ciento, patapam, ¿verdad? Quizás una buena reforma fiscal a 

nivel del conjunto de Estado entendiendo las capacidades fiscales de las entidades 

locales y de las comunidades autónomas dentro de un modelo «federalizante» de 

los tramos impositivos, de la fiscalidad, de la lealtad, sería un buen objetivo, ojalá 

en la reforma de la LOFCA se avance en esa dirección, ojalá en la reforma de la 

LOFCA se definan este tipo de impuestos dentro de la cesta de impuestos 

autonómicos, que se marquen unos mínimos y que se implemente una valentía 

tributaria en este aspecto, de esta forma podríamos conseguir el objetivo –y acabo, 

presidente– de rebajar, como decía, las rentas del trabajo para subir y para 

compensarlo a través de una fiscalidad verde. Esta propuesta no lo hace. 

Gracias, presidente, conseller, diputados, diputadas. 

El vicepresident segon 

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Mixt, té ara la paraula el diputat senyor Quim 

Arrufat. 

Quim Arrufat Ibáñez 
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Bé, bona tarda. Està resultant llarga la discussió, el debat d’aquestes dues 

propostes. Bé, nosaltres en tot cas, per aclarir-ho d’entrada, no sortim a parlar 

arran d’aquestes dues propostes, no sortim a debatre o a contradebatre cap 

proposta de fiscalitat ambiental, entenem que serien paraules majúscules parlar de 

fiscalitat ambiental referint-nos a aquestes propostes d’impostos que se’ns porten 

avui, si parlessin de fiscalitat ambiental, de model de fiscalitat ambiental, si 

parlessin d’una proposta seriosa de fiscalitat ambiental, estarem parlant d’una 

proposta pública de llarg recorregut, d’una visió de país, d’una voluntat d’exercir 

una política pública de país, a llarg termini, una voluntat de correcció en l’origen de 

la contaminació i un impuls de canvi energètic, res de tot això està inclòs en les 

propostes que vénen per part de la majoria parlamentària que dóna suport al 

Govern en aquest Parlament. Són propostes casualment ambientals, són 

propostes que toquen tangencialment o que s’aferren tangencialment a 

casuístiques ambientals, però que res tenen a veure amb cap proposta de model 

fiscal ambiental, ni cap inici d’aquesta, ni res... 

 

Fitxer 33 

...que se li assembli. Fiscalitat ambiental és primer de tot, entenem nosaltres, un 

instrument per incentivar canvis de comportament, i ja s’ha dit en aquest sentit que 

de canvis de comportament en comporten molt pocs, aquests dos impostos. És un 

tipus de fiscalitat que ha de minimitzar, entenem nosaltres, la idea d’impost i 

maximitzar la idea de finalitat, cosa que en aquestes propostes no es recull. Reduir 

les activitats contaminants per avançar cap al nou model productiu respectuós amb 

el medi i autocentrat energèticament són dos conceptes absents en aquesta 

proposta. Aquest seria l’objectiu prioritari si parléssim de models fiscals ambientals, 

de reformes verdes o com se li vulgui anomenar. Darrere d’aquesta prioritat la 

tributació ambiental permet que els costos ambientals els assumeixi, els pagui el 

responsable de produir-los, allò que s’ha repetit per part de tothom que ha sortit a 

parlar, de qui contamina paga, i ha de pagar una quantia suficient i suficientment 

important que el desincentivi de contaminar. Per això la qüestió fonamental és el 

disseny del tribut. Si això ho aconsegueix o no ho aconsegueix, si és capaç o no de 

provocar canvis de comportament en el sentit desitjat, com apuntàvem. És això el 

que defineix si un impost és ecològic, verd, o no, d’acord amb les definicions 
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internacionalment acceptades i usades per l’Agència Europea del Medi Ambient i 

per l’OCDE. 

Per això, òbviament, donarem llum verda a la tramitació d’aquests impostos. 

Estarem atents a quin és el disseny final d’aquests tributs i si, per tant, poden 

complir amb aquest objectiu. 

La recaptació, el destí dels diners ingressats són sobre el paper qüestions 

secundàries, però aquest aspecte ha guanyat importància en la present situació de 

crisi, i en el supòsit que ara abordem és una evidència en el cas de la proposta del 

Govern. El projecte de llei recull tres tributs; només en el cas del relatiu a l’emissió 

de gasos i partícules a l’atmosfera s’inclou un article, el 30, en què s’especifica que 

«els ingressos derivats d’aquest impost estan afectats al Programa de vigilància i 

control ambiental atmosfèric a la indústria i a mesures compensatòries de la 

contaminació atmosfèrica». Citava textualment. Aquesta afectació dels diners 

recaptats no s’especifica amb relació als altres dos tributs, sobre l’emissió de 

gasos per part dels avions, de les maniobres a l’aeroport, i l’impost sobre producció 

d’energia elèctrica termonuclear, perquè, òbviament, són merament recaptatoris. El 

Govern ha anunciat que gràcies als tres impostos citats recaptarà 50 milions 

d’euros, distribuïts de la següent forma: 3,8 en l’impost sobre maniobres d’avions 

als aeroports; 43,3, tribut sobre la producció d’energia elèctrica a les centrals 

nuclears, i 2,1 amb l’impost sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera. Per tant, 

l’objectiu prioritari del Govern és cercar la manera d’ingressar cèntims, euros. 

En aquest supòsit, la tributació ambiental s’ha d’adoptar com una política pública, 

entenem nosaltres, estructural, inserida en un projecte a llarg termini, perquè és 

una política pública que persegueix canviar comportaments per caminar vers la 

sobirania energètica i alhora bastir un model productiu respectuós amb el medi 

ambient. Per tant, les mesures extemporànies desvinculades d’una estratègia a 

llarg termini no serveixen per a massa res, com és el cas. 

Què passa a Europa i en quina situació està l’Estat espanyol respecte a Europa? A 

l’Estat espanyol la fiscalitat ambiental s’ha reduït respecte del PIB des de l’any 

1998 i ara presenta un dels percentatges més baixos de la UE-27, 1,6 per cent del 

PIB el 2010, molt per sota de la mitjana d’aquest espai, que és del 2,6 per cent. El 

2010 l’Estat espanyol es va situar en el lloc vint-i-cinquè dels estats membres de la 

UE-27 pel que fa a pressió fiscal ambiental, percentatge d’impostos ambientals 
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respecte del PIB. I què passa a Catalunya respecte a la resta de comunitats 

autònomes? Perquè podríem, amb aquella seqüència discursiva de la qual, 

diguéssim, en fan a vegades gala l’anterior Govern i l’actual, no?, de l’excel·lència 

de tot allò que està gestionat per la Generalitat, de l’excel·lència de l’educació, del 

model sanitari, de la policia, bàsicament de tot el que gestiona la Generalitat, són 

models d’excel·lència. I, en canvi, en competències que sí que pot exercir la 

Generalitat, com podria ser una major fiscalitat ambiental, aquí d’excel·lència poca. 

A l’Estat espanyol hi ha onze comunitats autònomes que han aprovat impostos 

ambientals i la mitjana de tributs d’aquest tipus existent a cadascuna d’elles és de 

tres. La que en té menys és Astúries, amb un únic impost, i la que en té més és 

Extremadura, amb set. A Catalunya ara per ara no disposem de cap impost 

ambiental que gravi activitats que incideixen sobre la qualitat de l’aire, l’ús de fons 

energètiques contaminants responsables de l’efecte hivernacle i el canvi climàtic, 

producció elèctrica, producció elèctrica nuclear, emmagatzematge de residus 

nuclears o elements fixos de transport d’electricitat, i tampoc disposem de tributs 

sobre activitats que incideixen directament en el territori. 

Per això pensem nosaltres que cal fer un pas endavant en matèria de fiscalitat 

ambiental. Aquests tres impostos no suposen cap pas endavant en aquest sentit ni 

dissenyen cap estratègia ni a llarg termini, ni de visió de país, ni de projecte de 

país. Sobre la base de les competències que té Catalunya actualment es podrien 

crear molts més tributs ambientals, només cal la voluntat política, i en direm uns 

quants, i ens expliquin també per què no els han inclòs i els han descartat, o a quin 

model respon no haver-los inclòs i haver-los descartat. Nous tributs sobre activitats 

amb especial incidència sobre el medi ambient, com per exemple camps de golf, 

activitats extractives, pistes d’esquí, abocament de residus miners, etcètera. Avui 

sentíem que entrava Iberpotash a la porta, imagino que per parlar amb la majoria 

del Govern, imagino que també per arreglar que sobretot no recaigui sobre 

empreses contaminadores com Iberpotash i continuïn gaudint d’aquesta exempció 

sine die que tenen per poder contaminar el riu Llobregat sense pagar cap mena de 

tribut. Dos, nous tributs sobre activitats que es desenvolupen en el medi rural, com 

per exemple certs esports d’aventura o activitats aquàtiques. Tres, nou impost 

sobre el canvi d’ús del sòl per actuacions de nova urbanització, en funció de la 

superfície afectada; pensem que cal taxar ambientalment també l’expansió 
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urbanística perquè afecta directament la qualitat del nostre medi ambient. Quatre, 

nous impostos sobre productes amb especial incidència sobre el medi ambient, 

com per exemple certs envasos, pesticides, fertilitzants, electrodomèstics 

ineficients, neumàtics ineficients, etcètera. I nou impost sobre les grans línies 

elèctriques i les grans infraestructures de comunicacions. 

D’aquesta proposta que avui tractem, doble, d’impostos ambientals s’evidencia una 

diferència important. Des del Govern l’aposta no és posar les bases d’una fiscalitat 

ambiental perquè aquell que contamina hagi de pagar tant que s’ho pensi dues 

vegades abans de contaminar, perquè defuig gravar l’emissió de CO2, que és el 

primer gas causant de l’efecte hivernacle i, per tant, del canvi climàtic. Per això 

s’escuda en la tributació de les emissions d’òxid de nitrogen i de diòxid de sobre. I, 

per cert, aquesta proposta de tribut del Govern, recollida també en la proposició de 

llei d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida, palesa que Catalunya 

arrossega un retard espectacular en matèria de fiscalitat ambiental. Aquest mateix 

impost sobre les emissions contaminants de sofre i nitrogen que ara es discuteix 

Galícia ja el va aprovar el 1996. 

Per tant, el projecte i la proposició de llei que discutim es redueixen bàsicament a 

tres tributs, dels quals tenim opinió diversa. El primer, un que grava les emissions 

dels avions durant les maniobres a l’aeroport, hi votarem a favor, encara que no 

estem d’acord en la circumstància que el fet imposable limiti el subjecte passiu a 

aquells aeròdroms que pertanyin a un municipi declarat zona de protecció especial 

de l’ambient atmosfèric, perquè considerem que el gravamen s’ha d’aplicar a tots 

els aeròdroms del país. Segon, un altre que fiscalitza la producció d’energia via 

termonuclear; hi votarem també a favor. I un últim tribut, relatiu al gravamen de 

l’emissió de gasos a l’atmosfera; com hem assenyalat, la diferència entre la 

proposta del Govern i la d’Iniciativa és que la primera no inclou el diòxid de carboni. 

Lògic: sectors conservadors consideren que aquesta figura impositiva debilitaria la 

famosa competitivitat de determinats actors empresarials i de l’economia del país 

en general. Per tant, si poguéssim, ens oposaríem al que ha presentat el Govern i 

votaríem a favor de les propostes que presenta Iniciativa. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera 
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Finalitzat el debat, cridarem a votació. (Josep Vendrell Gardeñes demana per 

parlar.) Digui’m, senyor Vendrell. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Sí, presidenta, entenc que hem de respondre a la proposta que ens ha fet el 

senyor Fernández Teixidó. Per al·lusions, diríem. 

La vicepresidenta primera 

Doncs, trenta segons. (Remor de veus i pausa.) Era un torn únic –era un torn únic. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Bé, miri, senyor Teixidó, jo li agraeixo les paraules de reconeixement que ens feia. 

Jo també li deia que benvinguts a un seguit de propostes ambientals que nosaltres 

fa anys que tenim. I ens proposava que incorporéssim en la nostra proposta a la 

documentació, per entendre’ns, de la ponència. Jo crec que hem de ser coherents, 

que en el tràmit parlamentari el que val és allò que s’admet a tràmit. Jo ja li admetia 

a vostè que el tronc central de debat de la ponència, l’eix, ha de ser el projecte de 

llei del Govern i que nosaltres hi fèiem l’afegit de la nostra proposició. Però fem-ho 

bé, no ho fem d’amagatotis. «Fem-ho bé» vol dir que vostès retirin la seva esmena 

a la totalitat i que la puguem tramitar. Jo crec que això és coherent. I, miri, hi han 

precedents en aquest sentit. Fa poc, fa unes setmanes la Llei de fundacions, 

vostès van retirar l’esmena a la totalitat, es va poder aportar la proposta que 

nosaltres fèiem a la ponència. I, per tant, jo crec que això és el més lògic i més 

normal, que respectem els tràmits parlamentaris. No hi ha cap inconvenient ni cap 

problema perquè vostès ho facin així. I, per tant, jo li giro l’argument. La cintura 

també la poden tenir vostès en aquest cas. 

Gràcies. 

(Pausa llarga.) 

La vicepresidenta primera 

Finalitzat el debat, passem en primer lloc a la votació de l’esmena a la totalitat, 

presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, al projecte de 

llei del Govern –esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya al projecte de llei del Govern. 

Comença la votació. 
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L’esmena a la totalitat ha estat rebutjada per 19 vots a favor i 110 en contra. Atès 

que l’esmena a la totalitat de devolució del projecte de llei ha estat rebutjada, de 

conformitat amb l’article 105 del Reglament, aquesta iniciativa legislativa continua 

la seva tramitació. 

A continuació passarem a la votació conjunta de les esmenes a la totalitat 

presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i el Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió a la Proposició de llei de creació d’impostos 

ambientals, presentada pel Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - 

Esquerra Unida i Alternativa. 

Comença la votació. 

Les esmenes a la totalitat de devolució de la proposició de llei han estat aprovades 

per 85 vots a favor i 44 en contra. De conformitat amb l’article 105 del Reglament 

del Parlament, aquesta iniciativa legislativa resta rebutjada. 


