
Comunicació  

al Govern sobre la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel 

qual es regularà el reglament del Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos 

relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia 

elèctrica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 

ambient.  

De conformitat amb l’article 66 bis de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Departament 

d’Empresa i Treball ha de dur a terme una consulta pública prèvia a l’elaboració del 

projecte de decret pel qual es regularà el reglament del Fons generat amb l’afectació 

parcial dels ingressos relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i 

transformació d’energia elèctrica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions 

que incideixen en el medi ambient. A proposta del conseller d’Empresa i Treball, el 

Govern en pren coneixement. 

  



Plantilla sobre avaluació preliminar i consulta pública prèvia a l’elaboració 

de projectes normatius 

 

1. El problemes que es pretenen solucionar 

L’article 94 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic, modifica l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 5/2020, 

del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 

creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, i 

estableix, en l’apartat c), que el 20% dels ingressos relacionats amb les activitats de 

producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear s’han 

de destinar a nodrir un fons per finançar actuacions de desenvolupament 

socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l'impacte 

ambiental de la producció d'energia elèctrica nuclear. 

Així mateix, també determina que aquest Fons, que estarà adscrit al departament 

competent en matèria d’empresa, l’ha de regular un reglament que ha de preveure, per 

tal de determinar les prioritats d’actuació, la participació dels consells comarcals i 

d’altres entitats locals de caràcter supramunicipal de les zones afectades, així com de 

les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.  

2. Els objectius que es volen assolir 

L'objectiu principal del nou Decret és el de regular aquest Fons, que té com a finalitat 

finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa 

de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica 

nuclear a les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellòs. Les actuacions s’orientarien a 

fomentar la reactivació econòmica de les zones afectades, i a promoure'n i millorar-ne 

la competitivitat i la diversificació econòmica  

Amb el nou decret es vol assegurar una gestió eficient i eficaç del Fons, i garantir-ne la 

seguretat jurídica en l’exercici de les funcions que té encomanades.  

La proposta de reglament s’orienta a fixar:  

- Les condicions per les quals es regeix el Fons 

- Les regles de funcionament 

- Els criteris distributius de la seva assignació a diferents conceptes de despesa, 
a consensuar entre els diferents actors involucrats en la gestió del Fons 

- Els drets i deures de les administracions implicades en el Fons 
 

L’aprovació d’aquest reglament és indispensable per a la operativitat del fons, i en 

regularà el funcionament.   

3. Les possibles solucions alternatives normatives i no normatives 

Opció de no fer res: 

En tractar-se d’un desplegament reglamentari imposat per llei no es valoren 

alternatives no normatives. No fer res o mantenir la situació actual suposa dilatar i 

incomplir un mandat dels òrgans legislatius . 

Opció normativa que es considera preferida: 



En aplicació del principi de simplificació administrativa que regeix el procediment 

d’elaboració de normes, es considera oportú elaborar un únic decret per regular el 

desplegament reglamentari. 

Mesures concretes que integren l’opció preferida:  

La proposta de reglament s’orienta a fixar:  

- Les condicions per les quals es regeix el Fons 

- Les regles de funcionament 

- Els criteris distributius de la seva assignació a diferents conceptes de despesa, 
a consensuar entre els diferents actors involucrats en la gestió del Fons 

- Els drets i deures de les administracions implicades en el Fons 
 

4. Els impactes més rellevants de les diferents opcions considerades:  

a) L’impacte sobre l’Administració de la Generalitat. 

El capital del Fons es nodreix amb el 20% dels ingressos relacionats amb les activitats 

de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear en 

finalitzar cada any natural, tal i com s’especifica a la Llei 2 /2021, del 29 de desembre. 

El pressupostos de la Generalitat de cada exercici incorporaran la previsió de crèdit del 

Fons amb l'import del 20% de les quantitats recaptades durant l’exercici anterior. 

L'esmentat import constituirà la dotació inicial del Fons per al següent exercici 

pressupostari, I’import del qual figurarà territorialitzat per raó de localització de la 

central nuclear i s'incorporarà al pressupost de l'exercici següent. 

Segons els criteris distributius i els diferents conceptes de despesa del fons, aquest 

podria generar certa afectació al departament encarregat de gestionar-lo.    

b) L’impacte sobre les administracions locals, tenint en compte la seva dimensió i el 

règim especial de Barcelona. 

Els recursos econòmics del Fons tenen per destí les zones afectades per activitats de 

producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. 

Segons els criteris distributius i els diferents conceptes de despesa del fons, aquest 

podria generar certa repercussió en les administracions locals de la zona d’afectació 

del fons.  

c) L’impacte sobre les mesures d’intervenció administrativa i des de la perspectiva de 

la reducció de càrregues administratives per als ciutadans i per a les empreses. 

- Opció de no fer res: no hi hauria impacte, ja que es mantindria la situació actual. 

- Opció preferida: el Fons no tindria personalitat jurídica, i es regiria per criteris 

d’eficiència per reduir-ne al mínim les seves càrregues administratives.   

d) Els impactes econòmics, socials o ambientals rellevants que no s’hagin valorat als 

apartats anteriors.  

El Fons té per objectiu finançar accions que generin ocupació, afavoreixin la creació de 

noves empreses, potenciïn l’adopció i el desenvolupament de noves tecnologies i 

d’una producció i un consum energètic més sostenibles i respectuosos amb el medi 

ambient, i que impulsin el desenvolupament rural  

 


