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     MEMÒRIA PRELIMINAR (AVANTPROJECTES DE LLEI) 

 x    COMUNICACIÓ D’UNA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA (PROJECTES DE 

DECRET I PROJECTES DE DECRET LEGISLATIU) 
     

Punt  

Ordre del 
dia 

 

- Comunicació al Govern sobre la consulta pública prèvia a 
l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regularà el 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 (Fons de 
Transició Nuclear) 

 

 

Departament impulsor Altres departaments Organismes participants 

 
Departament d’Empresa i 
Treball 
 

  

 
Informació bàsica: 

 

Contingut  de la iniciativa i  aspectes principals  

 
Aquest decret pretén regular el 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 

 

Objectius de la iniciativa 

 
L'objectiu principal d'aquest nou Decret és regular, d’acord amb l’article 8, paràgraf 4, 
lletra c) 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, el Fons generat per 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.  
 

 Sessió (data) 

Govern  

Consell Tècnic  
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Aquest Fons 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’orienten a fomentar la reactivació econòmica de les zones afectades, i 
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.  
 

 

Referències, si escau, en el Pla normatiu o en el Pla de Govern 

 
La iniciativa no consta en el Pla normatiu. En cas de tramitar la iniciativa, es farà 
constar en la documentació en forma de memòries que n’acompanyen la tramitació. 

 
 

Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al Portal Participa.gencat 
 

Títol de la consulta   

 

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regularà el  
Fons de Transició Nuclear 
 

Període de consulta  

 
1 mes 
 

 

Objectiu de la consulta  

 
Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar la ciutadania sobre la proposta de 
creació d’un reglament del Fons de Transició Nuclear, i recollir les seves propostes i 
comentaris.  
 
La proposta de reglament s’orienta a fixar:  

- Les condicions per les quals es regeix el Fons 

- Les regles de funcionament 

- Els criteris distributius per assignar-lo 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.   

 

Preguntes per centrar les aportacions  

 
1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut 
en compte i que l’Administració de la Generalitat hauria de valorar?  
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2. Quin tipus de projectes o iniciatives creieu que es podrien finançar amb les aportacions del 
Fons?  
3. Quins territoris penseu que serien prioritaris per dur a terme els projectes? 
 

 
 
 
 

Grups als quals s’adreça la consulta  

 
Aquesta consulta s’adreça a la ciutadania en general, particularment de les Terres de l’Ebre i 
del Camp de Tarragona, i molt especialment als sectors socials i econòmics dels municipis 
propers a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs. 

 
 

Altres formes de participació: Qüestionaris o sessions de de 
debat 

 

 
 

 

 

Documentació addicional  

 
 

 

 


