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ACORDGOV/97/2012, de 9 d’octubre, d’aprovació del Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020.
El Pla de Govern 2011-2014 estableix a l’apartat 6.6 la necessitat de dissenyar un nou model energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del subministrament; establir un model competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i consum que sigui sostenible. Així mateix, a l’apartat 6.4 inclou la voluntat d’impulsar polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic com un eix transversal i vertebrador del país, la qual cosa inclou, entre altres, l’establiment d’un model energètic que ha de contribuir a aconseguir objectius generals en matèria de reducció de gasos d’efecte d’hivernacle.
En aquesta línia d’actuació, el Pla de Govern esmentat estableix per una banda la necessitat de tramitar i aprovar pel Govern un nou Pla de l’energia de Catalunya 2012-2020, que millori la planificació energètica per a Catalunya, establint unes estratègies coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant-ne el desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint una seguretat energètica i ambiental conforme a aquests principis. D’altra banda, el Pla de Govern estableix també la necessitat d’impulsar un Pla de mitigació de les emissions, que cobreixi el període 2013-2020, d’acord amb els objectius de reducció d’emissions establerts per la UE. De la confluència d’aquests dos propòsits sorgeix la voluntat d’impul-sar un Pla de l’energia i canvi climàtic que inclogui tant els aspectes derivats de la planificació energètica com els aspectes vinculats a les emissions de GEH del cicle de l’energia.
Per la seva part, la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, que té com a objectiu la integració de les diferents fases del procedi-ment d’avaluació ambiental en el procediment substantiu d’elaboració, aprovació i seguiment dels plans i programes, preveu l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental al Pla d’energia de Catalunya i, per tant, resulta aplicable al Pla de l’energia i canvi climàtic 2012-2020.
Per tal de donar compliment al que preveu l’article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, s’ha sotmès al tràmit d’informa-ció pública l’esborrany de Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 i el seu informe de sostenibilitat ambiental (ISA), mitjançant l’Anunci publicat al DOGC núm. 6115, de 25.4.2012, i a dos diaris.
Fruit d’aquest tràmit d’informació pública s’han formulat al·legacions que han estat convenientment valorades i que han comportat la introducció d’alguns canvis en el Pla i en el seu informe de sostenibilitat ambiental.
Finalitzat el termini d’informació pública, ha estat elaborada la Memòria ambiental, la qual s’ha aprovat per la Resolució del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de data 7 d’agost de 2012. Per a l’aprovació del Pla es pren en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la Memòria ambiental del Pla i la Resolució esmentada, atès que s’hi han incorporat els aspectes ambientals establerts en aquest conjunt de documentació.
D’acord amb l’Estatut d’autonomia, la Generalitat de Catalunya té atribuïdes competències compartides en matèria d’energia, article 133, i en matèria de medi ambient, article 144. La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, recull les competències de les comunitats autònomes en matèria de planificació elèctrica, i la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, recull les competències autonòmiques en relació amb les infraestructures gasistes. Igualment, Catalunya té atribuïdes les competències per dissenyar les seves polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
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Per tot això, a proposta dels consellers d’Empresa i Ocupació i de Territori i Sostenibilitat, el Govern

aCORDa:

—1 Aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, que s’adjunta a l’annex.
—2 Autoritzar els consellers d’Empresa i Ocupació i de Territori i Sostenibilitat per tal que duguin a terme els actes i subscriguin, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els documents necessaris per fer efectiu aquest Acord. Es requerirà l’informe de l’impacte pressupostari, econòmic i social previ a la realització dels plans d’acció que, en aplicació d’aquest Pla, es puguin desenvolupar.
—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret del seu annex, que es podrà consultar a la pàgina web de l’Institut Català d’Energia http://www.gencat.cat/icaen i de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic http://www.gencat.cat/canviclimatic.
Barcelona, 9 d’octubre de 2012
GERMà GORDÓ I aUbaRELLSecretari del Govern
(12.278.094)
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