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Introducció

En els darrers anys s’ha fet cada cop més patent la

degradació del medi ambient, tant en l’àmbit global

com local. Una degradació que ha estat el resultat

d’un augment de la població i d’un creixement

important de l’activitat econòmica desenvolupada

per l’home. Així doncs, les actuals formes de pro-

ducció i consum han donat lloc a intenses transfor-

macions del medi natural que han posat en perill

algunes de les variables ambientals més importants

del planeta. El desenvolupament de tècniques agrí-

coles intensives, l’ús abundant i indiscriminat de

molts recursos naturals, l’acaparament de l’espai

físic per mitjà d’intensos processos d’urbanització,

la pressió turística a la qual es veuen sotmeses deter-

minades àrees naturals, l’extensió de les activitats i

sectors industrials, l’abocament de residus i produc-

tes contaminants, etcètera, han provocat conseqüèn-

cies ambientals negatives que han contribuït a alte-

rar els cicles d’energia i materials. Conseqüentment,

s’ha produït una progressiva degradació dels ecosis-

temes que ha posat en perill l’equilibri entre nom-

broses espècies i l’home.

Tres dècades després de la Conferència Mundial

de Nacions Unides per al Medi Ambient2, on es plan-

tejava la necessitat d’establir límits i donar noves

orientacions al creixement econòmic, la pressió sobre

els recursos naturals no només no ha minvat sinó al

contrari: la destrucció de la base de sostenibilitat dels

recursos necessària per a garantir el desenvolupa-

ment de molts països ha augmentat. A la vegada, s’ha

fet palesa l’estreta relació existent entre els processos

de degradació ambiental, el deteriorament de la qua-

litat de vida de la població i l’increment de la pobresa

i la marginació, i s’ha fet evident la dimensió social
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d’aquests canvis globals en tant que augmenten els

costos econòmics de la urbanització, la lluita contra la

contaminació i la restauració ambiental.

A mesura que la degradació ecològica del planeta

es va agreujant van apareixent nous problemes

mediambientals: la pèrdua de massa forestal com a

conseqüència de la pluja àcida, l’escalfament global

que amenaça de desestabilitzar els equilibris ecològics

i el balanç climàtic del planeta3, la disminució pro-

gressiva de la capa d’ozó, la pressió que s’exerceix

sobre el sòl i els recursos hídrics4, la contaminació a

causa dels nitrats5 o la generació de residus6. Uns pro-

blemes que posen de manifest el caràcter cada cop

més global de la problemàtica ambiental.

Aquesta preocupació per la protecció del medi

ambient no és quelcom nou dels darrers anys, tot i

que sí que és cert que aquesta preocupació ha supe-

rat el concepte de moda i ha esdevingut un element

important de la consciència ciutadana moderna.

Com indica Cruz (1999), la qüestió del medi ambient,

en els seus orígens, s’inscrivia en les relacions de

veïnatge. Al ciutadà li preocupava el fet de poder gau-

dir d’un entorn immediat salubre i l’Administració

representen, només, el paper de garant de la sanitat

col·lectiva. No és fins més endavant quan es valora

el medi ambient com un bé col·lectiu que contri-

bueix a augmentar la qualitat de vida dels individus.

És precisament aquesta nova forma de valorar el

medi ambient la que dóna lloc a la preocupació per

les conseqüències, cada cop més perjudicials, del

creixement econòmic sobre el medi ambient.

La divulgació i la creixent percepció dels proble-

mes mediambientals ha anat generant un increment

de la consciència social sobre els mateixos. En un

principi, la resposta social i política d’aquest deterio-

rament va venir de la mà del moviment ambiental i

d’algunes iniciatives promogudes per institucions

internacionals com l’onu i l’ocde. La pressió exerci-

da es va traslladar a les agendes oficials, fet que va

suposar un fort impuls per al disseny de polítiques

mediambientals (Gago i Labandeira, 1999). Durant

els anys setanta, els objectius d’aquestes polítiques

es van centrar en problemes mediambientals locals i

a curt termini. La preocupació fonamental era la de

l’esgotament dels recursos naturals a escala mun-

dial, com advertia el Club de Roma en el seu infor-

me Els límits del creixement. El creixement econòmic

apareixia, aleshores, com a incompatible amb la pro-

tecció del medi ambient. De la mateixa manera, els

instruments d’actuació es varen fonamentar en els

controls directes, és a dir, normatives i regulacions

que prohibien o limitaven les emissions.

Tanmateix, a principis dels anys vuitanta va haver-

hi un ampli consens científic sobre el fet que proble-

mes com la destrucció de la capa d’ozó, l’aparició de

l’efecte hivernacle o la pèrdua de biodiversitat no eren

tan evidents com els que s’havien observat en l’ante-

rior dècada. Les seves dimensions globals i a més

llarg termini posaven de manifest l’escassa eficiència

de molts dels instruments de regulació existents.

Així, a partir de la dècada dels vuitanta es produeix un

gir en la política mediambiental. Es passa d’un enfo-

cament fonamentat en la política de regulació tradi-

cional a un enfocament basat en l’anàlisi econòmica

ortodoxa. Aquest nou enfocament aposta pels instru-

ments de mercat –i, entre ells, pels tributs ambien-

tals– com a mecanismes d’intervenció més eficients i

eficaços de les noves polítiques mediambientals.

Evolució històrica de la política
mediambiental europea

Al llarg dels anys setanta i començament dels vui-

tanta la política mediambiental europea va fonamen-

2

50 Nota d’economia 79. 2n quadrimestre 2004

3. Les emissions de sis gasos d’efecte hivernacle varen disminuir en un

2% entre el 1990 i el 1998; tanmateix, està previst que el 2010 única-

ment es redueixin en un 1% (comparat amb els nivells del 1990).
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lada al creixement econòmic. (aema, 2001).

05 (49-62)  3/11/04  13:28  Página 50



tar-se, majoritàriament, en reglamentacions (d’emis-

sions, de qualitat ambiental, de processos i tecnolo-

gies). Tanmateix, es va anar consolidant l’opinió que

aquest tipus de política, malgrat algun èxit, no era

suficient per prevenir danys mediambientals inac-

ceptables. Al final dels anys vuitanta es va produir un

canvi important, els responsables polítics (policy

makers) van mostrar més interès per usar instru-

ments de política mediambiental fonamentats en el

mercat (impostos, permisos negociables, sistemes

de devolució de dipòsits, etc.). Aquest canvi va estar

determinat per diferents factors:

a) Una reorientació cap als mercats i la desregula-

ció en les polítiques públiques.

b) Un major reconeixement de les limitacions del

govern en general i, en particular, dels siste-

mes tradicionals “d’ordre i control” que repre-

sentaven els reglaments normatius ambientals.

c) Una major preocupació pel fet que els regla-

ments normatius no sempre s’adeqüen als pro-

blemes ambientals emergents malgrat que

imposin costos econòmics importants.

d) Una voluntat d’aplicar àmpliament el principi de

“qui contamina, paga” i d’internalitzar costos

ambientals en els preus dels béns i serveis, com

també la necessitat d’integrar la política mediam-

biental en altres àrees com l’agricultura, la

indústria del transport, el turisme i l’ocupació.

e) La necessitat de trobar eines més flexibles i

cost-efectives per assolir el progrés ambiental.

Un indicador d’aquest major recolzament dels

instruments de mercat fou l’èmfasi que va posar

l’Informe de la Comissió Mundial per al Desen-

volupament i el Medi Ambient de l’any 1987 en l’ús

d’instruments de mercat en la política mediambien-

tal. Al principi dels anys noranta es va produir un

nou impuls en la política mediambiental. La recessió

econòmica dels primers anys de la dècada va donar

lloc a un augment de la desocupació i, conseqüent-

ment, a un canvi en l’agenda de la política pública.

Ambdós fets van comportar que augmentés l’interès

d’una reforma fiscal verda en la qual els impostos

mediambientals substitueixen els impostos sobre el

treball i el capital.

En el context dels països comunitaris, el nou

interès pels instruments econòmics va quedar reflec-

tit i ampliat en el Comission’s Task Force Report sobre

el medi ambient i el mercat intern l’any 1989. En el

Parlament Europeu, al juny de 1990, es comença a

parlar d’instruments econòmics per primer cop i al

setembre del mateix any en parla la decisió del Consell

Mediambiental per tal de desenvolupar una proposta

per establir un impost europeu sobre l’energia i el car-

boni. Tant la declaració del Consell Europeu de Du-

blín de 1990 com el v Programa d’Acció Mediam-

biental plantejaven, més formalment, la necessitat d’a-

postar per noves aproximacions en l’ús dels instru-

ments. Mentrestant, el Llibre blanc sobre creixement,

competitivitat i ocupació (1993) emfasitzava les grans

implicacions macroeconòmiques d’una política

mediambiental d’aquest tipus.

L’interès en els instruments econòmics ha anat

augmentat en els darrers anys. En l’àmbit interna-

cional, això es pot copsar en el principi 16 de la

Declaració de Rio sobre desenvolupament i medi

ambient. També el vè i viè Programa d’acció me-

diambiental de la ue i els consells europeus de Ma-

drid (1995) i Florència (1996), cadascun a la seva

manera, aposten per augmentar l’ús dels instru-

ments de mercat en la política mediambiental. Així,

per exemple, el Consell Europeu de Madrid arribava

a la conclusió següent: “amb la finalitat d’explotar el

potencial de creació d’ocupació de la protecció del

medi ambient, aquestes polítiques (mediambientals)

han de recolzar-se, en un grau més elevat que l’ac-

tual, en instruments fonamentats en el mercat,

inclosos els fiscals”. 

El nombre d’instruments que s’utilitzen en cadas-

cun dels estats membres ha anat creixent al llarg dels

anys. A mitjan dels noranta, comparat amb la situa-

ció de l’any 1989, l’ús dels instruments de mercat en

els estats membres havia augmentat al voltant d’un

50%. Tanmateix, molts d’aquests eren instruments

amb un objectiu no específicament mediambiental,
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en el sentit que la seva raó de ser és reduir el dany

mediambiental.

Alguns impostos han passat de tenir un paper cla-

rament recaptador a ser instruments amb objectius

netament mediambientals. De la mateixa manera,

també algunes contribucions o taxes han passat a ser

impostos, ja que el que s’obté amb la seva recaptació

sobrepassa el cost del servei que es pretén cobrir.

Així, hom pot argumentar que l’ampli potencial

reconegut als impostos per a millorar la qualitat del

medi ambient ha atorgat una legitimitat política

superior a la derivada dels esforços per augmentar el

nivell d’aquells impostos que poden ser justificats en

aquests termes. La capacitat de l’impost d’augmen-

tar o no els ingressos dependrà de la sensibilitat d’a-

quells que són gravats per l’impost o del nivell que

es fixi. Així, una elasticitat-preu elevada reduirà els

ingressos. 

Si bé és cert que existeix una visió optimista amb

relació a l’aplicació dels impostos ambientals, també

s’ha de fer esment al fet que es donen determinades

qüestions que n’afecten l’aplicació:

a) L’abast amb què aquestes mesures han estat

aplicades a la pràctica (si són tan eficients, per

què no s’utilitzen més àmpliament?).

b) El paper dels grups de pressió (lobbies) indus-

trials argumentant tant exempcions com

models alternatius de política mediambiental.

c) Dificultats de posar en pràctica la teoria (la

majoria de problemes mediambientals no es

presten a cap tipus de mesura del cost extern

marginal, de les reduccions marginals en els

beneficis privats nets, etc. que sigui fàcil de cal-

cular; així, la possibilitat de fixar un impost en

el nivell òptim esdevé difícil).

d) L’efectivitat dels instruments (molts instru-

ments semblen generar només respostes de

comportament inelàstiques).

El debat generat amb relació a l’aplicació de polí-

tiques fonamentades en les regulacions o instru-

ments econòmics ha estat substituït per una aproxi-

mació més pragmàtica. La discussió se centra en

quins instruments s’haurien d’escollir en l’aplicació

de la política mediambiental, els que es fonamenten

en resultats específics o en qüestions ideològiques.

El més freqüent és trobar posicions que donen argu-

ments a favor d’aproximacions mixtes.

Tendències generals en la utilització de
tributs ambientals en els països de la ue

Des del vè Programa d’acció mediambiental (1992) i

el Llibre Blanc de Delors sobre Creixement, Competi-

tivitat i Ocupació (1993), l’ús d’instruments econò-

mics ha estat més aviat limitat i sembla que han que-

dat més en un terreny teòric i de discussió que no pas

en la pràctica. Tanmateix, els avenços que s’han pro-

duït els darrers deu anys han estat molt significatius.

En alguns països, com és el cas dels països nòr-

dics, Holanda, França, Itàlia, Àustria, Alemanya, el

Regne Unit i Bèlgica, l’ús d’instruments econòmics

s’ha estès àmpliament. També les economies en

transició de l’Europa de l’Est, així com les economies

industrialitzades més avançades d’Àsia, han comen-

çat a aplicar aquest tipus d’instruments.

El primer informe sumari de l’ocde (1989) sobre

l’ús d’instruments econòmics ambientals per part

dels estats membres identificava l’aplicació de prop

de 150 instruments l’any 1987 –o de 100 si s’excloïen

les subvencions, les taxes purament administratives i

la responsabilitat jurídica (ocde, 1989). L’any 1994

l’ús d’aquests instruments havia augmentat més

d’un 50%, amb un major creixement de les taxes

sobre productes i dels sistemes de dipòsit previ.

Quatre estats membres incorporaven un impost

sobre el carboni o carboni-energia (Dinamarca,

Suècia, Holanda i Finlàndia7), tres països havien por-

tat a terme una reforma fiscal verda limitada (Di-

namarca, Suècia i Holanda) i sis països havien esta-

blert comissions oficials per a explorar noves oportu-

3
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nitats per a aquesta reforma (Bèlgica, Dinamarca,

Finlàndia, Holanda i Suècia8) o per a l’aplicació d’im-

postos ambientals en general. L’informe del 1999

(ocde,1999) posava de manifest un important aug-

ment en l’ús dels impostos i les taxes ambientals.

L’any 2000, dos països més han comptat amb aquest

tipus de comissions (Àustria i Irlanda).

L’any 2001 la majoria de països de la ue apliquen

impostos sobre el carboni (vuit). Nou estats membres

apliquen impostos sobre deposició de residus.

També està augmentant el nombre d’impostos sobre

productes com les piles, l’embalatge i els pneumàtics.

El gràfic 1 recull l’evolució dels ingressos derivats

dels impostos ambientals9 durant el període 1980-

1997. Durant aquest període, els ingressos per impo-

sició ambiental sobre els ingressos fiscals totals en

l’Europa dels 15 ha augmentat del 5,8% de l’any 1980

a un 6,8% l’any 1994. Aquest augment es deu, bàsi-

cament, a l’augment en els impostos sobre l’energia.

A partir del 1994 el percentatge s’ha mantingut més

o menys estable, i l’any 1997 va ser de 6,7%. Si bé es

tracta d’un percentatge molt petit en relació amb els

ingressos totals, cal remarcar el fet que hagi anat

augmentant en els darrers anys (vegeu el quadre 1).

Els impostos que recauen directament sobre la

contaminació i els recursos són força modestos si

tenim en compte el seu percentatge respecte del

total recaptat per imposició ambiental; tanmateix,

aquest percentatge està augmentant. Durant aquest

període hi ha hagut un augment d’un 51%, enfront

d’una reducció d’un 2% de la imposició sobre el

transport i d’un 10% dels impostos sobre l’energia.

En termes generals, l’augment en la recaptació per

imposició ambiental durant aquests disset anys ha

estat d’un 9%.
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Quadre 1

Impostos ambientals en relació amb la recaptació
fiscal total. 1990-1997

EU15 1990 1997 % canvi

Impostos sobre l’energia 4,708 5,184 10

Impostos sobre el transport 1,293 1,264 -2

Impostos sobre la contaminació 0,163 0,246 51

Impostos totals 6,174 6,706 9

Font: aema (2000).
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Font: aema (2000).

8. En aquest grup es trobarien també Noruega i el Canadà.

9. Les dades inclouen els ingressos obtinguts amb els impostos sobre

l’energia, el transport i la contaminació i els recursos, i se n’exclouen

els ingressos obtinguts amb les taxes.

05 (49-62)  3/11/04  13:28  Página 53



Amb relació als diferents estats membres, tal com

mostra el gràfic 2, el percentatge de l’any 1997 os-

cil·lava entre un 5,3% a Àustria i Alemanya i un

9,7% a Portugal. També s’observa com els impostos

sobre l’energia són els que representen un percen-

tatge més elevat a tots els països (representen més

del 75% dels ingressos per imposició ambiental en

l’Europa dels 15). D’altra banda, els impostos sobre el

transport, que representen un 20%, són significa-

tius en alguns països (Bèlgica, Dinamarca, Irlanda,

Holanda, Portugal i Finlàndia). Hi ha tres països en

els quals la imposició sobre contaminació és també

rellevant (Dinamarca, França i Holanda)10. Malgrat

que els impostos sobre contaminació i recursos

representen menys d’un 5%, el seu creixement en

termes de percentatge sobre la recaptació fiscal total

és significatiu i molt més gran que el creixement

dels impostos energètics (que augmenten un 10%) i

del transport (que disminueixen un 2%). A Espanya,

el percentatge dels ingressos derivats de la imposició

ambiental sobre el total fiscal recaptat és de prop

d’un 6% (per sota la mitjana europea). Cal observar

que més del 5% correspon a imposició energètica i

que pràcticament tota la resta correspon a la imposi-

ció sobre el transport.

Tot i que, com s’ha dit, l’èmfasi en la imposició

ambiental encara es posa en el transport i l’energia, hi

ha d’altres elements sobre els quals també recau l’im-

post que, poc a poc, van anant guanyant terreny. El

quadre 2 mostra els impostos i gravàmens ambientals

vigents en els diferents estats membres de la ue.

Alguns dels nous elements sotmesos a gravamen són

els impostos anuals sobre cotxes, diferenciats en fun-

ció de les característiques ambientals (Alemanya).

S’han establert impostos sobre residus dipositats en

abocadors (Àustria, Finlàndia, França, Grècia, Italià,

Suècia i el Regne Unit), que ja existien a Dinamarca i

Holanda l’any 1996. Un dels productes sobre els quals

no existia imposició eren els embalatges; en aquest

sentit, a Itàlia i a Àustria s’ha establert una taxa sobre

diferents tipus d’embalatges. També és nou l’impost

sobre pvc/phthalates que s’ha establert a Dinamarca i

la imposició sobre solvents al mateix país.
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Gràfic 2
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Estructura dels ingressos derivats de la imposició ambiental com a percentatge dels ingressos fiscals i les contribucions
socials en els països de la UE. 1997

Font: aema (2000).

10. Cal tenir en compte, però, que aquests tres països inclouen en els

impostos sobre contaminació els impostos per recollida d’escombra-

ries i els impostos per contaminació d’aigua; això fa que el percentatge

dels impostos sobre contaminació i recursos en relació amb la recapta-

ció fiscal total no sigui insignificant.
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Quadre 2

Impostos i gravàmens ambientals en la UE-15 (2000)

Font: elaboració pròpia a partir d’aema (2000) i ecotec (2001).

Imposició sobre AL AU BE DI ES FI FR GR HL IR IT LU PO RU SU

Combustibles motors

Béns de comerç interior (especials) X X X X X X X X X X X X X X X

Carboni/energia X X X X X X X

Sulfur X X X X X X

NOx X X X X

IVA X X X X X X X X X X X X X X X

Reserves/altres X X X X

Vehicles

Impost anual X X X X X X X X X X X X X X X

S/vendes X X X X X X X X X X X X X X

Commuting X X X X X X X

Cotxes empresa X X X X X X X X X X X X

Altres X X X X X X X

Inputs agrícoles

Pesticides X X X X

Fertilitzants X X X

Altres béns

Piles X X X X X

Bosses de plàstic X

Envasos no retornables X X X X X X X

Embalatges X X X X X X

Pneumàtics X X X

CFC i/o halons X

Càmeres no retornables X

Olis lubricants X X X X X

Contaminació per olis X X

Bombetes X X

Altres X X X X X X X X X

Residus

Taxa d’usuari X X X X X X X X X X X X X X

Residus X X X X X X X X X X

Residus perillosos X X X X X

Altres X X X X

Aigua

Taxa d’usuari X X X X X X X X X X X X X X X

Gravamen s/l’aigua X X

Gravamen s/efluents aquàtics X X X X X X X X X

Altres X X X X X X X X X

Transport aeri

Soroll/altres X X X X X X X X X X X
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Tendències generals en la utilització de
tributs ambientals en l’àmbit autonòmic

El sistema de finançament de les comunitats autòno-

mes de règim general o comú es troba regulat, fona-

mentalment, en els articles 157 i 158 de la Constitució

i a la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de

finançament de les comunitats autònomes (lofca),

que ha estat objecte de successives reformes. D’acord

amb aquest sistema, es preveuen com a recursos d’a-

quest grup de comunitats: els seus propis impostos,

taxes i contribucions especials; els impostos que

l’Estat els cedeix totalment o parcial; els recàrrecs

sobre els impostos estatals i altres participacions als

ingressos de l’Estat; els rendiments del seu patrimo-

ni i els ingressos de dret privat; el producte de les ope-

racions de crèdit; les transferències del Fons de com-

pensació interterritorial i altres assignacions amb

càrrec als pressupostos generals de l’Estat, com

també les multes i sancions imposades en l’àmbit de

la seva competència. 

L’anàlisi de la naturalesa d’aquest conjunt de pos-

sibles ingressos de les comunitats autònomes de

règim general permet concloure que la facultat d’es-

tablir tributs es configura, si més no des d’un punt

de vista qualitatiu, com la manifestació més rellevant

de la seva autonomia financera. Tanmateix, aquesta

facultat té una limitació, prevista en l’article 6.2 de la

lofca, que consisteix en el fet que aquestes comuni-

tats no poden establir tributs que recaiguin sobre

fets imposables ja gravats per l’Estat.

Així doncs, les comunitats autònomes de règim

comú es veuen obligades a cercar fets imposables

que prèviament no hagin estat objecte de gravamen

per part de l’Estat, tasca no gens fàcil atès l’ampli

ventall d’impostos directes i indirectes de titularitat

estatal. Aquesta circumstància, a la qual s’ha d’afegir

una preocupació pel medi ambient que es manifesta

d’una manera més o menys intensa a cada comuni-

tat autònoma, ha comportat que un dels àmbits d’ex-

pansió de la tributació autonòmica hagi estat l’ano-

menada tributació ambiental, de la qual es poden tro-

bar exemples en una bona part de les comunitats de

règim general.

Una anàlisi de la tributació ambiental autonòmica

ens permet establir que la majoria dels tributs

autonòmics de naturalesa ambiental tenen per objec-

te l’aigua, les emissions a l’atmosfera, la realització

d’activitats o la titularitat d’instal·lacions molestes o

de risc, i la producció de residus sòlids, essent l’aigua

l’element sobre el qual recauen la major part d’a-

quests tributs. En efecte, tal com mostra el quadre 3,

les comunitats autònomes de règim comú que han

implantat tributs sobre l’aigua són onze. 

El quadre 3 posa de manifest que Catalunya fou

capdavantera quan, l’any 1981, va establir l’increment

de tarifa de sanejament i el cànon de sanejament per

a usos domèstics i industrials. Aquestes figures tri-

butàries, el fet imposable de les quals era el consum

real o potencial d’aigua de qualsevol procedència per

raó de la contaminació que pogués produir, junta-

ment amb el cànon d’infraestructura hidràulica,

foren substituïdes, a partir del 2000, pel cànon de

l’aigua. Aquest és definit per la seva pròpia Llei regu-

ladora, com un impost amb finalitat ecològica, el fet

imposable del qual és l’ús real o potencial de l’aigua i

la contaminació que el seu abocament pot produir. 

Tanmateix, de l’anàlisi dels cànons vigents en les

diverses comunitats autònomes es conclou que, si bé

tots ells recauen sobre l’aigua, no tots graven el

mateix fet imposable. Els cànons de les comunitats

autònomes d’Andalusia i Canàries graven els aboca-

ments en sentit estricte; el de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears i el de la Regió de

Múrcia, el consum d’aigua pròpiament dit; mentre

que a la resta de comunitats es grava, tal com succe-

eix al cànon de l’aigua català, el consum d’aigua per

raó dels abocaments que s’hi vessen. 

El cànon d’abocament d’Andalusia i el de Canàries

tenen una clara vocació ambiental, encara que cal tenir

en compte que en aquesta segona comunitat no es

recapta. La quantitat a pagar per aquests cànons es

determina multiplicant la càrrega contaminant de l’a-

bocament, expressada en unitats de contaminació, pel

4
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valor que s’assigna a cada unitat. L’estructura d’aquest

tipus de tributs els fa aptes per a reduir els abocaments

a les aigües i, per tant, per a millorar-ne la qualitat. Ara

bé, alguns autors posen de manifest que els problemes

tècnics de mesurament i control, juntament amb uns

tipus impositius baixos que no traslladen totalment els

costos als agents contaminadors, han fet que la seva

eficàcia com a instruments incentivadors de canvis de

comportament hagi estat molt minsa.

Pel que fa als cànons de sanejament que graven el

consum d’aigua per raó dels abocaments, sembla que

el que pretenen les comunitats autònomes que els

han establert és combinar els objectius fiscals, estric-

tament recaptatoris, amb finalitats extrafiscals de

caràcter ambiental. Així, en aquests cànons es dife-

rencia entre el consum d’aigua per a usos domèstics

i el consum d’aigua per a usos industrials i, d’acord

amb el principi de qui contamina, paga, en la majoria

dels casos les tarifes que es fixen pel consum d’aigua

destinada a usos industrials són més elevades que

no pas les que s’apliquen al consum per a usos

domèstics, encara que la diferència no és gaire sig-

nificativa. Tanmateix, la finalitat incentivadora de

reducció de la contaminació no es troba present en

tots els cànons de sanejament. Així succeeix en el cas

dels cànons de les Illes Balears i de la Regió de

Múrcia, en els quals la base imposable únicament es

determina en funció del consum d’aigua, sense tenir

en compte la càrrega contaminant expressada en

unitats de contaminació, la qual cosa porta a con-

cloure que aquests dos cànons no poden ésser con-

siderats com a tributs ambientals. 

Amb relació a la tributació sobre les emissions a

l’atmosfera, es constata que, actualment, Galícia és

l’única comunitat autònoma que recapta un tribut

sobre aquestes emissions, ja que el cànon per l’emis-

sió de gasos contaminants a l’atmosfera de la Regió de

Múrcia està pendent de desenvolupament reglamen-

tari. L’impost gallec sobre la contaminació atmosfèri-

ca, que grava les emissions de diòxid de sofre i de diò-
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(*)Pendent de desenvolupament reglamentari.
(1) El cànon de sanejament, aprovat per la Llei 5/1981, ha estat substituït pel cànon de l’aigua (Llei 6/1999).
(2) La Comunitat Autònoma de Madrid va preveure un sistema de tarifes amb la finalitat de protegir les instal·lacions de sanejament i els recursos
hidràulics; regulat per la Llei 10/1993.
(3) El cànon de sanejament, regulat per la Llei 7/1994, ha estat substituït pel cànon de sanejament per abocaments d’aigües residuals, regulat per la
Llei 5/2000.
Font: Castillo, M.; Enciso, J. P., i Farré, M. (2002)

Quadre 3

Imposició ambiental en les CA de règim comú (anys d’implantació)

Aigua
Cànon Cànon Emissions Activitats molestes Prestacions Residus

sanejament abocaments a l’atmosfera o de risc turístiques

Andalusia 1994

Aragó 1997

Astúries 1994

Balears 1991 2001

Canàries 1990
(*)

Castella-la Manxa 2000

Catalunya 1981(1) 1997 1993

Extremadura 1997

Galícia 1993 1995

Madrid 1984(2)

Múrcia 2000 1995(*) 1995(*)

Rioja 1994(3)

València 1992
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xid de nitrogen a l’atmosfera d’acord amb una tarifa

progressiva de tres trams, és un dels tributs propis de

les comunitats autònomes que té més caràcter

ambiental. Ara bé, al mateix temps, tal com assenya-

len Gago i Labandeira (1999), d’una banda, els límits

d’emissió tan elevats que preveu fan que l’esmentat

impost acabi recaient sobre un grup molt reduït d’a-

gents contaminadors i, d’una altra, els tipus de grava-

men tan suaus que fixa fan que sorgeixin dubtes res-

pecte a la seva veritable eficàcia ambiental. 

La imposició sobre activitats i instal·lacions que

incideixen sobre el medi ambient ha estat un dels

grups de tributs ambientals que ha originat més con-

flictivitat des del punt de vista jurídic. En aquest sen-

tit, l’impost de Castella-la Manxa sobre determina-

des activitats que incideixen al medi ambient, el gra-

vamen sobre els elements patrimonials afectes a

activitats de risc i situats al territori de Catalunya,

l’impost d’Extremadura sobre les instal·lacions que

incideixen al medi ambient i l’impost de les Illes

Balears sobre instal·lacions que incideixen al medi

ambient han estat recorreguts davant del Tribunal

Constitucional, si bé, fins ara, només aquest últim

tribut ha estat declarat inconstitucional. 

L’objectiu comú d’aquests tributs és gravar les

activitats, o les instal·lacions afectes a determinades

activitats, que es considera que incideixen negativa-

ment al medi ambient, però el fet imposable de

cadascun d’ells presenta peculiaritats. De tots tres

tributs, el que té el fet imposable més ampli és el gra-

vamen català sobre els elements patrimonials afectes

a activitats de risc, que grava des d’instal·lacions,

estructures o magatzems destinats al dipòsit o trans-

port de substàncies perilloses, fins a aeroports, pre-

ses hidràuliques, centrals nuclears o instal·lacions i

estructures destinades al transport o subministra-

ment d’energia elèctrica. Amb una finalitat similar,

l’impost d’Extremadura sobre les instal·lacions que

incideixen al medi ambient grava la titularitat dels

elements destinats a activitats de producció, emma-

gatzematge, transformació i transport efectuat pels

elements fixos del subministrament d’energia elèc-

trica, així com els elements fixos de les xarxes de

comunicacions telefòniques o telemàtiques. 

Tanmateix, i a diferència dels tributs als quals s’a-

caba de fer esment, l’impost de Castella-la Manxa

sobre determinades activitats que incideixen al medi

ambient no grava la titularitat dels elements patri-

monials afectes a la realització d’activitats que inci-

deixen al medi ambient, sinó la contaminació pro-

duïda per la realització de certes activitats. El seu

objectiu és internalitzar els costos externs generats i,

d’aquesta manera, compensar qui suporta les conse-

qüències de la degradació de l’entorn, encara que és

difícil mesurar els costos externs generats. 

La naturalesa de les activitats gravades per l’im-

post de Castella-la Manxa –producció d’energia

nuclear, emmagatzematge de residus i emissions de

diòxid de sofre i diòxid de nitrogen– fa que aquest

impost també tingui relació amb la tributació sobre

residus i la tributació sobre la contaminació atmosfè-

rica. Tot i el seu perfil ambiental, les característiques

d’aquest impost fan que se’n pugui qüestionar l’e-

fectivitat pel que fa a la millora de la qualitat del

medi ambient, atès que la tarifa que s’aplica a les

emissions de diòxid de sofre i diòxid de nitrogen és

més baixa que no pas la que preveu l’impost gallec

sobre la contaminació atmosfèrica. 

També és una activitat, si bé no pot ésser concep-

tuada com a molesta o de risc, l’objecte de la popu-

larment coneguda com ecotaxa. Aquest tribut, la

recaptació del qual es destina, exclusivament, a fina-

litats de millora ambiental, grava les estades fetes en

empreses turístiques, qualsevol que sigui el seu

domicili fiscal, sempre que l’establiment estigui

situat al territori de les Illes Balears. És indubtable

que l’ecotaxa, malgrat la polèmica que ha originat,

obre un nou àmbit de creació de tributs ambientals.

Tanmateix, entenem que la caracterització d’un

impost d’aquesta naturalesa i les mateixes diferèn-

cies entre comunitats autònomes fan que no sempre

sigui adequat configurar-lo com un tribut autonò-

mic, atès que en una mateixa comunitat autònoma

poden haver-hi municipis on l’impacte ambiental

del turisme és més elevat respecte d’altres. 

En matèria de tributació sobre residus sòlids es
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constata que, d’entre el conjunt de comunitats autò-

nomes de règim comú, Catalunya és l’única que té

un tribut amb vigència efectiva en aquest àmbit, el

fet imposable del qual és la prestació de serveis de

reciclatge, tractament i eliminació de residus, reser-

vats al sector públic. La Regió de Múrcia, per la seva

banda, ha dissenyat el cànon per la producció i abo-

cament de residus sòlids industrials, de marcat con-

tingut ambiental, l’import del qual es determina

multiplicant la càrrega contaminant dels residus,

expressada en unitats de contaminació, pel valor

assignat a cada unitat. Tanmateix, aquest cànon es

troba actualment pendent de desenvolupament

reglamentari. 

Conclusions

La constatació que Catalunya és l’única comunitat

autònoma on s’està recaptant un tribut que recau

sobre els residus i l’estudi de la realitat europea per-

meten assenyalar que el camp de la imposició sobre

productes en funció dels residus que generen és,

possiblement, l’àmbit en què és més factible la crea-

ció de nous tributs per part de les comunitats autò-

nomes. Tanmateix, creiem que en la configuració

d’aquests nous tributs no només s’hauria de tenir en

compte la quantitat dels residus sinó, fonamental-

ment, les seves característiques. 

Precisament, ha estat el tipus de residu generat el

que han tingut en compte diferents països europeus

a l’hora de crear tributs de naturalesa ambiental,

entre els quals ens semblen d’especial interès, per la

seva singularitat, els següents: la taxa holandesa

sobre residus que grava la compra d’electrodomès-

tics i aparells electrònics, els ingressos de la qual es

destinen al finançament del servei d’eliminació d’a-

quests residus; la tributació de Finlàndia, Suècia i

Dinamarca sobre pneumàtics, en la qual s’estableix

una taxa sobre els pneumàtics de vehicles amb l’ob-

jectiu d’assegurar-ne la reutilització o el reciclatge i

en què la recaptació s’utilitza, principalment, per a

finançar el servei de recollida i reciclatge dels

pneumàtics; la imposició sobre recipients no reuti-

litzables i materials no reciclables, com és el cas de

la taxa alemanya i danesa sobre plats, gots i coberts

de plàstic; la taxa d’embalatge sueca o danesa que

recau sobre embalatges de plàstic, metall i cartró

amb diferents tipus impositius cadascun d’ells o la

taxa belga en què es grava l’embalatge de determi-

nats productes com la tinta, la cola, els dissolvents i

els pesticides d’ús professional. Pensem que és con-

venient destacar la finalitat incentivadora de com-

portaments respectuosos amb el medi ambient d’a-

quests tributs, més que no pas recaptadora.

Darrerament, la Comunitat Autònoma de Madrid

ha establert un recàrrec sobre el preu de la benzina

amb l’objectiu de finançar despeses de sanitat i de

medi ambient; tanmateix, la seva novetat fa que no

hagi estat possible incorporar en el text final el seu

desenvolupament. Sens dubte, el nou impost, creat

en l’aplicació de la recentment aprovada Llei de ces-

sió de tributs, obre un nou camp d’aplicació per a la

resta de comunitats autònomes. Tot i així, caldrà

esperar-ne el desenvolupament, ja que sembla que

l’augment de preus que comportarà no serà absorbit

per les empreses petrolieres, les quals ja han mani-

festat que repercutiran l’impost sobre el consumidor

final, cosa que contribuirà a augmentar el diferencial

d’inflació autonòmic.

Però, a banda de la possibilitat de crear nous tri-

buts, pensem que hi ha una altra línia d’actuació,

que consisteix a ambientalitzar els ja existents. L’a-

nàlisi de l’estructura dels tributs autonòmics de

caràcter ambiental actualment vigents ens permet

concloure que, llevat d’algunes excepcions, la majo-

ria d’ells no promouen canvis de comportament.

Així doncs, pensem que caldria adaptar les estructu-

res fiscals que ja existeixen a objectius mediambien-

tals, ja sigui augmentant els tipus de gravamen,

millorant les tècniques de mesura de la base impo-

sable o redefinint el mateix fet imposable.

Considerem que aquesta conclusió, aplicable a totes

les comunitats autònomes, és especialment vàlida

per a Catalunya, que ha estat una de les comunitats

5
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capdavanteres a l’hora d’establir tributs mediam-

bientals i que n’ha fixat en la majoria dels diferents

àmbits d’aquesta tributació.
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