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Moció 7.6.
CP 17-12-2021
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CS A L'AJUNTAMENT DE
TARRAGONA PER INSTAR A LA SUSPENSIÓ DE L'IMPOST DE CO2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3321352 60T35-NIGZL-J5SM9 2A2E91FC6A9D1F89890A63483A26BFBB61745962) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Davant la posada en marxa de l' impost propi d' emissions de CO2 per part de la
Generalitat de Catalunya, des de la ciutadania i des de diferents plataformes
organitzades s' ha rebutjat aquesta mesura i s' ha urgit a buscar solucions a les
problemàtiques mediambientals que no gravin amb més impostos a la ciutadania.

Un argument afegit per rebutjar aquesta mesura és l'agreujant que suposa fer-ho en el moment
actual, ja que la crisi econòmica causada per la pandèmia, que ha reduït el PIB de Catalunya en
un 9% i ha elevat l'atur al 14%, està molt lluny d'haver estat superada; per aquest motiu, en un
context de caiguda en picat de la renda de les famílies i de dificultats sense fi per als autònoms i
les empreses, no és el moment per carregar a les seves butxaques un nou impost, que només
empitjorarà la ja difícil situació econòmica que viuen i pateixen.
A això cal afegir que l' esmentat impost no és en veritat un impost verd, per molt que pretengui
disfressar-se així. Es tracta d'una figura impositiva mal dissenyada, que no és ni progressiva, ni
equitativa, ni justa i que no està estructurada per reduir les emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle. No incentiva una menor contaminació, en no guardar la imprescindible correlació
entre la quota a pagar i els efectes contaminants de l' ús del vehicle, atès que les famílies, els
autònoms i les empreses pagaran la mateixa quota independentment dels quilòmetres que recorrin
o del combustible que utilitzin. I estaran més penalitzades aquelles famílies de rendes baixes que
no es poden permetre el luxe de canviar de vehicle, però que tampoc tenen una alternativa
mitjanament viable de transport públic, cosa que és encara més sagnant en l'àmbit rural, on moltes
vegades les alternatives al vehicle privat són inexistents.
Aquest impost, que va ser aprovat en la Llei d'Acompanyament de 2020, ja va ser objecte d'un
ajornament de la seva entrada en vigor en virtut del Decret llei 33/2020, de 30 de setembre, de
mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de
tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i en l'àmbit
pressupostari i administratiu. Aquest decret llei, que va ser convalidat pel Ple del Parlament en
la sessió del 21 d'octubre del 2020, constitueix una prova inequívoca que el Govern era conscient
que la calamitosa situació econòmica no aconsellava posar en vigor aquest impost.
Com que la situació econòmica segueix sent igual de difícil, i que la incipient recuperació és molt
lenta i fràgil, assistim amb sorpresa i estupor a l'anunci del Govern que aquest impost ha entrat en
vigor l'1 de setembre de 2021.
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Davant la difícil situació global, que afecta de ple a la nostra ciutat, com a representants públics,
considerem que el nostre consistori s'ha de pronunciar i rebutjar aquesta mesura.
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Per tot això el Ple de l' Ajuntament de Tarragona acorda:

ACORDS:

1) Instar el Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l'Impost d'Emissions de Diòxid de
(TCAT)
10:39:51 +01'00'
47767367R
Data:Vehicles
2021.12.09de Tracció Mecànica meritat en els exercicis 2020 i 2021 i declarar
Carboni dels
(TCAT)
Vilaltellaextingida
- DNI 47767367R
l'obligació
per als subjectes passius d'aquest impost, ordenant a
Fuente Vilaltellatributària
- DNI
Fuente l'Agència per
Lorena
de
la
Tributària de Catalunya a que retorni d'ofici als contribuents les quantitats que
Signat digitalment
Lorena de
hagilaingressat per aquest concepte amb els interessos que corresponguin.

2) Prioritzar mesures mediambientals basades en la conscienciació i l' incentiu de mesures
de mobilitat sostenibles que no tingui per objecte principal perjudicar econòmicament
empreses i famílies.

Lorena de la Fuente Vilaltella
Portaveu del Grup Municipal Ciutadans Tarragona
Desembre de 2021.
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