
                                                                                                                      

Més i millor política fiscal mediambiental 

És un fet més que demostrat que el nostre planeta està patint els efectes de l'acció humana. 

El medi ambient s'està veient ressentit per diverses causes que amenacen greument el futur 

del món tal i com el coneixem fins ara. La generació de residus, la desforestació massiva i la 

contaminació atmosfèrica són només tres de les causes que posen la Terra i a la humanitat 

en perill. 

Des de la JSC ja hem manifestat que un dels nostres pilars bàsics és l'ecologisme. Cal 

reconduir la societat cap a un nou model que doni a la política mediambiental la importància 

i la prioritat que mereix. Una de les formes que té el sector públic per condicionar els nivells 

de contaminació i limitar-los sense paralitzar el progrés de les societats és l'ús de la fiscalitat 

mediambiental, la qual és un conjunt d'impostos que s'apliquen sobre diferents activitats i 

productes. Aquests impostos es classifiquen en tres categories: impostos sobre els 

transports, sobre la contaminació (contaminació d'aigües i aire), i sobre l'energia (emissions 

CO2, hidrocarburs...), dels quals els darrers són els que tenen més poder recaptatori. Els 

impostos compleixen un doble objectiu: per començar elimina les externalitats que crea els 

efectes nocius de la contaminació i pot reduir els nivells de contaminació de forma 

important, i finalment suposen una font d'ingressos a les arques públiques. 

Actualment, aquests impostos no suposen només un 6,1% del total d'ingressos fiscals i un 

2,4% del PIB a tota la UE_27, però el més greu de tot és la situació d'Espanya, on aquests 

impostos només representen un 4,8% del total d'impostos recaptats i un 1,6% del PIB, 

convertint a Espanya en el país de la Unió Europea amb la pressió fiscal mediambiental més 

baixa. Això vol dir que aquest país encara té molt marge per endavant per aplicar impostos 

d'aquesta mena, sobretot pel que fa als impostos sobre transport i sobre la contaminació, 

els quals representen un 16,6% i un 2,1% del total d'impostos mediambientals, segons 

estudis publicats per la Fundación Alternativas.  

Aquests impostos representen una font d'ingressos potencials per les administracions 

públiques, però el que veritablement es busca amb aquests impostos és limitar el màxim 

possible aquelles activitats que posin en perill el nostre planeta. Aquests impostos s'han de 

destinar a seguir combatent canvi climàtic i la contaminació de la Terra. Per exemple, és 

poden donar més fons a la investigació per part dels diferents agents per una tecnologia que 

sigui més respectuosa amb el medi ambient.  

Per tot això, reclamem als governs de Catalunya i Espanya, així com al nostre propi partit, 

que aposti per una política fiscal mediambiental que faci incrementar la pressió fiscal 

mediambiental, i que aposti per reformes que s'emprin per reduir el nivell de contaminació 

del nostre planeta, com també canviar la mentalitat dels principals agents socials fent que es 

respecti el creixement sostenible, el medi ambient i el futur del planeta i dels éssers vius que 

hi habitem. 


