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COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH  

Què és compensar emissions de GEH? 

Comprar reduccions d’emissions de GEH que s’han fet en un 

altre lloc 

Exemples d’emissions que es poden compensar:  

•Emissions que genera una organització 

•Emissions que genera un esdeveniment  p.ex: 

•Emissions que genera un ciutadà per la seva activitat 

•Altres: p.ex emissions associades a la publicació de documents 

Aquest mecanisme permet a organitzacions o ciutadans compensar 

aquelles emissions de GEH que anualment no ha pogut reduir amb 

mesures internes 
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L’escalfament del planeta és 

un problema global 

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH  

Lògica de la compensació en canvi climàtic 

Per què parlem de compensació com una manera de 

reduir emissions que generen el canvi climàtic? 

Per tant cada tona de GEH reduïda en qualsevol lloc del planeta, contribueix a 

limitar l’escalfament global. 

al contrari que altres problemes d’escala 

local (com la contaminació aire a les ciutats) 
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Les reduccions d’emissions que es poden comprar per a compensar 

emissions de GEH, no es compren tal qual, si no que es compren com a 

crèdits de GEH. 

Què és 1 crèdit de GEH? 

És una reducció d’emissions que equival a 1 tCO2 equivalent reduïda 

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH  

Què és 1 crèdit de GEH? 

1 tCO2 

equivalent 

reduïda 

= 
1 crèdit 

GEH  

€ / crèdit 

GEH 
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Quins tipus de crèdits de GEH es poden comprar? 

Al mercat hi ha molts tipus de crèdits 

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

Tipus de crèdits de GEH 

Mercat regulat  

Els mercats regulats es creen per 

donar compliment a compromisos 

obligatoris 

Mercat voluntari 

El mercat voluntari funciona fora dels 

règims regulats i permet a 

organitzacions i individus l’adquisició 

de crèdits per compensar les seves 

emissions d’una manera voluntària. 
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• Programa voluntari compensació emissions GEH 
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 Els crèdits del mercat voluntari comentats anteriorment són per compensar emissions amb 

projectes que es desenvolupen en països tercers: països en desenvolupament o països 

emergents. 

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

 Programa voluntari de compensació 

Mercat voluntari 

 L’OCCC ha posat en marxa un Programa per tal de poder compensar voluntàriament 

emissions de GEH mitjançant projectes de reducció d’emissions de GEH que tinguin 

lloc a Catalunya 

 Programa voluntari de 

compensació d’emissions 

de gasos amb efecte 

d’hivernacle 



9 

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

 Programa voluntari de compensació 

Funcionament 

Com es genera un crèdit de GEH en el Programa? 

Presenta un projecte reducció emissions GEH 

Avalua la proposta 

Entitat externa Verificació tones GEH reduïdes 

Entitat de 

compra-venda de 

crèdits GEH 

Registre crèdits GEH per part del 

promotor 

Promotor 

OCCC 

 CO2 
Promotor Implementació i reducció GEH 

Comprador Adquisició dels crèdits de GEH i certificat 

1 

2 

1 
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COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

Programa voluntari de compensació 

Qui pot actuar com a promotor de projectes de reducció 

d’emissions? 

Entitats, associacions, fundacions o organitzacions no governamentals 

que duguin a terme una tasca social a Catalunya 

Convocatòria 2016 

1 
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COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

Programa voluntari de compensació 

Convocatòria 2016 

Reduir emissions del sectors difusos (transport, 

habitatge, etc). Resten exclosos els projectes que tenen 

lloc a les instal·lacions subjectes al RCDE (generació 

d'electricitat, grans indústries, etc). 

Plantejar accions que vagin més enllà de l’estricte 

compliment de la normativa. 

Suportar l'estimació de la reducció d'emissions de 

GEH del projecte amb una metodologia de càlcul. 

   Addicional 

   +  -  
 

  
 

 

Requisits dels projectes 

Comportar una reducció d’emissions de GEH que sigui 

quantificable, verificable i permanent.  CO2 
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COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

 Programa voluntari de compensació 

Reducció d’emissions d’òxid nitrós en sòls agrícoles a través 

del canvi en la gestió dels fertilitzants. 

Convocatòria 2016 

Tanmateix qualsevol promotor pot proposar noves metodologies 

Metodologies aprovades per l’OCCC (fins al moment) 

Reemplaçament de calderes de calefacció i ACS que utilitzin 

combustibles fòssil per calderes de biomassa. 

Canvi de vehicles convencionals per vehicles elèctrics que 

funcionin amb energia 100% renovable. 

Millora del comportament energètic d’edificis  

M1 

M2 

M3 

M4 

2 
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• Principis per a compensar emissions GEH 
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COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

Principis de la compensació  

Compensar amb garanties 

Reduir primer, després compensar 

Compensar amb transparència  

Calcular emissions amb metodologies reconegudes   

 

 

 

1 

2 

4 
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EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  

 Principis 

1. Establir l’abast de l'organització/ activitats/ etc que vol compensar les emissions 

Fonts emissió 

Per exemple: Consum 

combustibles transport propi 

...... 

Dades activitat 

litres diesel/ any 

..... 

Factors emissió 

(factor conversor de la dada 

activitat a emissions)  

gCO2 equiv /litres,.... 

2. Identificar (exemple per a organitzacions): 

Com es calculen les emissions que es volen compensar és fonamental. 

Depenent de com es faci el càlcul el resultat pot ser diferent.  

En aquest sentit, aquest càlcul és recomanable que es basi en 

metodologies reconegudes (ISO 14064, GHG Protocol, etc) 

 Calcular emissions amb metodologies reconegudes  

1 



16 

Una vegada calculat l’impacte en emissions, primer caldria reduir 

internament les emissions i després, si es vol, compensar les emissions 

que no s’han pogut reduir.  

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

Principis  

 Reduir primer, desprès compensar  

tCO2 equiv 

Any 2 Any 3 Any 4 Any 1* 

Reducció 
emissions GEH 

Compensació 
emissions GEH 

*Any referència 1 
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COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

Principis  

 

La publicitat sobre la compensació ha de ser clara i transparent, per a que 

qualsevol interessat entengui l’abast de l’actuació i els criteris utilitzats. 

 

És recomanable que estigui sempre acompanyat de:  

•la metodologia del càlcul d’emissions i de l’abast d’emissions 

incloses, 

•de l’any o període de les emissions compensades,  

•de les mesures de seguiment de les emissions i les mesures de 

reducció directa d’aquestes que s’hagin emprès per part de 

l’organització o l’individu, o s’hagin implementat pel producte o servei 

en qüestió.  

•A més, es recomana que la informació sobre el tipus de crèdits 

utilitzats i la naturalesa del projecte hauria d’estar disponible.  

Compensar amb transparència  
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Moltes gràcies 

30 setembre de 2016 

Marta Hidalgo 

Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic 

marta.hidalgo@gencat.cat 

Web Oficina Catalana Canvi Climàtic / apartat compensació 

compensació.tes@gencat.cat 

93 444 50 00 

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/programa-voluntari-de-compensacio-de-gasos-amb-efecte-dhivernacle/
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Informació addicional 
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COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

Principis  

 Compensar amb garanties 

Els mercats regulats es creen i es regulen 

per règims de compliment obligat. 

El mercat voluntari funciona fora dels règims regulats i 

permet a organitzacions i individus l’adquisició de crèdits 

per compensar les seves emissions d’una manera 

voluntària. Els estàndards del mercat voluntari, neixen 

generalment d'una iniciativa privada, per part de 

col·lectius empresarials o ONG, per a: 

- agilitzar els procediments existents en el mercat regulat 

o  

- cobrir els nínxols que aquests no cobreixen (quant a 

sectors, tecnologies, països...).  

Crèdits mercat regulat:  

Crèdits generats via la realització de 

projectes de reducció d’emissions, sota 

el marc del Protocol de Kyoto 

- CER (Certified Emission 

Reductions), via l’Estàndard del 

Mecanisme de Desenvolupament Net 

(http://cdm.unfccc.int/), i 

- ERU (Emission Reduction Units) via 

l’Estàndard d’Aplicació Conjunta 

(http://ji.unfccc.int/)  

 

Crèdits generats pel Règim Europeu 

del Comerç de Drets d'Emissió:  

- EUA (European Unit Allowance) 

Crèdits mercat voluntari. Alguns exemples: 

- VER-GS (Voluntary Emissions Reduction- Gold 

Standard) generats per projectes voluntaris de 

reducció emissions d’acord amb l’estàndard Gold 

Standard. 

- VCU (Verified Carbon Unit) generats per projectes 

voluntaris de reducció emissions d’acord amb 

l’estàndard Verified Carbon Standard. 

Mercat regulat  Mercat voluntari: 
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Reduccions reals 

Reduccions quantificables 

Reduccions permanents 

Reduccions addicionals 

Reduccions quantificades sota un marc tècnic rigorós. Paper de les 

auditories per terceres parts  

Reduccions úniques i registrades 

Evitar la doble comptabilitat 

Beneficis addicionals: desenvolupament sostenible, beneficis socials 

per a la comunitat, no afectar a altres vectors ambientals 

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 

Principis  

 Compensar amb garanties 

Principals criteris per a compensar amb garanties en el mercat voluntari: 


