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Síntesi

El Protocol de Kyoto (PK) representa una fita ex-
traordinària i sense precedents en l’àmbit de la
protecció del medi ambient. D’una banda, obli-
ga els països industrialitzats a reduir les emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle i, de l’al-
tra, introdueix una flexibilitat que representa
una tendència decidida cap a la integració de l’a-
nàlisi econòmica en les polítiques ambientals
(Grubb et al., 1999).

El PK permet que els països industrialitzats pu-
guin escollir entre diversos mitjans que perme-
tin disminuir la demanda global d’activitats
emissores, amb un cost més petit i una efectivi-
tat més elevada, entre els quals destaca la creació
d’un mercat d’unitats de carboni (drets d’emis-
sió o de reduccions d’emissions). Les virtuts teò-
riques del comerç de drets d’emissió ja han estat
reconegudes des de fa diverses dècades –els ele-
ments bàsics varen ser identificats per Coase
(1960)–, però el PK és el primer instrument de
dret internacional que avança en el debat sobre
l’ús dels instruments econòmics per a la protec-
ció del medi ambient, deixant enrera la discus-
sió sobre la conveniència o no de la seva utilitza-
ció i posant l’accent en la manera com han de ser
aplicats.

El PK preveu la creació d’un mercat internacio-
nal de comerç de tones de CO2 equivalent1 amb
diferents orígens que (i) podran ser assignades
ex ante com a drets d’emissió o (ii) podran néi-
xer com a resultat d’una verificació ex post de la
reducció d’emissions d’un projecte específic so-
bre la base del que podria haver passat si el pro-
jecte no hagués tingut lloc (business as usual sce-
nario).

El comerç d’emissions: la seva aplicació a Ca-
talunya
El comerç d’emissions és un dels mecanismes
flexibles previstos en el PK. Es tracta d’un meca-
nisme de mercat, la finalitat última del qual no
és la de reduir per si mateix les emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle, sinó la de rebaixar
el cost global del compliment de les restriccions
d’emissió imposades pel Protocol. El sistema de
comerç d’emissions parteix de l’establiment
d’un límit màxim global imperatiu d’emissions,
que actua com a objectiu ambiental a assolir i
que és distribuït entre els diferents participants
en el sistema de comerç en forma d’unitats d’e-
missió. Els participants que aconsegueixen re-
duir les seves emissions per sota de les unitats
assignades poden vendre les unitats excedents a
d’altres participants que les necessitin, bé per
haver-ne rebut menys de les que necessitaven,
bé per augments en les seves emissions.

L’eficiència del sistema es basa en dues premis-
ses: la primera, que tendiran a reduir les seves
emissions aquells participants amb uns costos
de reducció més petits; la segona, que el preu
pagat per l’adquirent de les unitats excedents
serà més petit que el cost de reducció directe de
les emissions. El preu de la unitat d’emissió re-
flectirà, doncs, el cost estàndard de reducció.
Com que només es comercia per sota del límit
màxim global establert, l’objectiu ambiental
queda garantit. El comerç d’emissions com a
mecanisme de mercat ha estat experimentat
amb èxit en diferents iniciatives als Estats Units,
a partir dels anys setanta2.
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2. Programes com l’Offset Policy de la Environmental Protection
Agency (EPA), de l’any 1977, o el Programa Acid Rain, introduït per la
modificació de 1990 de la Clean Air Act i el RECLAIM a Califòrnia (en
aquests dos darrers casos els gasos varen ser l’NOx i l’SO2) – The Uni-
ted States Experience with economic incentives for protecting the
environment, National Center for Environmental Economics, US EPA,
Washington, 2001.

1. La tona de CO2 equivalent (tCO2e) és la unitat de mesura comuna a
tots el gasos amb efecte d’hivernacle, fruit de la conversió de la resta
de gasos al patró CO2 en funció d’un factor de conversió obtingut a
partir del potencial d’escalfament de cadascun d’ells.
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El PK preveu l’inici del comerç d’emissions a es-
cala mundial a partir del primer període de
compliment (2008-2012). No obstant això, i
malgrat les incerteses que hi va haver amb rela-
ció a la seva entrada en vigor3, la Unió Europea
ha aprovat la Directiva 2003/97 en matèria de co-
merç d’emissions4, amb l’objectiu de crear un sis-
tema propi i independent que ha entrat en vigor
l’any 2005. Aquest sistema s’integrarà en el marc
més ample del PK a partir del 2008, inici del pri-
mer període de compliment, quan aquest Proto-
col entri en vigor.

Els trets més significatius de la directiva de comerç
d’emissions de la Unió Europea són aquests:

• Inicialment (període 2005-2007) només co-
breix les emissions de CO2, deixant per al pe-
ríode 2008-2012 la possible inclusió de la res-
ta de gasos amb efecte d’hivernacle.

• Les entitats participants seran inicialment les ti-
tulars d’instal·lacions de combustió significati-
ves, en els sectors de la generació d’electricitat i
calor, siderúrgia, refineria d’hidrocarburs, ci-
ment, productes ceràmics, paper i pasta de pa-
per. Altres sectors emissors –com l’alumini o el
químic– podrien ser-hi inclosos més endavant.

• Les unitats de carboni seran atribuïdes als par-
ticipants gratuïtament en el primer període de
comerç (2005-2007), amb la possibilitat que
els Estats membres optin per subhastar-ne fins
a un 5%. En el segon període, com a mínim el
90% de les unitats s’atribuiran gratuïtament.
La resta podrà ésser atribuïda a canvi de preu,
mitjançant subhasta.

• Les instal·lacions afectades hauran de disposar
d’un permís per emetre CO2 (que pot estar in-

clòs a la seva llicència d’activitat), però l’obten-
ció del qual estarà condicionada a l’acreditació
d’un sistema fiable de monitoratge i de control
de les emissions de CO2. L’obtenció del per-
mís serà requisit previ per a l’assignació de les
unitats de CO2.

S’estableixen sancions pecuniàries en cas d’insu-
ficiència d’unitats amb relació a les emissions re-
als (40 o 100 euros el primer i segon període de
compliment, respectivament).

L’objectiu de reducció que recull el PK per al con-
junt de la Unió Europea és d’un 8% respecte les
emissions de l’any 1990. Aquest objectiu ha estat
objecte de redistribució entre els Estats membres
(l’anomenada ‘bombolla’ comunitària), en funció
de diversos paràmetres indicatius del seu grau de
desenvolupament i de negociacions entre els Es-
tats membres. L’Estat espanyol pot augmentar el
seu nivell d’emissions en un 15% amb relació als
nivells de 1990, objectiu que ha de ser assolit du-
rant el primer període de compliment4. No obs-
tant això, segons els inventaris corresponents a
l’any 2001, l’Estat espanyol hauria augmentat les
seves emissions i superat l’objectiu previst.
Aquest objectiu ha estat assumit a escala estatal,
sense que s’hagi tingut en compte cap tipus de re-
distribució interna d’objectius basada en criteris
territorials (‘bombolla’ espanyola).

Amb vista a l’aplicació pràctica de la Directiva
2003/97, cada Estat membre ha hagut d’elaborar
un Pla Nacional d’Assignació, document base
per a l’atribució de les unitats de carboni als par-
ticipants en el sistema de comerç d’emissions.
Atès que els sectors participants en el mercat eu-
ropeu només són responsables d’una porció de
les emissions de CO2, cal determinar diferents
magnituds quantitatives prèvies a l’atribució
concreta d’unitats:

• De l’objectiu total marcat per l’Estat espanyol,
quantes tones de CO2e corresponen al CO2 i
quantes a la resta de gasos amb efecte d’hiver-
nacle.
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3. La ratificació del PK per part de Rússia durant l’any 2004, amb la qual
s’ha pogut arribat a la ratificació per part de països que representen el
55% de les reduccions d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,
permet que el PK entri en vigor el dia 16 de febrer de 2005.
4. Directiva 2003/97 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’oc-
tubre de 2003, que estableix un esquema de comerç d’emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle a la Comunitat Europea i que modifica
la Directiva 96/61 del Consell. Diari Oficial de la Unió Europea L275,
de 25 d’octubre de 2003.
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• Del total objectiu de tones de CO2, quantes
s’atribueixen als sectors inclosos a la directiva i
quantes a la resta de sectors no inclosos (esca-
la macro).

• Del total objectiu dels sectors inclosos, quan-
tes s’atribueixen a cada sector (escala meso).

• Dins de cada sector, quantes unitats s’atribuei-
xen a cada instal·lació en concret (escala micro).

Hi ha diferents metodologies proposades per a
l’assignació de les unitats, en funció del punt de
partida (top-down, bottom-up) o en funció de la
consideració del potencial econòmic, tecnològic
o de mercat de cada tipus d’instal·lació. La Unió
Europea ha de vetllar perquè els Plans Nacionals
d’Assignació s’elaborin basant-se en criteris ho-
mogenis, per tal que s’evitin distorsions a la com-
petència en el mercat interior o hi hagi discrimi-
nacions entre els operadors de la Unió. Es preveu
també que siguin beneficiades en l’assignació
aquelles empreses que hagin estat més actives en
la reducció de les seves emissions des de l’any
base de 1990 (reconeixement de l’early action).

En tot cas, en un entorn de restricció de la capa-
citat d’emetre CO2, convertit en un bé escàs,
l’assignació de les unitats entre els diferents sec-
tors, subjectes o instal·lacions causants de les
emissions és un exercici d’assignació de costos
per defecte:

• Les instal·lacions hauran d’adquirir en el mer-
cat aquelles unitats necessàries per a la seva
producció que no els hagin estat assignades
d’entrada.

• Si no vol veure’s exclòs del mercat internacio-
nal de comerç d’emissions previst al PK, l’Estat
espanyol haurà d’adquirir a altres països uni-
tats suficients per cobrir les emissions reals
produïdes per sobre de l’objectiu fixat pel PK i
la «bombolla europea».

Les empreses hauran de comptar amb el cost del
CO2 en les seves unitats de producció. Aquest
cost haurà d’ésser més reduït com més eficients
siguin les seves instal·lacions en termes d’emis-

sions. En determinats sectors pot existir un risc
de pèrdua de competitivitat o deslocalització
d’activitats, en la mesura en què aquest cost ad-
dicional de CO2 sigui inexistent o més baix en
altres països.

És probable que l’Estat espanyol, en el seu con-
junt, no pugui assolir els objectius comprome-
sos. La càrrega de l’adquisició d’unitats de car-
boni addicionals per tal de complir el PK es
desplaçaria parcialment i directa cap a les em-
preses en cas que no els siguin assignades uni-
tats suficients per cobrir les seves emissions reals
o que no puguin aconseguir unitats resultants
de projectes de reducció. La resta del cost de
compliment recauria íntegrament sobre l’Estat,
amb càrrec al pressupost general en la mesura
que no fos individualitzable mitjançant taxes es-
pecífiques o altres instruments en els sectors no
inclosos a la directiva (transport, habitatge i
construcció, agricultura, ramaderia, i altres) o,
com les empreses, si no pogués obtenir reduc-
cions a països que no tenen límits establerts pel
PK mitjançant l’ús dels mecanismes de projecte.

Sempre que l’objectiu global de reducció de l’Es-
tat espanyol no es redistribueixi entre les dife-
rents Comunitats Autònomes –cosa que no sem-
bla probable– Catalunya no tindrà un objectiu
obligatori del qual hagi de ser responsable jurí-
dicament i, per tant, no li pertocarà assignar glo-
balment cap objectiu als diversos sectors de la
seva economia. Les instal·lacions incloses en la
directiva ubicades a Catalunya hauran de rebre
unitats d’emissions en condicions equivalents a
la resta d’instal·lacions d’un mateix sector de la
resta de l’Estat espanyol. Això no treu que Cata-
lunya no pugui avançar en l’aplicació de la Di-
rectiva en els seu àmbit de competència. Fins i
tot, Catalunya pot anticipar-se a l’Estat espanyol
en àmbits que poden estar al seu abast.

Els drets d’emissió hauran de ser definits pel le-
gislador estatal, però tal i com anticipa la Direc-
tiva de Serveis Financers, els derivats dels drets
d’emissió seran considerats instruments finan-
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cers. Això implica que aquests derivats que fins
ara es negociaven en mercats bilaterals over the
counter podrien ser l’objecte de negociació a
mercats organitzats. Barcelona ja és la seu del
mercat d’opcions i futurs i res no impedeix que
Catalunya s’anticipi i negociï amb l’Estat espa-
nyol per ser una seu del mercat de futurs de
drets d’emissió.

A més, la Comissió Europea ha aprovat una mo-
dificació a la Directiva 2003/97 per tal de donar
entrada a les unitats de carboni resultants del
mecanismes de projecte establerts pel PK en el
mercat europeu de drets d’emissió5. En el marc
d’aquesta esmena, la Generalitat de Catalunya
podrà ajudar les empreses catalanes a acumular
riquesa intangible per tal d’assegurar l’obtenció
d’unitats de reducció i poder disminuir els cos-
tos addicionals de CO2, mitjançant l’execució de
projectes a països on pot resultar més eficient re-
duir emissions que a Catalunya.

Els mecanismes de projecte i la seva aplicació
a Catalunya
A part del comerç d’emissions, el PK preveu al-
tres instruments, coneguts com a mecanismes
de projecte (el mecanisme de desenvolupament
net o MDN i el mecanisme d’aplicació conjunta
o AC), que tenen per objectiu ajudar els països
d’acollida dels projectes a avançar vers el desen-
volupament sostenible. Els països industrialit-
zats –que tenen l’obligació de reduir les emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle– duran a
terme la transferència de tecnologies netes i de
recursos financers per a projectes específics a
països d’acollida per tal de reduir el que haurien
estat les seves emissions si el projecte no hagués
tingut lloc.

Sense perjudici de l’obligatorietat del subjecte
de dret internacional públic, serà el sector privat
qui haurà d’estar implicat necessàriament i de
manera principal en l’ús dels mecanismes de fle-

xibilitat –tant en els mecanismes de projecte
com en el mercat de drets d’emissió6.

Ja s’ha comentat que a Catalunya el sector privat
haurà d’aplicar la Directiva 2003/97, així com la
modificació que donarà entrada als mecanismes
de projecte. En parlar dels actors econòmics del
sector privat s’està fent referència, en sentit am-
pli, a aquelles entitats emissores directes o indi-
rectes7 de gasos amb efecte d’hivernacle (genera-
dores d’energia elèctrica, grans consumidores
d’energia elèctrica, gestores d’abocadors, etc.),
aquelles entitats susceptibles de reduir les emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle (promo-
tores d’energies renovables, investigació i desen-
volupament de tecnologia neta, estalvi energètic,
millores en ús de la terra, etc.) i tots els subjectes
del mercat financer (entitats financeres –finan-
çadores de projectes, gestores de fons d’inver-
sió–, entitats intermediàries, societats gestores
de mercats organitzats, etc.).

Tenint en compte això, i atès que el territori ca-
talà reuneix els elements i factors de competiti-
vitat necessaris per a la consolidació d’aquests
mecanismes de mercat, Catalunya ha de fer 
conèixer les alternatives disponibles als actors
econòmics locals per tal que valorin els costos i
beneficis i modifiquin les seves eleccions i com-
portaments de manera favorable a la protecció
del medi ambient. Catalunya concentra un gran
potencial d’actuació en el marc dels mecanismes
de projecte del PK, basat en l’excel·lència de la
investigació i el desenvolupament de tecnolo-
gies netes, en el sector del foment de les energies
renovables, de l’eficiència i de l’estalvi energètic,
com també en la riquesa del teixit financer.

Un cop que els actors en tinguin coneixement,
Catalunya pot facilitar-los assistència tècnica per
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5. Directiva 2004/101 del parlament Europeu i del Consell de 27
d’octubre de 2004.

6. És evident que, per tal que el sector privat es pugui implicar en un
marc estable de dret, les obligacions estatals s’hauran de transmetre
al sector privat i els drets obtinguts pel sector privat s’hauran de po-
der transmetre a l’Estat obligat.
7. Segons es tracti d’obligacions de reducció downstream –per part
del consumidor final– o upstream –per part del generador d’aquestes–.
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tal de transformar determinades metodologies i
el saber fer en béns immaterials susceptibles de
ser convertits en drets (unitats de carboni) o de
generar riquesa per si mateixos per als actors
que els creïn.

Finalment, Catalunya pot tenir un paper impor-
tant a l’hora de donar suport per a l’obtenció
d’unitats de carboni verificades de qualitat8.

En primer lloc, s’han de transmetre els conei-
xements de les alternatives existents
Catalunya pot fomentar les inversions directes
d’empreses locals en països en vies de desenvo-
lupament a l’empara del mecanisme de desenvo-
lupament net (MDN) o en països amb econo-
mies en transició amb el mecanisme d’aplicació
conjunta (AC) com a eina bilateral. Aquest fo-
ment ha de contribuir a una veritable transferèn-
cia de tecnologies que pot abastar, entre d’altres,
el foment d’energies renovables, l’eficiència
energètica o fins i tot, en el marc internacional
(no pas en el marc del mercat europeu) el se-
grest de carboni mitjançant embornals9. És fo-
namental que Catalunya prengui posició per po-
der contribuir al desenvolupament dels països
en vies de desenvolupament aprofitant les noves
regles de joc dissenyades pel PK.

Aquesta posició ha d’adreçar-se cap al treball
amb participants potencials en el mercat per
augmentar la seva capacitat i transmetre’ls co-

neixements profunds de les modalitats del MDN
i de l’AC, i una millor comprensió dels concep-
tes d’addicionalitat del projecte o la metodologia
de la línia de base.

Les diferents possibilitats d’actuació de Catalun-
ya en aquest àmbit poden passar per l’edició de
material sobre els mecanismes de projecte, la
posada en marxa de missions en regions per fo-
mentar intercanvi de coneixement (benchmar-
king) i la coordinació amb programes de la Unió
Europea o de les Nacions Unides per tal d’ajudar
els potencials actors a identificar les possibles
fonts de riquesa intangible que poden resultar
en unitats de carboni verificades.

El fet que la Unió Europea hagi donat accés al mer-
cat europeu de drets d’emissió a les unitats resul-
tants del mecanismes de projecte del PK augmenta
les possibilitats de compliment de les obligacions
de reducció, és a dir que disminueix el cost addi-
cional del CO2

10 per part d’aquelles empreses cata-
lanes que portin a terme projectes de reducció que
resultin en unitats de carboni verificades.

En segon lloc, s’ha de facilitar la creació d’in-
tangibles per augmentar el fons de comerç
de les empreses catalanes
A partir d’aquí, Catalunya pot jugar un paper
important a l’hora de facilitar que els actors eco-
nòmics defineixin i desenvolupin mètodes pràc-
tics per tal de determinar les línies de base –so-
bretot en projectes a petita escala, que són els
que tendiran a desenvolupar els actors cata-
lans–, creïn instruments per fer el monitoratge
de les dades rellevants i calcular les reduccions
d’emissions i, finalment, defineixin procedi-
ments per validar i verificar les reduccions d’e-
missions.
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8. Segons es desprèn d’un estudi portat a terme per Natsource per en-
càrrec del Banc Mundial, des de l’any 1996 han tingut lloc unes 60 ope-
racions de compravenda, estimades en 55 milions de tones de CO2

equivalent, essent-ne els subjectes empreses de països de l’annex I, i
l’objecte de les operacions reduccions d’emissions verificades per ter-
cers. El preu de venda ha oscil·lat de 0,60 a 3,00 US$ per tona de CO2e.
Quan l’objecte han estat reduccions reconegudes per governs (com
ara Holanda, el Regne Unit o Dinamarca) el preu ha oscil·lat de 4,40 a 25
US$. Estimacions preliminars recollides pel Govern danès estableixen
que els preus de reduccions d’emissions no haurien d’excedir els 13,50
euros per tona de CO2e i que un preu realista hauria d’anar de 5,5 a 8 eu-
ros (Proposal for a climate strategy for Denmark, febrer 2003).
9. El concepte de Removal Units o RMU –crèdits resultants d’embor-
nals es va introduir a la Setena Conferència de les Parts que va tenir lloc
a Marràqueix el mes d’octubre de 2001–. L’ús dels RMU és, de moment,
limitat per país i en el temps (durant el primer període de compliment).

10. La Comissió Europea calcula que el cost mitjà del dret europeu
d’emissió disminuirà en un 20%, aproximadament. Commission Staff
Working Paper. Extended Impact Assessment on the Directive of the
European Parliament and of the Council amending Directive establis-
hing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within
the Community, in respect of the Kyoto Protocol’s project based me-
chanisms, SEC (2003) 785.
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És a dir, es tracta que les empreses locals puguin
crear un bé immaterial, un intangible que és font
de coneixement i en conseqüència de riquesa, i
que pot, o no, transformar-se en dret de propie-
tat, és a dir, en unitat de carboni verificada de
qualitat. Les empreses catalanes, amb el suport
del Govern de Catalunya, poden arribar a tenir
un coneixement que resulti en un intangible –en
una idea entesa com a resultat d’un procés crea-
tiu, encara que sigui elemental, que es materialit-
za en coses o elements–: la unitat de reducció ve-
rificada.

Catalunya podria facilitar i fer d’aglutinant dels
interessos de les empreses actives en els diferents
estadis esmentats pel que fa als mecanismes de
projecte: empreses locals capaces de definir línies
de base estàndard per a projectes a petita escala,
de crear instruments per fer el monitoratge de da-
des i calcular reduccions i de verificar i validar
aquestes reduccions. Es pot crear un grup de tre-
ball pluridisciplinari que doni suport a les em-
preses locals dels diferents sectors amb un cert
impacte en l’escalfament global en el disseny, po-
sada en marxa, verificació i obtenció d’una unitat
de carboni resultant d’un projecte MDN o AC.

Un cop que s’hagi organitzat una assistència tèc-
nica –mitjançant el que no deixa de ser una
aliança entre el sector públic i el sector privat–
es poden aprofitar iniciatives existents relatives
al foment i a la promoció d’ofertes i demandes
tecnològiques d’empreses catalanes en l’àmbit
internacional per fomentar els acords o projec-
tes de transferència de tecnologia transnacional.

En tercer lloc, s’han d’aconseguir unitats de
carboni de qualitat
L’objectiu principal és que les empreses catala-
nes aconsegueixin com a resultat dels projectes
una unitat de carboni de qualitat, que ha de ga-
rantir guanys més importants dels projectes.
Aquesta unitat de carboni verificada de qualitat
podria servir per donar compliment a les obliga-
cions comunitàries (si els mecanismes de pro-
jecte es consideren com a instruments bilaterals

que requereixen l’acord de l’Estat d’origen del
projecte i de l’Estat d’acollida) o com a objecte
de contractes de compravenda o altres fórmules
financeres derivades.

Situant les empreses catalanes com a propietà-
ries d’una unitat de carboni, es possibilita que
les empreses locals obtinguin beneficis suple-
mentaris en inversions en projectes que tinguin
en compte aspectes d’escalfament global o, fins i
tot, es pot facilitar l’accés a finançament addicio-
nal en projectes de reducció d’emissions. La uni-
tat de carboni aspira a ser una primera matèria
susceptible de ser negociada en un mercat de fu-
turs, com les taronges o l’oli d’oliva, i el fet que
Catalunya s’anticipi pot motivar que el mateix
mercat de futurs es situï a Catalunya.

Justament, la possible obtenció de finançament
addicional –amb la garantia d’una unitat de car-
boni de qualitat– pot sorgir al voltant de la crea-
ció d’un ens català on es pugui diversificar el risc
de diferents projectes específics i que gestioni i
processi la certificació d’unitats de carboni: un
fons de carboni català.

És a dir, el Govern de Catalunya té una oportu-
nitat per ajudar a definir en el país quines són les
unitats de carboni de qualitat que tindran preus
competitius en mercats internacionals de carbo-
ni i promoure inversions tecnològiques en paï-
sos en desenvolupament ajudant-los a avançar
cap a un model més sostenible.

La unitat de carboni aspira a ser un dret de pro-
pietat, la funció social del qual en matèria am-
biental ha de ser establerta per llei segons la
Constitució Espanyola. El Govern de Catalunya
hauria d’ajudar el sector empresarial català per
tal que pugui conquerir una nova font de prime-
res matèries perquè, com va dir el Jutge Holmes
l’any 1922: «no hi ha un govern civilitzat si sa-
crifica el ciutadà més del que el pot ajudar»11.
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11. Pennsylvania Coal co. V. Mahon 260 US 393.
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C2.1.Introducció
L’any 1960, Case va escriure que «en un sistema
de mercat en què els drets de propietat hagin estat
atribuïts i els costos de transacció siguin nuls, la con-
tractació entre les parts permetrà arribar a una dis-
tribució òptima dels recursos. Si les parts poden con-
tractar l’eliminació de les externalitats sense costos i
amb beneficis per a ambdues, s’arribarà a una redis-
tribució òptima dels recursos independentment de la
distribució dels drets de propietat» (Coase, 1960).

L’assignació dels recursos i la decisió econòmica
poden confiar en l’Estat per corregir les imperfec-
cions derivades del funcionament del mercat o,
per contra, en la coordinació social a través dels
drets de propietat (Torres López, 1987). Els costos
socials poden internalitzar-se mitjançant la inter-
venció pública i sotmesa al seu control o pel propi
mercat, sota certes condicions, sense que es ne-
cessiti la intervenció de l’Estat (Boucquey, 1998).

És evident que l’ús d’instruments econòmics
suscita una sèrie de problemes que han d’afron-
tar-se, tant des del punt de vista jurídic com eco-
nòmic. No obstant això sempre s’ha de tenir en
compte que, deixant de banda qualsevol preten-
sió redemptora, es tracta d’usar mitjans que per-
metin disminuir la demanda global d’activitats
contaminants amb menys cost i més efectivitat
(Rosembuj, 1994).

L’anàlisi econòmica de la propietat entén aques-
ta com un conjunt de drets. La descripció certa,

defensable i transmissible dels drets de propietat
constitueix el requisit d’eficàcia dels mercats. Els
mercats no són eficients sinó es pacta que els
drets de propietat siguin «3-D»: defined (certs),
defendable (defensables), i divestible (transmissi-
bles) (Stroup, 1997).

Ara bé, abans de trobar-se amb drets de propie-
tat és possible trobar-se en una esfera de creació 
de riquesa mitjançant intangibles. El desenvolu-
pament de béns immaterials abans d’arribar al 
naixement del dret de propietat dóna lloc a una
riquesa difusa susceptible de crear valor i trans-
missible en els seus propis termes (Rosembuj,
2003).

El Protocol de Kyoto12, en l’àmbit internacional,
i la directiva europea que crea un mercat comu-
nitari de drets d’emissió13 (coneguda com a Eu-
ropean Union Emission Trading Scheme o ETS),
en l’àmbit comunitari, estableixen la creació
d’un mercat de tones de CO2 equivalent14 o uni-
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12. http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
13. Directiva 2003/97 del Parlament Europeu i del Consell de 13
d’octubre de 2003, que estableix un esquema de comerç d’emissions
de gasos amb efecte hivernacle a la Comunitat Europea i que modifi-
ca la Directiva 96/61 del Consell, Diari Oficial de la Unió Europea, 25
d’octubre de 2003.
14. S’ha identificat la tona de CO2 equivalent com a unitat negocia-
ble i els altres gasos amb efecte d’hivernacle són susceptibles de ser
convertits en aquesta unitat mitjançant fórmules d’equivalència basa-
des en el seu potencial d’escalfament global.
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tats de carboni, el primer a partir de l’any 2008 i
la Directiva 2003/97 a partir del 2005.

Segons les previsions del PK, el mercat permetrà
que els països obligats a reduir les seves emis-
sions (països industrialitzats) o, el que ve a ser el
mateix, amb una quantitat atribuïda, expressada
en fraccions de quantitats atribuïdes (o en la seva
accepció anglesa Assigned Amount Units o AAU),
puguin comercialitzar els seus AAU amb un altre
país que tingui una quantitat atribuïda –i, per
tant, fraccions de quantitats atribuïdes– si s’espe-
ra que les seves emissions durant el període de
compliment inicial (2008-2012) siguin inferiors
a la quantitat que li ha estat atribuïda inicial-
ment. A més, els països industrialitzats podran
portar a terme projectes de reducció d’emissions
a països que no tenen fraccions de quantitats
atribuïdes (països en vies de desenvolupament)
si els projectes estan orientats cap al seu desen-
volupament sostenible i si són addicionals. En
aquest cas, l’ús de les reduccions que vénen d’un
país sense AAU permet augmentar les emissions
al país industrialitzat (amb AAU o amb obliga-
cions de reducció).

Com s’ha explicat al capítol precedent, la trans-
missió d’aquestes reduccions podrà tenir lloc a
través de qualsevol dels tres mecanismes flexi-
bles establerts pel PK:

a) Per mitjà de projectes que redueixin emis-
sions en països industrialitzats, en el supòsit
de l’aplicació conjunta (AC).

b) Desenvolupant projectes que redueixin emis-
sions en països en vies de desenvolupament,
en el supòsit del mecanisme de desenvolupa-
ment net (MDN).

c) Mitjançant el comerç internacional d’emis-
sions, que permetrà que els països amb com-
promisos d’AAU els puguin negociar entre si.

Al final del primer període de compliment (és a
dir, l’any 2012), un país complirà els seus com-

promisos en la mesura que les seves emissions si-
guin més petites o iguals a les fraccions de quan-
titats atribuïdes ajustades amb quatre «concep-
tes jurídics» diferents definits pel PK:

1) Els drets transmesos a través del mecanisme
d’aplicació conjunta (anomenats unitats de
reducció d’emissions; en la seva accepció an-
glesa, Emission Reduction Units o ERU).

2) Els crèdits resultants del mecanisme de des-
envolupament net (definits com a reduccions
d’emissions certificades o Certified Emission
Reductions, CER).

3) Els crèdits resultants de mecanismes d’em-
bornals (anomenats unitats d’absorció o Re-
moval Units, RMU)15.

4) Els drets d’emissió susceptibles de ser objecte
del comerç internacional d’emissions (que
són justament les fraccions de quantitats atri-
buïdes o Assigned Amount Units, AAU).

En tot cas, si bé aquests conceptes no són plena-
ment fungibles16, el PK els defineix com a drets
que permeten l’emissió d’una tona de CO2 equi-
valent, de tal manera que aquesta tona equiva-
lent es considera com una unitat de carboni. Ara
bé, encara que tots permetin l’emissió d’una
tona equivalent de CO2, convé diferenciar entre
dos conceptes bàsics segons quin sigui el siste-
ma de creació del dret: (i) els drets d’emissió i
(ii) les unitats de reducció d’emissions que sor-
geixen de mecanismes de projecte i que inclou-
rien els ERU, els CER i els RMU.
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15. El concepte de RMU es va introduir a la Setena Conferència de
les Parts que va tenir lloc a Marràqueix l’octubre de 2001. Els RMU re-
presenten carboni segrestat a través d’activitats d’embornal a escala
nacional que poden ser utilitzats contra el compte d’AAU dins del pe-
ríode en què han estat generats.
16. Els AAU són susceptibles de ser utilitzats durant més d’un perío-
de de compliment; els CER i els ERU només es poden utilitzar parcial-
ment, i els RMU només tenen vigència durant el primer període de
compliment, la qual cosa restringeix la seva utilització en el mercat de
drets d’emissió.
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Aquests conceptes bàsics es reprenen a escala co-
munitària: la Directiva 2003/97 i la seva modifica-
ció per donar accés al mercat als mecanismes de
projecte (coneguda com a Directiva d’enllaç (lin-
king)17, diferencien els drets europeus d’emissió
definits per la Directiva 2003/97 i les unitats de re-
ducció d’emissió definides pel PK (ERU i CER)18.

C2.2. Comerç de drets d’emissió
El dret d’emissió és el dret atorgat per l’autoritat
rellevant per emetre en el marc d’un «sistema de
límit global i comerç» (Yabar Sterling, 2001) o de
«cap and trade’», pel qual s’estableix un límit mà-
xim d’emissions que es divideixen en quotes que
s’assignen a un nombre d’agents durant un perío-
de determinat. Els agents que superin la seva quo-
ta prevista durant aquest període poden comprar
les seves quotes a aquells que no la sobrepassin
(Rosembuj, 2005).

La protecció ambiental justifica especialment
l’establiment de límits globals a les emissions.
Aquests límits són els que han d’obligar els res-
ponsables que apliquin aquelles mesures que
ells estimin convenients per aconseguir el resul-
tat ambiental desitjat, ja sigui mitjançant reduc-
cions a la font o mitjançant la compra de quotes
en el mercat.

Un sistema de límit global i comerç haurà d’in-
cloure els elements següents:

(a) L’obligació legal d’obtenció de quotes o per-
misos per emetre, o permisos que incloguin
les emissions que generen determinats
agents (o fonts de contaminació) durant un
període de temps determinat.

(b) Un límit global en la quantitat de quotes as-
signables (i emissions).

(c) Una assignació inicial de quotes als agents,
ja sigui a través d’una subhasta o de manera
gratuïta.

(d) La llibertat de transmissió de les quotes dins
els límits esmentats i la determinació del
preu pel mercat.

(e) Un sistema de sancions realment dissuasiu.

El PK estableix, en el seu article 17, que les Parts
incloses a l’Annex B podran participar en opera-
cions de comerç dels drets d’emissió per tal de
poder complir els seus compromisos de reduc-
ció d’emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle. Això implica que, a partir de les fraccions as-
signades a escala nacional a l’Annex B del PK (les
ja esmentades AAU), els països d’aquest annex
poden comprar o vendre les seves fraccions as-
signades a altres països del mateix Annex B.

Ara bé, és evident que es plantegen una sèrie de
qüestions que s’hauran d’anar resolent a mesura
que s’apropi la data prevista per al funcionament
del mercat internacional de drets d’emissió
(l’any 2008).

D’entrada, és fonamental la previsió que els sub-
jectes de dret puguin negociar en el mercat. Això
s’haurà de preveure a escala internacional o na-
cional, essent els països (subjectes obligats de
dret internacional) els que podran permetre que
les entitats domiciliades en el seu territori puguin
negociar entre si. El legislador comunitari avança
i prepara les empreses europees per al mercat in-
ternacional previst per al 2008 mitjançant la crea-
ció d’un mercat de drets d’emissió de CO2 a escala
de la Unió Europea, que es posa en marxa l’any
2005. El mercat proposat és compatible amb les
normes internacionals del PK i té com a objectiu
aportar flexibilitat en les polítiques en matèria de
canvi climàtic, al mateix temps que anticipa l’en-
trada en vigor del mercat internacional per als ac-
tors europeus. D’altra banda, la Directiva d’enllaç
donarà entrada al mercat europeu a les denomi-
nades unitats de reducció d’emissions.
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17. Directiva 2004/101 del Parlament Europeu i del Consell de 26
d’octubre.
18. Els RMU resultants de projectes de segrest de carboni de mo-
ment no són susceptibles de ser convertits en drets europeus d’emis-
sió, a causa de la seva manca de permanència i a les incerteses meto-
dològiques que plantegen.
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A grans trets, convé esmentar que el mercat eu-
ropeu inclou en el primer període de compli-
ment (2005-2008) el diòxid de carboni i que re-
sulta d’aplicació en una sèrie d’activitats que
engloben activitats energètiques, de producció i
transformació de metalls ferris, indústries mine-
rals (vidre, ciment, ceràmica) i producció de pa-
per i pasta de paper.

La directiva estableix un sistema «dual» en el
qual conviuen el permís d’emissió i el dret d’e-
missió de la Unió Europea (DEUE). Les fonts
que porten a terme les activitats esmentades
hauran d’obtenir un permís d’emissió de gasos
amb efecte d’hivernacle que equival a l’autorit-
zació de funcionament administrativa tradicio-
nal, amb la particularitat que no conté un límit
quantitatiu a l’emissió d’aquest tipus de gasos.
Per contra, el dret d’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle és aquell dret creat per la Directiva
que s’expressa en tones mètriques equivalents
de diòxid de carboni que permet al seu titular
emetre les tones expressades pel títol. Les fonts
emissores hauran de presentar els DEUE equiva-
lents a les emissions totals de la instal·lació en
cada any natural. Els drets seran transmissibles i
disponibles pel seu titular i seran representats
mitjançant anotació electrònica.

D’altra banda, la directiva preveu que les ins-
tal·lacions estiguin sotmeses a obligacions de
monitoratge, mesura i comunicació a l’autoritat
competent19, com també a la verificació per ter-
cers independents de la font d’emissió (a dife-
rència del mecanisme previst en el PK).

En aquest sentit, la directiva s’inclina per dis-
senyar un dret d’emissió que, en certa manera,
és un híbrid entre les unitats de reducció d’e-
missions i les fraccions de quantitats atribuïdes,
ja que sotmet a verificació posterior les emis-
sions i per tant «les reduccions» a les fonts
emissores, qüestió que normalment queda re-
solta per la mateixa assignació inicial de crèdits i
el monitoratge continu de les emissions de les
fonts.

Pel que fa a l’assignació inicial, cada Estat mem-
bre havia d’haver proposat el seu propi Pla Na-
cional d’Assignació amb data 31 de març de
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19. Decisió del Consell 93/389, de 24 de juny, relativa a un mecanis-
me de seguiment de les emissions de CO2 i d’altres gasos amb efecte
d’hivernacle a la Comunitat, modificada per la Decisió 1999/296, i De-
cisió de la Comissió de 17 de juliol de 2000 relativa a la realització
d’un inventari europeu d’emissions contaminants (EPER), d’acord
amb l’article 15 de la Directiva 96/61 (IPPC) http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2000/l_192/l_19220000728es00360043.pdf.
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Figura C2.1. Sistema de límit global i comerç.
Font: elaboració pròpia.
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2004, seguint criteris objectius20. Ara bé, només
cinc Estats membres han complert amb la seva
obligació dins del termini legal: a saber, Ale-
manya, Finlàndia, Àustria, Dinamarca i Irlanda.
La resta ho ha fet durant la resta de l’any 2004. A
més a més, els analistes consideren que la pro-
posta s’ha fet assignant amb una certa laxitud els
DEUE als sectors industrials21. En tot cas, men-
tre la proposta de Directiva preveia que l’assig-
nació per al primer període, 2005-2008, fos gra-
tuïta, l’acord amb el Parlament Europeu ha
portat que el text finalment adoptat prevegi que
el 95% de les quotes siguin assignades gratuïta-
ment i que el 5% restant pugui ser subhastat du-
rant el primer període de compliment, mentre
que aquests percentatges es converteixen en un
90% i a un 10%, respectivament, per al segon
període de compliment.

Resumint, el règim previst per la directiva se-
gueix el règim que està essent negociat a escala
internacional pel que fa als elements essencials
següents:

a) Fungibilitat de la unitat negociable.

b) Establiment d’un sistema d’anotació en compte.

c) Sistema creïble de monitoratge i comunicació
d’emissions.

d) Sistema d’incompliment i sancions.

D’altra banda, el legislador comunitari opta per
solucions pròpies pel que fa a:

a) El mètode d’assignació de drets.

b) La determinació de la font d’emissió sotmesa
a les obligacions establertes a la directiva.

c) La cobertura de gasos

d) La verificació de les emissions a posteriori.

e) L’accés de unitats de reducció verificades
(CER i ERU) del PK.

És evident que l’adopció de la directiva en el si
de la Unió Europea plantejarà una sèrie de qües-
tions que hauran de ser estudiades amb cert 
deteniment, tant a escala comunitària com en
cadascun dels Estats membres, a l’hora de pre-
parar la transposició de la directiva. D’entrada,
el debat sobre les assignacions del DEUE a ca-
dascun dels Estats membres a les instal·lacions
cobertes per la directiva està sent conflictiu,
quan s’entra en qüestions de competitivitat en-
tre les empreses, de competència entre els dife-
rents Estats membres, d’establiment de barreres
en el mercat interior i mesures d’efecte equiva-
lent; d’ajuts d’Estat, implicacions relatives a la li-
beralització del mercat elèctric, etc. la qual cosa
ha motivat la presa en consideració d’una entra-
da en vigor anticipada de les unitats resultants
del mecanismes de projecte per tal d’abaratir els
costos del DEUE al mercat comunitari.

En qualsevol cas, tenint en compte que els parti-
cipants en el sistema de comerç d’emissions no-
més seran responsables d’una fracció de les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de
l’Estat espanyol, aquest haurà de determinar una
sèrie de magnituds amb caràcter previ a l’assig-
nació dels drets europeus d’emissió:

a) De l’objectiu total corresponent a l’Estat es-
panyol, quantes tones de CO2e corresponen a
CO2 i quantes a la resta de gasos amb efecte
d’hivernacle.

b) De l’objectiu total de tones de CO2, quantes
són atribuïdes als sectors inclosos en la direc-
tiva i quantes a la resta de sectors no inclosos.
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20. Els criteris, llistats a l’Annex III, inclouen: (i) consistència entre la
xifra total i l’obligació de limitar emissions; amb les avaluacions del
progrés real i previst del compliment dels objectius del país; amb el
potencial tecnològic de les instal·lacions; amb altres normes comuni-
tàries; (ii) no afavorir empreses o sectors; (iii) tractament de nous en-
trants en el mercat; (iv) reconeixement de les actuacions prèvies per
mitigar els efectes del canvi climàtic; (v) informació i participació pú-
blica.
21. Carbon Market Europe, April 2, 2004, Pointcarbon.
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c) Del límit total als sectors inclosos, quantes s’a-
tribueixen a cada sector.

d) Dins de cada sector, quantes unitats corres-
ponen a cada instal·lació en concret.

S’han proposat diverses metodologies per assig-
nar les unitats, en funció del punt de partida o
en funció de la consideració del potencial eco-
nòmic, tecnològic o de mercat de cada tipus
d’instal·lació, però la decisió final reposa en cada
Estat membre.

En tot cas, en un entorn de restricció de la capa-
citat d’emetre CO2, convertit en un bé escàs,
l’assignació de les unitats entre els diferents sec-
tors, subjectes o instal·lacions causants de les
emissions és un exercici d’assignació de costos
per defecte:

• Les instal·lacions hauran d’adquirir en el mer-
cat aquelles unitats necessàries per a la seva
producció que no els hagin estat assignades
d’entrada (o hauran de demanar la conversió
d’ERU i CER).

• Si no vol veure’s exclòs del mercat internacio-
nal de comerç d’emissions previst al PK, l’Estat
espanyol haurà d’adquirir a altres països uni-
tats suficients per cobrir les emissions reals
produïdes per sobre de l’objectiu fixat pel PK i
la «bombolla europea».

Les instal·lacions incloses en la directiva ubica-
des a Catalunya hauran de rebre unitats d’emis-
sions en condicions equivalents a la resta d’ins-
tal·lacions d’un mateix sector de la resta de
l’Estat. Aquestes unitats o drets d’emissions són
béns escassos, perquè són exclusius del titular, i
transmissibles. D’aquesta manera s’assumeix
que són susceptibles d’estar en un patrimoni, és
a dir, que tenen l’aparença de ser un dret de pro-
pietat.

Catalunya no tindrà un paper directe en l’assig-
nació dels drets, ni tindrà un rol principal en la
seva definició legal. Ara bé, pot anticipar la col-

laboració amb els operadors financers i preparar
els mercats organitzats per rebre un bé destinat a
ser negociat. De fet, la Directiva de Serveis d’ In-
versió, aprovada pel Parlament Europeu amb
data 30 de març de 2004, estableix que els deri-
vats de DEUE són instruments financers als
efectes del dret comunitari.

Això implicarà que les empreses de inversió es-
tablertes a la Unió Europea hauran d’obtenir
una llicència única per tal de portar a terme les
activitats de serveis financers en el mercat do-
mèstic i en el mercat únic. Això permetrà que els
mercats organitzats donin més suport a les ope-
racions amb aquests instruments, així com que
les empreses d’inversió i les entitats de crèdit es
beneficiïn de la llicència que ja tenen per tal de
poder oferir operacions amb els derivats finan-
cers de DEUE.

Justament, si bé serà el legislador espanyol qui
haurà d’acomodar el sistema financers de dret
positiu, a Catalunya se li presenten unes grans
oportunitats per anticipar-se a tots aquests can-
vis. D’una banda, Catalunya disposa d’un teixit
important d’empreses d’inversió i d’entitats de
crèdit que, quan tinguin coneixement de l’exis-
tència de derivats de DEUE, seran protagonistes
en la presa de decisions i en la definició d’un
mercat financer.

D’altra banda, res no impedeix que a Catalunya
es pugui ubicar una plataforma del mercat de
derivats de DEUE. Si a València es negocien el
cítrics i a Andalusia l’oli d’oliva, no hi ha raons
objectives per les quals es pugui impedir que
Catalunya sigui la seu d’un mercat organitzat on
es negociïn els futurs drets d’emissió de la Unió
Europea. A més, Catalunya pot donar un suport
indiscutible a la creació de riquesa per als em-
presaris catalans a través de la seva intervenció
en la creació de l’intangible de reducció d’emis-
sions.
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C2.3. Mecanismes de projecte i la creació d’u-
nitats de reducció d’emissions
L’intangible de reducció naixerà dels mecanis-
mes de projecte a partir de la creació de unitats
de reducció verificades. En aquest sentit, es po-
den definir les unitats de reducció d’emissions
com aquells drets per emetre reconeguts per
l’autoritat rellevant sobre la base de les reduc-
cions aconseguides a través d’un projecte o d’u-
na activitat determinada davant d’una línia de
base, línia de referència de partida, que equival
al business as usual si no hi hagués hagut el pro-
jecte o l’activitat.

La idea bàsica, doncs, reposa sobre el fet que els
mecanismes de projecte es desenvolupen sobre
l’assumpció d’una línia de base (baseline) d’emis-
sions futures en absència d’una acció de mitiga-
ció o de reducció d’emissions. Una entitat porta
a terme accions de mitigació dels efectes dels ga-
sos amb efecte d’hivernacle o de la seva reducció
i documenta les reduccions aconseguides sobre
la línia base. En el moment en què l’autoritat
competent aprova la línia base i les reduccions
aconseguides, l’entitat rep crèdits per les reduc-
cions, que corresponen al reconeixement al final
del període d’haver aconseguit un nivell base
d’emissió inferior al de la línia de referència (és a
dir, les unitats de reducció han de ser verificades
per néixer des d’un punt de vista jurídic). Les
unitats de reducció primer han de ser produïdes
per tal de ser susceptibles de transmissió i d’uti-
lització posterior per complir obligacions de re-
ducció.

El gran problema ambiental que històricament
han plantejat 22 els mecanismes calculats sobre
una línia de base és la manca de límit quantita-
tiu en les emissions globals. En principi, les

emissions totals poden augmentar en la mesura
que augmenti el nombre d’entrants en el mercat
o en la producció mateixa (Jones, M. et al,
2001).

A més, les unitats han de ser creades/produï-
des/aprovades en virtut de cadascun dels projec-
tes o activitats abans de poder ser susceptibles
de negociació, per la qual cosa el seu valor, en
certa manera, ha de ser establert cada vegada a
través d’un procediment més o menys regulat,
però en tot cas incloent-hi una verificació a pos-
teriori per tercers independents dels objectius
aconseguits pel projecte, la qual cosa sens dubte
incrementa els costos de transacció.

L’aplicació conjunta és un mecanisme previst al
PK adreçat a reduir de manera eficient les emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle, mitjan-
çant projectes que redueixin directament les
emissions a l’atmosfera o mitjançant projectes
que segrestin les emissions de carboni. Per tal
d’incentivar l’aplicació conjunta de projectes en-
tre països industrialitzats (Annex I o entitats le-
gals que hi estiguin domiciliades), el país d’ori-
gen finança un projecte en el país de destinació
(normalment un país d’economia en transició) i
els crèdits que es generen es computen directa-
ment contra les quotes atribuïdes a cadascun
dels països. És a dir, un promotor identifica una
inversió que reduiria les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle a un país amb fraccions as-
signades (AAU).

Els participants en el projecte haurien de posar-
se en contacte amb el país amfitrió del projecte i
demanar la seva aprovació, i haurien d’obtenir
l’aprovació del país d’origen del projecte, ja que
els crèdits resultants es resten de la «quota» del
país amfitrió i se sumen a la quota del país d’ori-
gen. Com a conseqüència, malgrat que concep-
tualment les unitats de reducció es creïn ex novo
amb cada projecte, en el marc de l’aplicació
conjunta no es generen nous crèdits sinó que es
tracta d’una reassignació de les fraccions assig-
nades que seran, això sí, degudament verifica-
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22. Entre altres, l’US emission credit trading (1977), establert per a la
lluita contra la contaminació causada pel monòxid de carboni, el
plom, l’òxid de nitrogen, els sulfurs, les partícules en suspensió i COV
des de 1977 i l’US Lead Phasedown (1982) establert amb la intenció
de reduir els nivells de plom. National Center for Environmental Eco-
nomics «The United States experience with economic incentives for
protecting the environment», EPA, Washington, 2001.
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des per un tercer independent («zero sum opera-
tion»)23.

L’MDN és el mecanisme que permet la coopera-
ció entre els països desenvolupats i els països en
vies de desenvolupament. El MDN permet que
els països amb compromisos de reducció (com
també les entitats legals públiques o privades
domiciliades en aquests països) puguin obtenir
crèdits certificats per la reducció de les emis-
sions que resultin del finançament/ implantació
d’un projecte en un país en vies de desenvolupa-
ment i, en conseqüència, puguin augmentar les
seves emissions a casa. Segons el que preveu l’ar-
ticle 12 del PK, «el propòsit d’un mecanisme per a
un desenvolupament net és ajudar les parts no inclo-
ses a l’Annex I a aconseguir un desenvolupament
sostenible i contribuir a l’objectiu últim del Conve-
ni». És a dir, el MDN permet que els països in-
dustrialitzats optin per reduir les emissions (ob-
jectiu últim del Conveni) allà on els resulti més
eficaç fer-ho, sempre i quan es respectin els re-
quisits establerts pel PK per tal de salvaguardar
la posició del país en vies de desenvolupament.

De fet, a part del desenvolupament sostenible el
PK també estableix que el MDN haurà de resul-
tar en beneficis reals, mesurables i a llarg termini
per frenar el canvi climàtic al país amfitrió, com
també que els projectes MDN hauran de resultar
en reduccions d’emissions que siguin addicio-
nals a les que es produirien en absència de l’acti-
vitat de projecte.

El principal problema es planteja justament
amb relació a l’addicionalitat dels projectes, ja
que s’ha de demostrar que el projecte no s’ha-
gués portat a terme si no hagués estat per
l’MDN. En qualsevol cas, a diferència de l’AC, i
per tal de salvaguardar el bon ús de l’MDN, les
unitats de reducció no naixeran fins que siguin
certificades per un comitè supervisor de les Na-
cions Unides.

En l’aplicació conjunta el projecte haurà de ser
aprovat per les autoritats rellevants en el país de
destinació i en el país d’origen –pel fet, ja es-
mentat, que hi ha una transferència de quotes
(AAU)– i pel que fa al mecanisme de desenvolu-
pament net, només caldrà l’aprovació per l’au-
toritat del país d’origen, podent ser objecte d’in-
versions multilaterals mitjançant un fons.
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23. Els verificadors d’AC en el marc de l’ETS poden ser verificadors
acreditats EMAS (Reglament EC 761/2001) amb coneixements de
canvi climàtic.

����	

������
�����		�
�	 �������������	����		�
�	� ���		�
�	

	�����
�	�������������	�

�� ���	������		�
�	�� ���		�
�	
������
�	�������������	�

!��		�
�	 ������������	���


�������	�
�		������

!��		�
�	
������	


 � �

Figura C2.2. Sistema de línia base i crèdit. Al final dels períodes de compliment (A, B, C) es comparen les emissiones amb la
línia base d’emissions assignada. Això donarà lloc a un excés de crèdits, susceptible de ser comercialitzat, o a la necessitat
de compra de crèdits per poder cobrir el el dèficit. 
Font: Australian Greenhouse Office.
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La Directiva d’enllaç24 preveu com entraran
aquestes unitats i d’altres procedents de mercats
internacionals, estatals o, fins i tot, regionals al
mercat europeu. És a dir, com es convertiran els
CER i els ERU (o altres unitats reconegudes) en
drets d’emissió europeus, basant-se en les regles
que li són pròpies.

A grans trets, la directiva preveu:

a) Les instal·lacions demanaran la conversió de
CER i ERU a l’autoritat competent de cada Es-
tat membre.

b) Sembla que queden exclosos els projectes nu-
clears –segons les regles internacionals del
PK– els embornals i els projectes en els sec-
tors inclosos a la Directiva 2003/97 (per evitar
doble comptabilitat per la mateixa tona de
CO2e), però no les grans hidroelèctriques.

c) Els CER i els ERU són susceptibles de ser co-
mercialitzats al mercat europeu a partir del
2005, i així es desvinculen de l’entrada en vi-
gor del PK.

Queden pendents de resoldre els elements se-
güents:

a) L’establiment d’un límit màxim a l’ús de les
unitats de reducció verificades a escala comu-
nitària, estatal o, fins i tot, per tal de guanyar
competitivitat i per disminuir el cost de la
tona de CO2, l’establiment d’un límit zero.

b) L’establiment del límit qualitatiu, la no inclu-
sió de determinats projectes, podria ser una
moneda de canvi amb el límit quantitatiu. És
a dir, si hi hagués un màxim en el nombre
d’unitats de reducció verificades, alguns Es-
tats membres demanarien la possible entrada
de tots el projectes del PK, inclosos els em-
bornals.

c) Es podrien incloure projectes nacionals en
una segona fase.

La ratio legis de la proposta de directiva d’enllaç
és –com la Directiva 2003/97– aconseguir un
equilibri entre els objectius ambientals de com-
pliment dels límits d’emissions i els objectius
d’eficiència econòmica. Els objectius ambientals
inclouen la suplementarietat (límit quantitatiu);
les reduccions mesurables i permanents d’emis-
sions, co-beneficis, incentius per tal que les 
empreses endeguin projectes, efectes a la trans-
ferència de tecnologia i contribució al desenvo-
lupament sostenible. Els objectius econòmics
inclouen la contribució a la innovació i les opor-
tunitats de mercat per a companyies al mateix
temps que es redueixin costos, minimitzant els
efectes sobre la competitivitat de la indústria eu-
ropea.

El compliment de l’objectiu ambiental que dóna
lloc al naixement de la unitat de reducció verifi-
cada fa que aquesta vingui definida per una sèrie
d’elements addicionals a la reducció per se:

a) Metodologies de càlcul de línies de base.

b) Criteris per aplicar addicionalitat.

c) Procediments de validació.

d) Aprovació per part dels països d’origen i am-
fitrions, en el cas que n’hi hagi.

e) Posada en marxa de registres nacionals.

f) Monitoratge i producció de reducció.

g) Verificació periòdica i certificació.

h) Pagaments per lliurament de les unitats de re-
ducció.

i) Transmissió de les unitats de reducció al com-
prador.
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24. Directiva 2004/101/CE publicada el 27 d’octubre de 2004.
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És a dir, les unitats de reducció són béns que re-
sulten d’intangibles molt heterogenis, que depe-
nen del seu origen i de la credibilitat de les meto-
dologies del projecte. Es diu que són intangibles
perquè són factors no físics que contribueixen o
són utilitzats en la producció o provisió de ser-
veis, o que s’espera que generin futurs beneficis
productius als individus o empreses que contro-
len l’ús d’aquests factors (Blair-Steven, M.M,
Wallman, M.H, 2000).

La intangibilitat comptabilitza abans el control
sobre els factors intangibles que la propietat so-
bre aquests. La intangibilitat es col·loca com un
referent global i unitari en la activitat, transcen-
dint la identificació dels components, per tal de
qualificar una perspectiva que sorgeix o pot sor-
gir d’un sistema caracteritzat per la creació de
valor (Rosembuj, 2003).

El bé immaterial és el suport a la creació de ri-
quesa: la unitat de reducció. El bé immaterial
serà l’objecte de drets subjectius tutelats, davant
dels altres. La unitat de carboni –dret o unitat de
reducció verificada– aspira a esdevenir un dret
de propietat. Ara bé, pot haver-hi possessió d’i-
dees que són béns immaterials, tot i que no do-
tin el seu titular de la propietat plena.

Les energies s’integren com a béns immaterials
(Díez-Picazo, 1995) que s’exploten per desco-
briment o invent de l’home idònies per a la crea-
ció d’utilitat (solar, tèrmica, nuclear). Res no im-
pedeix que les reduccions de gasos amb efecte
d’hivernacle tinguin un tractament similar al de
les energies.

Hi ha diferències destacades entre un actiu mate-
rial i i un actiu immaterial. En primer lloc, el bé
immaterial té com a font el coneixement. Es trac-
ta d’un bé públic, amb la qual cosa el seu consum
individual no perjudica la seva utilització per al-
tres. El bé material, per contra, suposa que la seva
utilització per algú signifiqui limitació d’ús per
un altre. En segon lloc, el bé immaterial, de co-
neixement, no es desgasta per l’ús, però es depre-

cia ràpidament per la creació de nou coneixe-
ment. El bé material, al contrari, es deprecia per
l’ús, de forma sistemàtica o accelerada.

En tercer terme, els drets de propietat són més
clars i comprensius respecte als béns materials
que als immaterials, freqüentment limitats o de
perfils borrosos. En quart lloc, hi ha béns imma-
terials que no estan protegits per drets de propie-
tat, sinó per drets possessoris, com el saber com o
la investigació i el desenvolupament, o processos
de gestió, com pot ser el desenvolupament de
metodologia pròpia per calcular les línies de base
o per verificar les emissions de determinats pro-
jectes de reducció, que suposen un risc clar per a
la organització, amb la qual cosa, mereixen pro-
tecció mercantil i penal específica (competència
deslleial o violació del secret d’empresa).

Aquest poder de possessió es manifesta plena-
ment en front de l’absència de dret de propietat.
En l’àmbit del canvi climàtic, abans d’arribar al
naixement de la unitat de reducció verificada
s’acumula una riquesa difusa, un bé immaterial
d’un cost molt elevat37 i d’una volatilitat molt
elevada, que serà o no susceptible de crear valor
i transmissible en els seus propis termes.

És en aquest moment quan Catalunya pot jugar
un paper important a l’hora de donar assistència
tècnica als actors econòmics amb relació a la
possible definició i ús de mètodes pràctics per
tal de determinar les línies de base –sobretot en
projectes a petita escala25, que són els que tendi-
ran a desenvolupar els actors catalans. Es tracta
de facilitar la protecció de la possessió de l’em-
presari català sobre l’intangible, amb l’objectiu
que es converteixi en dret de propietat. Quan
l’intangible es converteixi en unitat de reducció
verificada, en dret europeu d’emissió, en AAU o
finalment en unitat de carboni, quedarà emparat
per la protecció exclusiva –propietat o quasi
propietat– atorgada pel legislador estatal, comu-
nitari o internacional.
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25. Modalitats simplificades adoptades a la COP 8 (Delhi – Índia).
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A Catalunya es pot acompanyar l’empresari en el
camí cap al dret de propietat, amb la creació
d’instruments per al monitoratge de les dades
rellevants i per calcular les reduccions d’emis-
sions, o definint procediments per validar i veri-
ficar les reduccions d’emissions, o oferint saber
com per a determinats projectes específics.

En definitiva, es tracta que les empreses locals
puguin acumular riquesa quan optin per tirar
endavant projectes directes de tecnologies netes
o de reduccions d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle a l’estranger, assegurant que d’a-
quests projectes sorgeixen unitats de carboni ve-
rificades resultants del mecanismes de projecte
o l’intangible, el bé immaterial, tingui valor al
mercat. Una bona línia de suport augmentarà la
reputació, fama i crèdit de l’empresari català al
mercat, és a dir, el seu fons de comerç.

Paral·lelament, Catalunya podria facilitar i aglu-
tinar els interessos de les empreses actives en els
diferents estadis esmentats en l’iter d’un meca-
nisme de projecte: empreses locals capaces de
definir línies de base estàndard per a projectes a
petita escala, de crear instruments per al moni-
toratge de dades i calcular reduccions, i de veri-
ficar i validar aquestes reduccions. Es pot crear
un grup de treball pluridisciplinari que doni su-
port a les empreses locals dels diferents sectors
amb un cert impacte en l’escalfament global en
el disseny, posada en marxa, verificació i obten-
ció d’una unitat de carboni resultant d’un pro-
jecte MDN o AC.

Un cop que s’hagi organitzat una assistència tèc-
nica – mitjançant el que no deixa de ser una
aliança entre el sector públic i el sector privat –
un suport a l’intangible, al mateix fons de co-
merç de les empreses catalanes, es poden aprofi-
tar iniciatives existents relatives al foment i a la
promoció d’ofertes i demandes tecnològiques
d’empreses catalanes en l’àmbit internacional
per fomentar els acords o projectes de transfe-
rència de tecnologia transnacional.

Tanmateix, res no impedeix que es comenci a
treballar en projectes domèstics de reducció de
CO2 per, fins i tot, crear un mercat de reduc-
cions a Catalunya, que podria tenir entrada en el
mercat europeu.

C2.4. Conclusions
En el bé ambiental es dóna un interès jurídic im-
material protegit que és discernible del substrat
natural, físic, que li dóna suport. El Protocol de
Kyoto ha fet un pas endavant ambiciós i revolu-
cionari, deixant enrera l’etern debat sobre si la
política ambiental s’ha de desenvolupar en el
context de l’economia, buscant instruments de
control que aconsegueixen unir les exigències
de protecció ambiental amb les exigències de
competitivitat del sistema econòmic plantejant
l’ús dels mecanismes flexibles (de mercat) per tal
que els països industrialitzats puguin complir
amb els seus requisits de reducció d’emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle.

Els mecanismes flexibles tendeixen a crear una
nova figura: la unitat de carboni. L’opció de cre-
ar un mercat d’unitats de carboni respon a l’ob-
jectiu que els agents econòmics siguin els que
optin pel mètode més eficient per tal de reduir
les seves emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle. La unitat de carboni aspira a convertir-se
en un dret exclusiu, excloent, transmissible i
susceptible d’estar en un patrimoni, és a dir, un
dret de propietat.

La tona equivalent de CO2 té totes les caracterís-
tiques necessàries per ser considerada una matè-
ria primera més, un actiu material. La seva utili-
tat es manifesta, com la seva substantivat i la
seva individualització, mitjançant mecanismes
de mesura, que són el fonament tècnic de les
obligacions de monitoratge. La seva apropiabili-
tat és defensable. La tona equivalent de CO2 pot
ser objecte de transaccions comercial, com re-
sulta de la existència de contractes. És un bé sus-
ceptible d’intercanvi comercial, com a la pràcti-
ca s’ha demostrat.
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Si el legislador internacional i el comunitari es-
tan optant decididament per la introducció d’un
incentiu econòmic per frenar els efectes del can-
vi climàtic, basat en la capacitat de transmissió
d’un bé susceptible de ser exclusiu i excloent del
seu titular en un mercat, Catalunya té una gran
oportunitat per avançar en la creació d’un intan-
gible, d’un bé immaterial que pot ser font de ri-
quesa per al seu creador.

El camí fins el naixement de la unitat de carboni
està ple de dificultats tècniques, polítiques i eco-
nòmiques, però tot el que sigui fer via per tal de
passar els obstacles és creació de valor. El valor
del desenvolupament de metodologies de línies
de base, de tecnologies de reducció, de saber com
i d’investigació i desenvolupament és un intangi-
ble que dóna suport a la creació de riquesa. Una
línia de suport correcta augmentarà la reputació,
fama i crèdit de l’empresari creador al mercat, és
a dir, augmentarà el seu fons de comerç.
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