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B.1. Introducció 

El Pla Nacional d’Assignació (PNA) determina la quantitat total de drets d’emissió que 

s’assignen als diferents sectors afectats pel Protocol de Kyoto durant el període en qüestió, 

així com el procediment d’assignació. 

El Pla Nacional d’Assignació és una peça central en el sistema comunitari del comerç 

de drets d’emissió. Constitueix el marc de referència, vigent només per cadascun dels 

períodes (entre tres i cinc anys de duració) establerts per la directiva 2003/87/CE [1], en la 

qual es determina el nombre total de crèdits d’emissió que s’assignaran en cada període. 

La directiva 2003/87/CE [1] del Parlament Europeu i del consell del 13 d’octubre del 

2003, per la qual s’estableix un règim pel comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle a la comunitat, estableix un “règim comunitari” de comerç de drets d’emissió 

amb la finalitat de fomentar la reducció de les emissions d’aquests gasos d’una forma 

eficaç i d’una forma econòmicament eficient. 

Segons l’article 9 de la directiva 2003/87/CE [1] durant el primer període de tres anys 

que comença l’1 de gener del 2005, pel període de 5 anys que començarà l’1 de gener del 

2008 i per cada període de 5 anys següent, cada estat membre elaborarà un Pla Nacional 

d’Assignació (PNA) [2]. 

El PNA 2005-2007 constitueix un pas significatiu cap al compliment de Kyoto però 

preservant la competitivitat i l’ocupació de l’economia espanyola tot identificant les 

oportunitats més eficients de reducció d’emissions en la indústria i iniciant el procés de 

reducció que s’intensificarà més en el període 2008-2012. El compliment del Protocol de 

Kyoto i del PNA  pel període 2005-2007 han de minimitzar els efectes socials potencialment 

adversos. Els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto (veure apartat B.6) permeten 

als estats amb compromisos de limitació d’emissions complir part d’aquests compromisos 

mitjançant reduccions d’emissions produïdes a països tercers. L’estat espanyol és un dels 

estats que recorrerà a aquests mecanismes per tal de complir el seu compromís. 

L’estat espanyol té el compromís de no sobrepassar en més d’un 15% les emissions 

de gasos hivernacle, en el període 2008-2012, en relació al nivells d’emissió de l’any 1990 

(anomenat any base) en el cas del diòxid de carboni (CO2), metà (CH4) i òxid nitrós(N2O) i 
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respecte els nivells del 1995 en el cas dels hidrofluorocarburs (HFCs), perfluorocarburs 

(PFCs)  i l'hexafluorur de sofre (SF6). Respecte a Europa en general, la Comunitat Europea 

té el compromís global de reduir un 8% les emissions de tots els gasos d’efecte hivernacle 

durant el període 2008-2012. 
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B.2. Definicions 

• Dret d’emissió: el dret subjectiu a emetre, des d’una instal·lació inclosa en 

l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005 [3], una tona equivalent de diòxid de carboni 

durant un període determinat. És un dret de caràcter transmissible i només serà 

vàlid pel període de vigència de cada Pla Nacional d’Assignació (PNA). 

• Tona equivalent de diòxid de carboni: una tona mètrica de diòxid de carboni 

(CO2) o una quantitat de qualsevol altre gas d’efecte hivernacle amb un 

potencial equivalent d’escalfament del planeta. 

• Gasos d’efecte hivernacle: Els gasos d’efecte hivernacle són tots els 

components gasosos de l'atmosfera, tant naturals com d'origen antropogènic, 

que absorbeixen i remeten radiació infraroja. Són el diòxid de carboni (CO2), el 

metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), el vapor d'aigua, l'ozó (O3) i els anomenats 

halocarbons: els hidrofluorocarburs (HCFC), els perfluorocarburs (PFC) i 

l'hexafluorur de sofre (SF6).  

• Transferència: l’operació del Registre on es reflecteix el moviment de drets 

d’emissió entre diferents comptes. 

• Emissió: l’alliberament a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle a partir de 

fonts d’emissió situades en una instal·lació. 

• Instal·lació: tota unitat tècnica fixa on es duu a terme una  o varies activitats que 

puguin tenir repercussió sobre les emissions i la contaminació. 

• Nou entrant: tota instal·lació a la qual se li concedeixi una autorització d’emissió 

de gasos d’efecte hivernacle per tractar-se d’una nova instal·lació o la renovació 

de l’autorització causada per canvis en el caràcter i/o en el funcionament de la 

instal·lació. 

• Tecnologia neta: terme per designar les tecnologies que no contaminen i que 

utilitzen els recursos naturals renovables i no renovables de forma racional [4]. 

• Albelló o Embornal: És un reservori que absorbeix o emmagatzema carboni 
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com a part del cicle natural del carboni. Els embornals més comuns són l'oceà, 

l'atmosfera, el sòl, els boscos i la vegetació [5]. 

• Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic 

(CMCC):convenció adoptada a la Cimera de Rio de Janeiro l'any 1992 (veure 

annex A). Reconeix per primera vegada en termes polítics i jurídics l'existència 

del problema del canvi climàtic i la contribució de les activitats humanes al 

mateix. Estableix com a objectiu últim assolir l'estabilització de les 

concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera a un nivell que 

impedeixi transferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. La 

Convenció va entrar en vigor al 1994. En concret, Espanya la va ratificar l'any 

1993 [5]. 

• Països inclosos en l’annex I: s'inclouen els països originaris de l’Organització 

per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OCED), la Unió Europea 

(UE) i els països de l'Europa Central i de l'Est amb economies en transició. En 

contrapartida, la resta de països es denominen No-Annex I. Segons la CMCC , 

els països de l'Annex I es comprometen a assolir l'objectiu de reducció 

d'emissions individual o conjuntament segons els nivells de 1990. 
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B.3. Objectius  

El PNA, tenint en compte les obligacions internacionals de reducció d’emissions 

assumides per l’Estat Espanyol, així com el principi de suplementarietat recollit en el 

Protocol de Kyoto a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, ha 

d’establir per cadascun dels períodes de vigència: 

a) El nombre total de drets d’emissió que es preveuen assignar, 

b) El procediment d’assignació, 

c) La quantitat de reduccions certificades d’emissió i unitats de reducció 

d’emissions que és previsible utilitzar, 

d) El percentatge d’assignació a cada instal·lació en el que s’autoritza l’ús d’aquest 

tipus de crèdits al seu titular. 

Es fixa com a objectiu inicial (en l’anomenat escenari bàsic) que les emissions 

d’Espanya en el període 2005-2007 s’estabilitzin en la mitjana de les emissions dels tres 

últims anys disponibles (2000-2002), amb un increment addicional del 3.2% de les 

emissions de CO2 dels sectors inclosos en la Directiva pels nous entrants. Això suposa, 

per les emissions globals, un objectiu d’emissions de 398.1 Mt de CO2 eq/any pel període 

2005-2007 amb una reducció del 0.4% respecte les emissions de l’any 2002 (399.7 Mt) [1]. 

L’esforç de reducció addicional tindrà lloc en el període 2008-2012; durant aquest 

període el promig de les emissions no ha de superar en més d’un 24% les emissions de 

l’any 1990 (anomenat any base). Aquest valor, un augment del 24% respecte les emissions 

de l’any 1990, és la xifra resultant de la limitació del Protocol de Kyoto (15% pels gasos 

hivernacle), l’estimació de l’absorció per albellons (màxim d’un 2%) i els crèdits procedents 

del mercat internacional (7%). 
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B.4. Principis bàsics del Pla Nacional d’Assignació  

Es defineix com a dret d’emissió el dret subjectiu a emetre, des d’una instal·lació 

inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005 [3], una tona equivalent de diòxid de carboni 

durant un període determinat. És un dret de caràcter transmissible i només serà vàlid pel 

període de vigència de cada PNA. 

Els drets d'emissió en el primer període (el qual comprèn el període comprès entre l’1 

de gener de l’any 2005 i el 31 de desembre de l’any 2007) només afecten a un gas d'efecte 

hivernacle, el diòxid de carboni (CO2), i alguns dels sectors industrials que emeten més 

gasos hivernacle, per tal d’evitar una alta complexitat difícil d'assumir.  

La quantitat total de drets d’emissió que assigna el Pla s’estableixen segons la 

normativa comunitària i, en concret, en funció de:  

• Els compromisos internacionals en matèria d’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle assumits per Espanya en el Protocol de Kyoto. 

• La contribució de les instal·lacions sotmeses a l’àmbit d’aplicació de la Llei 

1/2005 [3], al total de les emissions nacionals. 

• Les previsions d’emissions, incloses les possibilitats tècniques i econòmiques 

de reducció d’emissions, en tots els sectors. 

• Les previsions d’obertura de noves instal·lacions o ampliació de les ja existents 

en els sectors inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005 [3],  i durant el 

període de vigència del PNA. 

Pel període comprès entre els anys 2005 i 2007 es proposa el repartiment de 156.25 

Mt CO2/any pels sectors inclosos en la directiva i una reserva addicional del 3.2% per nous 

entrants. De la suma d’ambdós en resulta una assignació total de 161.25 Mt CO2/any, amb 

una reducció del 2.7% respecte a les emissions de l’any 2002 (165.75 Mt).[1]  

El PNA estableix la metodologia d’assignació individual que, en tot cas, haurà de tenir 

en compte la normativa comunitària. El PNA no ha de generar diferències injustificades 

entre sectors d’activitats iguals ni entre instal·lacions, ha de ser coherent amb les 

possibilitats tècniques i econòmiques de reducció d’emissions, les mesures de reducció 
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s’hauran d’adoptar abans de l’establiment del mercat d’emissions i s’hauran de tenir 

presents les previsions d’evolució de la producció de les instal·lacions. 

La major part dels drets d'emissió seran assignats gratuïtament per cada Estat 

membre (del 90% al 95%) i només es podran subhastar del 5% al 10% dels drets d’emissió 

restants. 

No s’admetrà l’arrossegament dels drets d’emissió del primer període del PNA (2005-

2007) cap al segon període (2008-2012). Aquest acte d’arrossegament de drets d’emissió 

és conegut com a banking. 

S’autoritza el pool (agrupació d’instal·lacions) voluntari de sectors industrials, 

mantenint la competència, com a instrument de flexibilitat que permeti reduir els costos de 

transacció i augmentar la capacitat de negociació dels mercats sense alterar la integritat 

ambiental del sistema. En canvi, no es permet l’autorització de pools en el sector elèctric ja 

que es considera que impedeix que el PNA incentivi a les tecnologies netes. 

El mercat d’emissions situa el preu mitjà dels drets d’emissió en 22 euros per tona de 

CO2 (aquest preu va oscil·lant en funció de diferents aspectes) ja que depèn de l’oferta i la 

demanda [6].  

A banda del Protocol de Kyoto i del mercat de drets d’emissió, el sistema fiscal vigent 

pretén contribuir a la millora dels preus relatius de les opcions que no produeixen o quasi no 

produeixen emissions. Entre aquestes mesures destaca l’ampliació de deduccions de 

l‘impost sobre activitats econòmiques, impost sobre societats i l’impost sobre béns 

immobles. 
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B.5. Sectors afectats pel PNA 

En el nivell d’assignació s’ha calculat la quantitat de drets que s’atorgarà al total 

d’activitats afectades per la Directiva pel període 2005-2007, d’acord amb el compromís 

assumit per l’Estat Espanyol en el protocol de Kyoto 2008-20012. 

Aquest exercici, anomenat “la senda”, ha constituït la base de la determinació de 

l’esforç de reducció a realitzar per les activitats afectades per la Directiva i de l’esforç a 

realitzar per les activitats no afectades, per tal d’assolir l’objectiu el 15% sobre les 

emissions de l’any base, a l’any 2012. 

 

B.5.1. Sectors inclosos en la directiva 

Els sectors implicats són: 

• Sector energètic (centrals termoelèctriques, refinament de petroli, coqueries i  

les instal·lacions de cogeneració) 

• Sector siderúrgic 

• Sector del ciment i la calç 

• Indústria dels minerals no metàl·lics (vidre i ceràmica) 

• Indústries papereres 

En un futur immediat (a partir de 2008) és probable que s'incloguin també la indústria 

química i de l'alumini i altres gasos d'efecte hivernacle [7]. 
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Segons la mostra la taula B.1 , durant l’any 2002 les emissions totals de gasos 

d’efecte hivernacle a l’Estat Espanyol van assolir les 399.7 Mt de CO2 equivalent. Aquesta 

xifra suposa gairebé un 40% en augment respecte les emissions de l’any base, és a dir, 

casi 25 punts en excés del que l’Estat Espanyol s’ha compromès en el Protocol de Kioto. 

Aquesta evolució posa de manifest les diferències existents que es troben al intentar 

conjugar la convergència econòmica i la Unió Europea [1]. 

Aquesta evolució de les emissions de CO2 en els sectors inclosos en la directiva, així 

com els esforços ja realitzats per intentar disminuir les emissions de CO2, s’ha tingut en 

compte per tal de determinar el nombre de crèdits d’emissions de CO2 a repartir entre els 

diferents sectors. 

 

 

Taula B.1 - Evolució de les emissions de CO2 en sectors inclosos en la directiva [1] 
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Així doncs, el repartiment de drets d’emissió queda de la següent manera: 

 

L’escenari sectorial es divideix pel sector elèctric i pels sectors industrials: 

a. Assignació de drets al sector elèctric 

El sector elèctric és el més important i, és també, on es poden assolir majors 

reduccions de forma més fàcil per diverses raons: la baixa elasticitat preu/demanda 

d'electricitat, l'escassa repercussió de la competència mundial, l'absència de productes 

substitutius i la possibilitat que repercuteixi el cost del CO2 al consumidor amb menors 

efectes adversos, després de molts anys de reducció real del preu del kWh. 

El sector elèctric pot realitzar grans reduccions de les emissions a un preu raonable, i 

ja hi ha alternatives clares al mercat com l'energia eòlica i les centrals de cicle combinat de 

gas natural (cicle convencional). 

La previsió d’emissions mitjanes de generació elèctrica és de 94 Mt CO2/any en el 

període 2005-2007. S’assignen al sector elèctric 86.4 Mt CO2/any incloent els nous entrants 

del sector. Es parteix de les emissions reals de mitjanes històriques del període 2000-2002, 

procedents de les mesures directes pel període 1990-2002. 

Les assignacions a cada instal·lació es faran segons criteris geogràfics i tecnològic 

(segons els tipus d’instal·lació utilitzada  i sobretot en el cas de centrals nuclears que han 

Taula B.2 - Repartiment de drets d’emissió per activitats [1] 

1990 2000 2001 2002
Peticions 
sectorials 

2006

Grau de 
cobertura

Mill.Tm 
CO2

Mill.Tm 
CO2

Mill.Tm 
CO2

Mill.Tm 
CO2

Mill.Tm 
CO2 PM/90

Sense 
reserva (1) Reserva (2) Total (1)+(2) (%)

Generació elèctrica 63,52 87,79 32,31 97,04 89,05 40,19 - 86,4
Refinament de petroli 12,64 15,25 14,99 14,86 15,03 18,90% 16,78 15,41 0,56 15,97 95,17%
Siderurgia (*) 13,83 10,79 10,74 10,85 10,79 -21,98% 12,30 11,39 0,55 11,94 97,00%
Ciment i cal 22,35 26,75 27,54 28,59 27,63 23,60% 32,23% 29,31 0,73 30,04 93,21%
Vidre+Idústria ceràmica 6,48 10,3 10,63 10,99 10,64 64,00% 11,15% 10,65 0,47 11,12 99,73%
Pasta de paper, paper i 
cartró 2,29 3,64 4,33 4,52 4,16 82,00% 5,60% 4,93 0,42 5,35 95,53%
RESERVA NO 
ASSIGNADA 0,43 0,43
SUBTOTAL SECTORS 
INDUSTRIALS 57,59 66,73 68,23 69,81 68,25 18,51% 71,69 3,16 74,85
TOTAL 119,21 153,5 149,49 165,75 156,25 31,10% 161,25
(*)Assignacions sumant els gasos siderúrgics i les coqueries

Promig 2000-2002 Assignacions 2006
Sector

86,4
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cobert quasi tot el temps de vida útil prevista, ja que en aquests casos ja no es preveuen 

inversions noves significatives) per tal d’assolir un nivell d’emissió 86.4Mt de CO2 de mitjana 

anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Assignació de drets al sector industrial 

S’assignen 71.69 Mt CO2/any entre els anys 2005-2007 per sectors industrials, 

inclosos els augments de capacitat dels operadors existents així com 2.73 Mt CO2/any de 

reserva pels nous entrants. 

L’assignació individual està basada en les emissions de les instal·lacions durant el 

període  2000-2002 i en l’assignació per sectors prèviament determinada. Un cop s’hagi 

determinat el nombre de crèdits assignats a un sector afectat per la Directiva, el 

repartiment dels drets entre les instal·lacions del sector es realitzarà utilitzant el pes que 

les emissions de la instal·lació hagin tingut en el sector durant el període de referència.  

 

 

Fig.  B.1 -  Emissions CO2 vs tecnologia utilitzada [5] 



Pág. 14  Annex B. Pla Nacional d’Assignació (PNA) 

  

En el cas d’una instal·lació que no ha entrat en servei abans del 31 de desembre 

del 2002 o en el cas que les dades del període 2000-2002 no fossin suficientment 

representatives, s’han d’utilitzar mètodes alternatius. En aquests casos l’assignació es 

realitza mitjançant l’expressió: 

 

On  FCs és un factor de compliment sectorial que representa la relació entre les 

emissions esperades del sector i l’assignació de drets. 

PEs  és un factor que representa l’evolució de les emissions des del període 

de referència fins al 2006. 

 FEs és un factor d’emissió específic que s’obté de les dades històriques 

proporcionades per les instal·lacions amb informació disponible i característiques 

similars. 

 Ci és la capacitat de producció de la instal·lació 

 Us és la utilització de la capacitat, o factor de càrrega, representatiu del 

sector. 

 

c. Cogeneració 

La cogeneració (veure annex C) es considera una tecnologia multisectorial [1] la qual 

transforma energia primària en energia final amb un elevat rendiment de transformació.  

En la planificació 2002-2011 la cogeneració és considerada, per les seves avantatges 

d’estalvi energètic, econòmic i de disminució d’emissions, com una tecnologia eficient. 

La metodologia d’assignació de crèdits d’emissió que s’utilitza per les instal·lacions de 

cogeneració és conceptualment similar a les que s’utilitzen per la resta d’instal·lacions 

industrials. A causa dels avantatges que la cogeneració presenta, s’ha cregut oportú donar-

 Ai = FCs x PEs x FEs x Ci x Us   (Eq.B.1) 
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li’s un tracte específic en el procés d’assignació de drets. Aquesta assignació consisteix en 

aplicar un factor de compliment igual a 1 independent del sector en el qual s’integri la 

instal·lació de cogeneració [1]. Així, es garanteix el mateix tracte entre instal·lacions de 

cogeneració de diferents sectors industrials alhora que promou el desenvolupament 

d’aquest tipus d’instal·lacions. La fórmula a utilitzar seria: 

On Es són les emissions del període de referència 

 En definitiva, l’equació anterior es tradueix en una assignació suficient per aquest 

tipus d’instal·lacions ja que se li atorguen tants drets com emissions es preveuen. 

 

B.5.2. Sectors no inclosos en la directiva 

Els principals sectors i activitats no cobertes per la Directiva 2003/87/CE són:  

• Sector del transport 

• Sector residencial, comercial i institucional (R&C&I) 

• Sector agrari 

• Sector associat a la gestió de residus 

A part, en aquests sectors també s’inclouen accions per limitar i reduir les emissions 

dels gasos fluorats (HFC’s, PFC’s i SF6) [1]. 

En el següent quadre es pot observar l’evolució de les emissions de CO2 equivalent 

en aquests sectors des de l’any 1990: 

 

 Ai = PEs x Es (Eq. B.2)  

Taula  B.3 - Evolució de les emissions de CO2 en sectors no inclosos en la directiva [1] 
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En general, s’observa un creixement constant de les emissions del transport i de la 

gestió de residus associat al creixement econòmic d’Espanya des de mitjans de la dècada 

del 90 i  també associat a l’esforç realitzat en la recollida i tractament de residus. 

Es requereixen mesures addicionals pels sector no inclosos en la Directiva, que 

condueixin a una reducció total de les emissions de CO2 equivalent per un valor aproximat 

de 52 Mt en el període 2005-2007, a més d’assegurar el compliment de les mesures ja 

previstes. 

Per tots aquests sectors no inclosos en la directiva, s’han determinat unes accions a 

realitzar (mesures horitzontals) amb la finalitat de reduir les emissions de CO2 en el període 

2005-2007. 

Per aquest motiu, s’han previst diferents mesures i actuacions (segons l’Estratègia 

d’estalvi i eficiència energètica a Espanya 2004-2012 [8], anomenat E4) classificades en 

tres grups:  

• Canvi modal (amb plans de mobilitat urbana, plans de transport per empreses, 

augmentar ús del ferrocarril  i incrementar la participació del transport marítim 

de mercaderies) 

• Ús eficient del transport (millor gestió de les infrastructures de transport, millor 

gestió de flotes per carretera, conducció eficient del vehicle privat, camions i 

autobusos i bones pràctiques en el tràfic aeri) 

• Millora de l’eficiència energètica dels vehicles 

 

Si es portessin a terme aquestes mesures (estudiades en l’estratègia E4) es calcula 

que els estalvis d’emissió de CO2 serien de l’ordre de 14Mt de CO2 en el període 2005-

2007;  valor insuficient pel compliment del PNA. Per tal d’assolir la reducció d’emissions 

necessària en el transport, es posaran en pràctica altres mesures com la millora de 

l’eficiència i ús de combustibles alternatius i actuacions en entorns urbans [1] 
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B.6. Mecanismes flexibles 

Com a conseqüència de les previsions de les evolucions de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle a l’Estat Espanyol  pel període 2008-2012, el govern espanyol ha decidit, 

juntament amb l’adopció de noves mesures de reducció d’emissions, preveure la utilització 

dels mecanismes de flexibilitat de Kyoto, l’ús dels quals és imprescindible pel compliment 

del Protocol de Kyoto, a la vegada que la limitació d’emissions s’efectua de la forma més 

eficient i es contribueix al desenvolupament sostenible dels països en desenvolupament, 

impulsant la transferència de tecnologies netes. 

El volum total de crèdits procedents dels mecanismes flexibles assoleix la xifra de 

100Mt pel període 2008-2012, en particular pels sectors del transport i residencial. 

Els mecanismes de flexibilitat són les diferents opcions que s’introdueixen en els 

països per tal de facilitar el compliment dels compromisos de reducció d’emissions 

assumits en el Protocol de Kyoto. Aquests mecanismes són: 

a. Comerç de drets d’emissió.  

El comerç de drets d'emissió és una de les mesures de flexibilitat que s'han 

introduït, mitjançant la qual, una empresa pot superar els seus límits d'emissió 

sempre i quan trobi altres empreses que hagin emès una quantitat de gasos 

inferior al límit màxim que se’ls ha permès i que accedeixin a vendre-li la seva 

quota (o límit) sobrant.  

El total d'aquestes quotes, assignades a les empreses que participen en el 

pla, representa el límit global permès. Aquest comerç pot realitzar-se a escala 

internacional; d'aquesta manera, les grans potències poden comprar als països 

menys industrialitzats les seves quotes d'emissió.  

L'avantatge del comerç de drets d’emissió es que es continua complint amb 

els objectius del Protocol de Kyoto a través d'una redistribució de les quotes entre 

els països signants [9] 

El problema recau en poder controlar aquest comerç. Els avantatges del 

comerç de drets d'emissió només es manifestaran a nivell pràctic en presència 
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d'un sistema eficaç de seguiment i verificació de la conformitat. Un seguiment 

eficaç contribuirà també a millorar la qualitat de les dades sobre els nivells de 

contaminació. 

b. Implementació conjunta 

Aquest mecanisme de flexibilitat permet que els països de l'Annex 1 puguin  

realitzar entre ells projectes comuns per a reduir emissions i negociar la reducció 

assolida.  
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Els països amb * mostren l’estat actual de procés de transició a una economia de mercat. 

PART
COMPROMÍS QUANTIFICAT DE LIMITACIÓ O 
REDUCCIÓ D'EMISSIONS (% del nivell d'any 

o període de base) 
Alemania 92

Australia 108

Austria 92

Bélgica 92

Bulgaria* 92

Canadá 94

Europea 92

Croacia* 95

Dinamarca 92

Eslovaquia* 92

Eslovenia* 92

España 92

Estonia* 92

Federación Rusa* 100

Finlandia 92

Francia 92

Grecia 92

Hungría* 94

Irlanda 92

Islandia 110

Italia 92

Japón 94

Letonia* 92

Liechtenstein 92

Lituania* 92

Luxemburgo 92

Mónaco 92

Noruega 101

Nueva Zelandia 100

Países Bajos 92

Polonia* 94

Portugal 92

Reino Unido 92

República Checa* 92

Rumania* 92

Suecia 92

Suiza 92

Ucrania* 100

Taula C.4 -  Països que pertanyen a l’annex 1 [10] 
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Per a què el projecte pugui efectuar-se, ambdós països (inversor i hoste) 

també han de tenir una comptabilitat nacional i un límit superior d'emissions. En canvi, 

els països que no pertanyen al Annex 1, al no tenir un límit superior d'emissions, no 

poden participar d'aquest mecanisme.  

c. Mecanismes de desenvolupament net 

Aquest últim és l'únic dels anomenats Mecanismes de Flexibilitat dels quals 

podrien participar els països no inclosos en l’Annex 1. 

Aquest mecanisme proposa com objectiu ajudar a les parts no incloses en 

l’Annex 1 a assolir un desenvolupament sostenible i, a les parts incloses en l'Annex 1, 

a complir els seus compromisos. El mecanisme permet a aquests últims utilitzar les 

reduccions certificades d'emissions resultants de projectes realitzats en els països 

que no pertanyen a l’Annex 1 per a donar compliment a part dels seus compromisos 

en el Protocol de Kyoto. Els països en vies de desenvolupament veuen en aquest 

mecanisme una nova font de fons, mentre que per als països industrialitzats resulta 

una forma més econòmica de complir amb els seus compromisos [11]. 
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B.7. Nous entrants 

En el cas de la incorporació de noves empreses les quals necessitin disposar de 

drets d’emissió, la Comissió Europea estableix tres modalitats per tal de regular aquesta 

entrada:  

• Opció A: que els aspirants comprin directament els drets al mercat. 

• Opció B: que l'Estat reservi una certa quantitat de drets per subhastar-los 

periòdicament. 

• Opció C: que es mantingui una quantitat de drets sense assignar per repartir-los 

gratuïtament en el futur. 

L’estat Espanyol ha optat per l’establiment d’una reserva gratuïta pels nous entrants 

garantint l’accés als drets i la igualtat de tractament (opció C). 

S’ha proposat el repartiment de 156.25 Mt de CO2 amb una reserva addicional gratuïta 

d’un 3.2% per nous entrants, xifra que suposa 5Mt/any i que es distribuirà entre 

instal·lacions del sector elèctric i les del sector industrial. Així s’assegura la igualtat de 

tractament entre les instal·lacions existents i els nous entrants sempre i quan els nous 

entrants utilitzin les millors tecnologies disponibles. 

El 50% d’aquesta reserva es destinarà, en principi, a instal·lacions de cogeneració. La 

distribució de la resta de drets d’emissió de reserva serà per ordre de petició fins a esgotar-

se. 

L'assignació als nous entrants es calcularà: 

  1. Sobre la base de les projeccions d'emissions de CO2 i les millors tecnologies 

disponibles i s’aplicarà el mateix factor de compliment que s'hagi utilitzat en els repartiments 

inicials per al PNA. Els drets que s'assignin als nous entrants no seran proporcionalment 

majors que els assignats a les instal·lacions ja existents dins del mateix sector. 

  2. Tenint en compte la capacitat de producció de la instal·lació, la capacitat mitjana 

de producció de les instal·lacions ja existents al sector, les MTD i la càrrega de reducció 

que compleix el sector en el qual es vulgui establir la nova instal·lació. 
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L'assignació dels drets requerirà la prèvia obtenció d'una autorització d'emissió de 

gasos d’efecte hivernacle. 

El PNA 2005-2007 no considerarà nou entrant a les instal·lacions d'ampliació de la 

qual la seva posada en marxa estigui prevista per al període de vigència del Pla que hagi 

acreditat comptar amb totes les autoritzacions i permisos que li siguin exigibles d'acord 

amb la legislació aplicable i hagi sol·licitat autorització d'emissió de gasos d’efecte 

hivernacle i assignació de drets abans del 30 de setembre de 2004. Les instal·lacions que 

compleixin els anteriors requisits podran comptar amb una assignació de drets en el PNA 

inicial. 
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B.8. Infraccions, multes i sancions 

En la primera fase de funcionament del règim de comerç de drets d'emissió a la Unió 

Europea (2005-2007) la multa ascendirà a 40 euros per cada tona de diòxid de carboni 

emesa de més, i s'elevarà a 100 euros a partir del segon període (2008-2012). El pagament 

d'aquesta multa no eximirà en cap cas l'empresa afectada de l'obligació de complir l'any 

següent. Les infraccions administratives es classifiquen en infraccions molt greus, greus i 

lleus.  

1. Són infraccions molt greus les següents :  

a. Exercir l’activitat sense l’autorització d’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle. 

b. Incomplir l’obligació d’informar sobre la modalitat del caràcter, 

funcionament o mida de la instal·lació sempre que suposi canvis 

apreciables en les dades d’emissions. 

c. No presentar l’informe anual verificat. 

d. Ocultar o alterar intencionadament la informació 

e. No aportar la informació necessària pel procediment de verificació o 

impedir l’accés del verificador a les instal·lacions. 

2. Són infraccions administratives greus: 

a. Incomplir la obligació d’informar sobre la modificació de la identitat o del 

domicili del titular. 

b. Incomplir les condicions de seguiment de les emissions establertes en 

l’autorització quan aquest incompliment no alteri les dades d’emissió. 

c. Incomplir les normes reguladores dels informes anuals verificats sempre 

que impliqui alteració de les dades d’emissió. 

3. Són infraccions administratives lleus : 

a. Incomplir les condicions de seguiment de les emissions establertes  en 

l’autorització sempre que aquest incompliment no suposi canvis 

apreciables en les dades d’emissions. 

b. Incomplir les normes reguladores dels informes anuals verificats sempre 

que no impliqui alteració de les dades d’emissió. 

c. Incomplir qualsevol altra obligació establerta en la Llei 1/2005 [1] que no 
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hagi estat classificada com a greu o molt greu. 

 

Les infraccions donen lloc a la imposició de sancions. En el cas d’infracció molt greu 

la sanció pot variar entre una multa (que oscil·la entre 50.001€ i 2 milions d’€), la clausura 

temporal, total o parcial de les instal·lacions per un període màxim de 2 anys o la 

inhabilitació, per un període de 2 anys màxim, de les funcions d’administrador. Si la infracció 

és greu, la sanció pot ser una multa (oscil·lant entre 10.001 i 50.000€) i una suspensió de 

l’autorització per un període màxim d’un any. Finalment, si la infracció és considerada lleu la 

sanció correspon a una multa econòmica fins a un valor de 10.000€. 

Finalment, la imposició de les sancions haurà de tenir present la possible existència 

d’intencionalitat, la reincidència per comissió de més d’una infracció tipificada per la Llei, el 

benefici obtingut per la comissió de la infracció i la diferència entre les emissions reals i les 

notificades. 
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B.9. Problemes en el Pla Nacional d’Assignació 

(PNA) 

Entre els molts problemes que planteja la Directiva hi ha les noves instal·lacions, 

que probablement hauran de comprar drets per cobrir les seves emissions si no existeix 

la reserva adequada, i aquelles instal·lacions que tanquin, que podrien vendre els seus 

drets d'emissió, com les centrals termoelèctriques afectades per la Llei de Grans 

Instal·lacions de Combustió [7]. 

El greu problema del PNA és fer compatible el compliment del Protocol de Kyoto i el 

respecte al medi ambient amb el manteniment i la creació d'ocupació, l'activitat 

econòmica i la convergència en els nivells de renda amb la Unió Europea, respectant la 

legislació espanyola i comunitària (competència, no discriminació entre sectors i ajuts 

públics). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 26  Annex B. Pla Nacional d’Assignació (PNA) 

  

B.10. Bibliografia 

[1] DIRECTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (en 

castellà), de 13 octubre de 2003, per la qual s’estableix un règim pel comerç de drets 

d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la comunitat i per la qual es modifica la 

Directriu  96/61/CE del Consell. 

[2] Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión (PNA). Propuesta 6 de julio de 

2004. 

[3] BOE, num.59. Ley 1/2005 (en castellà) , de 9 de marzo, per la qual es regula el règim 

de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle . 

[4] www.definicion.org 

[5] WEB DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I CULTURA DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA. [http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic, 27 de maig 

de 2005]. 

[6] Revista Enervia [www.enervia.com] 

[7] JOSÉ SANTAMARTA , Primeras reflexiones sobre el Plan Nacional de 

Asignación de Emisiones en España , [http://www.rebelion.org/spain, 17 abril 2004] 

[8] Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012 

[9] WEB DE LA “FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE” 

[http://www.fundacionsustentable.org/article105, 2 de juny de 2005] 

[10] WEB DEL MINISTERI DE SALUT I MEDI AMBIENT DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

[http://www.medioambiente.gov.ar/home.htm, 2 de juny 2005] 

[11] RD 60/2005 del 21 de gener pel qual s’aprova el Pla Nacional d’Assignació (proposta 

del 6 de juliol de 2004) de drets d’emissió, 2005-2007 

[12] DIRECTIVA 2004/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de 

abril de 2004, sobre la responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i 

reparació de danys mediambientals. 



Estudi viabilitat d’una planta cicle combinat utilitzant gas natural enriquit (hidrogen) Pág. 27 

 

[13] WEB DE L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA  [http://icaen.net, 29 de maig de 2005]. 


