
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/240/2017, de 2 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2017 del
Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

El Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, aprovat per l'Acord
GOV/123/2015, de 28 de juliol (DOGC núm. 6924, de 30.7.2015), preveu un mecanisme que permet
compensar a les organitzacions l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) gràcies a la implementació de
determinats projectes en altres organitzacions. El Programa estableix, entre d'altres, les característiques que
han de complir els projectes de reducció de GEH, els possibles promotors, i l'esquema general de
funcionament.

El punt 9.1.1 del Programa preveu que l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) publica periòdicament una
convocatòria on s'estableixen el termini per a la presentació de projectes; els tipus de projectes que es poden
presentar; els criteris de selecció i de valoració; el nombre màxim de tones de GEH que poden reduir els
projectes en el període de la convocatòria, i el preu dels crèdits de GEH generats.

En conseqüència, d'acord amb el punt 9.1.1 del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar la convocatòria del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle per a l'any 2017, que consta en l'annex.

 

—2 Donar publicitat a aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html> i al web de
l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic <http://canviclimatic.gencat.cat>.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant del/de la director/a general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord
amb el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de febrer de 2017

 

Salvador Samitier i Martí

Cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic

 

 

Annex
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1. Projectes

Es poden presentar a aquesta convocatòria tots els projectes que compleixin les característiques previstes al
punt 2 del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, aprovat per
l'Acord GOV/123/2015, de 28 de juliol (en endavant, el Programa).

 

2. Presentació dels projectes

2.1. La presentació dels projectes s'estructura en les dues fases següents:

a) La primera fase s'inicia amb la presentació de la sol·licitud juntament amb la proposta inicial del projecte
(PIN). En el termini d'un mes des de la finalització del termini de presentació establert al punt 2, l'Oficina
Catalana del Canvi Climàtic (en endavant OCCC) notifica als promotors el resultat de l'avaluació d'aquesta
primera fase.

b) La segona fase de presentació afecta els projectes seleccionats a la primera fase. Els promotors disposen
d'un mes des de la notificació indicada en el punt anterior, per presentar el document de disseny de projecte
(PDD). En el termini de dos mesos, des de la finalització del termini de presentació dels PDD, l'OCCC notifica
als promotors de projectes el resultat de l'avaluació d'aquesta segona fase.

2.2 El formulari normalitzat de sol·licitud, així com la documentació requerida, estan disponibles i es poden
descarregar des de les adreces següents: <http://web.gencat.cat/ca/tramits> o
<http://canalempresa.gencat.cat>.

2.3 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, s'han de presentar per via telemàtica
utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya <https://seu.gencat.cat/> i mitjançant el Registre
electrònic de la Generalitat de Catalunya.

2.4 Les notificacions de l'OCCC que preveu el punt 1 es fan per via telemàtica i es pot accedir al seu contingut
utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya <https://seu.gencat.cat/>.

 

3. Termini de presentació

El termini per a la presentació del document PIN s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC
i finalitza el 7 d'abril de 2017.

 

4. Avaluació i selecció dels projectes

4.1. Per avaluar els projectes a la primera fase de presentació (PIN) s'apliquen els criteris següents:

a) El compliment dels requisits establerts a la convocatòria.

b) L'elegibilitat del projecte d'acord al que estableix el punt 2 del Programa.

4.2. Per avaluar els projectes a la segona fase de presentació (PDD) s'apliquen els criteris següents:

a) Viabilitat econòmica (fins a 5 punts).

b) Viabilitat tècnica (fins a 5 punts).

c) Reducció d'emissions de GEH (fins a 10 punts).

Durant l'avaluació de la segona fase, l'OCCC, si escau, pot demanar al promotor els aclariments o la informació
addicional necessària sobre el projecte.

4.3. Els projectes que a la segona fase no assoleixin una puntuació mínima de 6 punts o que no obtinguin cap
punt en algun dels criteris d'avaluació no són acceptats.

4.4. Els projectes s'ordenen segons la puntuació obtinguda i s'acumulen les tones de CO2eq que s'estima que
redueixen fins a assolir el llindar màxim de tones de CO2eq establert al punt 5. El projecte que impliqui superar
el llindar màxim de tones de CO2eq establertes, i els posteriors, no són seleccionats.
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4.5 En cas d'empat, es seleccionen els projectes que han rebut més puntuació en el criteri de reducció
d'emissions de GEH, a continuació els de més puntuació de viabilitat tècnica, i finalment els de més puntuació
de viabilitat econòmica.

4.6. Els projectes que superen els mínims de puntuació que preveu el punt 4.3 i que no han obtingut la
puntuació necessària per ser seleccionats d'acord amb els punts 4.4 i 4.5 s'integren en una llista de reserva,
per ordre de puntuació, a l'efecte de poder ser seleccionats en cas que algun dels projectes seleccionats
inicialment no es desenvolupi.

4.7. Els promotors dels projectes seleccionats han de signar i lliurar a l'OCCC un document mitjançant el qual
es comprometen a dur a terme les obres o accions necessàries per desenvolupar els projectes d'acord amb el
PDD aprovat. El model de document és disponible a les adreces <http://web.gencat.cat/ca/tramits> o
<http://canalempresa.gencat.cat>.

 

5. Nombre màxim de tones de GEH que poden reduir els projectes

El nombre màxim de tones GEH que poden reduir els projectes seleccionats en aquesta convocatòria és de
50.000 tones anuals, expressades com a CO2eq.

 

6. Preu dels crèdits de CO2eq

6.1. Cada tona de CO2eq reduïda en el marc del Programa, i una vegada ha estat verificada, genera un crèdit.

6.2. El preu del crèdit és de 10 euros.

 

7. Metodologies de càlcul de la reducció d'emissions

7.1. El càlcul de la reducció d'emissions dels projectes ha de fer-se d'acord amb les metodologies aprovades
per l'OCCC, les quals estan disponibles a les pàgines <http://web.gencat.cat/ca/tramits> o
<http://canalempresa.gencat.cat>.

7.2. Per a aquesta convocatòria el Programa posa a disposició dels promotors les metodologies següents:

a) Calderes de biomassa

b) Solar per ACS

c) Fotovoltaica i minieòlica per autoconsum

d) Vehicles elèctrics amb renovables

e) Rehabilitació energètica d'edificis

f) Gestió de fertilitzants en sòls agrícoles

g) Malbaratament alimentari

7.3. El promotor d'un projecte per al qual no hi hagi desenvolupada una metodologia pot presentar,
conjuntament amb la documentació tècnica del projecte, una proposta de metodologia de càlcul de reducció
d'emissions de GEH, per tal que sigui aprovada, si escau, per l'OCCC.

7.4. La proposta d'una nova metodologia ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:

a) Referència de la metodologia internacional en la que es basa, en el cas que la metodologia presentada sigui
l'adaptació d'una de ja existent.

b) Variables d'activitat per definir l'escenari de base.

c) Variables d'activitat per definir l'escenari de projecte estimat.

d) Variables d'activitat per definir l'escenari de projecte executat.

e) Informació de què ha de disposar el promotor per a dur a terme la verificació de les reduccions de GEH
assolides.
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f) En el cas de les metodologies de fixació de carboni en embornals, el mecanisme de garantia de permanència
de les reduccions de GEH assolides pel projecte.

 

8. Publicitat

S'ha de donar publicitat, a través de la pàgina web de l'OCCC, de tots els projectes seleccionats, un cop lliurat
el document indicat al punt 4.7. La informació inclou el nom del promotor i una breu descripció del projecte.
Aquesta informació s'actualitza fins que finalitzi el termini de generació dels crèdits.

 

9. Règim aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquesta convocatòria i el Programa són d'aplicació:

a) Les disposicions de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

b) El manual de suport per a promotors i compradors de crèdits d'emissió, en la seva última versió, i que està
disponible a la pàgina <http://canviclimatic.gencat.cat>.

 

(17.047.027)
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