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capacitat), d’Afers Exteriors i de Cooperació (Secre-
taria d’Estat de Cooperació Internacional) i de Medi 
Ambient (Subsecretaria) les quantitats que corres-
ponguin per al seu finançament.

Dos. Per a la distribució dels corresponents 
crèdits, el Govern, mitjançant el Reial decret dictat a 
proposta dels ministres d’Afers Exteriors i de Coope-
ració, de Treball i Afers Socials, i de Medi Ambient, 
ha d’establir els requisits que han de complir les 
organitzacions o entitats per poder sol·licitar els 
ajuts econòmics destinats a complir aquests fins, 
així com el procediment per a la seva obtenció.»

Article segon. Modificació del Reial decret 195/1989, de 
17 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits i pro-
cediment per sol·licitar ajuts per a fins d’interès social, 
derivats de l’assignació tributària de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques.

El Reial decret 195/1989, de 17 de febrer, pel qual s’es-
tableixen els requisits i procediment per sol·licitar ajuts 
per a fins d’interès social, derivats de l’assignació tributà-
ria de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
queda modificat de la manera següent:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:

«Els ministeris de Treball i Afers Socials, d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, i de Medi Ambient poden 
concedir, en l’àmbit de competències de l’Estat, amb 
càrrec als crèdits consignats en els seus pressupos-
tos de conformitat amb el que estableixen els arti-
cles 3 i 4 del Reial decret 825/1988, de 15 de juliol, 
ajuts i subvencions als programes i projectes a què 
es refereix l’article 2 del Reial decret esmentat, sem-
pre que les entitats que els desenvolupin reuneixin 
els requisits que preveu aquest Reial decret, d’acord 
amb els procediments que estableix, i de conformi-
tat amb el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment de desplegament de la Llei esmentada.»

Dos. S’afegeix un paràgraf tercer a l’article 3 amb la 
redacció següent:

«Igualment, es poden concedir ajuts i subvenci-
ons per dur a terme programes destinats a la 
defensa del medi natural i la biodiversitat, la utilitza-
ció sostenible dels recursos naturals i la prevenció 
de la contaminació i del canvi climàtic.»

Tres. El paràgraf primer de l’article 4 queda redactat 
de la manera següent:

«Els ministeris d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
de Treball i Afers Socials, i de Medi Ambient han de 
convocar individualment o conjuntament, segons 
els conceptes específics en què estiguin consignats 
els corresponents crèdits, la concessió dels ajuts 
econòmics i subvencions.»

Quatre. La disposició final primera queda redactada 
de la manera següent:

«Es faculta els ministres d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, de Treball i Afers Socials, i de Medi 
Ambient per dictar totes les disposicions que siguin 
necessàries per a l’aplicació d’aquest Reial decret.»

Disposició addicional única. Efectes econòmics.

Aquest Reial decret té efectes pressupostaris a partir 
de la liquidació de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques corresponent al període impositiu de 2007, en els 
termes en què es prevegi a l’estat de despeses de la Llei 

de pressupostos generals de l’Estat de l’exercici següent 
a aquell en què es completi la liquidació corresponent.

Disposició transitòria única. Lliuraments a compte el 
2007.

A fi de fer efectiu durant l’exercici de 2007 l’elevació 
del percentatge d’assignació a fins socials del 0,5239 al 
0,7 per cent de la quota íntegra de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, que regula la disposició addicio-
nal dissetena de la Llei de pressupostos generals de l’Es-
tat per a l’any 2007, s’ha de transferir als ministeris d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, Treball i Afers Socials i de Medi 
Ambient la quantitat addicional de 24 milions d’euros, 
que s’ha de repartir en proporció a la participació que els 
correspongui en el fons establert a l’efecte.

Les esmentades transferències pressupostàries tenen 
el caràcter d’avançament a càrrec de la liquidació defini-
tiva a què es refereix la disposició addicional dissetena 
esmentada, i s’ha de procedir, si s’escau, als ajustos pres-
supostaris corresponents en els crèdits dels ministeris 
esmentats en l’exercici pressupostari de 2008.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 4 de maig de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 14052 REIAL DECRET 1030/2007, de 20 de juliol, pel 
qual es modifica el Reial decret 1370/2006, de 24 
de novembre, pel qual s’aprova el Pla nacio-
nal d’assignació de drets d’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle, 2008-2012. («BOE» 174, 
de 21-7-2007.)

El Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle, 2008-2012 (PNA), aprovat pel 
Reial decret 1370/2006, de 24 de novembre, estableix per 
al quinquenni 2008-2012 la quantitat total de drets que es 
preveu assignar a les instal·lacions incloses en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es 
regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle. També estableix la metodologia de 
càlcul per a l’assignació individual de drets, i determina la 
quantitat corresponent a la reserva de nous entrants i les 
regles per a la seva assignació.

De conformitat amb l’article 9 de la Directiva 2003/87, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre de 
2003, per la qual s’estableix un règim per al comerç de 
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la Comuni-
tat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del
Consell, el Reial decret 1370/2006, de 24 de novembre,
es va notificar a la Comissió Europea el 30 de novembre 
de 2006.

La Decisió de la Comissió Europea de 26 de febrer
de 2007, relativa al Pla nacional d’assignació de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle per a 2008-2012 
presentat per Espanya, n’estableix l’aprovació, condicio-
nant-la a la introducció de determinades modificacions i a 
la remissió d’informació complementària:

Una retallada del 0,28% de la quantitat total de drets 
que assigna el Govern.



Suplement núm. 25 Dijous 26 juliol 2007 3585

Informació sobre la manera en què els nous entrants 
poden accedir al mercat una vegada esgotada la reserva.

Remissió del llistat complet d’instal·lacions juntament 
amb la seva assignació individualitzada de drets.

Reducció del percentatge de crèdits procedents de 
mecanismes del Protocol de Kyoto dels quals poden fer 
ús les empreses en funció de la seva assignació individu-
alitzada.

La informació addicional sol·licitada per la Comissió 
Europea relativa al llistat d’instal·lacions li serà tramesa per 
les vies oportunes. A part d’això és necessari emprendre la 
reforma del PNA, de conformitat amb les condicions que 
estableix la Comissió Europea per a la seva aprovació defi-
nitiva. Aquesta reforma requereix els canvis següents:

A) Es modifica el quadre que apareix a l’apartat
«2. Resum». Aquest quadre resum s’adequa als canvis 
introduïts a diversos apartats del Pla, de conformitat amb 
el que indiquen els epígrafs següents.

B) Es modifica l’apartat «3.C Nombre total de drets 
que s’assignen. Ruta de compliment». Per tal de donar 
compliment a la retallada del 0,28% –422.271 drets 
d’emissió- sobre l’assignació total imposada per la 
Comissió, s’ajusta el valor de l’assignació total a instal-
lacions existents i, consegüentment, el del nombre total 
de drets que s’assignen. Aquests canvis, al seu torn, 
suposen nous percentatges en la comparació de l’assig-
nació del Pla davant de la del període 2005-2007 i de la de 
les emissions de l’any 2005, així com en el pes de la 
reserva per a nous entrants davant de l’assignació de les 
instal·lacions existents.

C) Es modifica l’apartat «3.E Ús previst dels meca-
nismes flexibles» pel que fa al percentatge màxim d’utilit-
zació dels crèdits procedents dels mecanismes de flexibi-
litat del Protocol de Kyoto –reduccions certificades 
d’emissions (RCE) i unitats de reducció d’emissions 
(URE)– per part de les instal·lacions incloses en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març.

El percentatge de RCE i URE, calculat sobre la seva 
assignació que cada titular d’instal·lació pot utilitzar per 
complir les seves obligacions anuals de lliurament, es 
redueix del 70% al 42,0% per al sector de producció 
d’energia elèctrica de servei públic i del 20% al 7,9% per a 
la resta de sectors.

Els nous entrants poden, en principi, utilitzar RCE i 
URE per al compliment de les seves obligacions en funció 
del sector al qual pertanyin. No obstant això, en cas que 
en el moment de l’assignació a aquests nous entrants 
s’hagi assolit o es prevegi assolir el límit global d’utilitza-
ció de RCE i URE, la resolució d’assignació individualit-
zada pot limitar aquesta possibilitat.

El Reial decret 1370/2006, que permetia la utilització 
de la suma global de RCE i URE en qualsevol moment del 
període 2008-2012, es modifica perquè els límits s’apli-
quin anualment, i es permet que la fracció no utilitzada 
s’acumuli a les anualitats següents.

La finalitat d’aquestes modificacions és garantir que 
en el conjunt del període no se supera el límit global d’uti-
lització d’aquests crèdits imposat per la Comissió.

D) Es modifica el quadre de l’apartat «4. Repartiment 
de drets per activitats» a fi d’adequar-lo a la retallada del 
0,28% –422.271 drets d’emissió– sobre l’assignació total 
imposada per la Comissió. S’ha considerat oportú mante-
nir el criteri ja establert en el Pla de traslladar els esforços 
addicionals de reducció al sector de generació d’electrici-
tat de servei públic, menys exposat al comerç internacio-
nal i amb més capacitat per internalitzar els costos. En 
conseqüència, la retallada demanada per la Comissió 
s’aplica a aquest sector. Aquesta retallada s’ha portat a 
terme sense modificar la metodologia d’assignació pre-
vista i aprovada per la Comissió Europea, que es basa en 
l’exigència d’un esforç equivalent a les diferents centrals 
tèrmiques de generació d’energia elèctrica de servei 

públic a partir de l’aplicació de coeficients d’emissió en 
funció de la mitjana de les emissions específiques de les 
tecnologies actuals. Es garanteix així l’absència de discri-
minacions, tant entre unes tecnologies i les altres com 
d’uns combustibles en relació amb d’altres, cosa que 
comporta un repartiment de drets equitatiu d’acord amb 
les previsions de generació elèctrica del període d’assig-
nació i en coherència amb els plans nacionals aprovats.

E) Es modifica l’apartat «5. Assignació de drets a 
cada instal·lació». En aquest cas, la modificació afecta 
únicament la fórmula que estableix el factor d’ajust que 
s’ha d’aplicar en la metodologia d’assignació individual 
del sector elèctric. En aquesta fórmula apareix l’assigna-
ció d’aquest sector, que es corregeix per introduir el valor 
resultant d’aplicar la retallada que requereix la Comissió, 
de conformitat amb el nou quadre de l’apartat «4. Repar-
timent de drets per activitats».

F) Es modifica l’apartat «7.B Reserva» introduint el 
nou pes que suposa la reserva sobre l’assignació de les 
instal·lacions existents. Així mateix, es precisa que el 
Govern no dotarà de manera addicional la reserva en cas 
que quedi esgotada abans de la finalització del període de 
vigència del Pla.

G) Es modifica l’apartat «7.C Nous entrants». De la 
mateixa manera que a l’apartat «3.E Ús previst dels mecanis-
mes flexibles», s’introdueix una salvaguarda per evitar que se 
superi el límit global d’utilització de RCE i URE per al compli-
ment de les obligacions de lliurament de drets d’emissió. Els 
nous entrants poden, en principi, utilitzar RCE i URE en funció 
del sector al qual pertanyin. Si en el moment de l’assignació a 
aquests nous entrants s’ha assolit o es preveu assolir el límit 
global d’utilització de RCE i URE, la resolució d’assignació 
individualitzada pot limitar aquesta possibilitat.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el 
capítol IV de la Llei 1/2005, de 9 de març, i amb la consulta 
prèvia a la Comissió de coordinació de polítiques de canvi 
climàtic.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Medi 
Ambient, d’Economia i Hisenda i d’Indústria, Turisme i 
Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 
de juliol de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1370/2006, de 
24 de novembre, pel qual s’aprova el Pla nacional 
d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle, 2008-2012.

El Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle, 2008-2012, que recull l’annex 
del Reial decret 1370/2006, de 24 de novembre, queda 
modificat en els termes següents:

U. El quadre resum dels passos i els temes clau en 
l’elaboració del PNA inclòs en el seu apartat 2 queda 
modificat en els apartats següents:

a) Al requadre de «Quantitat total de drets per al 
període 2008-2012, sectors inclosos a la Llei 1/2005» se 
substitueix el text actual pel següent:

«Es proposa el repartiment de 144,425 Mt CO
2
/

any i una reserva addicional de 7,825 Mt CO
2
/any per 

a nous entrants, de la qual cosa resulta una assigna-
ció total de 152,250 Mt CO

2
/any, amb una reducció 

del 19,8 per cent respecte a les emissions del 2005 
(189,85 Mt).»

b) Al requadre de «Nivell sectorial, sector elèctric» 
se substitueix el text actual pel següent:

«S’assignen al sector elèctric 53,630 Mt CO
2
/any 

el 2008-2012. Atesa la limitació del volum total de 
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drets, i la voluntat de realitzar una assignació que 
minimitzi la possibilitat d’incidir negativament en la 
competitivitat i l’ocupació, s’ha mantingut el criteri 
de traslladar els esforços addicionals de reducció al 
sector menys exposat al comerç internacional i amb 
més capacitat per internalitzar costos.»

c) Al requadre «Reserva» se substitueix el text actual 
pel següent:

«S’estableix una reserva gratuïta del 5,42% 
sobre el total de drets assignats a instal·lacions 
incloses en el Pla, fet que suposa 7,825 milions de 
drets/any.

Els drets de la reserva no assignats abans del 30 
de juny de 2012 es poden alienar d’acord amb el que 
disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patri-
moni de les administracions públiques.»

d) Al requadre «Límit a la utilització dels mecanis-
mes de flexibilitat per part dels titulars d’instal·lacions» se 
substitueix el text actual pel següent:

«El titular de cada instal·lació pot complir les 
seves obligacions anuals de lliurament utilitzant 
reduccions certificades d’emissions (RCE) i unitats 
de reducció d’emissions (URE) fins a un percentatge 
de la seva assignació anual que varia en funció del 
sector d’activitat al qual pertany la instal·lació: és del 
42,0% per al sector de producció d’energia elèctrica 
de servei públic i del 7,9% per a la resta de sectors.

Els nous entrants poden, en principi, utilitzar 
RCE i URE per al compliment de les seves obligaci-
ons en funció del sector al qual pertanyin. No obs-
tant això, en cas que en el moment de l’assignació a 
aquests nous entrants s’hagi assolit o es prevegi 
assolir el límit global d’utilització de RCE i URE, la 
resolució d’assignació individualitzada pot limitar 
aquesta possibilitat.

Els límits s’apliquen anualment, però la fracció 
no utilitzada s’acumula a l’anualitat següent.»

Dos. L’apartat 3.C queda modificat en els termes 
següents:

a) El tercer guió del paràgraf sisè –«Total de drets que 
s’assignen»– té la redacció següent:

«En el Pla 2008-2012 s’assignen gratuïtament un 
total de 761,250 milions de drets d’emissió. Aquesta 
xifra equival a un repartiment de 144,425 milions de 
drets/any entre les instal·lacions incloses en el Pla, o 
el que és equivalent, un 76,1% de les emissions que 
van tenir el 2005 les instal·lacions de l’àmbit de la 
Llei 1/2005. El Pla 2008-2012 suposa una reducció 
del 19,3% respecte a l’assignació anual que preveia 
el Pla 2005-2007 (sense tenir en compte les reser-
ves).»

b) El quart guió del paràgraf sisè –«Reserva»– té la 
redacció següent:

«S’estableix una reserva de 7,825 milions de 
drets/any (un 5,42% de l’assignació mitjana anual). 

Aquesta reserva té la finalitat de garantir condicions 
equitatives entre les instal·lacions existents i els 
nous entrants i promoure la millora tecnològica.

Els drets assignats no expedits corresponents a 
instal·lacions les autoritzacions de les quals s’extin-
geixin han de passar automàticament a la reserva 
per a nous entrants.»

Tres. L’apartat 3.E «Ús previst dels mecanismes flexi-
bles» queda modificat en els termes següents:

a) El paràgraf dotzè queda redactat de la manera 
següent:

«Així, el percentatge sobre l’assignació individu-
alitzada que cada titular d’instal·lació pot utilitzar als 
efectes de compliment de les seves obligacions de 
lliurament anual de drets varia en funció del sector 
d’activitat al qual pertany la instal·lació:

Els titulars d’instal·lacions existents pertanyents 
a l’epígraf 1. a) de l’annex I de la Llei 1/2005 –Instal-
lacions de producció d’energia elèctrica de servei 
públic– poden utilitzar RCE i URE per al compliment 
de les seves obligacions de lliurament fins a un per-
centatge del 42,0% sobre la seva assignació indivi-
dualitzada anual.

Els titulars d’instal·lacions existents pertanyents 
a la resta dels sectors –epígrafs 1. b), 1. c) i 2 al 9 de 
l’annex I– poden utilitzar RCE i URE per al compli-
ment de les seves obligacions de lliurament fins a 
un percentatge del 7,9% sobre la seva assignació 
individualitzada anual.

Els titulars d’instal·lacions que rebin assignació 
a través de la reserva de nous entrants poden, en 
principi, utilitzar RCE i URE per al compliment de les 
seves obligacions segons el sector al qual pertanyin 
de conformitat amb els percentatges que establei-
xen els dos punts anteriors. No obstant això, el dret 
a la utilització de RCE i URE a aquests efectes, per 
part de nous entrants, es pot limitar en cas que s’as-
soleixi o es prevegi assolir el límit global del 20,58% 
del sostre total d’assignació, és a dir, en el moment 
en què es prevegi que el lliurament de RCE i URE pot 
assolir els 156,665 milions.»

b) Se substitueix el paràgraf tretzè actual pel 
següent:

«Els límits s’apliquen anualment, però la fracció 
no utilitzada s’acumula a l’anualitat següent. Així, la 
quantitat total de RCE i URE que el titular d’una 
instal·lació pot lliurar en un any determinat s’ha de 
calcular com la suma de dos termes:

el resultat d’aplicar els límits indicats anterior-
ment a l’assignació anual que correspongui;

la quantitat de RCE i URE que no es van lliurar en 
anualitats prèvies malgrat que s’hi tenia dret.»

Quatre. L’apartat 4 «Repartiment de drets per activi-
tats» queda modificat en els termes següents:

a) La taula de repartiment de drets per activitats al 
començament de l’apartat se substitueix per la següent: 
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Sectors Emissions Assignació 

1990 2000 2001 2002 2005 Mitjana 2000-2005 

Assignació 

efectiva el 

2005
1
 

Assignació 

mitjana 

anual 2005-

2007 

Assignació 

mitjana 

anual 2008-

2012 

 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 
PM/90 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

1. Instal·lacions de combustió 
amb una potència tèrmica 
nominal superior a 20 MW, 
incloent: 

            

a) Instal·lacions de producció 
d'energia elèctrica de servei 
públic.2 

61,61 86,77 81,26 95,95 101,24 91,30 48,2% 86,250 85,400 53,630 

Total instal·lacions dels epígrafs 
1 b) i 1 c) de la Llei 1/2005 12,50 14,23 14,45 16,63 20,43 16,43 31,5% 15,997 23,136 17,158 

b) Instal·lacions de cogeneració 
amb independència del sector en 
què donin servei (exceptuant els 
sectors enumerats en els epígrafs 
2 a 9 de l'annex I de la Llei 
1/2005). 

  9,24 9,25 10,93 10,69 10,03    13,001 11,800 

c) Altres instal·lacions de 
combustió amb una potència 
tèrmica nominal superior a 20 
MW no incloses en els apartats 2 
a 9.3 

  4,99 5,20 5,70 9,74 6,41    10,135 5,358 

2. Refineries d'hidrocarburs.4 12,64 15,25 14,99 14,86 15,46 15,14 19,8% 15,250 15,250 16,133 

3. Coqueries. 
4. Instal·lacions de calcinació o 
sinterització de minerals 
metàl·lics, inclòs el mineral 
sulfurat. 
5. Instal·lacions per a la 
producció de ferro colat o d'acer 
(fusió primària o secundària), 
incloses les corresponents 
instal·lacions de colada contínua 
d'una capacitat de més de 2,5 
tones per hora.5 

13,83 10,79 10,74 10,85 11,05 10,86 -21,5% 11,495 11,230 12,194 

                                                
1 Assignació efectuada el 2005. Inclou nous entrants, descomptes per retard i execució de recursos de reposició. 
2 Les dades d'emissions històriques no inclouen les corresponents a la crema de gasos siderúrgics. Per comparabilitat, el 2005 s'han restat 2,8 Mt per descomptar 
aquest concepte. La mateixa quantitat se suma a les emissions de la siderúrgia. El sector siderúrgic inclou l'assignació corresponent a la crema d'aquests gasos. 
Aquí s'inclouen les instal·lacions mixtes; en el Pla 2005-2007 estaven incloses a l'epígraf 1 c) de la Llei. 
3 S’ha d’advertir que les instal·lacions mixtes (centrals tèrmiques de cicle combinat que donen també servei com a cogeneració) i els atomitzadors que donen 
servei al sector de les rajoles es van incloure en aquest epígraf en el Pla 2005-2007, mentre que en aquest Pla s'han englobat en altres epígrafs. D'aquí ve l'aparent 
incoherència entre assignació en el Pla 2008-2012 i assignació en el Pla anterior i emissions el 2005. En aquest epígraf s'inclouen instal·lacions addicionals com a 
conseqüència de l'aplicació de l'acord del Comitè de Canvi Climàtic. Les instal·lacions que es van incorporar amb l'ampliació de la interpretació d'instal·lació de 
combustió, RD 777/2006, no estaven subjectes al comerç de drets d'emissió el 2005. Les emissions del 2005 corresponents a aquestes instal·lacions s'han 
considerat i sumat.  
4 S'inclouen les plantes d'hidrogen quan el titular és el de la refineria. 
5 Emissions i assignacions sumant els gasos siderúrgics i les coqueries. 
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1990 2000 2001 2002 2005 Mitjana 2000-2005 

Assignació 

efectiva el 

2005
1
 

Assignació 

mitjana 

anual 2005-

2007 

Assignació 

mitjana 

anual 2008-

2012 

 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 
PM/90 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

Mil. Tm 

CO2 

6. Instal·lacions de fabricació de 
ciment sense polvoritzar 
(«clínquer») en forns rotatoris 
amb una producció superior a 
500 tones diàries, o de calç en 
forns rotatoris amb una capacitat 
de producció superior a 50 tones 
per dia, o en forns d'un altre tipus 
amb una capacitat de producció 
superior a 50 tones per dia. 

22,72 27,08 27,76 28,78 29,45 28,27 24,4% 30,292 29,991 31,291 

Ciment 21,14 24,99 25,68 26,58 27,38 26,16 23,7% 27,836 

Calç 1,58 2,09 2,08 2,20 2,06 2,11 33,4% 2,456 

7. Instal·lacions de fabricació de 
vidre, inclosa la fibra de vidre, 
amb una capacitat de fusió 
superior a 20 tones per dia. 

1,77 2,49 2,63 2,76 2,57 2,61 47,6% 2,938 

Vidre 1,55 1,96 2,07 2,16 1,99 2,05 32,0% 2,253 

Frites 0,22 0,53 0,56 0,60 0,58 0,57 157,9% 0,685 

8. Instal·lacions per a la 
fabricació de productes ceràmics 
mitjançant enfornat, en particular 
de teules, totxos, totxos 
refractaris, rajoles, gres ceràmic 
o porcellanes, amb una capacitat 
de producció superior a 75 tones 
per dia, i, una capacitat 
d'enfornat de més de 4 m3 i de 
més de 300 kg/m3 de densitat de 
càrrega per forn. 

4,30 6,10 6,43 6,61 4,90 6,01 39,8% 5,707 

Totxos i teules 3,89 5,02 5,34 5,51 4,10 4,99 28,3% 4,799 

Rajoles6 0,41 1,08 1,09 1,10 0,80 1,02 148,2% 0,908 

9. Instal·lacions industrials 
destinades a la fabricació de:  
a) Pasta de paper a partir de fusta 
o d'altres matèries fibroses. 
b) Paper i cartró amb una 
capacitat de producció de més de 
20 tones diàries. 

2,29 3,64 4,33 4,52 4,75 4,31 88,2% 5,313 

Total sectors comerç 131,66 166,35 162,59 180,96 189,85 174,94 32,9% 173,241 

RESERVA                 

% Reserva sobre assignació                 

Assignació incloent reserva         
Total emissions Espanya (Mt 
CO2-eq).7 

287,15 384,25 384,55 402,06       
  

% Comerç sobre total nacional 45,9% 43,3% 42,3% 45,0%         
 

                                                
6 En el Pla 2008-2012 el sector de les rajoles inclou els atomitzadors, dispositius que en el Pla 2005-2007 es van classificar com a instal·lacions de l'epígraf 1.c de 
la Llei. Seria necessari sumar uns 0,5 Mt de CO2 a les emissions i assignacions 2005-2007 per comparar-ho amb l'assignació en el Pla 2008-2012.  
7 Tots els gasos d'efecte hivernacle i tots els sectors. 

Sectors Emissions Assignació 
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 Cinc. L’apartat 5 «Assignació de drets a cada instal-
lació» es modifica en els termes següents:

a) La fórmula que defineix el factor d’ajust «fa» a 
l’apartat 5.B.a passa a ser: 

  

fa = 53,630 MtCO2

Ei (Generació -  Epígraf 1.a) 

 Sis. L’apartat 7.B «Reserva» queda redactat de la 
manera següent:

«Es constitueix una reserva equivalent al 5,42% 
dels drets d’emissió assignats a les instal·lacions 
incloses en el Pla.

Els drets de la reserva no utilitzats abans del 30 
de juny de 2012 es poden alienar d’acord amb el que 
disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patri-
moni de les administracions públiques.

El Govern no dotarà de manera addicional la 
reserva en cas que quedi esgotada abans de finalit-
zar el període de vigència del Pla.»

Set. Al final de l’apartat 7.C –«Nous entrants»– s’afe-
geix el paràgraf següent:

«Els titulars d’instal·lacions que rebin assignació a 
través de la reserva de nous entrants poden utilitzar 
RCE i URE per al compliment de les seves obligacions 
en els termes que estableix l’apartat 3.E –«Ús previst 
dels mecanismes flexibles–. Tal com estableix l’apartat 
3.E, en cas que s’assoleixi o es prevegi assolir el límit 
global del 20,58% del sostre total d’assignació, és a dir, 
en el moment en què es prevegi que el lliurament de 
RCE i URE pot assolir els 156,665 milions, la resolució 
d’assignació de drets d’emissió als nous entrants pot 
limitar aquest dret a la utilització de RCE i URE.»

Disposició final primera. Naturalesa bàsica i títol compe-
tencial.

Aquest Reial decret té naturalesa bàsica i es dicta a 
l’empara de les competències estatals en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica i de la legislació bàsica sobre protecció del 
medi ambient que preveu l’article 149.1.13a i 23a de la 
Constitució, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat.»

Palma de Mallorca, 20 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA S 

 14053 REIAL DECRET 1031/2007, de 20 de juliol, pel 
qual es desplega el marc de participació en els 
mecanismes de flexibilitat del Protocol de 
Kyoto. («BOE» 174, de 21-7-2007.)

Aquest Reial decret desplega la normativa espanyola 
que regula la participació en els mecanismes de flexibili-
tat del Protocol de Kyoto al Conveni marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic, fet a Kyoto l’11 de desem-

bre de 1997, així com els procediments i funcions de l’au-
toritat nacional designada per Espanya davant les Naci-
ons Unides. Juntament amb la normativa internacional i 
comunitària vigent en aquesta matèria, les disposicions 
més rellevants en l’àmbit nacional estan recollides, essen-
cialment, a la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es 
regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle, el Reial decret 1264/2005, de 21 d’oc-
tubre, pel qual es regula l’organització i el funcionament 
del Registre nacional de drets d’emissió, així com en els 
plans nacionals d’assignació per als períodes 2005-2007 i 
2008-2012, aprovats pels reials decrets 1866/2004, de 6 de 
setembre, i 1370/2006, de 24 de novembre, respectiva-
ment.

El Protocol de Kyoto estableix tres mecanismes de 
flexibilitat per facilitar als països de l’annex I de la Con-
venció marc de les Nacions Unides per al canvi climàtic la 
consecució dels seus objectius de reducció i limitació 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquests meca-
nismes són instruments de caràcter complementari a les 
mesures i polítiques internes, que constitueixen la base 
fonamental per al compliment dels compromisos de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle assu-
mits per cada part en ratificar el Protocol.

Els tres mecanismes de flexibilitat que preveu el Pro-
tocol de Kyoto són el comerç internacional d’emissions, el 
mecanisme de desenvolupament net (MDN) i el meca-
nisme d’aplicació conjunta (AC). Les unitats de reducció 
d’emissions procedents dels mecanismes basats en pro-
jectes es denominen reduccions certificades d’emissió o 
unitats de reducció d’emissions, per les seves sigles, RCE 
i URE, segons si provenen de l’MDN o del mecanisme 
d’AC, respectivament. Els dos últims són els denominats 
mecanismes basats en projectes, ja que les unitats de 
reducció de les emissions són el resultat de la inversió en 
projectes, addicionals ambientalment, encaminats a 
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’origen 
antropogènic, o a incrementar l’absorció de carboni per 
embornals forestals. Aquests projectes contribueixen a la 
consecució de l’objectiu número 7 dels objectius de des-
envolupament del mil·lenni de l’Organització de les Naci-
ons Unides, així com de la «meta 9» dels objectius esmen-
tats, que persegueix «incorporar els principis del 
desenvolupament sostenible en les polítiques i els pro-
grames nacionals, i invertir la pèrdua de recursos del 
medi ambient».

Aquest Reial decret regula, en particular, determinats 
aspectes relacionats amb el desenvolupament d’aquests 
mecanismes basats en projectes i amb les unitats de 
reducció de diòxid de carboni equivalent que generen. 
S’ha de tenir en compte que la regulació que conté aquest 
Reial decret és complementària, en l’àmbit nacional, a la 
normativa del mateix Protocol de Kyoto i decisions de 
desenvolupament vàlidament adoptades per la Conferèn-
cia de les Parts, la Junta Executiva de l’MDN o el Comitè 
de Supervisió de l’AC.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, d’acord 
amb el que preveu la Llei 1/2005, les instal·lacions subjec-
tes al règim europeu de comerç de drets d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle poden utilitzar les RCE i URE 
procedents dels mecanismes basats en projectes per 
complir les seves obligacions de lliurament anual de drets 
en una quantitat equivalent a les emissions verificades.

Sobre aquesta base, el Protocol de Kyoto i el dret 
comunitari han creat una realitat econòmica, en què els 
mecanismes basats en projectes tenen una funció fona-
mental, que té com a finalitat interioritzar el cost ambien-
tal que suposa generar un dany ambiental a través de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle.

S’ha de recordar, així mateix, que avui dia els meca-
nismes de flexibilitat constitueixen una de les peces de 
l’estratègia del Govern espanyol per complir els seus 
compromisos en el marc del Protocol de Kyoto, d’acord 


