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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 
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amb el que preveu el Pla nacional d’assignació per al perí-
ode 2008-2012.

De la mateixa manera, l’accés a reduccions d’emissi-
ons procedents d’aquests mecanismes també és bàsic 
per a empreses espanyoles importants, a fi de fer front a 
les seves obligacions en el si del sistema europeu de 
comerç de drets d’emissió.

La rellevància assolida pels mecanismes basats en 
projectes i les unitats de reducció de CO

2
eq que aquests 

generen exigeixen l’adopció d’una sèrie de disposicions 
que contribueixin a concretar el règim jurídic que els és 
d’aplicació a Espanya, aportant transparència i seguretat 
jurídica al sistema.

L’experiència adquirida al llarg dels dos últims anys fa 
aconsellable concretar la regulació de determinats aspec-
tes relacionats amb la utilització dels crèdits procedents 
de mecanismes basats en projectes, així com precisar 
qüestions relatives als procediments que s’han de seguir 
davant l’autoritat nacional designada espanyola en 
aquesta matèria, en desplegament de les previsions de 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.

Aquest Reial decret respon a aquesta necessitat, i per 
fer-ho recull una sèrie de disposicions substantives relati-
ves a la validesa dels crèdits procedents de mecanismes 
basats en projectes en el marc del sistema de comerç de 
drets d’emissió, així com normes de caràcter procedimen-
tal sobre el funcionament de l’autoritat nacional desig-
nada, òrgan col·legiat interministerial regulat a la Llei 
1/2005 i encarregat d’aprovar, de conformitat amb el que 
preveu el Protocol de Kyoto, la participació d’Espanya i 
d’empreses espanyoles en projectes del mecanisme de 
desenvolupament net o d’aplicació conjunta.

En concret, en el capítol I, després d’especificar l’ob-
jecte de la norma i diverses definicions, es regulen les 
obligacions de confidencialitat i publicitat respecte de 
determinada informació relacionada amb l’exercici de les 
funcions de l’autoritat nacional designada. A continuació, 
es regula la utilització de crèdits procedents dels mecanis-
mes basats en projectes en el compliment de les obligaci-
ons de lliurament anual de drets per part d’empreses amb 
instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets 
d’emissió. Respecte als esmentats límits, s’habilita el 
RENADE per denegar el lliurament d’un nombre d’unitats 
superior al que correspongui a cada instal·lació atenent el 
que determini cada pla nacional d’assignació de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. D’altra banda, es 
regula la manera en què empreses i particulars poden 
participar en el comerç internacional d’emissions, de con-
formitat amb el que preveu l’article 17 del Protocol de 
Kyoto.

Per la seva banda, en el capítol II es regulen els aspec-
tes formals relatius a la participació en projectes del 
mecanisme de desenvolupament net i d’aplicació con-
junta. A aquests efectes, s’aborda la regulació de l’emis-
sió de l’informe preceptiu de participació voluntària que 
ha d’aprovar l’autoritat nacional designada, d’acord amb 
el que preveu la Llei 1/2005. En concret, s’especifiquen els 
requisits que han de contenir les sol·licituds d’aquests 
informes, el termini per a la seva emissió, els criteris 
d’avaluació de les sol·licituds, el contingut de l’informe, 
els supòsits de pèrdua de validesa, i algunes normes apli-
cables a eventuals projectes d’Aplicació Conjunta en el 
territori espanyol, relatius al seu seguiment i verificació i 
a l’aplicació de les directrius de doble comptabilitat, 
d’acord amb la normativa comunitària.

Així mateix, s’especifica el sentit negatiu del silenci 
administratiu respecte de les sol·licituds d’informe pre-
ceptiu de participació voluntària. Atès que es tracta d’un 
acte de tràmit en un procediment de diverses fases, algu-
nes nacionals i d’altres (les principals) internacionals, no 
sembla raonable entendre que en pugui derivar un efecte 
diferent al desestimatori en el supòsit que transcorri el 

termini sense notificació de resolució expressa. Per això, 
de conformitat amb el que disposa la normativa internaci-
onal i comunitària en la matèria, d’acord amb l’article 43 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, l’article 8.2 estableix el sentit desestimatori 
del silenci transcorreguts dos mesos des de la sol·licitud.

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

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes.

En virtut d’això, d’acord amb el que estableix la dispo-
sició final tercera de la Llei 1/2005, de 9 de març, a proposta 
dels ministres de Medi Ambient, d’Economia i Hisenda i 
d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació prèvia de la 
ministra d’Administracions Públiques, de conformitat amb 
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 20 de juliol de 2007,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte desplegar el marc 
de participació en els mecanismes de flexibilitat que regu-
len els articles 6, 12 i 17 del Protocol de Kyoto al Conveni 
marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, fet a 
Kyoto l’11 de desembre de 1997, de conformitat amb el 
que estableix 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.

Article 2. Definicions.

a) Autoritat nacional designada: comissió intermi-
nisterial creada per la disposició addicional segona de la 
Llei 1/2005, amb la composició i funcions que s’hi esta-
bleixen.

b) Entitat d’enllaç: comissió interministerial creada 
per la disposició addicional segona de la Llei 1/2005 quan 
exerceix les seves funcions en relació amb els projectes 
del mecanisme d’aplicació conjunta.

c) Informe de participació voluntària: informe pre-
ceptiu emès per l’autoritat nacional designada de confor-
mitat amb la disposició addicional segona de la Llei 
1/2005, sobre la participació voluntària d’Espanya i de les 
persones o entitats participants en els projectes del meca-
nisme de desenvolupament net o d’aplicació conjunta, 
que ha de constituir la carta d’aprovació del Regne d’Es-
panya als projectes del mecanisme d’aplicació conjunta i 
del mecanisme de desenvolupament net d’acord amb el 
que preveuen els articles 6 i 12, respectivament, del Proto-
col de Kyoto.

d) Projecte del mecanisme de desenvolupament net 
(d’ara endavant MDN): un projecte d’inversió que com-
pleixi els requisits que estableix l’article 12 del Protocol de 
Kyoto a la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el 
canvi climàtic.

e) Projecte del mecanisme d’aplicació conjunta 
(d’ara endavant MAC): un projecte d’inversió que com-
pleixi els requisits que estableix l’article 6 del Protocol de 
Kyoto a la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el 
canvi climàtic.

f) Unitat de reducció d’emissions (d’ara endavant 
URE): una unitat expedida de conformitat amb l’article 6 
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del Protocol de Kyoto a la Convenció marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic.

g) Reducció certificada d’emissions (d’ara endavant 
RCE): una unitat expedida de conformitat amb l’article 12 
del Protocol de Kyoto a la Convenció marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic.

h) Unitat de quantitat assignada d’ara endavant 
(d’ara endavant UCA): una unitat expedida d’acord amb 
l’apartat 3 de l’article 7 de la Decisió 280/2004/CE.

i) Unitat d’absorció (d’ara endavant UDA): una unitat 
expedida com a conseqüència de la realització de les acti-
vitats que recullen els apartats 3 i 4 de l’article 3 del Proto-
col de Kyoto.

j) Junta Executiva del Mecanisme de Desenvolupa-
ment Net: òrgan de supervisió del mecanisme de desen-
volupament net que preveu l’article 12 del Protocol de 
Kyoto.

k) Comitè de Supervisió de l’article 6 del Protocol de 
Kyoto: òrgan de supervisió del mecanisme d’aplicació 
conjunta en el marc del Protocol de Kyoto.

l) Entitat Operacional Designada: entitat designada 
per la Conferència de les Parts del Protocol de Kyoto en 
qualitat de reunió de les parts (COP/MOP), en base a les 
recomanacions de la Junta Executiva, facultada per vali-
dar propostes de projectes MDN, així com per verificar i 
certificar reduccions d’emissions antropogèniques per les 
fonts de gasos d’efecte hivernacle associades als projec-
tes esmentats.

m) Entitat independent acreditada: entitat acreditada 
pel Comitè de Supervisió de l’article 6 del Protocol de 
Kyoto que determina si un projecte i les reduccions de les 
emissions antropogèniques per les fonts o increments de 
l’absorció pels embornals que hi van associats complei-
xen els requisits pertinents de l’article 6 del Protocol de 
Kyoto i els acords que el despleguen.

n) Informe de validació del projecte: informe realit-
zat per l’entitat operacional designada, per a projectes 
MDN, o l’entitat independent acreditada, per a projectes 
d’AC, en què es constata que el projecte potencial s’ajusta 
als requisits de l’MDN i l’AC, respectivament.

Article 3. Obligacions d’informació i confidencialitat de 
l’autoritat nacional designada.

1. L’autoritat nacional designada, en l’exercici de les 
seves funcions, ha de garantir la confidencialitat de les 
dades aportades en relació amb els projectes sotmesos a 
la seva consideració fins a l’emissió de l’informe de parti-
cipació voluntària. Una vegada emès l’informe de partici-
pació voluntària, l’autoritat nacional designada el pot fer 
públic, juntament amb una breu fitxa descriptiva del pro-
jecte en qüestió, mantenint la confidencialitat d’aquella 
part de la informació que el promotor o participant en el 
projecte esmentat hagi subministrat a l’administració, 
respecte de la qual li hagi indicat prèviament el caràcter 
confidencial.

2. La secretaria de l’autoritat nacional designada ha 
d’elaborar una base de dades, accessible al públic, que ha 
de recollir informació rellevant sobre els projectes que 
hagin obtingut l’informe de participació voluntària i ha de 
fer pública una nota resum dels aspectes més rellevants 
de les reunions que celebri.

3. L’autoritat nacional designada i el Registre nacio-
nal de drets d’emissió (RENADE) han de fer pública i han 
d’actualitzar periòdicament la informació relativa a URE, 
RCE, UCA i UDA, en els terminis i amb les condicions que 
recull la normativa comunitària i nacional.

Article 4. Validesa de les RCE i URE als efectes de com-
pliment de les obligacions de lliurament de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

1. Les RCE i les URE que compleixin els requisits per 
al seu reconeixement que estableix l’article 20.6.d) de 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, 
poden ser vàlidament utilitzades per complir l’obligació de 
lliurament que preveu l’article 4.2.f) de la Llei esmentada.

2. Cada titular d’instal·lació o administrador fiduciari 
d’una agrupació d’instal·lacions pot lliurar RCE i URE als 
efectes de compliment d’acord amb els límits d’utilització 
de RCE i URE fixats pel Pla nacional d’assignació de drets 
d’emissió. A aquests efectes, el Registre nacional de drets 
d’emissió (RENADE) ha de garantir que el nombre de RCE 
i URE lliurats no supera el límit que estableix el Pla nacio-
nal d’assignació de drets d’emissió.

Article 5. Participació en el comerç internacional d’emis-
sions.

Tots els titulars de compte en el Registre nacional de 
drets d’emissió poden transferir i adquirir RCE i URE 
d’acord amb l’article 17 del Protocol de Kyoto.

CAPÍTOL II

Participació en projectes del mecanisme de desenvolupa-
ment net i en projectes del mecanisme d’aplicació conjunta

Article 6. Informe de participació voluntària.

1. La participació en un projecte del mecanisme de 
desenvolupament net o del mecanisme d’aplicació con-
junta del Protocol de Kyoto requereix l’emissió, per part 
de l’autoritat nacional designada d’Espanya, de l’informe 
preceptiu de participació voluntària que preveu la disposi-
ció addicional segona 1.a) de la Llei 1/2005. L’informe de 
participació voluntària aprovat per l’autoritat nacional 
designada constitueix l’instrument mitjançant el qual el 
Regne d’Espanya dóna la seva aprovació als projectes del 
mecanisme d’aplicació conjunta i del mecanisme de des-
envolupament net d’acord amb el que preveuen els arti-
cles 6 i 12, respectivament, del Protocol de Kyoto.

2. L’adquisició de crèdits de carboni procedents dels 
mecanismes basats en projectes del Protocol de Kyoto en 
nom i per compte de l’Administració general de l’Estat 
requereix en tot cas l’emissió d’un informe de participació 
voluntària respecte al projecte de què porta causa.

3. L’emissió d’un informe de participació voluntària 
per part de l’autoritat nacional designada no implica l’as-
sumpció per part d’Espanya de cap tipus de responsabili-
tat per danys eventuals causats pels projectes que s’hagin 
aprovat.

Article 7. Sol·licitud.

1. Poden sol·licitar l’emissió d’un informe de partici-
pació voluntària en relació amb els projectes referits a 
l’article anterior:

a) Les persones o entitats que tinguin la residència 
en el territori de la Unió Europea, quan participin en pro-
jectes del mecanisme de desenvolupament net i del 
mecanisme d’aplicació conjunta que generin reduccions 
d’emissions o augment d’absorcions de gasos d’efecte 
hivernacle fora del territori espanyol. S’entén que una 
entitat té la residència a Espanya sempre que hagi estat 
constituïda de conformitat amb la llei d’algun Estat mem-
bre de la Unió Europea, o bé tingui el domicili social o la 
seu de direcció efectiva en el seu territori.



3592 Dijous 26 juliol 2007 Suplement núm. 25

b) Les persones o entitats que tinguin la residència 
en el territori espanyol quan participin en projectes del 
mecanisme d’aplicació conjunta que generin reduccions 
d’emissions o augment d’absorcions de gasos d’efecte 
hivernacle en el territori espanyol.

c) Les organitzacions financeres internacionals que 
gestionin fons de carboni en què tingui participació l’Ad-
ministració general de l’Estat, o empreses o entitats que 
tinguin la residència en el territori espanyol d’acord amb 
el que preveu el paràgraf a) d’aquest apartat, en relació 
amb projectes inclosos en els fons esmentats.

2. La sol·licitud de l’informe de participació voluntà-
ria s’ha d’adreçar a l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, 
Secretaria de l’Autoritat Nacional Designada, i s’ha de pre-
sentar en paper i en suport electrònic. El Ministeri de Medi 
Ambient ha de facilitar, a través de la seva pàgina web, un 
model de sol·licitud que els sol·licitants poden utilitzar 
voluntàriament.

3.  La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la docu-
mentació següent:

a) Acreditació de la identitat del sol·licitant i del fet 
que aquest té poder suficient per portar a terme la sol-
licitud.

b) Una còpia del projecte en el format oficial de les 
Nacions Unides en castellà.

c) El document que acrediti l’aprovació per part del 
país receptor de la inversió per als projectes desenvolu-
pats fora del territori espanyol.

d) Un resum del projecte d’acord amb el format 
aprovat mitjançant resolució del president de l’autoritat 
nacional designada.

e) L’informe de validació emès per l’entitat operacio-
nal designada o per l’entitat independent acreditada res-
pectivament.

f) Les activitats de projectes de producció d’energia 
hidroelèctrica amb una capacitat de producció que superi 
els 20 MW han d’estar d’acord amb les directrius de l’in-
forme de la Comissió Mundial de Preses: «Preses i desen-
volupament: un nou marc per a la presa de decisions», la 
qual cosa es pot acreditar a través d’una de les dues vies 
següents:

1. Certificació de l’entitat operacional designada a 
l’informe de validació o de l’entitat independent a l’in-
forme de verificació;

2. Mitjançant declaració jurada del sol·licitant en què 
es manifesti que el projecte s’ajusta a les directrius 
esmentades.

g) Una declaració jurada del sol·licitant que indiqui, 
si s’escau, a quines autoritats nacionals designades dife-
rents de l’autoritat nacional designada del país receptor 
de la inversió s’ha sol·licitat l’aprovació de l’activitat de 
projecte.

Article 8. Emissió de l’informe de participació voluntària.

1. Un cop rebuda la sol·licitud d’informe de participa-
ció voluntària, en el termini màxim de dos mesos l’autori-
tat nacional designada ha d’emetre l’informe de participa-
ció voluntària o bé comunicar al sol·licitant els motius 
pels quals no es considera procedent la seva emissió. Tant 
l’informe de participació voluntària com la comunicació 
denegatòria posen fi a la via administrativa i poden ser 
objecte de recurs potestatiu de reposició, en els termes 
que estableix el títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

2. Transcorregut el termini de dos mesos sense que 
s’hagi notificat l’informe de participació voluntària, l’inte-
ressat pot entendre desestimada la sol·licitud per silenci 
administratiu.

Article 9. Criteris d’avaluació de les sol·licituds.

1. Per a l’emissió de l’informe de participació volun-
tària en relació amb els projectes regulats en aquest capí-
tol, l’autoritat nacional designada s’ha de basar en els 
criteris tècnics i ambientals que estableix la normativa 
internacional, en particular les decisions d’aplicació dels 
articles 6, 12 i 17 del Protocol de Kyoto, en la normativa 
comunitària i en la normativa nacional, especialment els 
criteris addicionals aprovats per la Comissió de coordina-
ció de polítiques de canvi climàtic.

2. Amb caràcter preliminar, per a l’emissió de l’in-
forme de participació voluntària en relació amb els pro-
jectes del mecanisme d’aplicació conjunta en el territori 
espanyol, l’autoritat nacional designada ha de tenir en 
compte, en primer lloc, la situació d’Espanya en relació 
amb el compliment de l’objectiu quantificat de limitació 
del creixement de les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle fixat per a Espanya pel Protocol de Kyoto, i la Deci-
sió del Consell de 25 d’abril de 2002, relativa a la signa-
tura per la Comunitat Europea d’un protocol a la 
Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi cli-
màtic i l’execució comuna dels compromisos que se’n 
deriven.

3. En cas que es consideri, d’acord amb l’apartat 
anterior, que la situació d’Espanya respecte al compli-
ment dels seus compromisos permet l’acceptació de pro-
jectes del mecanisme d’aplicació conjunta en el territori 
espanyol, es poden tenir en compte criteris d’avaluació 
addicionals, que s’han de precisar mitjançant ordre minis-
terial. En aquest supòsit, s’ha de recollir l’informe de la 
comunitat autònoma en el territori de la qual es prevegi 
desenvolupar el projecte esmentat.

Article 10. Contingut de l’informe de participació volun-
tària.

1. L’informe de participació voluntària emès per l’auto-
ritat nacional designada ha de tenir el contingut següent:

a) Confirmació que Espanya ha ratificat el Protocol 
de Kyoto i de la seva participació voluntària en les activi-
tats de projecte del mecanisme de desenvolupament net 
o d’aplicació conjunta de què porta causa.

b) Aprovació de la participació de les persones o 
entitats que es relacionin en les activitats de projecte del 
mecanisme de desenvolupament net o del mecanisme 
d’aplicació conjunta que s’especifiquin en l’informe.

c) Tots els altres aspectes que, si s’escau, calgui pre-
cisar en funció de les característiques del projecte.

2. En cas que el mateix informe reculli més d’una 
activitat de projecte, cadascuna d’aquestes activitats de 
projecte, així com els participants en cadascuna d’aques-
tes, han d’estar perfectament identificats.

L’aprovació a què es refereix la lletra b) de l’apartat 
anterior és específica per a cada una de les entitats i per a 
cada activitat de projecte que es recullin en l’informe.

Article 11. Validesa de l’informe de participació volun-
tària.

1. L’informe de participació voluntària emès per l’au-
toritat nacional designada és vàlid per al projecte o projec-
tes a què faci referència, en els termes en què van ser sot-
mesos a coneixement de l’autoritat esmentada. La validesa 
de l’informe està condicionada al fet que el projecte que es 
va sotmetre a l’autoritat nacional designada no hagi patit 
modificacions substancials amb posterioritat.

2. Als efectes de l’apartat anterior s’entén que, en tot 
cas, és una modificació substancial del projecte aquella que:

a) Faci incompatible la participació voluntària en 
l’activitat de projecte autoritzada amb la normativa inter-
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nacional, en particular les decisions d’aplicació dels arti-
cles 6, 12 i 17 del Protocol de Kyoto, la normativa comuni-
tària i la normativa nacional.

b) Suposi una modificació d’aspectes bàsics del pro-
jecte que evidenciïn una falta d’identitat entre aquest i les 
dades consignades en l’informe de participació voluntària.

Article 12. Procediment per al seguiment i la verificació 
en el marc dels projectes d’aplicació conjunta en el 
territori espanyol.

El seguiment i verificació dels projectes del meca-
nisme d’aplicació conjunta que es realitzin en el territori 
espanyol han de respectar els procediments de segui-
ment i verificació que estableix el Comitè de Supervisió 
de l’article 6 del Protocol de Kyoto, i els han de portar a 
terme les entitats independents acreditades per aquest.

Article 13. Aplicació de les directrius de doble comptabi-
litat.

La comptabilització de les URE resultants de projectes 
d’aplicació conjunta en el territori espanyol s’ha de fer 
d’acord amb el que disposa la Decisió de la Comissió 
2006/780/CE, de 13 de novembre, relativa a la forma d’evi-
tar el doble còmput de les reduccions d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle en el règim comunitari de 
comerç de drets d’emissió en relació amb activitats de 
projectes derivats del Protocol de Kyoto de conformitat 
amb la Directiva 2003/87/CE, o normativa internacional o 
comunitària que la substitueixi, desplegui o completi.

Disposició transitòria única. Validesa dels projectes prè-
viament aprovats.

Els informes de participació voluntària de l’autoritat 
nacional designada espanyola aprovats abans de l’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret es consideren vàlids 
en els termes que s’hi recullen.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les compe-
tències que atribueix a l’Estat l’article 149.1.13a i 23a de la 
Constitució espanyola en matèria de bases i coordinació 
de la planificació general de l’activitat econòmica i legisla-
ció bàsica sobre protecció del medi ambient.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament 
reglamentari.

S’habilita el ministre de Medi Ambient per dictar, en 
l’àmbit de les seves competències, totes les disposicions 
que siguin necessàries per desplegar i aplicar aquest 
Reial decret.

Disposició final tercera. 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 SANZ 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 14101 APLICACIÓ provisional de l’Acord entre el Regne 

d’Espanya i la República de Colòmbia sobre el 
lliure exercici d’activitats remunerades per a 
familiars dependents del personal diplomàtic, 
consular, administratiu i tècnic de missions 
diplomàtiques i oficines consulars, fet a Madrid 
el 21 de juny de 2007. («BOE» 175, de 23-7-2007.)

ACORD ENTRE EL REGNE D’ESPANYA I LA REPÚBLICA 
DE COLÒMBIA SOBRE EL LLIURE EXERCICI D’ACTIVI-
TATS REMUNERADES PER A FAMILIARS DEPENDENTS 
DEL PERSONAL DIPLOMÀTIC, CONSULAR, ADMINISTRA-
TIU I TÈCNIC DE MISSIONS DIPLOMÀTIQUES I OFICINES 

CONSULARS

El Regne d’Espanya i la República de Colòmbia, d’ara 
endavant denominats les parts, amb la voluntat de per-
metre el lliure exercici d’activitats remunerades, sobre la 
base d’un tractament recíproc, als familiars dependents a 
càrrec dels empleats de les missions diplomàtiques, ofici-
nes consulars i representacions permanents davant orga-
nitzacions internacionals d’una de les parts, destinats en 
missió oficial al territori de l’altra part, acorden:

Article 1. Objecte de l’Acord.

Els familiars dependents del personal diplomàtic, consu-
lar, administratiu i tècnic de les missions diplomàtiques i 
oficines consulars de la República de Colòmbia a Espanya i 
d’Espanya a la República de Colòmbia, queden autoritzats 
per exercir activitats remunerades a l’Estat receptor, en les 
mateixes condicions que els nacionals de l’Estat esmentat, 
una vegada obtinguda l’autorització corresponent de con-
formitat amb el que disposa aquest Acord. Aquest benefici 
s’ha d’estendre igualment als familiars dependents de naci-
onals colombians o espanyols acreditats davant organitzaci-
ons internacionals amb seu a qualsevol dels dos països.

Article 2. Familiars dependents.

Per als fins d’aquest Acord s’entenen per familiars 
dependents:

a) Cònjuge, sempre que no hagi recaigut un acord o 
declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o sepa-
ració legal, o bé parella amb la qual es mantingui una unió 
anàloga a la conjugal, inscrita i en vigor en un registre públic 
que s’estableix a aquests efectes en una de les parts.

b) Fills solters menors de 21 anys que visquin a càr-
rec dels seus pares, o menors de 23 que cursin ensenya-
ments que condueixen a l’obtenció d’un títol oficial en 
centres d’ensenyament superior i,

c) Fills solters que visquin a càrrec dels seus pares i 
tinguin alguna incapacitat física o mental.

Article 3. Activitats laborals.

1. No hi ha restriccions sobre la naturalesa o classe 
d’ocupació que es pugui dur a terme. Tanmateix, s’entén 
que en les professions o activitats en què es requereixin 
qualificacions especials, és necessari que el familiar 
dependent compleixi les normes que regeixen l’exercici 
d’aquestes professions o activitats a l’Estat receptor.

2. L’autorització es pot denegar en aquells casos en 
què, per raons de seguretat, exercici del poder públic o 


