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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
11128 Ordre TEC/813/2019, de 24 de juliol, sobre les tarifes de l’àrea espanyola del 

Registre de la Unió en el marc 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 d’hivernacle.

El Registre de la Unió té per objecte portar els comptes exactes de l’expedició, la 
titularitat, la transferència i la cancel·lació de drets d’emissió. Aquests objectius es van 
establir amb la doble funció de garantir la comptabilitat per donar compliment a les 
obligacions en el marc del Protocol de Kyoto de la Convenció marc de les Nacions Unides 
sobre el canvi climàtic, adoptat en data d’11 de desembre de 1997 i ratificat el dia 10 de 
maig de 2002 mitjançant l’Instrument de ratificació de la Convenció marc de Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic, i assegurar el funcionament correcte del règim per al 
comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle a la Unió Europea, d’ara 
endavant RCDE de la UE.

El Registre de la Unió està regulat actualment, en l’àmbit de la Unió Europea, per la 
Directiva 2003/87/CE 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 d’hivernacle 
a la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell, pel Reglament 
(UE) núm. 389/2013 de la Comissió, de 2 de maig de 2013, pel qual s’estableix el Registre 
de la Unió de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell 
i les decisions núm. 280/2004/CE i núm. 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
i pel qual es deroguen els reglaments (UE) núm. 920/2010 i núm. 1193/2011 de la 
Comissió.

A Espanya, 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 d’hivernacle, i el Reial decret 1264/2005, de 21 d’octubre, 
pel qual es regulen l’organització i el funcionament del Registre nacional de drets d’emissió, 
contenen la major part de les disposicions relatives al Registre.

El sistema de registres a la Unió Europea ha patit modificacions importants com a 
conseqüència dels canvis en la normativa de la Unió Europea, i ha evolucionat des d’un 
enfocament descentralitzat basat en registres nacionals cap a un altre de centralitzat en 
què tots els estats membres comparteixen una única infraestructura: el Registre de la 
Unió, regulat pel Reglament (UE) núm. 389/2013 de la Comissió, de 2 de maig de 2013.

Malgrat aquest procés de centralització, la responsabilitat sobre la gestió dels comptes 
que s’allotgen en el Registre de la Unió segueix corresponent a les autoritats competents 
nacionals. Cada Estat membre és responsable d’una àrea dins del Registre de la Unió, 
composta pels comptes establerts en el marc del RCDE de la UE, la gestió dels quals 
tingui atribuïda, així com els comptes que integren el seu Registre establert en el marc del 
Protocol de Kyoto, consolidat en la plataforma comuna.

Per tant, en aquest Registre, establert per al període de comerç 2013-2020 i per als 
períodes posteriors, es porta la comptabilitat de totes les unitats d’emissió relatives al 
RCDE de la UE i al Protocol de Kyoto.

La Llei 1/2005, de 9 de març, estableix en el capítol VII el règim jurídic del Registre 
d’unitats d’emissió, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) núm. 389/2013 
de la Comissió, de 2 de maig de 2013. En desplegament del que estableix l’esmentada 
Llei 1/2005, de 9 de març, les normes bàsiques que han de regir l’organització i el 
funcionament del Registre nacional de drets d’emissió (RENADE) estan regulades en el 
Reial decret 1264/2005, de 21 d’octubre.
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L’Ordre MAM/1445/2006, de 9 de maig, sobre tarifes del Registre nacional de drets 
d’emissió, modificada per l’Ordre ARM/568/2011, de 10 de març, va regular inicialment les 
tarifes autoritzades que s’havien d’aplicar a l’aleshores Registre nacional de drets d’emissió 
(RENADE), i desplegava determinats aspectes relacionats amb la seva meritació, 
pagament i cobrament. Els canvis esdevinguts en l’estructura i la gestió dels comptes 
allotjats en el sistema de registres de la Unió Europea produïda pel procés de consolidació 
dels registres nacionals al Registre de la Unió van obligar a revisar la regulació de les tarifes 
a aplicar a l’àrea espanyola del Registre de la Unió, a través de l’Ordre AAA/351/2013, 
de 27 de febrer, sobre tarifes de l’àrea espanyola del Registre de la Unió Europea en el 
marc 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 d’hivernacle, regulació vigent fins a l’actualitat.

Aquestes regulacions establien com a model de contraprestació econòmica dels 
serveis prestats per l’entitat encarregada de la gestió de l’àrea espanyola del Registre de 
la Unió la meritació d’una tarifa. En aquest sentit, la tarifa tindria una naturalesa de 
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, de conformitat amb el que estableix la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En efecte, i tal com avala la doctrina de la 
Sentència recent del Tribunal Constitucional 63/2019, de 9 de maig, la tarifa no té com a 
finalitat principal finançar l’actuació de l’Administració, sinó la gestió del servei, d’acord 
amb els criteris d’eficiència i economia. A més, la prestació del servei no comporta en cap 
cas l’exercici d’autoritat inherent als poders públics. Per contra, els aspectes de l’activitat 
vinculats a l’exercici de l’autoritat queden estrictament vinculats a l’actuació de l’Oficina 
Espanyola de Canvi Climàtic.

La Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre de 2003, 
ha estat modificada per la Directiva (UE) 2018/410 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 14 de març de 2018, per tal d’intensificar les reduccions d’emissions de manera eficaç 
en relació amb els costos i facilitar les inversions en tecnologies hipocarbòniques, així com 
la Decisió (UE) 2015/1814. Aquesta norma introdueix modificacions importants en el RCDE 
de la UE, per al període de comerç 2021-2030, les quals afecten, entre altres qüestions, 
l’estructuració del sistema de registres de la Unió Europea i les seves regles d’operació i 
administració.

Com a conseqüència de la modificació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 13 d’octubre de 2003, el Reglament (UE) núm. 389/2013 de la 
Comissió, de 2 de maig de 2013, s’ha modificat mitjançant el Reglament delegat (UE) 
2019/1122 de la Comissió, de 12 de març de 2019, que completa la Directiva 2003/87/CE 
del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al funcionament del Registre de la Unió, en 
el qual s’adapten les regles d’operació i funcionament del Registre de la Unió aplicables a 
partir de l’1 de gener de 2021, però que necessitaran la seva implementació tècnica a 
partir de 2020.

Els canvis més rellevants del sistema de registres que s’han de produir són, en 
primer lloc, la incorporació de mesures de simplificació en la gestió i l’operació dels 
comptes i els seus representants autoritzats, i que han proposat els diferents 
administradors nacionals dels estats membres de la Unió sobre la base de l’experiència 
pràctica adquirida en l’operació del Registre durant el període de comerç de drets 
d’emissió 2013-2020.

En segon lloc, el Reglament delegat (UE) 2019/1122 de la Comissió, de 12 de març 
de 2019, incorpora nous requisits en la gestió dels comptes derivats de la consideració 
dels drets d’emissió com a instruments financers i en aplicació de la normativa europea 
relativa als mercats financers (Directiva 2014/65/EU del Parlament Europeu i del 
Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d’instruments financers i per la 
qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE, i el Reglament 
(UE) núm. 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, 
relatiu als mercats d’instruments financers i pel qual es modifica el Reglament (UE) 
núm. 648/2012), la regulació d’abús de mercat (Reglament (UE) núm. 596/2014 del 
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Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre l’abús de mercat –
Reglament sobre abús de mercat– i pel qual es deroguen la Directiva 2003/6/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, i les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE i 2004/72/
CE de la Comissió Text pertinent als efectes de l’EEE), així com la normativa sobre la 
fermesa de la liquidació en els sistemes de pagaments i liquidació de valors (Directiva 
98/26/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 1998, sobre la fermesa 
de la liquidació en els sistemes de pagaments i de liquidació de valors). Així mateix, el 
Reglament delegat esmentat també modifica el Reglament (UE) núm. 389/2013 de la 
Comissió, de 2 de maig de 2013, amb caràcter d’aplicació a partir de la seva entrada en 
vigor, pel que fa a les regles per al tractament de les dades personals d’acord amb el 
Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE).

Finalment, el Reglament delegat (UE) 2019/1122 de la Comissió, de 12 de març de 
2019, introdueix noves regles per a l’ús de drets d’emissió i crèdits internacionals en el 
marc del període 2021-2030.

L’article 111.2 del Reglament (UE) núm. 389/2013, de 2 de maig, així com l’article 81.2 
del Reglament delegat (UE) 2019/1122 de la Comissió, de 12 de març de 2019, habiliten 
els administradors nacionals per cobrar tarifes raonables als titulars dels comptes que 
administrin, de la mateixa manera que ja ho feia la normativa comunitària anterior de 
registres.

En aquest context, és necessari revisar la regulació de les tarifes, en primer lloc, pels 
canvis esdevinguts per la modificació de la normativa comunitària anteriorment esmentada, 
que conté un paquet de mesures de simplificació per a la gestió i el manteniment dels 
comptes allotjats en el Registre de la Unió, per part dels administradors nacionals. Aquests 
canvis afecten fonamentalment la definició de nous estats de comptes, la fusió dels tipus 
de comptes d’havers de persona física amb els comptes de comerç, i els nous requisits 
d’obertura de compte.

Així mateix, l’experiència i la millora continuada en els procediments administratius 
relacionats amb la gestió i el manteniment dels comptes allotjats a l’àrea espanyola del 
Registre de la Unió durant els primers sis anys del període 2013-2020 han conduït a una 
eficiència més gran en la utilització dels recursos associats, fet que permet abordar una 
reducció de les càrregues econòmiques a totes les instal·lacions i operadors aeris 
subjectes a obligacions pel comerç de drets d’emissió. Així mateix, aquestes millores 
aconsellen que la revisió de l’esquema de tarifes es pugui aplicar amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de les noves regles per al període de comerç 2021-2030.

Amb aquest objectiu, en la determinació i l’abast de les tarifes s’ha tingut en compte 
l’impacte que les mesures de simplificació suposen respecte a les funcions dels 
administradors nacionals, pel que fa als aspectes de compliment d’obligacions d’informació 
pública, prestació de serveis d’atenció als usuaris, i, especialment, a la comprovació i 
gestió de la documentació requerida per a l’obertura i el manteniment dels diferents tipus 
de compte. En aquest últim aspecte, convé destacar que les mesures preveuen diversos 
mecanismes de coordinació entre les diferents autoritats competents amb la finalitat de 
facilitar la comprovació dels requisits d’obertura de comptes. Per contra, es pot considerar 
molt menor l’impacte de les mesures de simplificació en els aspectes relacionats amb la 
gestió del suport informàtic que serveix de base al registre, i els canvis en els procediments 
de gestió dels processos associats al manteniment dels comptes allotjats en el Registre de 
la Unió.

En segon lloc, l’experiència adquirida en la gestió dels comptes durant els primers sis 
anys del període 2013-2020 posa de manifest la conveniència i possibilitat d’alinear en 
certa mesura les tarifes associades a la gestió i el manteniment dels comptes dels petits 
emissors a la situació de les instal·lacions excloses del RCDE de la UE per al 
període 2013-2020 en aplicació de la disposició addicional quarta de la Llei 1/2005, de 9 
de març. Per aquesta raó, és oportú adequar els imports de les tarifes de manteniment 
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dels comptes d’instal·lacions que són petits emissors i es mantenen dins del RCDE de la 
UE, per tal de reduir, en la mesura que sigui possible, la càrrega administrativa a les pimes 
que en la majoria dels casos són titulars d’aquesta tipologia d’instal·lacions.

En aquest context, aquesta Ordre ministerial té per objecte autoritzar les tarifes que 
ha d’aplicar l’administrador nacional del Registre, així com desplegar determinats 
aspectes relacionats amb la seva meritació i pagament. S’han inclòs en aquesta Ordre 
ministerial previsions relatives a l’autorització de les tarifes i el seu cobrament, 
l’enumeració dels comptes exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’Ordre ministerial 
esmentada, la vigència temporal de les tarifes, així com les conseqüències derivades del 
seu impagament. Finalment, s’estableix la periodicitat d’informació de l’aplicació del règim 
tarifari.

El contingut d’aquesta Ordre ministerial s’ajusta als principis de bona regulació que 
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

Així, d’acord amb el principi de necessitat, aquesta norma es justifica en la necessitat 
d’actualitzar les tarifes, per permetre’n l’aplicació des de l’1 de gener 2020, de manera que 
la reducció proposada d’aquestes es porti a terme al més aviat possible. D’acord amb el 
principi d’eficàcia, aquesta norma és eficaç en el sentit que permet concretar el règim 
tarifari de manera immediata i amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reglament delegat 
(UE) 2019/1122 de la Comissió, de 12 de març de 2019.

A més, es compleix el principi de proporcionalitat ja que la regulació es limita al mínim 
imprescindible per adaptar l’esquema actual de les tarifes a les noves regles d’aplicació 
per al període 2021-2030, i s’aborda la reducció de la quantia dels imports aplicables a les 
operacions que preveu actualment l’Ordre AAA/351/2013, de 27 de febrer.

A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s’exerceix de 
manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, per 
generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en facilita el 
coneixement, la comprensió i l’aplicació i, en conseqüència, l’actuació i la presa de 
decisions de les persones i empreses subjectes al marc esmentat.

En aplicació del principi d’eficiència, la consecució dels fins que descriu la norma no 
comporta càrregues administratives, dins del marc de l’ordenament jurídic nacional i de la 
Unió Europea.

En aplicació del principi de transparència, durant la tramitació d’aquesta Ordre s’ha fet 
el tràmit d’audiència i informació públiques, de conformitat amb el que preveu l’article 26.6 
de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Aquesta Ordre ministerial es dicta en virtut de l’habilitació per al desplegament 
reglamentari que estableix la disposició final segona del Reial decret 1264/2005, de 21 
d’octubre.

L’Ordre ministerial es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a i 23a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i de legislació bàsica sobre 
protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes 
d’establir normes addicionals de protecció.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Autorització de les tarifes.

S’autoritzen les tarifes per la gestió de l’àrea espanyola del Registre de la Unió que 
consten a l’annex d’aquesta Ordre ministerial, per a la seva aplicació a partir de l’1 de 
gener de 2020, i en el marc 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 d’hivernacle, de conformitat amb el que 
preveu l’article 111 del Reglament (UE) núm. 389/2013 de la Comissió, de 2 de maig 
de 2013, pel qual s’estableix el Registre de la Unió de conformitat amb la Directiva 
2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell i les decisions núm. 280/2004/CE i 
núm. 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen els 
reglaments (UE) núm. 920/2010 i núm. 1193/2011 de la Comissió, i de conformitat amb 
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l’article 81 del Reglament delegat (UE) 2019/1122 de la Comissió, de 12 de març 
de 2019, que completa la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell pel 
que fa al funcionament del Registre de la Unió.

Article 2. Cobrament.

L’entitat encarregada de la gestió de l’administració nacional de l’àrea espanyola del 
Registre de la Unió ha de procedir al cobrament dels imports que resultin de l’aplicació de 
les tarifes a què es refereix l’article 1, en els terminis o períodes que assenyala l’annex 
d’aquesta Ordre ministerial.

S’autoritza l’entitat encarregada de la gestió de l’administració nacional de l’àrea 
espanyola del Registre de la Unió perquè exigeixi que el pagament dels càrrecs meritats 
es faci mitjançant domiciliació bancària. Així mateix, s’autoritza l’entitat esmentada perquè 
sol·liciti als titulars un número de compte corrent en una entitat de crèdit espanyola per 
practicar aquests càrrecs.

Article 3. Comptes en què no s’apliquen tarifes.

En cap cas s’apliquen tarifes en els comptes següents:

a) Els comptes d’havers de titular d’instal·lació o d’operador aeri en estat exclòs, 
tancat, o pendent de tancament, allotjats a l’àrea espanyola del Registre de la Unió.

b) Els comptes d’havers de titular d’instal·lació allotjats a l’àrea espanyola del 
Registre de la Unió en estat obert, que tinguin revocada l’autorització d’emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle, a partir de l’any següent a la data de revocació d’aquesta.

c) Els comptes d’havers de titular d’instal·lació allotjats al Registre Kyoto nacional.
d) Els comptes dels verificadors.
e) Els comptes el titular dels quals sigui l’Administració General de l’Estat.
f) Els comptes el titular dels quals siguin les administracions autonòmiques.

Article 4. Prestació de serveis addicionals.

S’autoritza l’entitat encarregada de la gestió de l’administració nacional de l’àrea 
espanyola del Registre de la Unió perquè defineixi la prestació de serveis addicionals que 
excedeixin els que preveu la normativa comunitària de registres i els que es preveuen en 
l’exercici de les seves tasques encarregades per a la gestió, així com perquè exigeixi una 
contraprestació econòmica raonable per aquesta prestació.

Article 5. Vigència.

Les tarifes són exigibles a partir de l’1 de gener de 2020, sense perjudici de la revisió 
periòdica de la seva quantia que pugui tenir lloc.

Article 6. Conseqüències de la falta de pagament de les tarifes.

En cas de falta de pagament de les tarifes en els terminis que preveu l’annex, 
l’entitat encarregada de la gestió de l’administració nacional de l’àrea espanyola del 
Registre de la Unió pot sol·licitar a l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic que ordeni la 
suspensió de l’accés i la disposició del compte per part de tots els seus representants 
autoritzats i dels representants autoritzats addicionals de conformitat amb el que 
preveuen l’article 34.2.b) del Reglament (UE) núm. 389/2013 de la Comissió, de 2 de 
maig de 2013, i l’article 30.2.b) del Reglament delegat (UE) 2019/1122 de la Comissió, 
de 12 de març de 2019.

Així mateix, s’autoritza l’entitat esmentada perquè reclami al titular del compte, 
transcorreguts dos mesos des de la data d’emissió de les factures corresponents, si 
aquestes estan impagades, una quantia calculada mitjançant l’aplicació del tipus 
d’interès oficial del diners a la quantitat impagada, amb la consideració del nombre de 
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dies de l’impagament, i pot exigir un mínim de tres-cents euros. Això és aplicable 
sense perjudici de les responsabilitats que sigui procedent exigir als titulars del 
compte i, en particular, de les accions que, d’acord amb la normativa existent, pugui 
exercir l’administrador de l’àrea espanyola del Registre per al cobrament dels imports 
meritats.

La falta de pagament de la tarifa per obertura del compte en el termini previst suspèn 
la seva obertura efectiva fins que no es produeixi el pagament.

Disposició addicional única. Informes periòdics d’aplicació del règim tarifari.

L’entitat encarregada de la gestió de l’administració nacional de l’àrea espanyola del 
Registre de la Unió ha de presentar al Ministeri per a la Transició Ecològica un informe 
sobre l’aplicació del règim tarifari cada tres anys i, almenys, tres mesos abans que 
conclogui cada període de comerç del RCDE de la UE.

Disposició transitòria única. Règim transitori de l’aplicació de les tarifes que estableix 
l’Ordre AAA/351/2013, de 27 de febrer, sobre tarifes de l’àrea espanyola del Registre 
de la Unió Europea en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març.

El que disposa l’Ordre AAA/351/2013, de 27 de febrer, inclòs l’annex, segueix sent 
aplicable als efectes de les tarifes subjectes a meritació l’any 2019.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin a 
aquesta Ordre ministerial.

En particular, queda derogada l’Ordre AAA/351/2013, de 27 de febrer, sobre tarifes de 
l’àrea espanyola del Registre de la Unió Europea en el marc 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 
d’hivernacle, a partir de l’1 de gener de 2020.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de les competències exclusives de l’Estat que 
preveu 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 de legislació bàsica sobre 
protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes 
d’establir normes addicionals de protecció.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 24 de juliol de 2019.–La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera 
Rodríguez.
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ANNEX

Tarifes de l’àrea espanyola del Registre de la Unió segons el tipus de compte a 
exigir a partir de l’1 de gener de 2020

Denominació del 
tipus de compte Operació

Import
–

Euros
Meritació Pagament

Comptes a l’àrea espanyola del Registre de la Unió

C o m p t e 
d’havers de 
t i t u l a r 
d’instal·lació 
o d’operador 
aeri

Obertura de compte 500 Amb l’obertura Previ a l’obertura del compte

Manteniment 
de compte

Emissions 
verificades* ≥ 
25.000 tCO2 (e)

150

Anual o període inferior 
l’any d’obertura o 
cancel·lació

Mes d’octubre de l’any de meritació, 
excepte l’any d’obertura, que es paga 
juntament amb la tarifa per obertura 
de compte

* Als efectes de la determinació de les 
emissions verificades, es pren com a 
referència el volum d’emissions 
verificades corresponents a l’any 
anterior al període de meritació, amb 
l’excepció de l’any d’obertura en què 
s’aplica la quantitat de 150 €

Emissions 
verificades* < 
25.000 tCO2 (e)

100

Emissions verificades**

0,004 € per 
tona de CO2 
inscrita en el 
compte fins a 
un màxim de 
12.000 € per 
compte i any

Amb la inscripció

Mes d’octubre de l’any de meritació.
** No estan subjectes al pagament per 

aques t  concep te  to tes  les 
instal·lacions i operadors aeris amb un 
volum d’emissions veri f icades 
corresponents a l’any anterior al 
període de meritació que siguin 
inferiors a 25.000 tones equivalents de 
diòxid de carboni.

C o m p t e 
d’havers de 
persona

Obertura de compte 700 Amb l’obertura Previ a l’obertura del compte

Manteniment de compte 250
Anual o període inferior 

l’any d’obertura o 
cancel·lació

Mes d’octubre de l’any de meritació, 
excepte l’any d’obertura, que es paga 
juntament amb la tarifa per obertura 
de compte

Compte de 
comerç

Obertura de compte 700 Amb l’obertura Previ a l’obertura del compte

Manteniment de compte 1.000
Anual o període inferior 

l’any d’obertura o 
cancel·lació

Mes d’octubre de l’any següent al de 
meritació, excepte l’any d’obertura, 
que es paga juntament amb la tarifa 
per obertura de compte

Compte de 
plataforma 
externa

Obertura de compte 1.000 Amb l’obertura Previ a l’obertura del compte

Manteniment de compte 1.000
Anual o període inferior 

l’any d’obertura o 
cancel·lació

Mes d’octubre de l’any de meritació, 
excepte l’any d’obertura, que es paga 
juntament amb la tarifa per obertura 
de compte

Compte de 
l l i u r a me n t 
mi t jançant 
subhasta

Obertura de compte 1.000 Amb l’obertura Previ a l’obertura del compte

Manteniment de compte 1.000
Anual o període inferior 

l’any d’obertura o 
cancel·lació

Mes d’octubre de l’any de meritació, 
excepte l’any d’obertura, que es paga 
juntament amb la tarifa per obertura 
de compte

Comptes en el Registre Kyoto nacional

C o m p t e 
d’havers de 
persona en 
el Registre 
K y o t o 
nacional

Obertura de compte 700 Amb l’obertura Previ a l’obertura del compte

Manteniment de compte 250
Anual o període inferior 

l’any d’obertura o 
cancel·lació

Mes d’octubre de l’any de meritació, 
excepte l’any d’obertura, que es paga 
juntament amb la tarifa per obertura 
de compte
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