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2. Programa voluntari compensació emissions GEH

1. Compensar emissions de GEH i principis
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1. Què és compensar emissions de GEH?
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COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH

Què és compensar emissions de GEH?

Comprar reduccions d’emissions de GEH 

que s’han fet en un altre lloc

Exemples d’emissions que es poden compensar: 

•Emissions que genera una organització

•Emissions que genera un esdeveniment p.ex:

•Emissions que genera un ciutadà per la seva activitat

•Altres: p.ex emissions resultants de portar a terme un

servei, obra o subministrament

Aquest mecanisme permet a organitzacions o ciutadans 

compensar aquelles emissions de GEH que anualment 

no ha pogut reduir amb mesures internes
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L’escalfament del 

planeta és un problema 

global

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH

Lògica de la compensació en canvi climàtic

Per què parlem de compensació com una manera 

de reduir emissions que generen el canvi climàtic?

Per tant cada tona de GEH reduïda en qualsevol lloc 

del planeta, contribueix a limitar l’escalfament global

al contrari que altres problemes 

d’escala local (com la contaminació 

aire a les ciutats)
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Les reduccions d’emissions que es poden comprar per a

compensar emissions de GEH, no es compren tal qual, si

no que es compren com a crèdits de GEH.

Què és 1 crèdit de GEH?

És una reducció d’emissions que equival a 1 

tCO2 equivalent reduïda i verificada

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH

Què és 1 crèdit de GEH?

1 tCO2

equivalent 

reduïda i 

verificada

=
1 crèdit 

GEH

€ / crèdit 

GEH
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Aquest crèdit cal que compleixi amb una sèrie de requisits que ofereixin garantia de 

la seva qualitat.

1 crèdit de GEH té un preu que oscil·la segons el tipus de crèdit i el moment.

Com es genera 1 crèdit de GEH?

Projecte de 

reducció de 

GEH

Implementació del 

projecte i  reducció 

d’emissions

Verificació de les 

tones de GEH 

reduïdes

Registre dels 

crèdits de GEH

Promotor Promotor Entitat externa

Entitat de compra-

venda de crèdits de 

GEH

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH

Què és compensar emissions de GEH?

Principis

Accés als principis de compensació de l’OCCC

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/mitigacio/acords_voluntaris/4_com_adherir_se/documents/190716_Principis-de-compensacio.pdf
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Quins tipus de crèdits de GEH es poden comprar?

Al mercat hi ha molts tipus de crèdits

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH

Tipus de crèdits de GEH

Mercat regulat

Els mercats regulats 

es creen per donar 

compliment a 

compromisos 

obligatoris

Mercat voluntari

El mercat voluntari funciona fora dels règims

regulats i permet a organitzacions i individus

l’adquisició de crèdits per compensar les

seves emissions d’una manera voluntària.

Exemples:

• VCU d’acord amb l’estàndard Verified Carbon

Standard) 

• VER-GS (d’acord amb l’estàndard Gold

Standard)

• Crèdits de GEH generats en el marc del 

Programa voluntari de compensació 

d’emissions de GEH impulsat per la 

Generalitat de Catalunya

Crèdits 

generats a 

països 

tercers
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2. El Programa voluntari compensació 

emissions GEH
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COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GEH

 Programa voluntari de compensació

Mercat voluntari

L’OCCC ha posat en marxa un Programa per tal de poder compensar voluntàriament 

emissions de GEH mitjançant projectes de reducció d’emissions de GEH que tinguin 

lloc a Catalunya

Programa voluntari de 

compensació 

d’emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle
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Entitats, associacions, fundacions o

organitzacions no governamentals que duguin a

terme una tasca social a Catalunya

 Programa voluntari de compensació

Entitats que realitzen els projectes de reducció
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 Programa voluntari de compensació

Funcionament

Com es genera un crèdit de GEH en el Programa?

Presenta un projecte reducció emissions 

GEH

Avalua la proposta

Entitat externa Verificació tones GEH reduïdes

Entitat de compra-

venda de crèdits 

GEH

Registre crèdits GEH per part del 

promotor

Promotor

OCCC

CO2
Promotor Implementació i reducció GEH

Comprador
Adquisició dels crèdits de GEH i certificat
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Programa voluntari de compensació

Certificat de compra i cancel·lació dels crèdits del 

Programa

Accés al model de 

certificat

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/mitigacio/programa_voluntari_compensacio/Esteu-interessats-en-compensar-emissions/Com-comprar-credits-de-GEH-daquest-Programa/190211_Model-certificat-compra-credits_per-comprador.pdf


14

Cal dirigir-se a una entitat col·laboradora en la compra venda de 

crèdits de GEH habilitada en el marc d’aquest Programa.

En aquests moments l’única entitat que ha establert un acord de 

col·laboració amb l'OCCC és SendeCO2.

Dades de contacte:

compensacionscat@sendeco2.com

Programa voluntari de compensació

On comprar crèdits del Programa

Més informació

mailto:compensacionscat@sendeco2.com
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/programa-voluntari-de-compensacio-de-gasos-amb-efecte-dhivernacle/compensacio-emissions-credits-programa/com-comprar-credits-geh/
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El cost final de la compra té dos partides diferenciades, a) el cost dels crèdits 

de GEH i els costos de transacció i b) l’IVA:

10 € per crèdit de GEH      + costos de transacció       +          21% IVA

Programa voluntari de compensació

Preu dels crèdits del Programa

Accés als preus

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/mitigacio/programa_voluntari_compensacio/Esteu-interessats-en-compensar-emissions/Com-comprar-credits-de-GEH-daquest-Programa/190710_Preus-de-compra-credits-GEH.pdf
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Programa voluntari de compensació

Projectes i entitats que participen al Programa

Fitxa de projectes de reducció Bossa de crèdits 1

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/mitigacio/programa_voluntari_compensacio/Esteu-interessats-en-compensar-emissions/Com-comprar-credits-de-GEH-daquest-Programa/190627_Fitxa-projectes-bossa-1.pdf
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Moltes gràcies

Marta Hidalgo

Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic

Web Oficina Catalana Canvi Climàtic / apartat compensació

compensació.tes@gencat.cat
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