INFORME DE RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS I PROPOSTES DE MILLORA
REBUDES DURANT LA FASE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I TRÀMIT D’AUDIÈNCIA
DEL PROJECTE DE DECRET REGULADOR DEL REGISTRE BALER BALEAR DE
LA PETJADA DE CARBONI.

El trà mit d'informació pú blica i audiència del Projecte de Decret regulador del Registre
balear de Petjada de Carboni, va tenir el seu inici el passat 18 de març en virtut de la
Resolució de 26 de febrer de 2020 del Conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius del Govern Balear (BOIB, nú m. 36, de 17 de març de 2020).
Aquest termini administratiu va quedar suspès a conseqü ència de l'Estat d'Alarma
declarat pel Govern estatal mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanità ria ocasionada
pel COVID -19 (BOE, nú m. 67, de 14 de març de 2020).
En virtut de l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga
l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanità ria ocasionada pel COVID-19
(BOE, nú m. 145, de 23 de maig de 2020), a partir de l'1 de juny es reprèn el cò mput dels
terminis administratius, i en conseqü ència, el termini d'audiència i informació pú blica
queda obert fins al 27 de juny de 2020, inclò s.
Al moment actual s'han presentat les segü ents al·legacions per part dels segü ents agents:
A. Govern Balear:
1.Gov

, Responsable de Relacions Europees del

B. Oficina Española de Canvi Climàtic – OECC.
2.- OFICINA ESPAÑ OLA DE CANVI CLIMÀ TIC (21 d’abril de 2020).
C. Resta d’al·legacions:
3.- Grupo DAPHNIA, Servicios Ambientales (20 de març de 2020).
4.- AMICS DE LA TERRA (28 d’ abril de 2020).
5.- PODARCIS, S.L. Consultores – auditores (24 d’ abril de 2020).
6.- SOSTENIBLE XXI (7 de maig de 2020).
7.- ENEL – ENDESA (8 d’abril; y 29 de maig de 2020).
8.- AIR EUROPA – GLOBALIA (14 d’ abril de 2020).
9.- COLEGIO APAREJADORES MALLORCA (17 d’ abril de 2020).
10.(11 de juny de 2020).
11.Ó
IONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓ N
(25 de juny i 26 de juny de 2020).
12.- REE. RED ELÉ CTRICA DE ESPAÑ A (25 de juny de 2020).
13.- APAEM. ASOCIACIÓ N DE PRODUCTORES DE AGRICULTURA ECONÓ MICA DE
MENORCA (26 de juny de 2020).
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14.- CAEB. CONFEDERACIÓ N DE ASOCIACIOES EMPRESARIALES DE BALEARES
(26 de juny de 2020).
15.- GLOBALIA (26 de juny de 2020).
16.- SINERGIES (27 de juny de 2020).
17.- APAEMA. ASOCIACIÓ N DE PRODUCCIÓ N AGRARIA ECOLÓ GICA DE
MALLORCA.
18.- APAEEF. ASOCIACIÓ N DE PRODUCCIÓ N AGRARIA ECOLÓ GICA DE IBIZA Y
FORMENTERA.
19.- GRUPO BALEAR DE ORNITOLOGÍA Y DEFENSA DE LA NATURALEZA (29 de
juny de 2020).
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A.- GOVERN BALEAR.
1.ProjectE de
Decret

, Responsable de Relacions Europees del Govern de les Illes Balears.
Al·legant

Al·legació

Resposta

Exposició de motius
Govern Balear.

, Responsable de Relacions
es Balears, trasllada la no
aplicació del text recollit en l'Exposició de Motius del Projecte
relatiu a la Directiva 2006/123, del Parlament Europeu i del
Consell, relativa als serveis al mercat interior i la no aplicació
de tramitar la comunicació d'informació del projecte del
Decret a la Comissió .

S'accepta. Aquest Projecte de Decret no supedita l'accés a una activitat
de serveis o el seu exercici al compliment dels requisits no
discriminatoris (límits quantitatius o territorials, forma jurídica,
possessió de capital d'una societat, nú m. mínim d'empleats, etc.)
indicats en l'article 15.2 de la Directiva 2006/123. Per tant, no
procedeix la notificació d'aquesta disposició reglamentà ria a la
Comissió (article 15.7 de la Directiva).

B.- OFICINA ESPANYOLA DE CANVI CLIMÀTIC.
2.- OFICINA ESPAÑ OLA DE CANVI CLIMÀ TIC (21 d’ abril de 2020).
Projecte de
Decret

Al·legant

Alegació

Resposta

CAPÍTOL II. Registre Balear de la Petjada de Carboni
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Article 4.
Règim jurídic
del Registre.
OFICINA ESPAÑOLA DE
CANVI CLIMÀTIC

Art. 4.3
Trasllada l'ambigü itat en els termes “interoperabilitat” i
“interconnexió ” entre Registres.
É s necessari un sistema informà tic que permeti un registre
central, coordinat amb els registres autonò mics (similar al
“Registre de producció i gestió de residus“ – Llei 22/2011; o
al “Registre unificat sobre certificats i centres de formació de
gasos fluorats – Ordre TEC 544/2019).

Al·legació desestimada. No hi ha ambigü itat entre els conceptes
d'interoperabilitat
i
interconnexió .
Per a crear el Registre balear de petjada de carboni, es contractarà la
pertinent eina informà tica que li doni suport. La Llei 10/2019, de
Canvi Climà tic i Transició Energètica, en la seva exposició de motius,
especifica “que aquest registre sigui compatible amb el corresponent
registre estatal”, mentre que en el seu article 28.1 aquesta llei
manifesta que “Reglamentà riament es determinaran les funcions,
l'organització i el funcionament del Registre, que haurà de coordinarse amb el corresponent registre

Article 5.
Estructura del
Registre.
OFICINA ESPAÑOLA DE
CANVI CLIMÀTIC

Art. 5:
En la subsecció 1.A. del Registre Balear s'inscriuen les
emissions de les organitzacions subjectes al règim de Comerç
de Drets d'Emissió regulat, exigint calcular, verificar i
inscriure la seva petjada de carboni en el registre
Planteja seriosos dubtes de compatibilitat entre tots dos
règims, com una doble cà rrega que no s'entén justificada

S'admet l'al·legació . A ésser l'administració CAIB propietà ria de la
informació sobre drets d'emissió , les organitzacions subjectes al règim
de Comerç de Drets d'Emissió no hauran de tornar a declarar aquesta
informació , sinó només la informació concernent com a organització al
cà lcul de la petjada de carboni de les emissions difuses. Respecte a les
organitzacions subjectes al règim de comerç de drets d'emissió de la
Unió Europea aquestes entitats hauran d'excloure del cà lcul de la seva
petjada de carboni a les emissions difuses procedents de les activitats
esmentades en 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 en la
Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell, o
per la normativa que la substitueixi

Documento Respuesta a las Alegaciones al Proyecto de Decreto regulador del Registro balear de Huella de Carbono. Información pública y audiencia.

CAPÍTOL III. Procediment d’inscripció, actualització i baixa del registre.
Artícle 10.
Inscripció i
actualizació en
el Registre.

OFICINA ESPAÑOLA DE
CANVI CLIMÀTIC.

Art. 10.1.:
Trasllada que en establir-se un termini de sol·licitud
d'inscripció fins al 31 de març, no permetrà la compatibilitat
en els Factors d'Emissió elèctrics que só n publicats més tard,
impedint la compatibilitat entre Registres i que el Registre
estatal no pugui reconèixer les Petjades de Carboni del
registre balear.

S'admet la proposta. S'ampliarà el termini de sol·licitud fins al 30 de
juny de l'any en curs per a donar temps a les empreses a realitzar el
cà lcul de la seva petjada de carboni. Els factors d'emissió se solen
publicar al maig, i l'inventari regional definitiu a final de març, així que
s'hauria d'ampliar el termini de sol·licitud d'inscripció en el Registre
balear fins al 30 de juny per a poder facilitar el cà lcul i inscripció de
tota la informació demandada

DISPOSICIÓ ADICIONAL ÚNICA. Coordinació amb el Registre Estatal de Petjada de Carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni.
OFICINA ESPAÑOLA DE
CANVI CLIMÀTIC

Trasllada que no queda clar com es materialitza el Flux
d'informació de Petjada de Carboni i plans de reducció del
Registre balear al Registre estatal.
En el moment en el qual el Registre balear estigui operatiu, el
flux d'informació de petjades de carboni serà en sentit Balear
>
ESTATAL.
No s'admetran moviments ESTATAL >Balear, exigint per tant
que:
- una empresa amb activitat en tot el territori nacional que
vulgui estar inscrita en el Registre estatal, haurà de realitzar
dues sol·licituds diferents, una per a cada registre
(s'incrementarien les sol·licituds si sorgeixen més iniciatives
autonò miques).

La Disposició Addicional Primera. Coordinació amb el Registre estatal
de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diò xid de
carboni inclourà en la seva redacció totes les possibles combinacions
del flux d'inscripcions d'empreses, administracions i particulars entre
el Registre balear i l'estatal. S'admetrà el traspà s d'informació entre els
Registres balear i estatal, amb les particularitats i excepcions
exposades en la nova Disposició Addicional Primera
Aquest traspà s s'especificarà amb major amplitud en el
desenvolupament informà tic del Registre balear de petjada de carboni.
Sobre FACTORS D'EMISSIÓ : Els factors d'emissió se solen publicar al
maig, i l'inventari regional definitiu a final de març, així que s'ampliarà
fins al 30 de juny el termini de sol·licitud d'inscripció en el Registre
balear per a poder facilitar el cà lcul i inscripció de tota la informació
demandada.
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- No queda clar com es materialitzarà el flux Balear ESTATAL.
En tot cas, l'empresa hauria de sol·licitar-ho i aquest extrem
no s'especifica ni en el text ni en els formularis.
Altres inconvenients de caràcter tècnic, per al
reconeixement en el Registre ESTATAL de les Petjades de
Carboni inscrites en el Registre Balear (Flux Balear
>ESTATAL):
respecte a FACTORS D'EMISSIÓ ELÈ CTRICS: el
termini d'inscripció balear de 31 de març – davant
l'absència de publicació de Factors d'Emissió
Elèctrics – impedeix el reconeixement ESTATAL de
Petjada de Carboni Balear.
Respecte a SUBJECTES NO OBLIGATS: el Registre
balear permet persones físiques, la qual cosa no és
compatible amb l'ESTATAL
Respecte al NIF: el Registre ESTATAL inscriu a les
empreses identificant-les amb el NIF, això és, no pot
haver-hi dues entrades amb el mateix NIF. I això
podria succeir amb el plantejament actual.

-

-

-

La OECC planteja fer modificacions en el Registre
ESTATAL per a adaptar aquesta situació .
VERIFICACIONS Petjada de Carboni: el Registre
BALEAR permet Declaracions Responsables -en lloc
de verificacions- durant períodes de 3 anys, obligant
el quart any a fer la seva verificació .
En els anys de “no verificació ” no seria possible la
inscripció ESTATAL.
SUBJECTES NO OBLIGATS: s'admet Declaració
Responsable i no hi ha revisió mèdica per part del
registre balear – no és suficient per a inscriure en el
Registre ESTATAL, exigint fer una sol·licitud
específica enfront de l'Oficina Espanyola de Canvi
Climà tic
PROJECTES D'ABSORCIÓ EN REGISTRE BALEAR: el
Registre BALEAR inscriurà ú nicament projectes
d'absorció inscrits en el Registre ESTATAL. (art.

Respecte al NIF/CIF: el Registre balear permetrà una ú nica inscripció
dins d'un mateix NIF/CIF que abastarà tots els centres de treball i
instal·lacions d'un mateix subjecte per a agilitar la tramitació
administrativa de la declaració de la petjada de carboni.
VERIFICACIONS: Només es podrà inscriure en el Registre estatal les
petjades de carboni verificades el primer any d'inscripció en el
Registre balear i posteriorment cada 3 anys (4t, 7è, 10è any i així
successivament).
SUBJECTES NO OBLIGATS: Una de les finalitats del Decret, com a
mostra en el seu article 2 a) és “contribuir a la reducció progressiva de
les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle provinents de les grans i
mitjanes empreses que desenvolupen totalment o parcialment la seva
activitat a les Illes Balears.” Per tant, sobre la base d'aquest Decret i a
la Llei 10/2019, és més important revisar la informació dels subjectes
obligats que la dels subjectes no obligats.
No obstant això , es consideraran mecanismes de validació que siguin
factibles per als subjectes no obligats a l'hora de realitzar i comprovar
els seus cà lculs d'emissions.
PROJECTES D'ABSORCIÓ EN REGISTRE BALEAR: El Registre balear
inscriurà ú nicament projectes d'absorció i reducció d'emissions que
estiguin situats en el territori de les Illes Balears, com indica l'article
27 de la Llei 10/2019, i que no estiguin prèviament inscrits en el
Registre estatal. Els projectes que s'admetin en el Registre balear
tractaran
COMPENSACIONS: Les compensacions es podran realitzar amb:

Proyectes d’ absorció inscrits en el Registre balear.

Proyectes de absorció inscrits en el Registro estatal i situats
en
territori
de
les
Illes
Balears.
• Projectes de reducció d'emissions realitzats per tercers,
situats a les Illes Balears i reconeguts per la conselleria
competent en canvi climà tic.
Els projectes d'absorció inscrits en el Registre estatal seguiran les
indicacions del Ministeri, mentre que els projectes d'absorció no
acceptats pel Ministeri i inscrits en el Registre balear seguiran els
requisits del present Decret
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8.1).
Per a garantir la integritat del sistema, els
PROJECTES D'ABSORCIÓ com les UNITATS
ABSORBIDES han d'estar inscrits únicament en un
registre central per a evitar que no es venen una
mateixa unitat diverses vegades.
Utilitzar el Registre balear com a plataforma de
visualització ,
difusió .

-

-

Que els PROJECTES D'ABSORCIÓ estiguin inscrits en
el Registre ESTATAL no encaixa amb els segü ents
requisits
del
Decret:
a) Desenvolupament d'una metodologia de cà lcul
d'absorcions de CO₂ per part del Govern balear (art.
8.3).
b) No es fa referència a incorporar “dades del
registre
estatal”.
c) El VERIFICADOR deu comprovar que el projecte
no està inscrit a altre lloc que no sigui Registre
Balear.
COMPENSACIONS: igual que els projectes d'absorció
(inscrits en Registre Estatal), la comptabilitat de les
compensacions amb aquests projectes ha de
realitzar-se ú nicament en un registre central.
COMPENSACIONS: Registre BALEAR permet
compensar amb projectes realitzats en territori
insular, i amb esquemes internacionals, penalitzant
als projectes d'absorció de la resta del territori
nacional (art. 9.1).
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C.- RESTA D’ AL·LEGACIONS.
3.- Grupo DAPHNIA, Servicios Ambientales (20 de març de 2020).
4.- AMICS DE LA TERRE (28 d’abril de 2020).
5.- PODARCIS, S.L. Consultores – auditores (24 d’abril de 2020).
6.- SOSTENIBLE XXI (7 de maig de 2020).
7.- ENEL – ENDESA (8 d’ abril; y 29 de maig de 2020).
8.- AIR EUROPA – GLOBALIA (14 d’ abril de 2020).
9.- COLEGIO APAREJADORES MALLORCA (17 d’ abril de 2020).
10.(11 de juny de 2020).
11.Ó
IONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓ N (25 de juny i 26 de juny de 2020).
12.- REE. RED ELÉ CTRICA DE ESPAÑ A (25 de juny de 2020).
13.- APAEM. ASOCIACIÓ N DE PRODUCTORES DE AGRICULTURA ECONÓ MICA DE MENORCA (26 de juny de 2020).
14.- CAEB. CONFEDERACIÓ N DE ASOCIACIOES EMPRESARIALES DE BALEARES (26 de juny de 2020).
15.- GLOBALIA (26 de juny de 2020).
16.- SINERGIES (27 de juny de 2020).
17.- APAEMA. ASOCIACIÓ N DE PRODUCCIÓ N AGRARIA ECOLÓ GICA DE MALLORCA.
18.- APAEEF. ASOCIACIÓ N DE PRODUCCIÓ N AGRARIA ECOLÓ GICA DE IBIZA Y FORMENTERA.
19.- GRUPO BALEAR DE ORNITOLOGÍA Y DEFENSA DE LA NATURALEZA (29 de juny de 2020).
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Projecte de
Decret

Al·legant

Al·legació

Resposta

General
AMICS DE LA TERRA

Traslladen el dubte que l'actual
estructura administrativa de l'ò rgan
competent tingui la capacitat suficient
per al seguiment del compliment del
decret per les empreses obligades
(comprovació de dades aportades al
registre, el seu seguiment i control).
I que l'administració disposi de base de
dades actualitzada de les empreses
obligades.

Al·legació estimada. El Govern es compromet a adquirir els recursos necessaris per a donar
compliment als preceptes del futur Decret.

PODARCIS, S.L.

Trasllada que un aspecte fonamental en
la consecució de l'èxit del sistema de
registre de la Petjada de Carboni radica
en la vigilà ncia en el compliment i el
seguiment de les empreses obligades,
siguin pú bliques o privades

Totalment d'acord. L'articulo 17.1 del Decret ja fa referència a aquest aspecte, en esmentar
que “correspon a la conselleria competent en matèria de canvi climà tic les funcions de
control i seguiment del compliment de les obligacions establertes en el present decret en el
marc de l'exercici de la seva potestat sancionadora.”

PODARCIS, S.L.

Demana l'excepcionalitat de registre a
aquelles empreses nacionals amb una
seu a Balears on el nombre de
treballadors
és
baix.

El Decret obligarà a la inscripció en el Registre balear a les grans i mitjanes empreses
definides segons la Llei 10/2019, que desenvolupin totalment o parcialment la seva
activitat a les Illes Balears, i l'agrupació de centres de les quals de treball situats en l'à mbit
territorial de les Illes Balears compleixin en conjunt una de les segü ents condicions:

Tinguin emprades a 50 o més persones.

El volum anual de negoci o balanç general anual de la seu fiscal a les Illes Balears
sigui superior a 10 milions d'euros.

(Ex. Empreses de rènting que operen a
nivell nacional amb seu a Mallorca i 3
treballadors).
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Hauria d'analitzar-se específicament
aquests casos i establir un valor mínim
de treballadors i/o facturació associats a
aquests casos.
COL·LEGI
D'APARELLADORS DE
MALLORCA.

Traslladen la possibilitat de fer
pressupostos de carboni dels projectes
de construcció , per a fomentar una
construcció més sostenible.

Suggeriment a tenir en compte. La Llei 10/2019 ja presa en consideració aquest aspecte en
declarar en el seu article 31.1 que “les administracions pú bliques de les Illes Balears
fomentaran l'estalvi d'emissions en el procés constructiu de les edificacions i l'ú s de
materials de construcció de baix impacte ambiental, preferentment d'origen local. En
aquest sentit, es promourà el cà lcul de la petjada de carboni en els projectes de noves
edificacions.” També en la mateixa Llei, la Disposició addicional cinquena contempla la
constitució de la Comissió de construcció sostenible de les Illes Balears per a aportar
mesures, criteris i actuacions en matèria d'eficiència energètica i sostenibilitat en el
disseny i la construcció d'edificacions, la qual cosa ajudarà a fomentar una construcció més
sostenible.

ANGED. ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN.

Sol·liciten que es tingui en compte
l'histò ric de l'esforç en matèria d'energia
pels subjectes obligats, de cara a valorar
el compliment de la norma i les seves
obligacions en relació als “actes
inscriptibles”.

Els esforços que se sol·licitaran en matèria d'energia pels subjectes obligats no estan
definits en aquest Decret, sinó que s'establiran en el Pla de Transició Energètica i Canvi
Climà tic. Així que es recullen els comentaris esmentats per l'al·legant per a tenir-los en
compte en l'elaboració d'aquest Pla, en el qual existiran objectius absoluts d'emissions
definits, però no relatius a un any basi, de manera que les empreses que ja hagin realitzat
els corresponent esforços pot ser que hagin complert amb els objectius del Pla.
De moment i com a ú nic incentiu, l'article 6 del Decret indica la definició d'una Ordre de la
conselleria en matèria de canvi climà tic per a atorgar un distintiu grà fic oficial en matèria
de reduccions i compensació d'emissions als subjectes obligats que compleixin els criteris
d'excel·lència definits en aquesta Orden A més, l'article 75.1 de la Llei 10/2019 suggereix la
concessió d'altres avantatges i incentius al reconeixement d'iniciatives en matèria
energètica (“reglamentà riament s'establirà un sistema de reconeixement basat en segells,
distintius o premis autonò mics per a recompensar el compromís de la ciutadania, de les
empreses i de les entitats pú bliques i privades amb la transició energètica, l'ú s d'energies
renovables, els objectius d'estalvi i eficiència energètica, la mitigació del canvi climà tic o la
igualtat en l'à mbit de l'energia”), que es desenvoluparan posteriorment

Aquest esforç en les empreses amb major
responsabilitat energètica es tradueix en
menys rendibilitat que aquelles altres
empreses més alienes a la realitat
energètica i per tant amb un major salt
tecnolò gic.
Sol·licita que hauria de tenir-se en
compte els avantatges i incentius que
s'obtenen
per
l'obtenció
del
corresponent certificat.
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CAEB. CONFEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
EMPRESARIALS
DE
BALEARS.

Sol·liciten que es tingui en compte
l'histò ric de l'esforç en matèria d'energia
pels subjectes obligats, de cara a valorar
el compliment de la norma i les seves
obligacions en relació als “actes
inscriptibles”
Aquest esforç en les empreses amb major
responsabilitat energètica es tradueix en
menys rendibilitat que aquelles altres
empreses més alienes a la realitat
energètica i per tant amb un major salt
tecnolò gic.
Sol·licita que hauria de tenir-se en
compte els avantatges i incentius que
s'obtenen
per
l'obtenció
del
corresponent certificat.

APAEM. ASSOCIACIÓ
DE PRODUCTORS DE
RAMADERIA
ECOLÒGICA DE
MENORCA
APAEMA.
ASSOCIACIÓ DE
PRODUCCIÓ AGRÀRIA
ECOLÒGICA DE
MALLORCA

S'al·lega que al llarg del Decret no es fa
cap esment a l'etiqueta de petjada de
carboni de producte, i seria convenient el
seu desenvolupament.

Els esforços que se sol·licitaran en matèria d'energia pels subjectes obligats no estan
definits en aquest Decret, sinó que s'establiran en el Pla de Transició Energètica i Canvi
Climà tic. Així que es recullen els comentaris esmentats per l'al·legant per a tenir-los en
compte en l'elaboració d'aquest Pla, en el qual existiran objectius absoluts d'emissions
definits, però no relatius a un any basi, de manera que les empreses que ja hagin realitzat
els corresponent esforços pot ser que hagin complert amb els objectius del Pla.
De moment i com a ú nic incentiu, l'article 6 del Decret indica la definició d'una Ordre de la
conselleria en matèria de canvi climà tic per a atorgar un distintiu grà fic oficial en matèria
de reduccions i compensació d'emissions als subjectes obligats que compleixin els criteris
d'excel·lència definits en aquesta Ordre. A més, l'article 75.1 de la Llei 10/2019 suggereix la
concessió d'altres avantatges i incentius al reconeixement d'iniciatives en matèria
energètica (“reglamentà riament s'establirà un sistema de reconeixement basat en segells,
distintius o premis autonò mics per a recompensar el compromís de la ciutadania, de les
empreses i de les entitats pú bliques i privades amb la transició energètica, l'ú s d'energies
renovables, els objectius d'estalvi i eficiència energètica, la mitigació del canvi climà tic o la
igualtat en l'à mbit de l'energia”), que es desenvoluparan posteriorment

El Decret pretén establir les bases de la futura elaboració de la petjada de carboni de
producte mitjançant un primer suggeriment d'indicadors d'emissions per unitat funcional
d'activitat econò mica de l'empresa, que pot ser unitat o quantitat de producte. Aquests
indicadors apareixeran en un annex del Decret i es definiran per sector d'activitat
econò mica, encara que serà el Pla de Transició Energètica i Canvi Climà tic l'instrument que
marca la Llei 10/2019 per a resoldre els indicadors apropiats. L'objectiu del present Decret
és calcular primer la petjada de carboni de l'organització per a després obtenir una
estimada dels seus diferents productes

APAEEF. ASSOCIACIÓN
DE PRODUCCIÓ
AGRàRIA ECOLÒGICA
D’EIVISSA I
FORMENTERA
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GLOBALIA HANDLIND,
S.A.U.

Es traslladen les segü ents reflexions per
a l'ACTIVITAT D'ASSISTÈ NCIA EN TERRA
en els aeroports de les Illes Balears:
-

-

-

AENA
com
a
gestor
aeroportuari, és el titular de la
infraestructura,
i
els
concessionaris no disposem de
les dades sobre el consum
elèctric de locals, punts de
recà rrega de vehicles, equips
elèctrics.
AENA té
establerta
una
metodologia de cà lcul de les
emissions i aquestes dades só n
proporcionats anualment a
AENA qui agrega totes les dades
dels
diferents
agents
i
concessionaris
que
desenvolupen la seva activitat
en l'aeroport
Com l'activitat d'assistència en
terra és concessional, pot
ocó rrer que no coincideixin
concessionari amb el termini
quinquennal del pla de reducció
d'emissions

Les empreses pú bliques estatals no entren en l'à mbit d'aplicació del Decret.
En el supò sit de grups empresarials o qualsevol tipus d'agrupacions d'empreses, cada
empresa haurà de calcular i verificar la seva prò pia petjada de carboni de manera
individualitzada.
Si Globalia no està dins dels límits d'organització d'AENA, Globalia haurà de revisar si es
correspon a gran o mitjana empresa conforme a la definició en el present Decret i procedir,
si aplica, a la inscripció de la seva petjada de carboni en el Registre balear. Si no compleix la
definició de gran i mitjana empresa segons el Decret, Globalia no estarà subjecta a les
obligacions del Decret.

Sol·licita que es tingui en compte que
AENA – Societat mercantil estatal –
respecte dels aeroports de les Illes
Balears, disposa de la totalitat de les
dades de cà lcul de la petjada de carboni i
paraigua baix el qual es regeix l'activitat
de totes les empreses que presten serveis
en els aeroports
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Per tant, aquesta informació pertany a
AENA i és ella qui tindrà l'obligació
d'aportar-la.
Exposició de motius
No hi ha al·legacions.
CAPÍTOL I. Disposicions Generals.
Article 1. Objete.
No hi ha al·legacions.
Article 2.
Finalitat del
Registre.
PODARCIS, S.L.

Art. 2. h).
Es trasllada com a possible errata la
referència a la petjada de carboni de
“producte” – en lloc de “organització ” - en
la finalitat de l'apartat g) del citat article.

No és una errata. El Decret pretén establir les bases de la futura elaboració de la petjada de
carboni de producte mitjançant un primer suggeriment d'indicadors d'emissions per unitat
funcional d'activitat econò mica de l'empresa, que pot ser unitat o quantitat de producte.
Aquests indicadors apareixeran en un annex del Decret i es definiran per sector d'activitat
econò mica, encara que serà el Pla de Transició Energètica i Canvi Climà tic l'instrument que
marca la Llei 10/2019 per a resoldre els indicadors apropiats. L'objectiu del present Decret
és calcular primer la petjada de carboni de l'organització per a després obtenir una
estimada dels seus diferents productes.

ANGED. ASOCIACIÓ
NACIONAL DE GRANS

Art. 2.c)
Es trasllada que el Registre, en relació a

Es farà un estudi propi per a conèixer el cost de la inversió en verificacions d'emissions en
relació amb l'estalvi produït en la reducció de la petjada de carboni de l'empresa a verificar.
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EMPRESES DE
DISTRIBUCIÓ.

la seva finalitat c) de “afavorir que el
teixit empresarial balear i la prò pia
administració millorin la seva eficiència
en l'ú s de l'energia i, per tant, la seva
productivitat” suposa incó rrer en
despeses de verificadors i inversió en
mesures que tinguin baixa o nul·la
rendibilitat en les empreses per a reduir
la seva petjada de carboni.

També s'estudiaran altres vies per a reduir el cost de verificació de les emissions de les
empreses.

A més, sent el 2020 un any sensible a
inversions no necessà ries, afebleix el
teixit empresarial no energètic.
CAEB. CONFEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
EMPRESARIALS DE
BALEARS.

Article 2, apartat c).
Es trasllada que l'obligació d'inscripció ,
amb noves cà rregues i costos per al teixit
empresarial, i especialment en la
conjuntura actual, afebleix el teixit
empresarial de les illes.

Es farà un estudi propi per a conèixer el cost de la inversió en verificacions d'emissions en
relació amb l'estalvi produït en la reducció de la petjada de carboni de l'empresa a verificar.
També s'estudiaran altres vies per a reduir el cost de verificació de les emissions de les
empreses.

GRUP BALEAR
D'ORNITOLOGIA I
DEFENSA DE LA
NATURALESA.

Article 2, apartat g).

No es comparteix l'apreciació . A través de la inscripció de la petjada de carboni de les grans
i mitjanes empreses que desenvolupin totalment o parcialment la seva activitat econò mica
a les Illes Balears, es podran conèixer les principals emissions i impactes per sector
econò mic en l'arxipèlag balear, ja que aquestes organitzacions só n les majors contribuents
a afavorir el canvi climà tic per la quantitat d'emissions alliberades a l'atmosfera

S'al·lega la impossibilitat que es pugui
complir amb una de les finalitats del
Registre:
“obtenir
la
informació
necessà ria de l'impacte dels diferents
sectors d'activitat econò mica i establir
els objectius de reducció d'emissions
difuses i no difuses que establiran els
pressupostos de carboni”.
Considera
que
tant
l'article
3
(definicions) com l'article 6 (subjectes
inscriptibles) no permetran l'assoliment
d'aquest objectiu ja que en sectors com
l'agricultura, la ramaderia, transports i la
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construcció la majoria d'empreses tenen
una plantilla de treballadors inferior a 50
persones i una facturació no superior a
10 milions.
Article 3.
Definicions.
GRUPO DAPHNIA
Servicios Ambientales.
(en base a borrador de
Decreto de marzo de
2020)

PODARCIS, S.L.

Art. 3.a):
La definició de “mitjana empresa” crea
confusió tal com està especificat,
semblant que perquè sigui mitjana
empresa hagin de donar-se les dues
casuístiques.

Art. 3.a):
Definició de “Mitjana empresa”.
La definició de “mitjana empresa” no
s'ajusta a la definició de l'Annex I del
Reglament (UE) n. 651/2014, respecte al
límit inferior de treballadors, que ha de
ser “de 50 persones o més”.

Al·legació estimada. En el nou article 1.4 se definixen les personas jurídiques subjectes a
les obligacions del Decret:.

Les grans i mitjanes empreses definides segons la Llei balear 10/2019, que
desenvolupin la seva activitat totalment o parcialment a les Illes Balears i
l'agrupació de centres de les quals de treball situats en l'à mbit territorial de les
Illes Balears compleixin en conjunt una de les segü ents condicions:

Tinguin emprades a 50 o més persones.

El volum anual de negoci o balanç general anual de la seu fiscal a les Illes
Balears sigui superior a 10 milions d'euros


L'administració autonò mica de la Comunitat Autò noma de les Illes Balears, així
com el sector pú blic instrumental de conformitat amb la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del Sector Pú blic Instrumental de la Comunitat Autò noma de les Illes
Balears.



Al·legació estimada. En el nou article 1.4 es defineixen les persones jurídiques
subjectes a les obligacions del Decret:
Les grans i mitjanes empreses definides segons la Llei balear 10/2019, que
desenvolupin la seva activitat totalment o parcialment a les Illes Balears i
l'agrupació de centres de les quals de treball situats en l'à mbit territorial de les
Illes Balears compleixen en conjunt amb una les segü ents condicions:

Tinguin emprades a 50 o més persones.

El volum anual de negoci o balanç general anual de la seu fiscal a les
Illes Balears sigui superior a 10 milions d'euros.
L'administració autonò mica de la Comunitat Autò noma de les Illes Balears, així
com el sector pú blic instrumental de conformitat amb la Llei 7/2010, de 21 de
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juliol, del Sector Pú blic Instrumental de la Comunitat Autò noma de les Illes
Balears..
SOSTENIBLE XXI.

SINERGIES

Art. 3. a):
Referit al cò mput d'empleats, s'entén que
una empresa ha de realitzar tants
registres com instal·lacions tingui, però
no queda clar si la mitjana anual
d'empleats que det
ermina si està obligat o no és la de
l'empresa o la de la instal·lació (diversos
hotels sota la mateixa raó social: mitjana
anual de l'hotel, o de l'empresa?)

L'empresa registrarà la seva petjada de carboni d'una sola vegada aportant les emissions
de tots els seus centres de treball i instal·lacions situats en el territori de les Illes Balears.
Per tant, el subjecte obligat és l'empresa com a entitat, independentment del nombre
d'instal·lacions que tingui.

Art. 3, a)
Respecte al concepte d'organització , de
l'apartat a) es proposa deixar ú nicament
el primer parà graf:

Al·legació estimada. En el nou article 1.4 es defineixen les persones jurídiques subjectes a
les obligacions del Decret:

a)

Organització : a l'efecte del
present decret, es concreta en
les grans i mitjanes empreses
que desenvolupin la seva
activitat
totalment
o
parcialment a les Illes Balears, i
conforme als criteris establerts
en l'annex I del Reglament (UE)
nú m. 651/2014, de la Comissió ,
de 17 de juny, o la normativa
que ho substitueixi.

El cò mput del personal treballador de l'empresa ha de referir-se a l'empresa com a unitat
tècnica amb personalitat jurídica i NIF, amb independència que la mateixa formi part d'un
grup empresarial juntament amb altres persones jurídiques i amb independència de si té
diversos centres de treball o diverses instal·lacions



Les grans i mitjanes empreses definides segons la Llei balear 10/2019, que
desenvolupin la seva activitat totalment o parcialment a les Illes Balears i
l'agrupació de centres de treball els quals estan situats en l'à mbit territorial de
les Illes Balears compleixin en conjunt una de les segü ents condicions:

Tinguin emprades a 50 o més persones.

El volum anual de negoci o balanç general anual de la seu fiscal a les
Illes Balears sigui superior a 10 milions d'euros.



L'administració autonò mica de la Comunitat Autò noma de les Illes Balears, així
com el sector pú blic instrumental de conformitat amb la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del Sector Pú blic Instrumental de la Comunitat Autò noma de les Illes
Balears.

I suprimir la resta de l'apartat, relatiu a
les definicions de “gran empresa”,
“mitjana empresa” i els criteris de
cò mput de treballadors.
S'al·lega que a l'ésser una cò pia parcial
del contingut de l'annex I del Reglament
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651 pel fet de no ser una cita completa,
pot induir a confusió .
Deixa fora a aquelles empreses
participades per unes altres o a grups
d'empreses que podrien ser “mitjanes i
grans empreses”.
Un altre motiu és que no sembla
jurídicament correcte, en un apartat de
definicions, citar parcialment una
referència que, per si mateixa, ja explica
el contingut que es vol definir.
ANGED.
ASSOCIACIÓ
NACIONAL DE GRANS
EMPRESES DE
DISTRIBUCIÓ.

Art. 3.b):
Dins del concepte de “instal·lació ”,
considera necessari definir què és o com
es compon una “unitat tècnica”.

S'ha definit el concepte d'instal·lació com qualsevol unitat tècnica estacionà ria o mò bil
relacionada directa o indirectament amb el procés de producció d'un bé o servei, i que té
repercussions sobre les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. El concepte d'unitat
tècnica es refereix a tots els elements i línies de producció que donen sentit i autonomia
diferencial
a
una
activitat
i
li
serveixen per a la producció d'un bé o la prestació d’un servei.

CAEB. CONFEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS
EMPRESARIALS DE
BALEARS

Art. 3.b):
Dins del concepte de “instal·lació ”,
considera necessari definir què és o com
es compon una “unitat tècnica”.

S'ha definit el concepte d'instal·lació com qualsevol unitat tècnica estacionà ria o mò bil
relacionada directa o indirectament amb el procés de producció d'un bé o servei, i que té
repercussions sobre les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. El concepte d'unitat
tècnica es refereix a tots els elements i línies de producció que donen sentit i autonomia
diferencial a una activitat i li serveixen per a la producció d'un bé o la prestació d'un servei.

Pot donar-se la situació que existeixi una
organització que realitzi la seva activitat
a Balears i que per les seves
característiques de grandà ria és subjecte
inscriptible, però no comptar amb
emissions aconsegueixi 1 i 2 en territori
balear per no ser de la seva propietat les
instal·lacions en les quals se situï
l'activitat, o aquestes instal·lacions no
estiguin sota el seu control.

En el cas que una organització no tingui control ni operatiu ni econò mic sobre una
instal·lació , no ha de calcular la petjada de carboni d'aquesta
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Aquesta realitat i la seva possibilitat
d'exempció ha d'estar reflectida en el
Decret
SINERGIES

Art. 3, d), e), f).
Se sol·licita una revisió del text per a
aclarir els conceptes “verificació ”,
“acreditació de la petjada de carboni” i
“validació ”.
En el transcurs del text es fa referència a
vegades a “validació anual” i en altres a
“acreditació anual”, o “validació cada 3
anys” o “verificació cada 3 anys” i creuen
que pot generar confusió .
També, així com s'explica qui pot ser
“verificador”, no s'explica en quin
moment qui pot ser “validador”, quan
aquest acte de validar surt de la definició
f) de l'article 3.

SINERGIES

Art. 3, d).
En la definició de “verificació de la
petjada de carboni” se sol·licita suprimir
la frase “es durà a terme la verificació el
primer any de cà lcul de l'organització , i
cada
tres
anys”.

Al·legació estimada. S'inclouen les segü ents definicions en l'article 3 del Decret:
-

Verificació de la petjada de carboni: conjunt d'activitats realitzades per un
verificador per a emetre un dictamen de verificació sobre la veracitat de la
petjada de carboni d'una organització , de conformitat amb la norma UNE-EN ISO
14064.

-

Validació de la petjada de carboni: declaració responsable aportada per la
persona titular d'una organització que calcula la seva petjada de carboni
i reducció , en el seu cas, en virtut de la qual es dó na testimoniatge davant la
conselleria competent en matèria de canvi climà tic de la certesa i veracitat de
l'informe i les dades aportades en relació a la quantificació de les emissions de
gasos d'efecte d'hivernacle associades a la seva organització .

-

Verificador: persona o persones competents i independents amb la
responsabilitat de dur a terme i informar dels resultats de la verificació de la
petjada de carboni d'una organització .

Al·legació estimada. La definició queda de la segü ent manera:
-

Verificació de la petjada de carboni: conjunt d'activitats realitzades per un
verificador per a emetre un dictamen de verificació sobre la veracitat de la
petjada de carboni d'una organització , de conformitat amb la norma UNE-EN ISO
14064.

El motiu és que el terme temporal no
forma part de la definició del concepte
que
es
pretén
definir.
En altres llocs de l'articulat ja es fa
referència a aquest terme.
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SINERGIES

Art. 3, e)
En la definició de “acreditació de la
petjada de carboni” se sol·licita suprimir
la frase “es durà a terme en els anys no
subjectes a verificació ”.
El motiu és que el terme temporal no
forma part de la definició del concepte
que es pretén definir.
En altres llocs de l'articulat ja es fa
referència a aquest terme.

Al·legació estimada. El concepte d'acreditació englobarà la verificació o validació de la
petjada de carboni, segons correspongui, com indiquen els nous articles 6 i 7 del present
Decret. Les definicions de validació i verificació queden així:
- Verificació de la petjada de carboni: conjunt d'activitats realitzades per un verificador per
a emetre un dictamen de verificació sobre la veracitat de la petjada de carboni d'una
organització , de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 14064.
Validació de la petjada de carboni: declaració responsable aportada per la persona titular
d'una organització que calcula la seva petjada de carboni i reducció , en el seu cas, en virtut
de la qual es dó na testimoniatge davant la conselleria competent en matèria de canvi
climà tic de la certesa i veracitat de l'informe i les dades aportades en relació a la
quantificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle associades a la seva
organització .

CAPÍTOLII. Registre Balear de la Petjada de Carboni.
Article 4. Règim
jurídic del
Registre
PODARCIS, S.L.

Art. 4, 2:
Trasllada la necessitat que el registre
contempli
la
possibilitat
d'intercomunicació de dades amb
programes informà tics existents per al
cà lcul de la petjada de carboni.
És
necessari
que
l'administració
desenvolupi una API o protocol XML
perquè el programari existent que ho
desitgin puguin integrar-la en la seva
programació i permetre el registre
telemà tic mitjançant el desenvolupament
d'una passarel·la de registre rà pida i
eficaç.

Les especificacions tècniques del Registre balear s'avaluaran i concretaran en el
desenvolupament informà tic preceptiu.
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Article 5.
Estructura del
Registre.
Sense al·legacions particulars.
Article 6.
Subjectes
inscriptibles.
GRUPO DAPHNIA
Serveis Ambientals.

Art. 6.1.:
Trasllada
que
seria
interessant
especificar millor o justificar, per què
només es registra per instal·lació i no per
CIF.

Al·legació estimada. Per a facilitar la inscripció de la seva petjada de carboni i evitar
tramitació innecessà ria, l'empresa podrà inscriure's en el Registre balear mitjançant un
ú nic registre amb el seu CIF, en el qual aportarà alhora el cà lcul d'emissions dels seus
centres de treball i instal·lacions en territori balear.

SOSTENIBLE XXI

Art. 6.1.:
Sol·licita aclarir que en el cas que
l'empresa tingui diverses instal·lacions,
s'ha de registrar l'empresa desglossant
les diferents instal·lacions o s'haver de
realitzar un registre separat per
cadascuna de les instal·lacions que tingui
l'empresa

Per a facilitar la inscripció de la seva petjada de carboni i evitar tramitació innecessà ria,
l'empresa podrà inscriure's en el Registre balear mitjançant un ú nic registre amb el seu
CIF, en el qual aportarà alhora el cà lcul d'emissions dels seus centres de treball i
instal·lacions en territori balear

SOSTENIBLE XXI

Art. 6.1.:
En cas de grup d'empreses que presenten
un pla de reducció agregat (del conjunt
de totes les seves instal·lacions), se
sol·licita aclarir i especificar com ha de
registrar-se aquesta reducció i si
s'adjunta a cadascun dels registres de

Això s'esmenta en la nova Disposició Addicional Segona. Grups empresarials
“En el supòsit de grups empresarials o qualsevol tipus d'agrupacions d'empreses, cada
empresa haurà de calcular i verificar la seva pròpia petjada de carboni de manera
individualitzada.
No obstant això , un grup d'empreses podrà designar a una de les seves empreses com a
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cada instal·lació .

entitat representant per a calcular la seva petjada de carboni conjunta i presentar un ú nic
pla de reducció d'emissions agregat i validat per a tot el conjunt de societats que la
conformin quan aquesta agrupació justifiqui adequadament – bé en la seva verificació
externa anual o mitjançant declaració responsable - la major efectivitat de reducció del pla
agregat respecte a la presentació de plans individuals.
En tot cas, en aquest pla s'haurà d'identificar la reducció d'emissions imputable a
cadascuna de les empreses del grup, de cara al seguiment i compliment dels objectius de
reducció associats a cadascuna.”

PODARCIS, S.L.

Art. 6.1.:
S'al·lega que l'obligatorietat del Decret ja
queda clar sobre la base del criteri de
magnitud en la definició de “gran i
mitjana empresa”.
Per tant, és innecessà ria la diferenciació
per sectors d'activitat prevista en l'Annex
I, i pot donar lloc a confusió .
A més es troben a faltar activitats
esportives (camps de golf, ports
esportius,
clubsde futbol) o
empreses multiservicio o de neteja.

Es desestima la proposta
Partint de la definició de gran i mitjana empresa, és necessà ria i pertinent la identificació
sectorial d'activitats que permeti obtenir una informació de l'impacte dels diferents sectors
d'activitat econò mica balear i així poder establir els objectius de reducció d'emissions
difuses i no difuses en els pressupostos de carboni, prevists en l'article 13 de la llei
10/2019.
Per aquest motiu, el Decret estableix en el seu Annex I un llistat no exhaustiu de les
activitats econò miques per sectors i subsectors, segons el seu codi CNAE, perquè a través
del cà lcul de la petjada de carboni per empresa i sector d'activitat es pugui identificar
l'impacte i, mitjançant els pressupostos de carboni, determinar el potencial de reducció
sectorial de cara a la consecució de l'objectiu de reducció de GEIs previst en la Llei
S'han inclò s les activitats esportives en el sector ACTIVITATS ESPORTIVES, RECREATIVES I
D'ENTRETENIMENT.

ENEL - ENDESA

Art. 6.1.:
L'obligació de calcular i verificar la
petjada de carboni de manera
individualitzada per instal·lació , quan
existeix agrupació d'empreses – en
aquest cas, negocis de generació ,
distribució i comercialització – i
l'empresa disposa d'una estratègia
corporativa per a la gestió de la seva
Petjada de Carboni, això pot resultar
complex.

Per a facilitar la inscripció de la seva petjada de carboni i evitar tramitació innecessà ria,
l'empresa podrà inscriure's en el Registre balear mitjançant un ú nic registre amb el seu
CIF, en el qual aportarà alhora el cà lcul d'emissions dels seus centres de treball i
instal·lacions en territori balear. No s'admetrà en el Registre balear el cà lcul de petjada de
carboni que excedeixi l'à mbit territorial de les Illes Balears. Si l'empresa és d'à mbit
nacional, només haurà d'inscriure la part d'emissions corresponent als centres de treball i
instal·lacions situats en territori de les Illes Balears.
Respecte als grups empresarials la nova Disposició Addicional Segona esmenta:
“En el supò sit de grups empresarials o qualsevol tipus d'agrupacions d'empreses, cada
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A més podria generar un efecte de doble
comptabilitat o comptabilitat mú ltiple,
que pot dificultar el cà lcul dels
pressupostos de carboni.
Sol·licita la possibilitat de comptabilitzar
per “balanç de grup empresarial” en
aquelles organitzacions, com ENDESA, en
les quals existeixi una situació
d'integració vertical dels diferents
negocis

empresa haurà de calcular i verificar la seva prò pia petjada de carboni de manera
individualitzada.
No obstant això , un grup d'empreses podrà designar a una de les seves empreses com a
entitat representant per a calcular la seva petjada de carboni conjunta i presentar un ú nic
pla de reducció d'emissions agregat i validat per a tot el conjunt de societats que la
conformin quan aquesta agrupació justifiqui adequadament – bé en la seva verificació
externa anual o mitjançant declaració responsable - la major efectivitat de reducció del pla
agregat respecte a la presentació de plans individuals.
En tot cas, en aquest pla s'haurà d'identificar la reducció d'emissions imputable a
cadascuna de les empreses del grup, de cara al seguiment i compliment dels objectius de
reducció associats a cadascuna.”

Sol·licita que les empreses que operen a
Balears registrin la seva petjada de
carboni en el Registre balear, amb l'opció
de declarar la petjada global.
AIR EUROPA –
GLOBALIA.

Art. 6.1.:
La companyia està sotmesa a Règim de
Comerç de Drets d'Emissió , al
Pla CORSIA, i té calculades i verificades
per AENOR les seves emissions de GEIs.
Disposen
d'ISO
14.000
i
de
registre EMAS.
-

Les emissions d'avions, vaixells, etc. amb règim propi queden fora de l'abast del Decret,
però les infraestructures que donin suport a les activitats aèries i marítimes hauran de
declarar la seva petjada de carboni per empresa, si es correspon amb la definició de gran i
mitjana empresa del Decret.

Sol·liciten aclariment sobre
l'afecció del Decret al sector de
l'aviació , existeix exempció de
presentació de Petjada de
Carboni
balear
a
les
companyies
aèries?
- En cas contrari, els vols entre
illes estarien inclosos? ¿com es
duria a terme el cà lcul?.
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ANGED. ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN.

Art. 6.1.:
Manifesta el seu desacord amb
l'exigència de realització de cà lcul de la
petjada de carboni per instal·lació de
manera individualitzada, i sol·licita la
possibilitat de dur a terme aquest cà lcul
de manera global per empresa atès que
part de les emissions corresponen a
serveis comuns prestats per al conjunt
dels centres i no sols per a l'à mbit de
Balears sinó en tota Espanya. Estant a
més generalment centralitzades la gestió
dels consums, emissions i les accions de
seguiment, en lloc de gestionar-se des de
cada instal·lació .

Al·legació estimada. Per a facilitar la inscripció de la seva petjada de carboni i evitar
tramitació innecessà ria, l'empresa podrà inscriure's en el Registre balear mitjançant un
ú nic registre amb el seu CIF, en el qual aportarà alhora el cà lcul d'emissions dels seus
centres de treball i instal·lacions en territori balear. No s'admetrà en el Registre balear el
cà lcul de petjada de carboni que excedeixi l'à mbit territorial de les Illes Balears. Si
l'empresa és d'à mbit nacional, només haurà d'inscriure la part d'emissions corresponent
als centres de treball i instal·lacions situats en territori de les Illes Balears.

A més el cà lcul per a alguns indicadors
– ej: cas de la logística i emissions de
transport
dels
camions
S'al·lega que l'exigència de cà lculs per
instal·lació suposa un increment de
cà rregues sense justificació ambiental.
Finalment, en cas de no admetre's
l'al·legació d'acceptació d'un cà lcul
global, se sol·licita que es permeti una
assignació dels impactes en funció de la
superfície de les instal·lacions, de tal
manera que no fos necessari disposar
dels inputs etc … sinó que es pogués
assignar des del total la correspondència
a cada instal·lació .
RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA.

Art. 6.1.
S'al·lega la impossibilitat de calcular i

É s una apreciació subjectiva, en tot cas l'empresa disposa de la facturació dels consums
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verificar la
carboni de
perquè en la
és possible,
instal·lacions
d'alta tensió .

seva prò pia petjada de
manera individualitzada
seva estructura no sempre
sent les seves principals
les subestacions i línies

energètics i despeses de combustible i, en cas de no trobar o disposar d'aquesta informació ,
podria ser assessorada per una consultora per a obtenir el cà lcul de la resta d'emissions
difuses.

CAEB.
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES

Art. 6.1.
Manifesta el seu desacord amb
l'exigència de realització de cà lcul de la
petjada de carboni per instal·lació de
manera individualitzada, i sol·licita la
possibilitat de dur a terme aquest cà lcul
de manera global, permetent aportar les
dades de la petjada de carboni per entitat
en lloc de per instal·lació .

Al·legació estimada. Per a facilitar la inscripció de la seva petjada de carboni i evitar
tramitació innecessà ria, l'empresa podrà inscriure's en el Registre balear mitjançant un
ú nic registre amb el seu CIF, en el qual aportarà alhora el cà lcul d'emissions dels seus
centres de treball i instal·lacions en territori balear. No s'admetrà en el Registre balear el
cà lcul de petjada de carboni que excedeixi l'à mbit territorial de les Illes Balears. Si
l'empresa és d'à mbit nacional, només haurà d'inscriure la part d'emissions corresponent
als centres de treball i instal·lacions situats en territori de les Illes Balears.

ENEL -ENDESA

Art. 6.2.:

Respecte als grups empresarials la nova Disposició Addicional Segona ha quedat redactada
de la segü ent forma:

Es proposa una redacció alternativa a
l'apartat 2:
Artículo 6.2.
“En el supò sit de grups
empresarials o qualsevol tipus
d'agrupacions d'empreses, cada
empresa haurà de calcular i
verificar la seva prò pia petjada
de
carboni
de
manera
individualitzada.
No obstant això , un grup d'empreses
podrà presentar un ú nic pla de reducció
d'emissions agregat i podrà també
presentar el balanç integrat de la

“En el supòsit de grups empresarials o qualsevol tipus d'agrupacions d'empreses, cada
empresa haurà de calcular i verificar la seva pròpia petjada de carboni de manera
individualitzada.
No obstant això , un grup d'empreses podrà designar a una de les seves empreses com a
entitat representant per a calcular la seva petjada de carboni conjunta i presentar un ú nic
pla de reducció d'emissions agregat i validat per a tot el conjunt de societats que la
conformin
quan aquesta agrupació justifiqui adequadament – bé en la seva verificació externa anual o
mitjançant declaració responsable - la major efectivitat de reducció del pla agregat respecte
a la presentació de plans individuals.
En tot cas, en aquest pla s'haurà d'identificar la reducció d'emissions imputable a
cadascuna de les empreses del grup, de cara al seguiment i compliment dels objectius de
reducció associats a cadascuna.”
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petjada de carboni validat per a tot el
conjunt de societats que la conformin
quan aquesta agrupació
justifiqui
adequadament –bé en la seva verificació
externa anual o mitjançant declaració
responsable– la major efectivitat de
reducció del pla agregat respecte a la
presentació de plans individuals i la
millora en l'exactitud del volum
d'emissions associat.”
GRUPO BALEAR DE
ORNITOLOGÍA Y
DEFENSA DE LA
NATURALEZA.

SINERGIES

Art. 6. 2.
Es concreta que per a grups empresarials
o qualsevol tipus d'agrupacions
d'empreses, cada instal·lació ha de
calcular i verificar la seva prò pia petjada
de carboni de manera individualitzada.
Se sol·licita aclarir si a l'efecte del
concepte de “organització ” el cò mput de
treballadors o de facturació es realitza
pel sumatori de les empreses o al
contrari, si aquelles empreses del grup
amb menys de 50 treballadors i/o una
facturació inferior a 10 milions d'euros
no estarien obligades a calcular la seva
prò pia petjada de carboni.
Conforme al citat article el cò mput és per
empresa, i per tant aquestes empreses
semblen quedar excloses.

Es corrobora que és per empresa i no per grup empresarial. En aquest sentit, el cò mput de
treballadors o facturació es fa per empresa de manera individual, i no de forma agregada
per grup empresarial, determinant la seva obligatorietat o no al Decret com a persona
jurídica subjecta a inscripció .

Art. 6.2.
Es proposa modificar el segü ent parà graf
de l'article 6, apartat 2, amb el text

Pel que fa als grups empresarials la nova disposició addicional segona queda de la manera
segü ent:

Respecte als grups empresarials la nova Disposició Addicional Segona esmenta el segü ent:
“En el supòsit de grups empresarials o qualsevol tipus d'agrupacions d'empreses, cada
empresa haurà de calcular i verificar la seva pròpia petjada de carboni de manera
individualitzada.
No obstant això , un grup d'empreses podrà designar a una de les seves empreses com a
entitat representant per a calcular la seva petjada de carboni conjunta i presentar un ú nic
pla de reducció d'emissions agregat i validat per a tot el conjunt de societats que la
conformin quan aquesta agrupació justifiqui adequadament –bé en la seva verificació
externa anual o mitjançant declaració responsable - la major efectivitat de reducció del pla
agregat respecte a la presentació de plans individuals.
En tot cas, en aquest pla s'haurà d'identificar la reducció d'emissions imputable a
cadascuna de les empreses del grup, de cara al seguiment i compliment dels objectius de
reducció associats a cadascuna.”
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segü ent:
"Tot i això, un grup d'empreses podrà
presentar un únic pla de reducció
d'emissions agregat validat per a tot el
conjunt de societats o instal·lacions que la
conformin quan aquesta agrupació
justifiqui adequadament -bé en la seva
verificació externa anual o mitjançant
declaració
responsablela
major
efectivitat de reducció del pla agregat que
fa a la presentació de plans individuals.

"En el supòsit de grups empresarials o qualsevol tipus d'agrupacions d'empreses, cada
empresa ha de calcular i verificar la seva pròpia petjada de carboni de forma
individualitzada.

Basant-se en que l'agrupació d'empreses
pot estar concretada en diverses
societats sota una mateixa marca, o
diverses instal·lacions pertanyen a una
ú nica societat o a diverses que actuen
sota una mateixa marca comercial.

En tot cas, en aquest pla s'haurà d'identificar la reducció d'emissions imputable a cadascuna
de les empreses del grup, de cara al seguiment i compliment dels objectius de reducció
associats a cadascuna. "

No obstant això, un grup d'empreses pot designar una de les seves empreses com a entitat
representant per a calcular la seva petjada de carboni conjunta i presentar un únic pla de
reducció d'emissions agregat i validat per a tot el conjunt de societats que la conformen quan
aquesta agrupació justifiqui adequadament - bé a la seva verificació externa anual o
mitjançant declaració responsable - la major efectivitat de reducció del pla agregat respecte
a la presentació de plans individuals.

Es treurà de la redacció la paraula "anual" per evitar confusions amb la periodicitat de les
verificacions.

Ex: Marca HOTELS XXX, formada per 2
hotels sota la societat EMPRESA 1, S.L. i 3
hotels sota la societat EMPRESA 2, S.L.
Seria una marca comercial que agrupa 2
societats i 5 instal·lacions.
Es proposa eliminar el terme "anual"
referit a la verificació perquè pot generar
confusió .
PODARCIS, S.L.

Art. 6.3.
S'al·lega que també s'ha de considerar,
com a administració obligada a calcular
la seva petjada de carboni, a
l'administració
local,
insular
i
autonò mica, així com a aquella estatal
que té la seu a la Comunitat Autò noma de

El nou article 1.4 també obliga tant a l'administració autonò mica com al seu sector pú blic
instrumental a calcular la seva petjada de carboni i inscriure-la al Registre balear.
No s'esmenta a les administracions local i insular perquè l'article 22 de la Llei 10/2019 ja
plasma en ell que "els municipis de les Illes Balears han d'aprovar plans d'acció per al clima
i l'energia sostenible, d'acord amb la metodologia adoptada en l'à mbit de la Unió Europea. "
A més, l'article 31 sobre edificacions de la Llei 10/2019 indueix a l'estalvi d'emissions en
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les Illes Balears.

els edificis de les administracions pú bliques de les Illes Balears.
Com és legislació autonò mica no es fa referència a l'administració estatal.
Pel que fa als consells insulars, aquests queden obligats a:
•
Obligacions generals de les administracions pú bliques (pà rquing, fotovoltaica,
edificis, vehicles elèctrics).
•
PTIs.

ENEL-ENDESA

Art. 6.4 .:
D'acord amb la Llei 10/2019, l'obligació
d'elaborar i executar "plans de reducció "
ú nicament s'estableix per a les emissions
no difuses.
Però en el Projecte de decret, l'exigència
de "pla de reducció " és d'aplicació als
subjectes obligats, amb independència de
si les emissions só n difuses o no difuses.

La reducció d'emissions es refereix a les que só n difuses. A l'exposició de motius de la Llei
10/2019 s'indica que "es crea el Registre balear de petjada de carboni i s'estableixen
determinades obligacions per a les grans i mitjanes empreses que desenvolupin totalment
o parcialment la seva activitat a les Illes Balears, consistents en calcular , registrar i,
respecte de les difuses, reduir les emissions de carboni. " També es fa referència a la
reducció de les emissions difuses a l'article 10 de l'esmentada Llei ( "així mateix inclourà ,
en annexos que es poden revisar periò dicament per ordre del conseller competent en
matèria de canvi climà tic, els indicadors de referència per a la reducció d'emissions difuses
que han de complir les grans i mitjanes empreses en els termes de la legislació vigent") i en
el seu article 26 sobre emissions difuses ("les grans i mitjanes empreses que desenvolupin
totalment o parcialment la seva activitat a les Illes Balears i que no estiguin sotmeses all
règim de comerç d'emissions de gasos reduiran progressivament les emissions per tal
d'assolir els objectius establerts en aquesta llei ").
A la nova redacció de l'esborrany de Decret, a l'article 6.1 s'obliga a les persones jurídiques
subjectes a inscripció en el Registre balear a "elaborar i executar plans de reducció de les
emissions difuses de les seves instal·lacions i centres de treball." No obstant això , s'ha de
revisar el text de Decret perquè no hi hagi confusions en aquest aspecte.

ANGED. ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN

Art. 6. 4.
S'al·lega que es modifiqui el sistema de
verificació d'emissions i la seva
periodicitat establerta en l'apartat 4, de
manera que es coordini i es faci coincidir
amb
les
periodicitats
d'altres
requeriments en matèria energètica, per

Al·legació desestimada. La periodicitat de sistema de verificació va ser una decisió interna
de la Direcció General d'Energia i Canvi Climà tic a l'prendre diverses consideracions sobre
la millor manera d'assegurar la validesa de el cà lcul de la petjada de carboni i facilitar la
seva inscripció . Aquesta periodicitat es sincronitzarà amb els pressupostos de carboni i les
quotes quinquennals de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de el futur Pla de
Transició Energètica i Canvi Climà tic.
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exemple, les auditories energètiques que
só n cada 4 anys , de cara a evitar
duplicitats.
S'argumenta que no s'exposa el motiu de
la periodicitat de 3 anys.
CAEB.
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES.

Art. 6. 4.
S'al·lega que el que regula aquest decret
suposarà un augment de cà rregues i
costos per a les empreses en un moment
de conjuntura econò mica molt delicat. I
sol·liciten que la inscripció en el Registre
sigui voluntà ria.

Tant l'entrada en vigor d'Decret com la posada en marxa de l'Registre balear de petjada de
carboni es demoraran en el temps, així que les empreses disposaran de temps per adaptarse a aquest nou element legislatiu. No obstant això , es procurarà ajudar les empreses en
aquest aspecte com s'indica a l'article 24 de la Llei 10/2019 ("l'Administració de la
comunitat autò noma de posar a l'abast dels sectors pú blic i privat guies tècniques i eines
per a facilitar els cà lculs d'empremta de carboni i d'absorció de gasos d'efecte hivernacle
així com les actuacions per assolir reduccions d'emissions.").
L'obligació de registre dels cà lculs anuals de petjada de carboni i sobre els plans de
reducció , a les grans i mitjanes empreses ve expressament establerta a l'articulat de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climà tic i transició energètica, com a "instrument per a
l'efectivitat de les disposicions relatives a la reducció d'emissions de gasos" (art. 28).
Per tant, l'obligatorietat no la determina el Decret sinó una norma amb rang de llei i,
lò gicament, aquell no pot contravenir a aquesta en tant que és de rang normatiu inferior i
la desenvolupa.

CAEB.
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES

Art. 6.4.
S'al·lega que s'obliga a reportar la
petjada de carboni - cà lcul i verificació coincidint amb l'any natural, a computar
de l'1 de gener a l'31 de desembre.

Es desestima l'al·legació perquè els factors d'emissió es calculen per any natural igualment
que els pressupostos de carboni.

I es demana que es tinguin en compte
altres periodicitats - any fiscal - i que
s'exigeixi un any complet, però no
necessà riament un any natural, com
existeix en altres esquemes d'informe
corporatiu (ex. Estats no financers).
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CAEB.
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES

Art. 6.5.
S'al·lega la necessitat d'aclarir que serà
và lida la verificació de la petjada de
carboni d'acord amb la Norma UNE EN
ISO 14065 per una banda acreditada,
encara que l'abast d'aquesta verificació
sigui superior i inclogui, per exemple,
instal·lacions o activitats fora del
territori balear, i no és necessà ria una
verificació específica i limitada a les
instal·lacions a les Illes Balears.

La verificació ha de ser de les emissions difuses produïdes pels centres de treball i
instal·lacions que la persona jurídica obligada tingui en el territori de les Illes Balears. Al
menys ha de constar que la verificació global també ha verificat la part autonò mica
d'emissions corresponent a les Illes Balears.

ANGED. ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN

Es sol·licita la incorporació d'un nou
apartat a l'article 6, en què es permeti
remetre la informació sobre emissions de
manera que pugui coordinar-se amb
altres informes que ja presenten les
organitzacions (informació no financera,
comptes anuals, ...).

Es desestima la proposta per la seva falta de concreció , s'hauria d'haver concretat amb
quines altres remissions pretén la part al·legant que es coordini.

S'al·lega incorporar un apartat nou a
aquest article, que estableixi l'exempció
d'obligació de reportar all registre Balear
quan l'empresa ja hagi registrat les seves
emissions en el registre estatal gestionat
per l'Oficina Espanyola de Canvi Climà tic.

Al·legació desestimada. Una vegada que el Registre balear estigui en marxa, les persones
jurídiques obligades hauran d'incorporar bé inscrivint-se en l'esmentat Registre o portant
les dades de l'registre estatal al Registre balear durant els 3 primers anys. A partir del
quart any només es podran inscriure en el Registre balear, amb la possibilitat d'enviar les
seves dades al registre estatal.

CAEB.
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES
ANGED. ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN
Y

En concret, la informació no financera i de l'activitat econò mica de l'empresa no responen a
les finalitats de mitigació i adaptació al canvi climà tic que, en definitiva, persegueix el
present Decret.

CAEB.
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES
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Article 7. Actes
inscriptibles en la
Secció 1. Petjada
de Carboni i de
reducció
d'emissions i
gasos d'efecte
hivernacle.
GRUPO DAPHNIA
Servicios Ambientales.

Art. 7.2:
Pel que fa a l'apartat 2, considera que
podria ser necessari aclarir que les
empreses que verifiquin amb entitat
externa, que no es requereix el pla de
mitigació que s'estableix a la norma ISO
14064, part 1, requisit 7 de la norma.
Concretar que és requisit legal el pla de
reducció definit en el Decret.

L'exigè ncia del pla de reducció ve expressament establerta a l'article 26 Emissions difuses
de la Llei 10/2019, on les grans i mitjanes empreses que desenvolupin totalment o
parcialment la seva activitat a les Illes Balears i que no estiguin sotmeses al règim de
comerç d'emissions de gasos reduiran progressivament les emissions per tal d'assolir els
objectius establerts en aquesta llei, i estaran obligades a elaborar i executar plans de
reducció d'emissions i a presentar-los a la conselleria competent en matèria de canvi
climà tic en els termes que reglamentà riament es determini.

PODARCIS, S.L.

Art. 7.2 .:
Es considera necessari definir els
apartats mínims i esquema metodolò gic
a seguir per unificar els plans de
reducció , ja que queden fora de
l'aplicació de la UNE EN ISO 14064-1:
2019 i, per tant, fora de l'abast de la
verificació per empresa acreditada ENAC.

Al·legació estimada. El nou esborrany de Decret desenvolupa tots els aspectes concernents
als plans de reducció en el seu article 13.

Art. 7.2 .:
Pel que fa al pla de reducció de Petjada
de Carboni presentat en la sol·licitud
d'inscripció en Secció 1 de l'Registre, i la
seva validació , bé per la prò pia
Conselleria o per organisme designat, es
sol·licita informació sobre els criteris de

Al·legació estimada. El nou esborrany de Decret desenvolupa tots els aspectes concernents
als plans de reducció en el seu article 13.
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validació a emprar.
I sobre els efectes de la no validació de la
mateixa.
Al·lega que no existeix una descripció del
distintiu grà fic a obtenir i les seves
actualitzacions.
AMICS DE LA TERRA

Art. 7.4 .:
Al·leguen que les emissions d'abast 3 resta d'emissions indirectes - só n una
font molt important d'emissions, i per
tant, haurien de ser també obligatò ries.
I en cas de no contemplar aquesta
possibilitat amb carà cter general, sigui
exigible per a aquelles empreses que
vagin a optar al distintiu d'excel·lència en
matèria de reducció i compensació
d'emissions (a preveure en futura Ordre
de Conselleria).

Al·legació desestimada. La Llei 10/2019, en l'article 26, pel que fa als indicadors de
referència per a la reducció d'emissions difuses a fixar en el Pla de Transició Energètica i
Canvi Climà tic, es refereix expressament a l'abast 1 i 2.
No obstant això , en el seu apartat 5, estableix la possibilitat que el cà lcul de la Petjada de
Carboni i els plans de reducció puguin fer també referència a l'abast 3. Però de cara a
guardar una coherència amb les exigències establertes en el Registre Estatal d'empremta
de carboni que regula el Reial Decret 163/2014, de 14 de març, on l'abast 3 no és
obligatori, s'ha optat per seguir aquest criteri i no exigir el cà lcul d'aquestes emissions
indirectes.
A més, la seva presa en consideració pot fer més complex el sistema, sense una aportació
rellevant als efectes de l'objectiu de reducció d'emissions difuses previst a la Llei.
Pel que fa a la presa en consideració en relació amb el distintiu sobre excel·lència en
matèria de reducció i compensació d'emissions, referit al nou apartat 2 de l'article 6, serà
en el moment del seu disseny i elaboració quan s'analitzin aquest i altres aspectes,
garantint en tot cas la informació i participació abans de la presa de decisions.

ENEL - ENDESA

Art. 7.4 .:
Es
suggereix
com
interessant
l'obligatorietat d'inclusió d'emissions
d'abast 3 al cà lcul de la HC.
Derivat de la legislació mercantil i
financera que exigeix a les grans
empreses que reportin com informació

Sugerència desestimada. La Llei 10/2019, en l'article 26, pel que fa als indicadors de
referència per a la reducció d'emissions difuses a fixar en el Pla de Transició Energètica i
Canvi Climà tic, es refereix expressament a l'abast 1 i 2.
No obstant això , en el seu apartat 5, estableix la possibilitat que el cà lcul de la Petjada de
Carboni i els plans de reducció puguin fer també referència a l'abast 3. Però de cara a
guardar una coherència amb les exigències establertes en el Registre Estatal d'empremta
de carboni que regula el Reial Decret 163/2014, de 14 de març, on l'abast 3 no és
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no financera les emissions associades a
l'ú s dels productes que comercialitzen.

CAEB.
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES

Article 7.4.
S'al·lega que el decret no aclareix què
passa amb les fonts mò bils d'abast 1 i 2
que s'inclouen a l'abast en un
enfocament de petjada de carboni
corporativa, però no a escala d'un
inventari d'emissions de la instal·lació .
I més quan el concepte d' "instal·lació " fa
referència a fonts "fixes".
Sol·licita l'aclariment referent a això i
quina és la metodologia per a desagregar
i imputar aquestes emissions (no definit
en la ISO 14064, indicada per a
l'inventari de tota l'entitat) des de
l'escala petjada de carboni a nivell
d'organització cap a l'escala d'inventari
de emissions de les activitats al territori
balear

obligatori, s'ha optat per seguir aquest criteri i no exigir el cà lcul d'aquestes emissions
indirectes. A més, tenim altres instruments a part de l'Registre balear per al compliment
dels objectius que definiran l'abast 3 global.

S'ha modificat la definició d'instal·lació : "qualsevol unitat tècnica estacionà ria o mò bil
relacionada directament o indirectament amb el procés de producció d'un bé o servei, i que
té repercussions sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle."

Les emissions difuses es desglossaran per tipus d'abast i per categoria d'emissió segons
abast. En base a aquest criteri, la norma ISO 14069 és de gran ajuda com a manual
d'orientació per a l'aplicació de la norma ISO 14064-1, ja que defineix les categories per
abast i mostra clars exemples de cà lcul de petjada de carboni.

Es considera un aspecte molt rellevant,
per exemple, quan l'origen o destí d'un
transport no està en el territori insular i
especialment, si es pretén vincular el
registre d'empremta de carboni als
pressupostos de carboni.
RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA.

Article 7.5.
S'al·lega la dificultat que genera haver
d'implementar una metodologia, un
cà lcul i un procediment de verificació

Es considera que la metodologia i procediment proposats en el Decret só n adequats i
suficients per a garantir la veracitat de les dades d'emissió aportades i de les mesures
realitzades.
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exclusiu d'acord amb la norma UNE EN
ISO 14064-1, impossibilitant l'ocupació
d'altres metodologies i normes de
referència
preexistents,
com
les
reconegudes per l’Oficina Espanyola de
Canvi Climà tic.
PODARCIS, S.L.

Art. 7.6 .:
Es trasllada la necessitat que s'estableixi
un termini per a l'emissió de la Resolució
de la Conselleria que determini els
factors d'emissió de l'any anterior per a
la conversió dels consums de les
activitats i la seva publicació a la web.

Proposta acceptada. Els factors d'emissió es solen publicar al maig, i l'inventari regional
definitiu a final de març, així que s'ampliarà fins al 30 de juny el termini de sol·licitud
d'inscripció en el Registre balear per poder facilitar el cà lcul i inscripció de tota la
informació demandada.

A més, atès que el termini establert
d'inscripció al Registre finalitza el 31 de
març de l'any segü ent.
I que els factors d'emissió associats a
consums elèctrics - depenent de les
empreses productores d'energia - es
publiquen més enllà de l'termini
esmentat.
Article 8. Actes
inscriptibles en la
Secció 2.
Projectes
d'absorció de
diòxid de
carboni.
APAEM. ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES DE
AGRICULTURA

Article 8. Apartat 1.
S'al·lega que en referència a la
possibilitat
d'inscriure
projectes

Es desestima l'al·legació , perquè no seria operatiu restringir les possibilitats de
compensació de la petjada de carboni a una tipologia molt concreta de projectes d'absorció
de CO2, i limitaria al mà xim les possibilitats de compensar emissions.
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ECOLÓGICA DE
MENORCA.
APAEMA. ASOCIACIÓN
DE PRODUCCIÓN
AGRARIA ECOLÓGICA
DE MALLORCA
APAEEF. ASOCIACIÓN
DE PRODUCCIÓN
AGRARIA ECOLÓGICA
DE IBIZA Y
FORMENTERA

ANGED. ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN.

d'absorció respecte a la "activitat
agrà ria", o bé s'hauria de donar mà xima
prioritat als projectes dins de les
explotacions
agrà ries
inscrites
pertinentment en el Consell Balear de la
Producció Agrícola Ecolò gica (CBPAE) , o
bé haurien de ser els ú nics projectes
d'absorció .
En concret perquè està demostrat
científicament
que
els
terrenys
gestionats a través de la producció
agrà ria ecolò gica contenen majors nivells
de carboni al sò l.
Sent a més l'ú nica agricultura que
prescindeix de fertilitzants nitrogenats
de síntesi, que impliquen gran quantitat
d'emissions de GEI durant la seva
fabricació , transport i aplicació a terra.
I perquè pot demostrar les prà ctiques
dutes a terme en l'any agrícola a través
dels controls i certificació a la qual està
sotmesa.
Article 8, apartat 3.
S'al·lega sobre la possibilitat que
específicament es reculli en el citat
apartat la possibilitat d'utilitzar els
factors d'emissió de IPCC 2016.

Això no obstant, s'accepta la possibilitat de priorització .

Com diu el nou article 8.5 de Decret, el Govern balear, mitjançant resolució de la persona
titular de la conselleria competent en matèria de canvi climà tic, ha de determinar els
factors d'emissió per a la conversió de les dades de l'activitat en valors d'emissió per a la
seva publicació a la seu electrò nica de la conselleria i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Aquests factors d'emissió podran coincidir o no amb els de IPCC 2016.

CAEB.
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES
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Article 9. Actes
inscriptibles en la
Secció 3.
Compensació de
Petjada de
Carboni.
GRUPO DAPHNIA
Servicios Ambientales.

Art. 9.1 .:
Es trasllada que si es limita l'à mbit
geogrà fic dels projectes de compensació
al territori de les Illes Balears, serà molt
difícil compensar emissions.

Al·legació desestimada. La Llei 10/2019 indica en el seu article 27.1 el segü ent:
"L'Administració de la comunitat autò noma establirà mecanismes voluntaris de
compensació d'emissions no subjectes al règim de comerç d'emissions mitjançant la
participació o l'aportació a projectes que es duguin a terme a les Illes Balears de
recuperació , protecció o gestió d'ecosistemes, activitats agrà ries o altres projectes
d'absorció de CO2. " Per tant, ú nicament es podran utilitzar com a eina de compensació
dels projectes d'absorció i reducció situats en el territori de les Illes Balears i inscrits o bé
en el Registre balear o bé en el registre estatal.

APAEM. ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES DE
AGRICULTURA
ECOLÓGICA DE
MENORCA.

Art. 9. 1.
S'al·lega que s'haurien de prioritzar les
compensacions de petjades de carboni
amb projectes agraris ecolò gics ja
existents a les illes Balears, per davant de
projectes de plantacions forestals que no
deixen de ser competidors en l'ú s de
terra per a l'activitat agrà ria, si s'ubiquen
en terrenys on s'havia desenvolupat
l'agricultura o les pastures en el passat.

Decisió política, unida a l'anà lisi del potencial de compensació d'aquests projectes, enfront
de les plantacions forestals.

APAEMA. ASOCIACIÓN
DE PRODUCCIÓN
AGRARIA ECOLÓGICA
DE MALLORCA
APAEEF. ASOCIACIÓN
DE PRODUCCIÓN
AGRARIA ECOLÓGICA
DE IBIZA Y
FORMENTERA
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AMICS DE LA TERRA.

Art. 9.3 .:
Proposen l'eliminació de l'alternativa de
compensació prevista com a ú ltima
opció , mitjançant crèdits generats per
organitzacions en el mercat voluntari de
carboni, per considerar-la una forma
d'eludir les responsabilitats de reducció
pels subjectes obligats.

S'accepta l'al·legació i s'elimina aquesta via de compensació . Ú nicament es podran utilitzar
com a eina de compensació dels projectes d'absorció i reducció situats en el territori de les
Illes Balears i inscrits o bé en el Registre balear o bé en el registre estatal.

ENEL - ENDESA

Art. 9.3.
Pel que fa a les possibilitats de
compensació d'emissions, crida l'atenció
que s'admetin projectes en el territori de
les Illes Balears, al mateix temps que
crèdits internacionals, de menor valor i
qualitat.

La Llei 10/2019 indica en el seu article 27.1 el segü ent:
"L'Administració de la comunitat autò noma establirà mecanismes voluntaris de
compensació d'emissions no subjectes al règim de comerç d'emissions mitjançant la
participació o l'aportació a projectes que es duguin a terme a les Illes Balears de
recuperació , protecció o gestió d'ecosistemes, activitats agrà ries o altres projectes
d'absorció de CO2. " Per tant, ú nicament es podran utilitzar com a eina de compensació
dels projectes d'absorció i reducció situats en el territori de les Illes Balears i inscrits o bé
en el Registre balear o bé en el registre estatal.

Es proposa que només s'admetin crèdits
que es reconeguin com a và lids en el
marc de l'article 6 de l'Acord de París
(pendent de determinació de regles i
mesures clares pels països membres de
l'Acord).
CAPÍTOL III. Procediment d'inscripció, actualització i baixa de l'registre.
Article 10.
Inscripció i
actualització en
el Registre.
GRUPO DAPHNIA
Servicios Ambientales.

Art. 10.1 .: Trasllada que el termini per
dur a terme la sol·licitud d'inscripció de

S'admet la proposta d'ampliar el termini previst a l'article 10.1. S'ampliarà el termini de
sol·licitud fins al 30 de juny de l'any en curs per donar temps a les empreses a realitzar el
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PODARCIS, S.L.

la petjada de carboni en la Secció de
Registre, establert fins al 31 de març de
l'any segü ent, pot resultar insuficient per
a les entitats externes per a la verificació
de la petjada de carboni, si tenim en
compte el volum d'empreses.

cà lcul de la seva petjada de carboni. Els factors d'emissió es solen publicar al maig, i
l'inventari regional definitiu a final de març, així que s'hauria d'ampliar el termini de
sol·licitud d'inscripció en el Registre balear fins al 30 de juny per poder facilitar el cà lcul i
inscripció de tota la informació demanada.

Art. 10.1 .:
Necessitat de redefinir el termini de 31
de març de l'any segü ent, per presentar
la sol·licitud d'inscripció en la Secció 1 de
Registre.
OFICINA ESPAÑOLA
DE CAMBIO
CLIMÁTICO.

ENEL - ENDESA

Els factors d'emissió associats a consums
elèctrics - depenent de les empreses
productores d'energia - es publiquen més
enllà del termini esmentat i só n
necessaris per dur a terme el cà lcul de les
emissions.
Art. 10.1 .:
Trasllada que establir un termini de
sol·licitud d'inscripció fins al 31 de març,
no permetrà la compatibilitat en els FE
elèctrics que só n publicats més tard,
impedint la compatibilitat entre registres
i que el Registre estatal no pugui
reconèixer les HC de l'registre balear .
Art. 10.1 .:
El termini de sol·licitud d'inscripció al
Registre per al 31 de març de l'any
segü ent es considera insuficient:
Per la informació necessà ria.
La complexitat del cà lcul.
L'activitat de verificació .
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-

La publicació dels factors
d'emissió (de OECC, i CNMC) no
es publiquen fins al mes d'abril.
La verificació pot requerir la
visita a les instal·lacions.

GRUPO DAPHNIA
Servicios Ambientales.

Art. 10.2 .: considera que seria molt més
operatiu que la prò pia Conselleria creés
la seva prò pia eina de cà lcul d'emissions,
similar a la del Ministeri, que incorpori
els aspectes relatius a la "incertesa" de
les dades de l'activitat i dels factors
d'emissió .
Fins i tot una eina prò pia facilitaria les
fases posteriors de definició d'objectius
de reducció i la definició dels
pressupostos de carboni.

Suggerència acceptada que s'estudiarà posteriorment, ja que segons la Disposició final
primera del Decret, "es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de
canvi climà tic per a l'aprovació mitjançant resolució d'instruccions, circulars i altres eines
que permetin establir les directrius necessà ries per a l'aplicació del decret, així com la
publicació dels factors d'emissió , igual que per a la modificació i adaptació dels seus
annexos. " A més, l'article 24.3 de la Llei 10/2019 reforça aquest plantejament en indicar
que "l'Administració de la comunitat autò noma posarà a l'abast dels sectors pú blic i privat
guies tècniques i eines per facilitar els cà lculs de petjada de carboni i d'absorció de gasos
d'efecte hivernacle així com les actuacions per assolir reduccions d'emissions. "

ENEL – ENDESA.

Art. 10.2 .:
Pel que fa a la documentació a presentar
amb la sol·licitud, es fa referència a
"l'eina de cà lcul". ENDESA utilitza una
eina prò pia verificada externament, i no
és possible ni prà ctica la seva
presentació juntament amb el registre.

Es procurarà la interoperabilitat amb altres eines de cà lcul existents, ja que segons l'article
24.3 de la Llei 10/2019 "l'Administració de la comunitat autò noma posarà a l'abast dels
sectors pú blic i privat guies tècniques i eines per a facilitar els cà lculs de petjada de carboni
i d'absorció de gasos d'efecte hivernacle així com les actuacions per assolir reduccions
d'emissions.

APAEM. ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES DE
AGRICULTURA
ECOLÓGICA DE
MENORCA.

Art. 10.5.
S'al·lega que per a la inscripció en
aquesta secció 2 sobre projectes
d'absorció , es demana "croquis de la
parcel·la i de l'à rea d'actuació del
projecte en aquesta, en arxiu informà tic
preferentment en format Shape (* .shp).",
En el cas de les explotacions agrà ries es
poden situar i delimitar fà cilment a

APAEMA. ASOCIACIÓN
DE PRODUCCIÓN
AGRARIA ECOLÓGICA

S'accepta la proposta i es proposa la inclusió , tant de servidor SIGPAC, com de la referència
a les "finques agrà ries ecolò giques".
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DE MALLORCA

través de servidor SIGPAC.

APAEEF. ASOCIACIÓN
DE PRODUCCIÓN
AGRARIA ECOLÓGICA
DE IBIZA Y
FORMENTERA

Pel que fa al sistema d'assegurament de
la permanència del projecte en el temps,
només es fa referència a la massa forestal
S'hauria de fer referència a les finques
agrà ries ecolò giques.

GRUPO DAPHNIA
Servicios Ambientales.

Es trasllada la possibilitat de tenir en
compte a aquelles empreses EMAS amb
declaració ambiental verificada, es tingui
en compte durant els 3 anys de registre,
abans d'arribar a la fase d'objectius de
reducció i pressupost de carboni.

Article 11.
Verificació de la
Petjada de
Carboni.
S'accepta la proposta. S'ha tingut en compte en la redacció de l'article 12.4 de Decret:
"Les persones jurídiques obligades que es trobin inscrites en el Sistema Comunitari de
Gestió i Auditoria Mediambiental EMAS, i compten amb la declaració mediambiental
validada amb les seves emissions, estaran exemptes de l'obligació de realitzar verificació
externa prevista en aquest article durant els tres primers anys de posada en marxa del
Registre balear.
A partir del quart any els serà exigible la verificació externa en el sentit i abast que preveu
aquest decret. "

ENEL - ENDESA

En relació als apartats 1, i 3, aclarir quins
anys es requereix la verificació , i quals la
validació sense verificació externa.

Tot això s'aclareix en la nova redacció de l'article 12 Verificació de petjada de carboni de el
present Decret:
1.

La informació de la petjada de carboni d'abast 1 i 2 declarada en la sol·licitud
d'inscripció de la secció 1 per les persones jurídiques obligades haurà de ser objecte de
verificació per entitat verificadora acreditada, de conformitat amb la norma UNE-EN
ISO 14064- 1, el primer any de la seva inscripció en el Registre balear i posteriorment
cada 3 anys.
A la verificació triennal s'haurà de revisar i verificar, per part d'un verificador acreditat,
la validesa de les dades de petjada de carboni d'abast 1 i 2 prèviament inscrits en els
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anys intermedis, a més de la informació d'aquests abasts de l'any que sigui procedent
inscriure d'acord amb el present decret.
2. Els aspectes a verificar a la informació aportada seran, com a mínim, els següents:
a) L'ús correcte dels mètodes de mesurament, càlcul o estimació d'emissions.
b)
La correcta procedència i aplicació dels factors d'emissió i la resta de variables
tècniques (dades d'activitat, consums).
c)
La versemblança de la informació utilitzada.
d)
A projectes de mitigació, reducció o absorció d'emissions: verificar la seva no
inscripció en un altre mercat o registre, per evitar la doble comptabilitat.
L'organisme de verificació, de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 14064-1, emetrà
un dictamen i un informe de la verificació efectuada.
3.

Per als anys intermedis no subjectes a verificació, l'acreditació anual del càlcul de la
petjada de carboni es realitzarà mitjançant declaració responsable de la persona titular
de l'organització.

4. Les persones jurídiques obligades que es trobin inscrites en el Sistema Comunitari de
Gestió i Auditoria Mediambiental EMAS, i comptin amb la declaració mediambiental
validada amb les seves emissions, estaran exemptes de l'obligació de realitzar verificació
externa prevista en aquest article durant els tres primers anys de posada en marxa del
Registre balear.
A partir del quart any els serà exigible la verificació externa en el sentit i abast previstos
en el present decret.

ANGED. ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN

Art. 11.
Es sol·licita que s'elimini el requisit de
verificació de la petjada de carboni per
entitat externa acreditada, si la
informació sobre la petjada de carboni ja
ha estat auditada, com passa amb
l'informe de "informació no financera". O,
en el mateix sentit, si ja ha estat
verificada per un auditor energètic.

Es desestima la proposta.
Es considera que la informació a reportar i els criteris i metodologia utilitzats per al seu
cà lcul i acreditació que estableix el Decret só n prou necessaris per garantir la fiabilitat de
les dades d'emissions i actuacions de reducció exigides, per tal de la seva gestió per
l'administració i possibilitar la reducció d'emissions difuses per sectors d'activitat i illes en
el territori de les Illes Balears.
La informació no financera i de l'activitat econò mica de l'empresa respon a altres
exigències legals alienes a les finalitats de mitigació i adaptació a l'canvi climà tic que, en
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definitiva, persegueix el present Decret.
La verificació prevista a l'article 11 (i
article 6) suposaria una duplicitat, una
nova cà rrega i una despesa addicional
sense valor afegit.
SINERGIES.

Art. 11 (i disposició transitò ria ú nica).
Es sol·licita per a aquelles empreses ja
inscrites en el registre estatal, la
possibilitat
que
el
primer
any
d'inscripció en el registre balear aquest
es realitzi de forma automà tica sense
necessitat de verificació externa.

Suggeriment desestimada. En el primer any d'inscripció en el Registre balear, només es
podrà importar la petjada de carboni del registre estatal si aquesta ha estat verificada per
la norma ISO 14064 o el sistema EMAS. Si aquesta empremta estigués verificada per una
altra norma o simplement validada, la persona jurídica obligada hauria de procedir a la
seva correcta verificació mitjançant ISO 14064 o EMAS i la seva posterior inscripció en el
Registre balear.

SINERGIES

Es proposa incloure com referencial per
a la verificació d'emissions també el
Reglament EMAS.

S'accepta la proposta. S'ha tingut en compte en la redacció de l'article 12.4 de Decret:
"Les persones jurídiques obligades que es trobin inscrites en el Sistema Comunitari de Gestió i
Auditoria Mediambiental EMAS, i compten amb la declaració mediambiental validada amb
les seves emissions, estaran exemptes de l'obligació de realitzar verificació externa prevista
en aquest article durant els tres primers anys de posada en marxa de l'Registre balear.
A partir del quart any els serà exigible la verificació externa en el sentit i abast que preveu
aquest decret."

Article 12.
Esmena i millora
de la sol·licitud.
Sense al·legacions.
Article 13.
Resolució de la
inscripció.
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Sense al·legacions.
Article 14. Baixa
en el Registre.
Art. 14 .:
S'al·lega que l'apartat 3 entra en
contradicció amb l'apartat 1 i l'article 10,
7 del projecte de Decret.
I sol·licita l'aclariment dels efectes de la
baixa del registre d'un subjecte obligat a
la seva inscripció en virtut de l'art. 14, 3.

Tots els aspectes relacionats amb la baixa del Registre balear s'han desenvolupat a l’article
16 del present Decret:
1.
Només podran donar-se de baixa del Registre balear aquelles persones físiques o
jurídiques que no estiguin obligades a inscriure’s d'acord amb la Llei balear 10/2019.
2.
La baixa del Registre balear podrà ser sol·licitada a instància de la persona física o
jurídica no obligada mitjançant comunicat escrit a la conselleria competent en matèria
de canvi climàtic, que en el termini màxim de 30 dies procedirà a la seva execució.
3. La no actualització de les dades de petjada de carboni establertes en la secció 1 durant un
període superior a cinc anys per part de la persona física o jurídica no obligada
suposarà la baixa automàtica del Registre balear.
4.
La no actualització de la inscripció anual de la seva petjada de carboni en el Registre
balear per les persones jurídiques obligades no suposarà la baixa del Registre,
constituint un incompliment en virtut del règim sancionador que estableix el Títol VII,
Capítol II de la Llei balear 10/2019.

Article 15.
Coordinació amb
el Registre de la
Propietat.
Sense al·legacions.

CAPÍTOL IV. Pressupostos de Carboni.
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Article 16.
Elaboració dels
Pressupostos de
Carboni.
Art. 16.1:
Trasllada el dubte sobre la concreció de
l'expressió "seguiment" dels plans de
reducció d'emissions a dur a terme per la
Conselleria competent en relació a
l'article 7, 2 que refereix el terme
"validació ".
Art. 16.2:
Trasllada que la redacció de l'apartat 2
no és clara en relació als plans de
reducció que les empreses han de
complir i el responsable de la seva
aprovació .

El terme seguiment es refereix a la vigilà ncia que es pugui realitzar per comprovar el
correcte i progressiu compliment de la reducció d'emissions per part de les persones
jurídiques obligades a través dels plans de reducció .

Es procedeix al seu aclariment mitjançant la nova redacció de l'article 18 de el present
Decret:
Article 18. Indicadors
1. Tal com estableix l'article 13 de la Llei balear 10/2019, la informació recopilada a través
de la inscripció en el Registre balear de petjada de carboni permetrà tenir en compte,
entre altres factors, els impactes sobre els diferents sectors i illes i els potencials de
reducció de cada un, les circumstà ncies econò miques i socials, la competitivitat i la
política energètica, en l'elaboració dels pressupostos de carboni.
2. Aquests pressupostos han de determinar els objectius de reducció d'emissions difuses a
través de fites d'indicadors de referència per a la reducció d'emissions, que hauran de
complir progressivament per sectors d'activitat econò mica i illes mitjançant
l'elaboració i execució dels plans de reducció de les persones jurídiques obligades.
Aquests indicadors es fixaran en els annexos de el Pla de Transició Energètica i Canvi
Climà tic i representaran l'objectiu per a l'eficiència expressat en emissions
específiques per a cadascuna de les categories d'activitats, en funció de el sector, de
l'subsector o de la corresponent branca d'activitat.
3.

Aquest decret suggereix en el seu annex VI uns indicadors d'activitat a fi de poder
referenciar la petjada de carboni, mitjançant rà tio d'emissions, a uns patrons comuns i
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comparables dins de sectors d'activitat i tipologia d'instal·lació . Aquests indicadors es
revisaran amb l'aprovació de el Pla de Transició Energètica i Canvi Climà tic, d'acord
amb l'article 10 de la Llei balear 10/2019, instrument que establirà els indicadors
definitius per a cada sector d'activitat.

CAEB.
CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES

Tenint en compte el que estableix
l'article 16, 1, del Decret, on es recull que
per a l'elaboració dels "pressupostos de
carboni" es tindrà en compte la
informació recopilada a través de les
inscripcions en el Registre de Petjada de
Carboni, es posa de manifest, que la
metodologia de cà lcul de la petjada de
carboni no està dissenyada ni és
adequada per a realitzar una agregació
d'inventaris per a la construcció d'un
inventari regional o sectorial, ja que pot
portar a errors de doble comptabilitat.
En aquest sentit s'apunta que la
metodologia de petjada de carboni està
indicada per comparar inventaris dins
d'una organització al llarg de el temps i
no entre organitzacions o per afegir
diferents inventaris.

Al·legació desestimada. L'Inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'article 29
de la Llei 10/2019 inclourà les emissions antropogèniques per fonts d'emissió i l'absorció
per embornals, la qual cosa és compatible amb la metodologia petjada de carboni de la ISO
14064, que classifica les emissions difuses per abastos i categories.
A més, el nou article 18.3 del Decret fa esment a la futura creació d'indicadors per
referenciar la petjada de carboni a uns patrons comuns i comparables dins de sectors
d'activitat i tipologia d'instal·lació . Això permetrà establir esforços comuns i justos de
reducció en el Pla de Transició Energètica i Canvi Climà tic.
Un altre element que reforça l'anterior és l'article 26.3 (emissions difuses) de la Llei
10/2019, en comentar que "els indicadors de referència podran ser de serveis, de
processos, d'activitats o d'instal·lacions; es referiran a l'abast d'emissions 1 i 2, i permetran
la comparació de l'eficiència en condicions homogènies. Es determinaran tenint en compte
les particularitats de cada sector, les reduccions ja aconseguides i les millors tècniques i
tecnologies disponibles en cada moment, així com la seva viabilitat tècnica i econò mica. "

Article 17.
Control i
Seguiment.
Sense al·legacions.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. Coordinació amb el Registre Estatal de Petjada de Carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni.
Sense al·legacions particulars.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. Migració a el Registre balear de les dades del Registre estatal.
ENEL - ENDESA

No s'entén la necessitat de migració de
dades del Registre estatal al registre
autonò mic, i més quan es refereix a
exercicis anteriors a la posada en marxa
de l'eina balear. I es qü estiona si aquesta
migració ha de ser voluntà ria pel
subjecte interessat.

L'objecte de la possibilitat de migració de les dades de petjada de carboni des del Registre
estatal al Registre balear té com a finalitat conèixer els histò rics d'emissions de GEIs de les
organitzacions que desenvolupen totalment o parcialment la seva activitat a les Illes
Balears, i que ara constitueixen persones jurídiques obligades d’acord amb la Llei 10/2019
i al nou sistema de control i reducció d'emissions que es crea.
Es facilitarà la migració de dades d'empremta de carboni des del Registre estatal al balear a
les persones jurídiques obligades que ho desitgin.

DISPOSICIONS FINALS.
DISPOSICIÓ
FINAL PRIMERA.
Habilitació per al
desenvolupamen
t de l'Decret.

Sense al·legacions.

DISPOSICIÓ
FINAL SEGONA.
Entrada en Vigor.

Sense al·legacions.

Annex 1. Sectors, subsectors, i branques d'activitat econòmica.
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PODARCIS, S.L.

Trasllada
com
innecessà ria
la
diferenciació per sectors d'activitat
prevista en l'annex I, i pot donar lloc a
confusió .
A més es troben a faltar activitats
esportives (camps de golf, ports
esportius, clubs de futbol) o empreses
multiservei o de neteja.

Es desestima la proposta.
Partint de la definició de gran i mitjana empresa, és necessà ria i pertinent la identificació
sectorial d'activitats que permeti obtenir una informació de l'impacte dels diferents sectors
d'activitat econò mica balear i així poder establir els objectius de reducció d'emissions
difuses i no difuses en els pressupostos de carboni, que preveu l'article 13 de la llei
10/2019.
Per aquest motiu, el Decret estableix en el seu Annex I un llistat no exhaustiu de les
activitats econò miques per sectors i subsectors, segons el seu codi CNAE, perquè a través
del cà lcul de la petjada de carboni per empresa i sector d'activitat es pugui identificar
l’impacte i, mitjançant els pressupostos de carboni, determinar el potencial de reducció
sectorial de cara a la consecució de l'objectiu de reducció de GEIs que preveu la Llei.
S'han inclò s les activitats esportives en el sector ACTIVITATS ESPORTIVES, RECREATIVES I
D'ENTRETENIMENT.

Annexe 2.
2.A. Formulari Sol·licitud d'inscripció de dades del Registre: Secció 1. Petjada de Carboni i de reducció d'emissions (tres primers anys).
SOSTENIBLE 21

En relació al Formulari d'inscripció de la
petjada de carboni dels tres primers
anys, realitza la consulta sobre si
juntament amb la documentació a
incorporar amb la sol·licitud, cal aportar
l’"Informe de petjada de carboni", o
ú nicament el total de les emissions, el pla
de reducció i la verificació a partir del
segon any.

Tot això queda aclarit en la nova redacció de l'article 11. Inscripció i actualització en el
Registre balear del present Decret:

1. La persona jurídica que d'acord amb el present decret estigui obligada a inscriure el
cà lcul de la seva petjada de carboni en el Registre balear procedirà a la presentació , per
via telemà tica i abans del 30 de juny de l'any en curs, de la segü ent documentació a la
seu electrò nica de la conselleria competent en matèria de canvi climà tic de Govern de
les Illes Balears:
a. La sol·licitud específica per a la secció 1 degudament emplenada, d'acord amb el
formulari que correspongui:
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i. Per als tres primers anys de l'entrada en vigor del decret, la sol·licitud
d'inscripció es realitzarà emplenant el formulari recollit en l'annex II.a.,
d'acord amb el programa de cà lcul d'emissions del registre estatal
d'empremta de carboni.
ii. Per als anys successius, el formulari a emplenar és el que recull l'annex
II.b, de conformitat amb el programa de cà lcul d'emissions del Registre
balear de petjada de carboni.
b. L'eina de cà lcul utilitzada que acrediti la validesa i veracitat de les dades
d'emissions a inscriure.
c.

Factures i altres documents que justifiquin la procedència dels factors de
conversió , dades d'activitat i consums.

d.

Acreditació de la integritat i coherència del cà lcul de la petjada de carboni
mitjançant un dels segü ents mètodes:
i. Verificació per entitat acreditada externa, quan es realitzi per primera
vegada la inscripció de la petjada de carboni en el Registre balear i
successivament cada 3 anys, d'acord amb les directrius de l'article 12.
En aquest cas es requerirà el dictamen de verificació i l'informe de
verificació , si es considera necessari, per entitat acreditada.
ii. Declaració responsable per part de la persona titular de l'organització ,
quan no sigui necessà ria la verificació d'acord amb el present decret.

e. El pla de reducció d'emissions amb les seves actualitzacions, mesures adoptades
i informes de seguiment corresponents, d'acord amb les indicacions de l'article
13.
f. Informació respecte a la compensació de petjada de carboni, si és el cas:
i. La sol·licitud específica per a la secció 3 degudament emplenada, d'acord
amb el formulari de l'annex IV: quantitat compensada, tipus de
compensació i projecte amb el qual es realitza la compensació .
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ii. Document acreditatiu de l'adquisició de CO2 procedent del projecte
d'absorció o, si escau, projecte de reducció realitzat per un tercer i
reconegut per la conselleria competent en matèria de canvi climà tic.
iii. Document que certifiqui el compliment de les condicions inicials del
projecte d'absorció que van motivar la seva inscripció en el Registre
balear o estatal.
La inscripció de la petjada de carboni per part de les persones jurídiques obligades
implicarà el pagament de les corresponents taxes administratives que determini el
Govern de les Illes Balears per a aquest tipus de trà mits telemà tics.
2.B. Formulari Sol·licitud d'inscripció de dades del Registre: Secció 1. Petjada de Carboni i de reducció d'emissions (anys successius).
SOSTENIBLE 21

Aclarir quadre aclaridor: diferència "12
mesos" i "any natural".
- el primer any (primers 12 mesos) no cal
la verificació d'abast 1 i 2 i és suficient
registrar emissions i pla de reducció .

La informació sobre les emissions difuses só n les produïdes durant un any natural (de l'1
de gener al 31 de desembre).

Anenxe 3.
3.A. Formulari Sol·licitud inscripció de dades de Registre: Secció 2. Projectes d'absorció de CO2 (tres primers anys)
Sense al·legacions.

3.B. Formulari Sol·licitud inscripció de dades del Registre: Secció 2. Projectes d'absorció de CO2 (anys successius)
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APAEM. ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES DE
AGRICULTURA
ECOLÓGICA DE
MENORCA.
APAEMA. ASOCIACIÓN
DE PRODUCCIÓN
AGRARIA ECOLÓGICA
DE MALLORCA

S'al·lega que en la secció B, només
s'esmenten dues tipologies i les dues fan
referència ú nicament a repoblacions
forestals i actuacions forestals dins de
zones cremades.
I s'hauria d'incorporar també l'opció de
les "finques d'agricultura ecolò gica".

Proposta acceptada. El Registre balear s'admetrà la inscripció d'altres tipus de projectes
d'absorció i reducció ubicats a les Illes Balears, diferents dels projectes admesos pel
Registre estatal.

APAEEF. ASOCIACIÓN
DE PRODUCCIÓN
AGRARIA ECOLÓGICA
DE IBIZA Y
FORMENTERA
Annexe 4.
4.A. Formulari Sol·licitud inscripció de dades de Registre: Secció 3. Compensació de Petjada de Carboni (tres primers anys).
Sense al·legacions
4.B. Formulari Sol·licitud inscripció de dades del Registre: Secció 3. Compensació de Petjada de Carboni (anys successius).
Sense al·legacions
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