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PREÀMBUL
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983,
de 25 de febrer, i modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
reconeix en l’article 23 el dret de les persones a gaudir d’una vida i un medi
ambient segur i sa, i exigeix a les administracions competents «impulsar un
model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible»,
cooperant «amb les instàncies nacionals i internacionals en l’avaluació i en les
iniciatives relacionades amb el medi ambient i el clima».
En virtut de l’Estatut esmentat, tal com es reconeix expressament en
l’article 30 de competències exclusives, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears té la competència en matèria de protecció del medi ambient recollida
en l’apartat 46 d’aquest article (sens perjudici de la legislació bàsica de l’Estat),
i en matèria d’indústria de conformitat amb l’apartat 34 d’acord amb les bases
i l’ordenació de l’activitat econòmica, amb l’ordenació i la planificació de
l’activitat econòmica insular, i ha de promoure en el marc d’aquestes, entre
altres principis rectors de la política econòmica i social, el desenvolupament
sostenible i el dret a la salut dels ciutadans.
Mitjançant l’Acord de 15 de setembre de 2017, el Consell de Govern va
acordar adherir-se als objectius i les línies d’actuació de l’Acord de París de la
Convenció de les Nacions Unides, així com fomentar les polítiques
autonòmiques necessàries per a l’adaptació del territori i dels sectors
econòmics de les Illes Balears als impactes del canvi climàtic.
El 8 de novembre de 2019, el Consell de Govern va aprovar la Declaració
d’emergència climàtica a les Illes Balears i es va comprometre a prioritzar la
lluita contra l’escalfament global de manera clara i transversal. La Comissió
Interdepartamental de Canvi Climàtic serà l’òrgan encarregat de coordinar
tots els àmbits de treball en el si del Govern de les Illes Balears per fer
transversal l’acció pel clima.
La Declaració d’emergència climàtica sorgeix de la necessitat d’establir
polítiques reals i eficaces capaces de minimitzar el canvi climàtic sobre la base
de l’Acord de París esmentat, el qual estableix, entre altres objectius, limitar
l’augment de la temperatura mitjana del planeta en 1,5 °C i haver-hi
descarbonitzat l’economia a mitjan segle XXI.
Cal destacar que les Illes Balears, per la seva condició de territori insular, són
més vulnerables a l’efecte del canvi climàtic com ara l’increment de la
temperatura mitjana, la disminució de la precipitació o l’augment de
fenòmens meteorològics extrems, com ara les onades de calor o les pluges
intenses. Aquests factors comporten un elevat risc per als sectors de l’aigua,

el territori, el turisme i la salut, i també per al medi natural, l’energia i el sector
primari.
Per tot això, urgeix una reducció ràpida i significativa de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle que només es materialitzarà mitjançant la
col·laboració i coordinació efectiva entre totes les administracions,
l’assumpció del lideratge de reducció d’emissions per part del teixit
empresarial i la implicació solidària de la ciutadania.
En aquest marc d’actuació, s’aprova la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica (d’ara endavant, Llei 10/2019), adreçada a
facilitar el compliment dels objectius internacionals de lluita contra el canvi
climàtic assumits pel Govern d’Espanya, així com la instauració a la comunitat
autònoma d’un nou model autonòmic sostenible i baix en carboni, estructurat
en accions cap a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears.
La Llei 10/2019 estableix uns objectius que s’han d’aconseguir tant en la
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle com en la millora de
l’eficiència energètica, així com en la penetració d’energies renovables:
Objectius de reducció d’emissions (prenent com a any base 1990):
a) El 40 % per a l’any 2030.
b) El 90 % per a l’any 2050.
Objectius d’eficiència energètica (prenent com a any base 2005):
a) El 26 % per a l’any 2030.
b) El 40 % per a l’any 2050.
Objectius de penetració d’energies renovables:
a) El 35 % per a l’any 2030.
b) El 100 % per a l’any 2050.
El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic de les Illes Balears, de la
Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, com a marc integrat i
transversal d’ordenació i planificació d’objectius, polítiques i accions que
permetin complir amb les finalitats de la Llei 10/2019, inclourà entre els seus
annexos els indicadors de referència per a la reducció d’emissions difuses que
han de complir les grans i mitjanes empreses que operen totalment o
parcialment a les Illes Balears en els termes de la legislació vigent. El Pla
contindrà els objectius de reducció d’emissions i els pressuposts de carboni,
per a l’estimació dels quals és necessària la implantació de l’obligatorietat de
fer el càlcul de la petjada de carboni d’organització, tal com es regula en
aquest Decret.
El Pla també preveurà les quotes quinquennals de reducció d’emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle entre els diferents sectors d’activitat econòmica

de les Illes, amb la finalitat d’aconseguir progressivament els objectius de
reducció prevists del 40 % per a l’any 2030 i del 90 % per a l’any 2050, prenent
com a base de càlcul l’any 1990.
Els objectius de reducció tindran caràcter vinculant per a les emissions difuses
i indicatiu per a les no difuses.
Així, la Llei 10/2019, amb vista a garantir el compliment dels objectius marcats
i contribuir a la reducció progressiva de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle a les Illes Balears, crea el Registre balear de petjada de carboni i
en remet la concreció a un desplegament reglamentari posterior que es
materialitza en aquest Decret.
Aquest Decret, amb vista a garantir el compliment dels objectius de reducció
de gasos amb efecte d’hivernacle de la Llei 10/2019, determina que les
organitzacions subjectes a l’abast del Decret han de calcular i verificar les
emissions difuses de les seves instal·lacions per intervals temporals de tres
anys, així com aportar els plans de reducció de les seves emissions difuses per
complir amb els objectius de mitigació del canvi climàtic en el territori de les
Illes Balears. Durant el primer any, el càlcul de les emissions difuses ha de ser
verificat per un organisme verificador extern, mentre que en els anys segon i
tercer les dades de les emissions es reportaran sense verificació externa
mitjançant un informe de petjada de carboni validat per una declaració
responsable de l’organització. Finalment, el quart any, el càlcul i l’acreditació
de la procedència de les emissions difuses comportarà una nova verificació
externa tant de la petjada de carboni de l’any que s’ha d’inscriure com la dels
dos anys anteriors no verificats, i així successivament s’ha de procedir amb la
inscripció de la petjada de carboni cada tres anys.
La inscripció de la petjada de carboni obligatòria per a les grans i mitjanes
empreses que desenvolupin totalment o parcialment la seva activitat a les
Illes Balears, l’Administració autonòmica de les Illes Balears i el sector públic
instrumental que en depèn, així com la inscripció voluntària de la resta del
teixit empresarial i la ciutadania, permetrà al Govern de les Illes Balears
disposar d’una informació precisa sobre les emissions difuses que hi ha a les
Illes, i iniciar els mecanismes necessaris per a la seva reducció a través de
plans i de l’elaboració d’uns pressuposts de carboni que permetran establir
compromisos de reducció per sectors d’activitat i illes.
Aquest Decret, en compliment del punt 1 de l’article 28 de la Llei 10/2019,
també estableix els mecanismes necessaris per garantir la compatibilitat del
Registre autonòmic que es crea amb el Registre voluntari estatal regulat en el
Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el Registre de petjada
de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni (d’ara
endavant, Reial decret 163/2014), amb vista a la transmissió, la traçabilitat i la
gestió de les dades de les emissions i el seu control.

L’estructura de la informació de petjada de carboni emmagatzemada en el
Registre balear serà plenament compatible amb la que conté el Registre
estatal. No obstant això, el Govern de les Illes Balears desenvoluparà amb
més detall la inscripció de la petjada de carboni d’acord amb aquest Decret, i
sol·licitarà, després d’un període d’adaptació, una informació més àmplia i
detallada del tipus i procedència de les seves emissions difuses a les persones
jurídiques subjectes a inscripció en el Registre balear.
Aquesta adaptació serà progressiva, per la qual cosa s’estableix una
metodologia i un formulari d’inscripció per als tres primers anys de vigència
del Decret, i una altra metodologia i un altre formulari diferent per a la
inscripció de la petjada de carboni en anys successius. Durant els tres primers
anys d’entrada en vigor del Decret, tant les persones físiques com les
jurídiques, estiguin o no subjectes a inscripció, han de registrar la seva
petjada de carboni en el Registre balear mitjançant el formulari de
l’annex 2.a), el qual demana la mateixa informació que el formulari del
Registre estatal per facilitar la compatibilitat amb aquest últim. A partir del
quart any de vigència, el Registre balear demanarà informació més precisa i
detallada sobre la procedència de les emissions difuses i les persones
jurídiques obligades hauran de registrar la seva petjada de carboni mitjançant
el formulari de l’annex 2.b). No obstant això, les persones físiques o jurídiques
no obligades poden continuar emprant el formulari de l’annex 2.a) per
registrar la seva petjada de carboni, independentment del temps
transcorregut després de l’entrada en vigor del Decret.
Aquest Decret s’estructura en tres capítols, dinou articles, dues disposicions
addicionals, una disposició transitòria, tres disposicions finals i set annexos.
El capítol I descriu l’objecte, l’àmbit d’aplicació i la finalitat del Registre balear
de petjada de carboni, a més d’un apartat específic de definicions que
complementen les ja establertes en la Llei 10/2019, per a una millor i més
efectiva comprensió i aplicació del Decret.
El capítol II concreta el règim jurídic del Registre balear, la seva estructura, les
persones jurídiques subjectes a la seva inscripció i les físiques o altres
jurídiques no obligades restants que ho poden fer voluntàriament, així com la
determinació de les dades objecte d’inscripció en cadascuna de les seccions
en les quals es constitueix (petjada de carboni, projectes d’absorció de diòxid
de carboni i compensació de petjada de carboni).
El capítol III estableix el procediment d’inscripció, actualització i baixa del
Registre, i diferencia els formularis, els actes i els documents que s’han
d’aportar segons que siguin persones jurídiques obligades a fer-ho o,
simplement, persones físiques o jurídiques no obligades que vulguin
participar voluntàriament en el programa del Registre balear. En aquest

capítol, també s’hi inclou el desenvolupament dels plans de reducció
d’emissions difuses per part de les persones jurídiques obligades i es fa
esment dels indicadors d’emissions, ambdós elements determinants per
complir els objectius de reducció d’emissions per sectors econòmics i illes que
fixarà el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic. Per acabar, el capítol III
precisa la funció de seguiment i control en el compliment del Decret per la
conselleria competent en matèria de canvi climàtic en el marc establert en el
títol VII de l’esmentada Llei 10/2019.
La disposició addicional primera estableix la coordinació del Registre balear
amb el Registre estatal de petjada de carboni regulat en el Reial
decret 163/2014. En aquesta disposició s’especifiquen les condicions
particulars del flux d’informació permès entre ambdós registres, depenent de
la persona física o jurídica afectada, de la verificació o no de la petjada de
carboni realitzada i de la mena d’emissió (abast 1, 2 o 3).
La disposició addicional segona concreta les particularitats de la inscripció de
la petjada de carboni i el pla de reducció d’un grup empresarial en el Registre
balear.
La disposició transitòria única determina els condicionants per dur a terme la
migració de les dades existents en el Registre estatal cap al Registre balear, i
precisa la validesa de la metodologia de càlcul utilitzada per a aquests càlculs i
l’obligatorietat d’aplicació de la metodologia d’aquest Decret a partir de la
posada en marxa del Registre balear.
Les disposicions finals faculten la persona titular de la conselleria competent
en matèria de canvi climàtic a desenvolupar els documents de desplegament i
la modificació dels annexos que facilitin el compliment efectiu del contingut
del Decret, justifiquen el títol competencial per crear aquesta norma i en
determinen l’entrada en vigor.
El Decret es completa amb diversos annexos. En concret, l’annex 1, referit a
facilitar els codis d’activitat econòmica per sectors vinculats a les activitats de
les persones jurídiques, i els annexos 2, 3 i 4, que contenen els formularis
d’inscripció per a les diferents seccions del Registre balear (petjada de
carboni, projectes d’absorció i compensació, respectivament). L’annex 5
suggereix mesures que s’han d’utilitzar per a la reducció d’emissions i
l’annex 6 presenta una llista no exhaustiva d’indicadors d’activitat i
d’emissions difuses per sector econòmic. Finalment, el Decret conclou amb
l’annex 7, el propòsit del qual és mostrar una llista no exhaustiva de la
tipologia de projectes d’absorció de diòxid de carboni que poden inscriure’s
en el Registre balear.
Segons l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en l’exercici de la

iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les administracions públiques
han d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència i eficiència.
Aquest Decret s’adequa als principis esmentats. Així, els de necessitat i
eficàcia estan justificats per la Llei 10/2019, que crea el Registre balear de
petjada de carboni, l’establiment de plans de reducció i l’elaboració dels
pressuposts de carboni, i en remet la concreció a un desplegament
reglamentari posterior, que es materialitza en aquest Decret.
Així mateix, la norma s’adequa al principi de proporcionalitat, atès que la
iniciativa que es proposa conté la regulació imprescindible per atendre la
necessitat que ha de cobrir, i al principi de seguretat jurídica, perquè aquesta
iniciativa normativa s’exerceix en coherència amb la resta de l’ordenament
jurídic i en coherència amb el Registre de petjada de carboni estatal existent,
tot i que l’adapta a les necessitats derivades del que conté la Llei 10/2019,
esmentada abans. Respecte del principi de transparència, cal dir que s’ha fet
la consulta prèvia regulada en la Llei 39/2015 i el corresponent tràmit
d’audiència i informació pública. A més, aquesta disposició ha estat sotmesa
al procediment previst en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i
del Consell, de 9 de setembre de 2015, por la qual s’estableix un procediment
d’informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als
serveis de la societat de la informació, i també al que disposa el Reial
decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació
en matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments relatius als
serveis de la societat de la informació. Addicionalment, s’ha sotmès al
procediment previst en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la
unitat de mercat, amb la publicació a la plataforma habilitada per la
Secretaria del Consell per a la Unitat de Mercat i per a revisió de la resta
d’administracions públiques. Finalment, la norma s’adequa al principi
d’eficiència perquè el Decret no preveu càrregues administratives
innecessàries, sinó les adequades per a la consecució dels fins que
persegueix.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia xx d xx de xxxx,
DECRET
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

1. L’objecte d’aquest Decret és la regulació de les funcions, l’organització i el
funcionament del Registre balear de petjada de carboni, creat per la
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i
adscrit a la conselleria competent en matèria de canvi climàtic del Govern
de les Illes Balears.
2. El Registre esmentat servirà com a instrument per a l’efectivitat de les
disposicions relatives a la reducció d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle en el territori de les Illes Balears. Per garantir aquest
compliment, les grans i mitjanes empreses que desenvolupin totalment o
parcialment la seva activitat a les Illes Balears, així com l’Administració
autonòmica de les Illes Balears i el sector públic instrumental que en
depèn, estan obligades a la inscripció del càlcul i reducció progressiva de
la seva petjada de carboni en el Registre balear.
3. El Decret també estableix els mecanismes de coordinació amb el Registre
estatal de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de
diòxid de carboni regulat en el Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel
qual es crea el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes
d’absorció de diòxid de carboni.
4. Dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret, estan obligades a inscriure’s en el
Registre balear de petjada de carboni:
a) Les grans i mitjanes empreses definides segons la Llei 10/2019, que
desenvolupin la seva activitat totalment o parcialment a les Illes
Balears i que compleixin una de les condicions següents:




La suma del personal laboral associat al conjunt de centres
de treball situats en el territori de les Illes Balears sigui igual
o superior a 50 persones.
El volum de negocis anual o balanç general anual de la seu
fiscal situada a les Illes Balears sigui superior a 10 milions
d’euros.

Les empreses desenvolupen la seva activitat parcialment a les Illes
Balears quan presten qualsevol tipus de servei o subministrament
en el territori de la comunitat autònoma, independentment d’on
l’empresa tengui el domicili social o els centres de treball.
A l’efecte del còmput del personal treballador de l’empresa, els
efectius corresponen al nombre d’unitats de treball anual (UTA), és
a dir, al nombre de persones que treballen en l’empresa en qüestió,
o per compte d’aquesta empresa (autònomes econòmicament
dependents), a temps complet durant tot l’any de què es tracti. El
treball de les persones que no hi treballen tot l’any, o hi treballen a

temps parcial, independentment de la durada del treball, o el
treball estacional es computen com a fraccions d’UTA.
Per quantificar el nombre de persones empleades en una empresa,
l’organització ha d’identificar cadascun dels seus centres de treball
associats i situats a les Illes Balears. El codi de compte de cotització
de la Seguretat Social referent a cada centre de treball determina el
nombre de persones treballadores afectades al càlcul del seu
personal laboral.
Les empreses es classifiquen segons la seva activitat econòmica
dins els sectors econòmics detallats de manera no exhaustiva en
l’annex 1 d’aquest Decret.
b) L’Administració autonòmica de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, així com el sector públic instrumental que en depèn de
conformitat amb la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. No obstant això, també es pot inscriure voluntàriament en el Registre
balear de petjada de carboni:
a) Qualsevol persona física o jurídica no inclosa en l’apartat 4 anterior,
que de manera voluntària decideixi calcular les emissions de la
seva activitat, realitzi activitats adreçades a la seva reducció i/o
compensi les seves emissions.
b) Qualsevol persona física o jurídica que voluntàriament realitzi, i en
sigui titular, projectes d’absorció de diòxid de carboni situats en el
territori de les Illes Balears. Aquestes persones poden sol·licitar la
seva inscripció en la secció de projectes d’absorció de diòxid de
carboni del Registre balear.
Article 2
Finalitat del Registre
El Registre balear té com a finalitats:
a) Contribuir a la reducció progressiva de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle provinents de les grans i mitjanes empreses que
desenvolupen totalment o parcialment la seva activitat a les Illes Balears.
b) Incrementar les absorcions pels embornals de carboni en el territori
insular.

c) Afavorir que el teixit empresarial balear i la mateixa Administració
autonòmica millorin la seva eficiència en l’ús de l’energia i, per tant, la seva
productivitat.
d) Garantir el compliment de les obligacions en matèria de reducció
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i la consecució dels objectius
prevists en la Llei 10/2019 i la resta de normativa que es desplegui en la
matèria.
e) Afavorir el desenvolupament del Pla de Transició Energètica i Canvi
Climàtic de les Illes Balears i l’execució de les seves línies d’acció, així com
possibilitar el seguiment i la presa de decisions mitjançant una informació
actualitzada i veraç.
f)

Sensibilitzar i incentivar la societat balear en la lluita contra el canvi
climàtic amb la finalitat d’aconseguir una economia baixa en carboni, amb
la creació d’un sistema d’informació sobre les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle a la comunitat autònoma.

g) Obtenir la informació necessària de l’impacte dels diferents sectors
d’activitat econòmica i establir els objectius de reducció d’emissions
difuses i no difuses que establiran els pressuposts de carboni.
h) Fomentar la informació i difusió de la petjada de carboni derivada del
càlcul de les emissions difuses de les persones jurídiques subjectes a
aquest Decret, així com del seu indicador d’emissions per unitat funcional.
Article 3
Definicions
A l’efecte d’aquest Decret, complementant les definicions aplicables recollides
en la Llei 10/2019, s’entén per:
a) Instal·lació: qualsevol unitat tècnica estacionària o mòbil relacionada
directament o indirectament amb el procés de producció d’un bé o servei,
i que té repercussions sobre les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle.
b) Organisme de verificació: organisme que fa activitats de verificació
conformement a aquest Decret i que està acreditat d’acord amb la norma
ISO 14065 per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) o per qualsevol altre
organisme europeu d’acreditació designat d’acord amb el Reglament (CE)
núm. 765/2008, pel qual s’estableixen els requisits d’acreditació i vigilància
del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es
deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93.

c) Verificació de la petjada de carboni: conjunt d’activitats fetes per un
verificador per emetre un dictamen de verificació sobre la veracitat de la
petjada de carboni d’una organització, de conformitat amb la norma UNEEN ISO 14064.
d) 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, si escau, en virtut de la qual es dona testimoniatge davant la
conselleria competent en matèria de canvi climàtic de la certesa i veracitat
de l’informe i les dades aportades en relació amb la quantificació de les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades a la seva
organització.
e) Verificador: persona o persones competents i independents amb la
responsabilitat de dur a terme, i informar-ne, els resultats de la verificació
de la petjada de carboni d’una organització.
f)

Dades d’activitat: paràmetre que defineix el grau o nivell d’activitat
generadora d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

g) Factor d’emissió: quantitat de gasos amb efecte d’hivernacle emesos per
unitat de dada d’activitat.
h) Límit d’organització: conjunt d’activitats o instal·lacions en les quals
l’organització fa el control operatiu o financer o té una participació en el
capital corresponent, i que s’inclouran en la recol·lecció d’informació i en el
càlcul de la petjada de carboni.
i)

Límit operatiu: identificació de les fonts emissores de gasos amb efecte
d’hivernacle associades a les operacions dins les àrees d’una organització,
distingint entre emissions directes i indirectes.

j)

Unitat funcional: característica rellevant del producte (bé o servei) utilitzada
com a unitat de referència per avaluar l’acompliment econòmic d’una
empresa en relació amb un sector específic d’activitat econòmica, o bé
l’acompliment de l’activitat d’una administració pública en la prestació dels
seus serveis.

Capítol II
Registre balear de petjada de carboni

Article 4
Règim jurídic del Registre balear
1. El Registre balear de petjada de carboni té naturalesa administrativa i
caràcter públic, i està adscrit a la conselleria competent en matèria de
canvi climàtic del Govern de les Illes Balears, a la qual correspon la seva
organització, la gestió i l’adopció de les mesures oportunes per garantir la
confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades d’aquest Registre.
2. El Registre balear es gestiona per mitjans telemàtics i electrònics a través
dels tràmits prevists a la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears.
3. El Registre balear es constitueix amb la vocació de ser interoperable amb
el Registre estatal, de manera que se’n garanteixi la interconnexió i la
compatibilitat informàtica entre ambdós, així com la transmissió
telemàtica de les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que s’hi
incorporin de conformitat amb la disposició addicional primera d’aquest
Decret.
Article 5
Estructura del Registre balear
El Registre balear de la petjada de carboni s’estructura en les seccions
següents:
a) Secció 1. Petjada de carboni i compromisos de reducció d’emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle.
b) Secció 2. Projectes d’absorció de diòxid de carboni.
c) Secció 3. Compensació de petjada de carboni.
Article 6
Obligacions de les persones jurídiques subjectes a inscripció
1. Aquestes entitats han de dur a terme les obligacions següents:
 Calcular anualment la petjada de carboni de les emissions difuses
d’abast 1 i 2 procedents de l’activitat de les seves instal·lacions i centres
de treball, que abastaran les produïdes des de l’1 de gener fins al 31 de
desembre de l’any natural N-2, en què N és l’any en curs. La
quantificació de l’abast 3, referida a la resta d’emissions difuses
indirectes, és de caràcter voluntari. Aquest còmput s’ha de fer d’acord
amb la metodologia de càlcul establerta en aquest Decret.

Respecte a les organitzacions subjectes al règim de comerç de drets
d’emissió de la Unió Europea, aquestes entitats han d’excloure del
càlcul de la seva petjada de carboni 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 amb efecte
d’hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/
CE del Consell, o per la normativa que la substitueixi.
 Acreditar la integritat i coherència del càlcul de la petjada de carboni
mitjançant la verificació per una entitat externa o la validació per una
declaració responsable de l’organització, segons correspongui.
 Elaborar i executar plans de reducció de les emissions difuses de les
seves instal·lacions i centres de treball.
 Registrar la seva petjada de carboni anual, les accions adreçades a la
seva reducció i mesures de compensació de conformitat amb el que
estableix l’article 28 de la Llei 10/2019.
 Adequar les seves actuacions als plans de reducció i als objectius de
referència de reducció d’emissions.
2. Les persones jurídiques obligades que compleixin amb els criteris
d’excel·lència en matèria de reducció i compensació d’emissions, que
s’establiran mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria
de canvi climàtic, han de ser objecte de lliurament d’un distintiu gràfic
oficial relatiu al control i la reducció de les seves emissions per al seu ús i
divulgació.
Article 7
Compromisos de les persones físiques o jurídiques no subjectes a
inscripció
1. Per complir amb la inscripció voluntària, han de complir els compromisos
següents:
 Calcular la petjada de carboni de les emissions difuses procedents de
l’activitat de les seves instal·lacions i centres de treball, que abastaran
les produïdes des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any
natural N-2, en què N és l’any en curs. Aquest còmput s’ha de fer
d’acord amb la metodologia de càlcul establerta en aquest Decret. El
tipus d’abast de les emissions difuses que s’hi han d’inscriure serà
designat a lliure elecció de la persona física o jurídica interessada.

 Acreditar la integritat i coherència del càlcul de la petjada de carboni
mitjançant una declaració responsable de l’organització.
 Registrar la seva petjada de carboni anual, les accions adreçades a la
seva reducció i mesures de compensació de conformitat amb el que
estableix l’article 28 de la Llei 10/2019.
2. Les persones físiques o jurídiques inscrites voluntàriament en la Secció 1.
Petjada de carboni i compromisos de reducció d’emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle, han de ser objecte d’atorgament d’un document de
reconeixement amb codi d’inscripció en el Registre balear per la
conselleria competent en matèria de canvi climàtic.

Article 8
Inscripció de dades en la Secció 1. Petjada de carboni i compromisos de
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
1. En aquesta Secció 1 s’hi han d’inscriure tant les petjades de carboni
d’organització com els compromisos de reducció de les emissions difuses
de gasos amb efecte d’hivernacle que s’hi associen.
2. Són objecte d’inscripció les dades següents:
A. Nom, raó o denominació social de la persona física o jurídica inscrita i
dades de contacte (adreça, adreça electrònica i telèfon).
B. Descripció de l’activitat o el procés productiu, així com el grup CNAE
2009 i codi SNAP de l’activitat.
C. Definició d’un indicador quantitatiu per a aquesta activitat, amb la
finalitat d’utilitzar-lo en el càlcul de l’indicador d’emissions. L’indicador
quantitatiu expressa la quantitat d’una característica rellevant del
producte usada com a unitat de referència en l’acompliment econòmic
d’una empresa en relació amb un sector específic d’activitat
econòmica. Quant a les administracions públiques, l’indicador
quantitatiu expressa la unitat de referència que serveix per mesurar
l’acompliment de l’Administració en la prestació de serveis.
D. Informació relativa a la petjada de carboni de les emissions difuses de
les instal·lacions i els centres de treball:
a) Dada de la petjada de carboni. La petjada de carboni es calcula
multiplicant la dada d’activitat pel factor d’emissió. Com a
resultat d’aquesta fórmula s’obté una quantitat (g, kg, t, etc.)
determinada de diòxid de carboni equivalent (CO2 eq) per tipus
d’emissió difusa segons la norma UNE-EN ISO 14064:
i. Abast 1. Emissions directes de GEH.
ii. Abast 2. Emissions indirectes de GEH per electricitat i
energia consumida.
iii. Abast 3. Altres emissions indirectes de GEH.
b) Període de càlcul que abastarà les emissions produïdes des de
l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any natural N-2, en què
N és l’any en curs.
c) Límits d’organització i límits operatius per als quals es fa el
càlcul.

d) Verificació o no de la petjada de carboni i l’entitat de verificació,
en cas afirmatiu.
E. Informació relativa al pla de reducció d’emissions.
3. Per a les persones jurídiques subjectes a inscripció en el Registre balear, la
declaració de la quantia de les emissions obligatòries, això és, abast 1 i 2,
ha de ser objecte de verificació per un verificador extern acreditat per a la
primera inscripció d’informació i cada tres anys, d’acord amb l’article 12.
En els anys intermedis entre períodes de validació, basta amb una
declaració responsable per part de l’organització per validar les dades
aportades de la petjada de carboni anual.
Tant les persones físiques com les jurídiques, obligades o no, que
decideixin de manera voluntària incloure les fonts emissores d’abast 3 en
el càlcul de la seva petjada de carboni, poden sotmetre també aquest
càlcul a verificació per un verificador extern, si bé és opcional. En cas
contrari, basta amb una declaració responsable per validar les dades
aportades d’abast 3.
Les persones físiques o jurídiques no obligades que decideixin de manera
voluntària inscriure les seves emissions en el Registre balear han de dur a
terme la inscripció d’acord amb el procediment que s’estableix en aquest
Decret, i estan exemptes en tot cas de verificació externa de les seves
emissions.
4. La metodologia i el procediment de càlcul de la petjada de carboni i la
gestió de les seves emissions que han d’utilitzar les organitzacions s’ha de
basar en la norma UNE-EN ISO 14064-1, titulada «Gasos amb efecte
d’hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, en l’àmbit de les
organitzacions, per a la quantificació i l’informe de les emissions i
remocions de gasos amb efecte d’hivernacle».
5. D’acord amb la norma UNE-EN ISO 14064-1, el Govern de les Illes Balears,
mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent
en matèria de canvi climàtic, 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 Electrònica de la conselleria i en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Article 9
Inscripció de dades en la Secció 2. Projectes d’absorció de diòxid de
carboni
1. En aquesta Secció 2 s’hi han d’inscriure les absorcions de CO2 generades
en el territori de les Illes Balears en projectes de recuperació, protecció o
gestió d’ecosistemes, activitats agràries, protecció de praderies de
posidònia o altres projectes d’absorció de CO2 que suposin un augment
del carboni fixat, i que no estiguin inscrits prèviament en el Registre
estatal de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de
diòxid de carboni.
2. L’annex 7 mostra una llista no exhaustiva dels possibles projectes
d’absorció que poden inscriure’s en el Registre balear. Qualsevol projecte
d’absorció que s’inscrigui en el Registre balear ha de complir la condició
inexcusable d’estar situat en el territori de les Illes Balears. No s’admet la
inscripció de projectes d’absorció localitzats fora de l’arxipèlag balear.
3. Són objecte d’inscripció les dades següents:
A. Dades de la persona física o jurídica titular del projecte: nom, raó o
denominació social i dades de contacte (adreça, adreça electrònica i
telèfon).
B. Informació inequívoca del projecte: tipus i descripció de projecte,
localització, coordenades geogràfiques, superfície, referència cadastral
i dades registrals de la finca, inscripció en registres d’energies
renovables, etc. Han d’aportar les absorcions netes estimades per al
període de durada del projecte, així com la metodologia de càlcul
emprada.
C. Absorcions disponibles per a compensació.
D. Absorcions cedides per a compensació i informació sobre l’organització
o organitzacions que han adquirit aquestes absorcions per a
compensació.
4. Una vegada feta la inscripció del projecte d’absorció en la Secció 3, el
Registre balear generarà un codi de projecte que s’ha d’utilitzar en futures
actualitzacions de la seva informació i com a instrument de compensació
d’emissions.
5. La inscripció del projecte d’absorció té una validesa de cinc anys. Un cop
transcorregut com a màxim aquest termini, o cada vegada que se cedeixin
absorcions per a compensació, s’ha d’aportar documentació actualitzada,
que permeti ratificar que es continuen complint les condicions inicials
d’inscripció del projecte. En cas d’haver-se donat variacions, com ara

incendis, alt índex de falles, etc., aquestes han de ser notificades al més
aviat possible utilitzant el formulari d’actualització inclòs en l’annex 3.
6. El càlcul de les absorcions de CO2 generades pels projectes s’ha de dur a
terme seguint la metodologia de càlcul publicada mitjançant una resolució
de la conselleria competent en matèria de canvi climàtic en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, en la qual s’establiran els factors d’emissió que
s’han d’aplicar.
Per a l’ús de qualsevol altra metodologia que difereixi de les publicades
pel Govern de les Illes Balears, ha de ser proposada davant la conselleria
competent en matèria de canvi climàtic i ser acceptada prèviament per
l’Administració autonòmica per aplicar-la.
Article 10
Inscripció de dades en la Secció 3. Compensació de petjada de carboni
1. En aquesta Secció 3 han de ser objecte d’inscripció les compensacions de
petjades de carboni de la Secció 1 provinents dels projectes següents:
 Projectes d’absorció inscrits en el Registre balear.
 Projectes d’absorció inscrits en el Registre estatal i situats en territori
de les Illes Balears.
2. Són objecte d’inscripció les dades següents:
A. Codi d’identificació de la compensació.
B. Dades de la persona física o jurídica que compensa: nom, raó o
denominació social, dades de contacte (adreça, adreça electrònica i
telèfon) i codi del Registre balear de petjada de carboni.
C. Informació sobre la compensació: tipus de projecte amb el qual es
compensa, quantitat d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
compensades, període per al qual es compensen les emissions i
proporció d’emissions que es compensen respecte al total de la
petjada de carboni.
3. L’adquisició d’absorcions de CO2 ha de provenir de projectes d’absorció o
reducció situats a les Illes Balears, segons indicació de l’article 27 de la
Llei 10/2019, i s’ha de comptabilitzar en el balanç d’emissions del mateix
any en què hagin estat efectuades.

Capítol III
Procediment d’inscripció, actualització i baixa del Registre
Article 11
Inscripció i actualització en el Registre balear
1. La persona jurídica que d’acord amb aquest Decret estigui obligada a
inscriure el càlcul de la seva petjada de carboni en el Registre balear ha de
presentar, per via telemàtica i abans del 30 de juny de l’any en curs, la
documentació següent a la Seu Electrònica de la conselleria competent en
matèria de canvi climàtic del Govern de les Illes Balears:
a) La sol·licitud específica per a la Secció 1 degudament emplenada,
d’acord amb el formulari que correspongui:
i. Per als tres primers anys des de l’entrada en vigor del
Decret, la sol·licitud d’inscripció s’ha de fer emplenant el
formulari recollit en l’annex 2.a), de conformitat amb el
programa de càlcul d’emissions del Registre estatal de
petjada de carboni.
ii. Per als anys successius, el formulari que s’ha d’emplenar és
el que recull l’annex 2.b), de conformitat amb el programa
de càlcul d’emissions del Registre balear de petjada de
carboni.
b) L’eina de càlcul utilitzada que acrediti la validesa i veracitat de les
dades d’emissions que s’hi han d’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 càlcul de la petjada de
carboni mitjançant un dels mètodes següents:
i. Verificació per una entitat acreditada externa, quan es faci
per primera vegada la inscripció de la petjada de carboni en
el Registre balear i successivament cada tres 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 una entitat acreditada.
ii. Declaració responsable per part de la persona titular de
l’organització, quan no sigui necessària la verificació d’acord
amb aquest 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
escau:
i. La sol·licitud específica per a la Secció 3 degudament
emplenada, d’acord amb el formulari de l’annex 4: quantitat
compensada, tipus de compensació i projecte amb el qual es
fa la compensació.
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 climàtic.
iii. Document que certifiqui el compliment de les condicions
inicials del projecte d’absorció que van motivar-ne la
inscripció en el Registre balear o estatal.

2. La persona física o jurídica no obligada que vulgui inscriure
voluntàriament el càlcul de la seva petjada de carboni en el Registre balear
ha de presentar, per via telemàtica i abans del 30 de juny de l’any en curs,
la documentació següent a la Seu Electrònica de la conselleria competent
en matèria de canvi climàtic del Govern de les Illes Balears:
a) La sol·licitud específica per a la Secció 1 degudament emplenada,
d’acord amb el formulari de l’annex 2.a).
b) L’eina de càlcul utilitzada que acrediti la validesa i veracitat de les
dades d’emissions que s’hi han d’inscriure.
c) Factures i altres documents que justifiquin la procedència dels
factors d’emissió, dades d’activitat i consums.
d) Declaració responsable de la veracitat i fiabilitat de les dades
aportades.
3. La persona física o jurídica que vulgui inscriure voluntàriament un projecte
d’absorció en el Registre balear ha de presentar per via telemàtica la
documentació següent a la Seu Electrònica de la conselleria competent en
matèria de canvi climàtic del Govern de les Illes Balears:
 La sol·licitud específica per a la Secció 2 degudament emplenada,
d’acord amb el formulari de l’annex 3.
 La metodologia emprada per fer els càlculs de les absorcions de
CO2 generades pels projectes, de conformitat amb la metodologia
que estableixi la conselleria competent en matèria de canvi
climàtic.
 Document de verificació del projecte d’absorció per una entitat
verificadora acreditada segons els criteris de la norma UNE-EN ISO
14064.

 Localització del projecte en format digital o croquis de la parcel·la i
de l’àrea d’actuació del projecte en aquesta, bé a través del Sistema
d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) o a través
d’altres sistemes que permetin la veracitat de les dades aportades,
en un arxiu informàtic preferentment amb format shape (*.shp), si
escau.
 Document acreditatiu de l’ús del sòl de la parcel·la i de l’ús previ al
projecte, si escau.
 Document acreditatiu de la posada en marxa del projecte.
Documents acreditatius de compliment de la legislació aplicable a
aquest projecte.
 Sistema d’assegurament de la permanència del projecte en el
temps.
 Certificació del Registre de la Propietat o un altre document
acreditatiu que la persona física o jurídica sol·licitant posseeix els
drets sobre les absorcions generades en la parcel·la.
 Documents acreditatius de la situació del projecte si han
transcorregut cinc anys sense que s’hagin realitzat cessions de les
absorcions generades o des de l’última actualització d’informació.
 Justificant de la seva no inscripció en el Registre estatal de petjada
de carboni regulat pel Reial decret 163/2014.

Article 12
Verificació de la petjada de carboni
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
ha de ser objecte de verificació per una 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 tres anys.
En la verificació triennal s’ha 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 anys intermedis, a més de la informació
d’aquests abasts de l’any que correspongui inscriure de conformitat amb
aquest Decret.
2. Els aspectes que s’han de verificar en la informació aportada són, 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 altres
variables tècniques (dades d’activitat, consums).
c) La versemblança de la informació utilitzada.
d) En 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, ha d’emetre 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 s’ha de fer mitjançant una 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, estan
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
l’abast prevists en aquest Decret.
Article 13
Plans de reducció d’emissions

1. El pla de reducció de petjada de carboni, que s’ha d’incorporar en la
sol·licitud d’inscripció de la Secció 1 del Registre balear, ha de contenir els
compromisos i les mesures de reducció d’emissions que s’han de dur a
terme, i també una planificació temporal per reduir-ne la petjada de
carboni i una estimació quantitativa de les reduccions que aquestes
podrien suposar.
2. El pla de reducció ha de proporcionar com a mínim la informació següent:


Límit de l’objectiu de reducció d’emissions. Ha de definir quines
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (abast 1 i 2 i, si escau, el 3),
operacions, fonts i activitats queden cobertes o afectades pel mateix
objectiu. Els límits de la petjada de carboni i de l’objectiu poden ser
idèntics, o bé els límits de l’objectiu poden circumscriure’s a un
subconjunt específic de fonts emissores de l’organització.



Tipus d’objectiu de reducció d’emissions, que pot ser:

o Absolut. Ha de reflectir una quantitat específica de reducció
d’emissions durant un període determinat (que s’ha d’expressar
en kg anuals de CO2-eq).
o Relatiu o d’intensitat. La reducció s’ha d’expressar com una
relació de la reducció de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle i alguna variable representativa del nivell d’activitat
de l’empresa, és l’indicador de referència d’emissions (quocient
entre quantitat d’emissions de CO2-eq i unitat funcional).


Valor numèric de reducció per abast i font.



Any de compromís per al compliment de l’objectiu de reducció:
objectiu a curt, mitjà o llarg termini.



Les mesures que s’han d’implementar per aconseguir l’objectiu de
reducció d’emissions. En l’annex 5 es pot trobar una llista no
exhaustiva de mesures que contribueixen a la reducció d’emissions.

3. El pla de reducció ha de ser objecte de seguiment per la conselleria
competent en matèria de canvi climàtic del Govern de les Illes Balears, o
per l’organisme que la persona titular de la conselleria competent en
matèria de canvi climàtic designi.
4. La inscripció del pla de reducció en el Registre balear de petjada de
carboni és obligatòria a partir de la data que determini la disposició final
cinquena de la Llei 10/2019.

5. Un cop acreditat el càlcul de la petjada de carboni i les reduccions
proposades en el pla de reducció, s’actualitzarà el distintiu gràfic esmentat
en l’article 6.2 inicialment obtingut, que incorporarà, a més de la
referència a la petjada de carboni calculada i inscrita, la referència a la
reducció efectuada.
El pla de reducció ha de preveure els indicadors de referència per a la
reducció d’emissions difuses, fixats en els annexos del Pla de Transició
Energètica i Canvi Climàtic de la Llei 10/2019, i que representaran l’objectiu
per a l’eficiència expressat en emissions específiques per a cadascuna de
les categories d’activitats, en funció del sector, del subsector o de la
branca d’activitat corresponent.
Article 14
Esmena i millora de la sol·licitud
1. Una vegada que sigui efectiva l’entrada a la Seu Electrònica de la sol·licitud
d’inscripció en el Registre balear, l’Administració autonòmica n’ha
d’examinar el contingut. En cas que s’acrediti la falta d’algun dels requisits
mínims necessaris, s’ha de requerir el sol·licitant que l’esmeni en el termini
de deu dies i se l’ha d’advertir que passat aquest termini s’entendrà per
desistit del procediment; tot això, d’acord amb el que estableix l’article 68
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
2. Per la seva banda, l’Administració autonòmica actuant pot consultar i
sol·licitar electrònicament els documents que, en el marc del càlcul de la
petjada de carboni, hagin estat elaborats i constin en poder d’altres
administracions, tret que la persona sol·licitant s’oposi expressament a
aquest accés a l’hora d’emplenar aquesta previsió en el model de
sol·licitud d’inscripció.

Article 15
Resolució d’inscripció
Dins el termini de dos mesos des de la recepció de la sol·licitud d’inscripció en
l’àmbit autonòmic, l’òrgan competent autonòmic ha d’emetre la resolució
sobre la inscripció o l’actualització de la petjada de carboni i, si escau, els
objectius de reducció en el Registre balear, així com de la inscripció o
actualització d’un projecte d’absorció en aquest Registre, i ho ha de notificar
per mitjans electrònics.
En cas de transcurs del termini sense que l’Administració hagi emès la
resolució i l’hagi notificada, la inscripció s’entendrà efectivament realitzada.
Article 16
Baixa del Registre balear
1. Només poden donar-se de baixa del Registre balear les persones físiques
o jurídiques que no estiguin obligades a inscriure-s’hi de conformitat amb
la Llei 10/2019.
2. La baixa del Registre balear pot ser sol·licitada a instàncies de la persona
física o jurídica no obligada mitjançant un comunicat escrit a la conselleria
competent en matèria de canvi climàtic, que en el termini màxim de trenta
dies l’ha d’executar.
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 suposa 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 suposa la baixa
del Registre i constitueix un incompliment en virtut del règim sancionador
establert en el títol VII, capítol II, de la Llei 10/2019.
Article 17
Coordinació amb el Registre de la Propietat
1. Les persones titulars registrals del domini o altres drets reals d’ús i gaudi
poden fer constar en el Registre de la Propietat la inscripció en la Secció b)
d’aquest Registre balear dels projectes d’absorció de CO2 generats en
territori balear relacionats amb l’ús de la terra, canvi d’ús de la terra i
silvicultura que radiquin en una finca registral determinada.

2. La constància en el Registre de la Propietat s’ha de fer mitjançant una nota
al marge en el foli obert a la finca o finques afectades, i s’ha de practicar
en virtut d’un certificat expedit pel Registre balear de petjada de carboni.
Aquesta nota caduca i ha de ser cancel·lada per caducitat transcorreguts
cinc anys des de la data de la inscripció del projecte en el Registre balear
de petjada de carboni. També es cancel·la aquesta nota marginal
mitjançant un certificat acreditatiu de la baixa del projecte en el registre
administratiu.
Article 18
Indicadors
1. Tal com estableix l’article 13 de la Llei 10/2019, la informació recopilada a
través de la inscripció en el Registre balear de petjada de carboni permet
tenir en compte, entre altres factors, els impactes sobre els diferents
sectors i illes i els potencials de reducció de cadascun, les circumstàncies
econòmiques i socials, la competitivitat i la política energètica, en
l’elaboració dels pressuposts de carboni.
2. Aquests pressuposts determinen els objectius de reducció d’emissions
difuses a través de fites d’indicadors de referència per a la reducció
d’emissions, que s’han de complir progressivament per sectors d’activitat
econòmica i illes mitjançant l’elaboració i execució dels plans de reducció
de les persones jurídiques obligades. Aquests indicadors es fixen en els
annexos del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic i representen
l’objectiu per a l’eficiència expressat en emissions específiques per a
cadascuna de les categories d’activitats, en funció del sector, del subsector
o de la branca d’activitat corresponent.
3. Aquest Decret suggereix en l’annex 6 uns indicadors d’emissions a fi de
poder referenciar la petjada de carboni a uns patrons comuns i
comparables dins sectors d’activitat i tipologia d’instal·lació. Aquests
indicadors s’han de revisar amb l’aprovació del Pla de Transició Energètica
i Canvi Climàtic, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 10/2019,
instrument que establirà els indicadors definitius per a cada sector
d’activitat.
Article 19
Control i seguiment
1. Corresponen a la conselleria competent en matèria de canvi climàtic les
funcions de control i seguiment del compliment de les obligacions
establertes en aquest Decret en el marc de l’exercici de la seva potestat
sancionadora.

2. L’exercici d’aquestes funcions s’ha de dur a terme d’acord amb el règim
sancionador establert en el capítol II del títol VII de la Llei 10/2019.
Disposició addicional primera
Coordinació amb el Registre estatal de petjada de carboni, compensació i
projectes d’absorció de diòxid de carboni
1. El Registre balear de petjada de carboni regulat en aquest Decret ha de
ser interoperable amb el Registre estatal regulat en el Reial
decret 163/2014, de 14 de març, si bé hi ha algunes limitacions en
l’intercanvi d’informació en ambdós registres.
2. Durant els tres primers anys de l’entrada en vigor d’aquest Decret, la
informació sobre la petjada de carboni sol·licitada en el Registre balear es
farà compatible amb la demanada pel Registre estatal. Respecte a les
dades relatives a entitats obligades per aquest Decret a calcular i acreditar
la seva petjada de carboni, que constin ja inscrites en el Registre estatal,
poden ser integrades en el Registre balear si així ho vol l’entitat sol·licitant.
Aquestes són les condicions particulars del flux d’informació entre tots dos
registres durant aquest interval de temps, depenent de la persona física o
jurídica afectada, de la verificació o no de la petjada de carboni realitzada i
de la mena d’emissió (abast 1, 2 o 3):


Gran empresa:
o
o
o



El Registre estatal no admet petjades de carboni validades en el
Registre balear (per a qualsevol mena d’abast).
Les petjades de carboni de qualsevol abast verificades per ISO
14064 han de ser admeses en ambdós registres.
Les petjades de carboni de qualsevol abast verificades per una
norma diferent d’ISO 14064 en el Registre estatal han de ser
admeses com a petjades de carboni validades en el Registre
balear.

Mitjana empresa, petita empresa i persones autònomes:

o Les petjades de carboni d’abast 1 i 2 validades en el Registre
estatal poden ser admeses com a petjades de carboni validades
en el Registre balear.
o Les petjades de carboni de qualsevol abast verificades per ISO
14064 han de ser admeses en ambdós registres.
o Les petjades de carboni de qualsevol abast verificades per una
norma diferent d’ISO 14064 en el Registre estatal han de ser
admeses com a petjades de carboni validades en el Registre
balear.



Persones particulars:
o



Les petjades de carboni de qualsevol abast declarades per
persones particulars només poden inscriure’s en el Registre
balear (no s’admeten en el Registre estatal).

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
Administració local (consells insulars i municipis), sector públic
instrumental d’una altra administració pública:
o
o
o

Les petjades de carboni d’abast 1 i 2 validades han de ser
admeses en ambdós registres.
Les petjades de carboni de qualsevol abast verificades per ISO
14064 han de ser admeses en ambdós registres.
Les petjades de carboni de qualsevol abast verificades per una
norma diferent d’ISO 14064 en el Registre estatal han de ser
admeses com a petjades de carboni validades en el Registre
balear.

3. A partir del quart any de l’entrada en vigor d’aquest Decret, la inscripció en
el Registre balear demanarà informació més detallada sobre la petjada de
carboni que la sol·licitada pel Registre estatal, si bé se’n podrà sol·licitar
l’enviament a aquest últim si així ho vol la persona jurídica declarant.
Aquestes són les condicions particulars del flux d’informació entre ambdós
registres, depenent de la persona física o jurídica afectada, de la
verificació o no de la petjada de carboni realitzada i de la mena d’emissió
(abast 1, 2 o 3):


Gran empresa:
o
o



Mitjana empresa, petita empresa, persones autònomes:
o



El Registre estatal no admet petjades de carboni validades en el
Registre balear (per a qualsevol mena d’abast).
Les petjades de carboni de qualsevol abast verificades per ISO
14064 han de ser admeses en el Registre estatal.

Les petjades de carboni de qualsevol abast verificades per ISO
14064 han de ser admeses en el Registre estatal.

Persones particulars:

o



Les petjades de carboni de qualsevol abast declarades per
persones particulars només es poden inscriure en el Registre
balear (no s’admeten en el Registre estatal).

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
Administració local (consells insulars i municipis), sector públic
instrumental d’una altra administració pública:
o
o

Les petjades de carboni d’abast 1 i 2 validades han de ser
admeses en el Registre estatal.
Les petjades de carboni de qualsevol abast verificades per ISO
14064 han de ser admeses en el Registre estatal.

4. Les persones físiques que es vulguin inscriure en el Registre balear de
petjada de carboni ho poden fer conformement a aquest Decret, però no
es pot traspassar aquesta informació al Registre estatal, ja que aquest no
permet la inscripció de petjada de carboni per part de persones físiques.
5. Les declaracions de petjada de carboni d’abast 3 han d’estar
obligatòriament sotmeses a verificació per poder-se inscriure en el
Registre estatal, mentre que la seva verificació és voluntària en el Registre
balear. Només les declaracions d’abast 3 que hagin estat sotmeses a
verificació es poden enviar des del Registre balear cap a l’estatal.
6. Les petjades de carboni que s’enviïn des del Registre balear cap a l’estatal i
viceversa s’han de calcular i inscriure amb els factors d’emissió
determinats pel registre de carboni destinatari.

Disposició addicional segona
Grups empresarials
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 manera individualitzada.
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 conformin quan aquesta agrupació justifiqui
adequadament —bé en la seva verificació externa 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’ha d’identificar la reducció d’emissions imputable a
cadascuna de les empreses del grup, amb vista al seguiment i compliment
dels objectius de reducció associats a cadascuna.
Disposició transitòria única
Migració al Registre balear de les dades del Registre estatal
Durant els tres primers anys de vigència del Decret, a l’efecte de la migració
de les dades de petjada de carboni prèviament inscrites en el Registre estatal
d’entitats subjectes a inscripció conformement a aquest Decret, ha de ser la
mateixa entitat interessada qui autoritzi aquesta actuació marcant l’opció
corresponent en el formulari d’inscripció per a la seva incorporació en el
Registre balear.
A aquest efecte, es consideren vàlides les metodologies utilitzades i les
petjades de carboni calculades que van determinar la inscripció estatal
conformement al Reial decret 163/2014, de 14 de març.
No obstant això, una vegada operatiu el Registre balear, les entitats inscrites
en el Registre estatal de petjada de carboni, compensació i projectes
d’absorció de diòxid de carboni que desenvolupin totalment o parcialment la
seva activitat a les Illes Balears i, per tant, estiguin subjectes al règim d’aquest
Decret, hauran de calcular i acreditar la seva petjada de carboni
conformement al que s’estableix en aquesta norma.

Disposicions finals
Disposició final primera
Habilitació per al desplegament del Decret
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de canvi
climàtic per a l’aprovació mitjançant resolució d’instruccions, circulars i altres
eines que permetin establir les directrius necessàries per a l’aplicació del
Decret, així com la publicació dels factors d’emissió, igual que per a la
modificació i adaptació dels annexos.
Igualment, es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria
de canvi climàtic per establir mitjançant ordre els criteris d’excel·lència en
matèria de reducció i compensació d’emissions que donin lloc a distintiu
gràfic oficial.
Disposició final segona
Títol competencial
Aquest Decret es dicta a l’empara del que s’estableix en l’article 148.1.9a de la
Constitució espanyola, pel qual les comunitats autònomes poden assumir
competències en la gestió en matèria de protecció del medi ambient, i dels
articles 23.2 i 30.46 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, pel qual la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears ha de cooperar amb les instàncies nacionals i internacionals
en l’avaluació i en les iniciatives relacionades amb el medi ambient i el clima, i
té la competència exclusiva en normes addicionals de protecció del medi
ambient, sens perjudici del que es disposa en l’article 149.1 de la Constitució,
respectivament.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022.

ANNEX 1
Sectors, subsectors i branques d’activitat econòmica
Sector
ENERGIA

TRANSPORT

INDÚSTRIES EXTRACTIVES

Subsector
Producció, transport i distribució
d’energia elèctrica
Transport d’energia
elèctrica
Distribució d’energia
elèctrica
Comerç d’energia elèctrica
Producció d’energia
elèctrica d’origen tèrmic
convencional
Producció d’energia
elèctrica d’origen eòlic
Producció d’energia
elèctrica d’altres tipus
Producció de gas; distribució per
canonada de combustibles gasosos
Producció de gas
Distribució per canonada
de combustibles gasosos
Comerç de gas per
canonada
Transport interurbà de passatgers
per ferrocarril
Transport interurbà de
passatgers per ferrocarril
Transport de mercaderies per
ferrocarril
Transport de mercaderies
per ferrocarril
Altres tipus de transport terrestre de
passatgers
Transport terrestre urbà i
suburbà de passatgers
Transport en taxi
Altres tipus de transport
terrestre de passatgers
ncaa
Transport de mercaderies per
carretera i servei de mudances
Transport de mercaderies
per carretera
Servei de mudances
Transport marítim de passatgers
Transport marítim de
passatgers
Transport marítim de mercaderies
Transport marítim de
mercaderies
Transport aeri de passatgers
Transport aeri de
passatgers
Transport aeri de mercaderies i
transport espacial
Transport aeri de
mercaderies
Extracció de pedra, sorra i argila

Codi CNAE 2009
351
3512
3513
3514
3516

3518
3519
352
3521
3522
3523
491
4910
492
4920
493
4931
4932
4939

494
4941
4942
501
5010
502
5020
511
5110
512
5121
081

-

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
ALIMENTACIÓ

Extracció de pedra
ornamental i per a la
construcció, pedra
calcària, guix, creta i
pissarra
Extracció de graves i
sorres; extracció d’argila i
caolí
Indústries extractives ncaa
Extracció de minerals per a
productes químics i
fertilitzants
Extracció de torba
Extracció de sal
Altres indústries
extractives ncaa
Processament i conservació de carn
i elaboració de productes carnis
Processament i
conservació de carn
Processament i
conservació de volateria
Elaboració de productes
carnis i de volateria
Processament i conservació de peix,
crustacis i mol·luscs
Processament de peix,
crustacis i mol·luscs
Fabricació de conserves de
peix
Processament i conservació de
fruites i hortalisses
Processament i
conservació de patates
Elaboració de sucs de
fruites i hortalisses
Un altre tipus de
processament i
conservació de fruites i
hortalisses
Fabricació d’olis i greixos vegetals i
animals
Fabricació de margarina i
greixos comestibles
similars
Fabricació d’oli d’oliva
Fabricació d’altres olis i
greixos
Fabricació de productes lactis
Elaboració de gelats
Fabricació de formatges
Preparació de llet i altres
productes lactis
Fabricació de productes de fleca i de
pastes alimentàries
Fabricació de pa i de
productes de fleca i
pastisseria frescs
Fabricació de galetes i
productes de fleca i
pastisseria de llarga
durada

0811

0812

089
0891

0892
0893
0899
101
1011
1012
1013
102
1021
1022
103
1031
1032
1039

104
1042

1043
1044
105
1052
1053
1054
107
1071

1072

-

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE BEGUDES

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
INDÚSTRIES TÈXTILS

Fabricació de pastes
alimentàries, cuscús i
productes similars
Fabricació d’altres productes
alimentaris
Fabricació de sucre
Fabricació de cacau,
xocolata i productes de
confiteria
Elaboració de cafè, te i
infusions
Elaboració d’espècies,
salses i condiments
Elaboració de menjars i
plats preparats
Elaboració de preparats
alimentaris
homogeneïtzats i
preparats dietètics
Elaboració d’altres
productes alimentaris ncaa
Fabricació de productes per a
l’alimentació animal
Fabricació de productes
per a l’alimentació
d’animals de granja
Fabricació de productes
per a l’alimentació
d’animals de companyia
Fabricació de begudes
Destil·lació, rectificació i
mescla de begudes
alcohòliques
Elaboració de vins
Elaboració de sidra i altres
begudes fermentades a
partir de fruites
Elaboració d’altres
begudes no destil·lades,
procedents de la
fermentació
Fabricació de cervesa
Fabricació de malt
Fabricació de begudes no
alcohòliques; producció
d’aigües minerals i altres
tipus d’aigües
embotellades
Preparació i filatura de fibres tèxtils
Preparació i filatura de
fibres tèxtils
Fabricació de teixits tèxtils
Fabricació de teixits tèxtils
Acabament de tèxtils
Acabament de tèxtils
Fabricació d’altres productes tèxtils
Fabricació de teixits de
punt
Fabricació d’articles
confeccionats amb tèxtils,
excepte la roba de vestir
Fabricació de catifes i

1073

108
1081
1082

1083
1084
1085
1086

1089
109
1091

1092

110
1101

1102
1103

1104

1105
1106
1107

131
1310
132
1320
133
1330
139
1391
1392

1393

moquetes
Fabricació de cordes,
cordills, caramells i xarxes
Fabricació de teles no
teixides i articles
confeccionats amb
aquestes teles, excepte la
roba de vestir
Fabricació d’altres
productes tèxtils d’ús
tècnic i industrial
Fabricació d’altres
productes tèxtils ncaa
Confecció de peces de vestir,
excepte de pelleteria
Confecció de peces de
vestir de cuir
Confecció de roba de
treball
Confecció d’altres peces de
vestir exteriors
Confecció de roba interior
Confecció d’altres peces de
vestir i accessoris
Fabricació d’articles de pelleteria
Fabricació d’articles de
pelleteria
Confecció de roba de vestir de punt
Confecció de calceteria
Confecció d’altres articles
de vestir de punt
Preparació, adob i acabament del
cuir; fabricació d’articles de
marroquineria i viatge;
guarnicioneria i talabarderia;
preparació i tenyida de pells
Preparació, adob i
acabament del cuir;
preparació i tenyida de
pells
Fabricació d’articles de
marroquineria i viatge;
articles de guarnicioneria i
talabarderia
Fabricació de calçat
Fabricació de calçat
Serrada i planejament de la fusta
Serrada i planejament de
la fusta
Fabricació de productes de fusta,
suro, cistelleria i esparteria
Fabricació de fulloles i
taulers de fusta
Fabricació de terres de
fusta
Fabricació d’altres
estructures de fusta i
peces de fusteria i
ebenisteria per a la
construcció
Fabricació d’envasos i
embalatges de fusta
-

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
CONFECCIÓ DE PECES DE VESTIR

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL
CALÇAT

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
INDÚSTRIA DE LA FUSTA I EL
SURO, EXCEPTE MOBLES;
CISTELLERIA I ESPARTERIA

1394
1395

1396

1399
141
1411
1412
1413
1414
1419
142
1420
143
1431
1439
151

1511

1512

152
1520
161
1610
162
1621
1622
1623

1624

-

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
INDÚSTRIES DEL PAPER

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
ARTS GRÀFIQUES I
REPRODUCCIÓ DE SUPORTS
ENREGISTRATS

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
INDÚSTRIES QUÍMIQUES

Fabricació d’altres
productes de fusta; articles
de suro, cistelleria i
esparteria
Fabricació de pasta de paper, paper
i cartó
Fabricació de pasta de
paper
Fabricació de paper i de
cartó
Fabricació d’articles de paper i de
cartó
Fabricació de paper i de
cartó ondulats; fabricació
d’envasos i embalatges de
paper i de cartó
Fabricació d’articles de
paper i de cartó per a ús
domèstic, sanitari i
higiènic
Fabricació d’articles de
papereria
Fabricació de papers
pintats
Fabricació d’altres articles
de paper i de cartó
Arts gràfiques i serveis que s’hi
relacionen
Arts gràfiques i serveis que
s’hi relacionen
Altres activitats
d’impressió i arts gràfiques
Serveis de preimpressió i
de preparació de suports
Enquadernació i serveis
que s’hi relacionen
Fabricació de productes químics
bàsics, composts nitrogenats,
fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic
en formes primàries
Fabricació de gasos
industrials
Fabricació de colorants i
pigments
Fabricació d’altres
productes bàsics de
química inorgànica
Fabricació d’altres
productes bàsics de
química orgànica
Fabricació de fertilitzants i
composts nitrogenats
Fabricació de plàstics en
formes primàries
Fabricació de cautxú
sintètic en formes
primàries
Fabricació de plaguicides i altres
productes agroquímics
Fabricació de plaguicides i
altres productes
agroquímics

1629

171
1711
1712
172
1721

1722

1723
1724
1729
181
1811
1812
1813
1814
201

2011
2012
2013

2014

2015
2016
2017

202
2020

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE PRODUCTES
FARMACÈUTICS

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE
CAUTXÚ I PLÀSTICS

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ D’ALTRES
PRODUCTES MINERALS NO
METÀL·LICS

Fabricació de pintures, vernissos i
revestiments similars; tintes
d’impremta i màstics
Fabricació de pintures,
vernissos i revestiments
similars; tintes d’impremta
i màstics
Fabricació de sabons, detergents i
altres articles de neteja i
abrillantament; fabricació de
perfums i productes de cosmètica
Fabricació de sabons,
detergents i altres articles
de neteja i abrillantament
Fabricació de perfums i
productes de cosmètica
Fabricació d’altres productes
químics
Fabricació d’explosius
Fabricació de coles
Fabricació d’olis essencials
Fabricació d’altres
productes químics ncaa
Fabricació de fibres artificials i
sintètiques
Fabricació de fibres
artificials i sintètiques
Fabricació de productes
farmacèutics de base
Fabricació de productes
farmacèutics de base
Fabricació d’especialitats
farmacèutiques
Fabricació d’especialitats
farmacèutiques
Fabricació de productes de cautxú
Fabricació de pneumàtics i
cambres de cautxú;
reconstrucció i
recautxutatge de
pneumàtics
Fabricació d’altres
productes de cautxú
Fabricació de productes de
plàstic
Fabricació de plaques,
fulls, tubs i perfils de
plàstic
Fabricació d’envasos i
embalatges de plàstic
Fabricació de productes de
plàstic per a la construcció
Fabricació d’altres
productes de plàstic
Fabricació de vidre i productes de
vidre
Fabricació de vidre pla
Manipulació i
transformació del vidre pla
Fabricació de vidre buit
Fabricació de fibra de vidre
Fabricació i manipulació

203

2030

204

2041

2042
205
2051
2052
2053
2059
206
2060
211
2110
212
2120
221
2211

2219
222
2221

2222
2223
2229
231
2311
2312
2313
2314
2319

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
METAL·LÚRGIA; FABRICACIÓ DE
PRODUCTES DE FERRO, ACER I
FERROALIATGES

d’altres vidres, inclòs el
vidre tècnic
Fabricació de productes ceràmics
refractaris
Fabricació de productes
ceràmics refractaris
Fabricació de productes ceràmics
per a la construcció
Fabricació de rajoles de
València i rajoles de
ceràmica
Fabricació de maons,
teules i productes de terra
cuita per a la construcció
Fabricació d’altres productes
ceràmics
Fabricació d’articles
ceràmics d’ús domèstic i
ornamental
Fabricació d’aparells
sanitaris ceràmics
Fabricació d’aïlladors i
peces aïllants de material
ceràmic
Fabricació d’altres
productes ceràmics d’ús
tècnic
Fabricació d’altres
productes ceràmics
Fabricació de ciment, calç i guix
Fabricació de ciment
Fabricació de calç i guix
Fabricació d’elements de formigó,
ciment i guix
Fabricació d’elements de
formigó per a la
construcció
Fabricació d’elements de
guix per a la construcció
Fabricació de formigó fresc
Fabricació de morter
Fabricació de fibrociment
Fabricació d’altres
productes de formigó, guix
i ciment
Tallament i acabament de la pedra
Tallament i acabament de
la pedra
Fabricació de productes abrasius i
productes minerals no metàl·lics
ncaa
Fabricació de productes
abrasius
Fabricació d’altres
productes minerals no
metàl·lics ncaa
Fabricació de productes bàsics de
ferro, acer i ferroaliatges
Fabricació de productes
bàsics de ferro, acer i
ferroaliatges
Fabricació de tubs, canonades,

232
2320
233
2331

2332

234
2341

2342
2343

2344

2349
235
2351
2352
236
2361

2362
2363
2364
2365
2369

237
2370
239

2391
2399

241
2410

242

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE PRODUCTES
METÀL·LICS, EXCEPTE
MAQUINÀRIA I EQUIPS

perfils buits i els seus accessoris,
d’acer
Fabricació de tubs,
canonades, perfils buits i
els seus accessoris, d’acer
Fabricació d’altres productes de
primera transformació de l’acer
Estiratge en fred
Laminatge en fred
Producció de perfils en
fred amb conformació per
doblegament
Trefilatge en fred
Producció de metalls preciosos i
d’altres metalls no ferris
Producció de metalls
preciosos
Producció d’alumini
Producció de plom, zinc i
estany
Producció de coure
Producció d’altres metalls
no ferris
Processament de
combustibles nuclears
Fosa de metalls
Fosa de ferro
Fosa d’acer
Fosa de metalls lleugers
Fosa d’altres metalls no
ferris
Fabricació d’elements metàl·lics per
a la construcció
Fabricació d’estructures
metàl·liques i els seus
components
Fabricació de tancaments
metàl·lics
Fabricació de cisternes, grans
dipòsits i contenidors de metall
Fabricació de radiadors i
calderes per a calefacció
central
Fabricació d’altres
cisternes, grans dipòsits i
contenidors de metall
Fabricació de generadors de vapor,
excepte calderes de calefacció
central
Fabricació de generadors
de vapor, excepte calderes
de calefacció central
Fabricació d’armes i municions
Fabricació d’armes i
municions
Forja, estampació i embotició de
metalls; pulverimetal·lúrgia
Forja, estampació i
embotició de metalls;
pulverimetal·lúrgia
Tractament i revestiment de metalls;
enginyeria mecànica general per

2420

243
2431
2432
2433

2434
244
2441
2442
2443
2444
2445
2446
245
2451
2452
2453
2454
251
2511

2512
252
2521

2529

253

2530

254
2540
255
2550

256

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE PRODUCTES
INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I
ÒPTICS

compte d’altri
Tractament i revestiment
de metalls
Enginyeria mecànica
general per compte d’altri
Fabricació d’articles de ganiveteria i
coberts, eines i ferreteria
Fabricació d’articles de
ganiveteria i coberts
Fabricació de panys i
ferramentes
Fabricació d’eines
Fabricació d’altres productes
metàl·lics
Fabricació de bidons i
tonells de ferro o d’acer
Fabricació d’envasos i
embalatges metàl·lics
lleugers
Fabricació de productes de
filferro, cadenes i molles
Fabricació de perns i
cargols
Fabricació d’altres
productes metàl·lics ncaa
Fabricació de components
electrònics i circuits impresos
acoblats
Fabricació de components
electrònics
Fabricació de circuits
impresos acoblats
Fabricació d’ordinadors i equips
perifèrics
Fabricació d’ordinadors i
equips perifèrics
Fabricació d’equips de
telecomunicacions
Fabricació d’equips de
telecomunicacions
Fabricació de productes electrònics
de consum
Fabricació de productes
electrònics de consum
Fabricació d’instruments i aparells
de mesura, verificació i navegació;
fabricació de rellotges
Fabricació d’instruments i
aparells de mesura,
verificació i navegació
Fabricació de rellotges
Fabricació d’equips de radiació,
electromèdics i electroterapèutics
Fabricació d’equips de
radiació, electromèdics i
electroterapèutics
Fabricació d’instruments d’òptica i
d’equips fotogràfics
Fabricació d’instruments
d’òptica i d’equips
fotogràfics
Fabricació de suports magnètics i

2561
2562
257
2571
2572
2573
259
2591
2592

2593
2594
2599
261

2611
2612
262
2620
263
2630
264
2640
265

2651

2652
266
2660

267
2670

268

òptics
INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE MATERIALS I
EQUIPS ELÈCTRICS

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I
EQUIPS NCAA

Fabricació de suports
magnètics i òptics
Fabricació de motors, generadors i
transformadors elèctrics, i d’aparells
de distribució i control elèctrics
Fabricació de motors,
generadors i
transformadors elèctrics
Fabricació d’aparells de
distribució i control
elèctrics
Fabricació de piles i acumuladors
elèctrics
Fabricació de piles i
acumuladors elèctrics
Fabricació de cables i dispositius de
cablatge
Fabricació de cables de
fibra òptica
Fabricació d’altres fils i
cables electrònics i
elèctrics
Fabricació de dispositius
de cablatge
Fabricació de llums i aparells
elèctrics d’il·luminació
Fabricació de llums i
aparells elèctrics
d’il·luminació
Fabricació d’aparells domèstics
Fabricació d’aparells
electrodomèstics
Fabricació d’aparells
domèstics no elèctrics
Fabricació d’altres tipus de materials
i equips elèctrics
Fabricació d’altres tipus de
materials i equips elèctrics
Fabricació de maquinària d’ús
general
Fabricació de motors i
turbines, excepte els
destinats a aeronaus,
vehicles automòbils i
ciclomotors
Fabricació d’equips de
transmissions hidràuliques
i pneumàtiques
Fabricació d’altres bombes
i compressors
Fabricació de vàlvules i
aixetes
Fabricació de coixinets,
engranatges i òrgans
mecànics de transmissió
Fabricació d’un altre tipus de
maquinària d’ús general
Fabricació de forns i
cremadors
Fabricació de maquinària
d’elevació i manipulació

2680
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2711

2712

272
2720
273
2731
2732

2733
274
2740

275
2751
2752
279
2790
281
2811

2812

2813
2814
2815

282
2821
2822

-

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE MOBLES

INDÚSTRIES MANUFACTURERES.
ALTRES INDÚSTRIES

Fabricació de màquines i
equips d’oficina, excepte
equips informàtics
Fabricació d’eines
elèctriques manuals
Fabricació de maquinària
de ventilació i refrigeració
no domèstica
Fabricació d’altre tipus de
maquinària d’ús general
ncaa
Fabricació de maquinària agrària i
forestal
Fabricació de maquinària
agrària i forestal
Fabricació de màquines eina per
treballar els metalls, i altres
màquines eina
Fabricació de màquines
eina per treballar els
metalls
Fabricació d’altres tipus de
màquines eina
Fabricació d’altres tipus de
maquinària per a usos específics
Fabricació de maquinària
per a les indústries
metal·lúrgiques
Fabricació de maquinària
per a les indústries
extractives i de la
construcció
Fabricació de maquinària
per a les indústries de
l’alimentació, begudes i
tabac
Fabricació de maquinària
per a les indústries tèxtils,
de la confecció i del cuir
Fabricació de maquinària
per a les indústries del
paper i del cartó
Fabricació de maquinària
per a les indústries del
plàstic i del cautxú
Fabricació d’altres tipus de
maquinària per a usos
específics ncaa
Fabricació de mobles
Fabricació de mobles
d’oficina i d’establiments
comercials
Fabricació de mobles de
cuina
Fabricació de matalassos
Fabricació d’altres tipus de
mobles
Fabricació d’articles de joieria,
bijuteria i similars
Fabricació de monedes
Fabricació d’articles de
joieria i articles similars

2823

2824
2825

2829

283
2830
284

2841

2849
289
2891

2892

2893

2894

2895

2896

2899

310
3101

3102
3103
3109
321
3211
3212

-

AGRICULTURA, RAMADERIA,
CAÇA I SERVEIS QUE S’HI
RELACIONEN

Fabricació d’articles de
bijuteria i articles similars
Fabricació d’instruments musicals
Fabricació d’instruments
musicals
Fabricació d’articles d’esport
Fabricació d’articles
d’esport
Fabricació de jocs i joguines
Fabricació de jocs i
joguines
Fabricació d’instruments i
subministraments mèdics i
odontològics
Fabricació d’instruments i
subministraments mèdics i
odontològics
Indústries manufactureres diverses
ncaa
Fabricació d’escombres,
brotxes i raspalls
Altres indústries
manufactureres diverses
ncaa
Conreus no perennes
Conreu de cereals (excepte
arròs), lleguminoses i
llavors oleaginoses
Conreu d’arròs
Conreu d’hortalisses,
arrels i tubercles
Conreu de canya de sucre
Conreu de tabac
Conreu de plantes per a
fibres tèxtils
Altres conreus no
perennes
Conreus perennes
Conreu de vinya
Conreu de fruites tropicals
i subtropicals
Conreu de cítrics
Conreu de fruites amb os i
amb llavors
Conreu d’altres arbres i
arbusts fruiters i fruita
seca
Conreu de fruits
oleaginosos
Conreu de plantes per a
begudes
Conreu d’espècies, plantes
aromàtiques, medicinals i
farmacèutiques
Altres conreus perennes
Producció ramadera
Explotació de bestiar boví
per a la producció de llet
Explotació d’un altre tipus
de bestiar boví i búfals
Explotació de cavalls i

3213
322
3220
323
3230
324
3240
325

3250

329
3291
3299

011
0111

0112
0113
0114
0115
0116
0119
012
0121
0122
0123
0124
0125

0126
0127
0128

0129
014
0141
0142
0143

altres equins
Explotació de camells i
altres camèlids
Explotació de bestiar oví i
cabrum
Explotació de bestiar porcí
Avicultura
Altres explotacions de
bestiar
Producció agrícola combinada amb
la producció ramadera
Producció agrícola
combinada amb la
producció ramadera
Activitats de suport a l’agricultura,
ramaderia i preparació posterior a la
collita
Activitats de suport a
l’agricultura
Activitats de suport a la
ramaderia
Activitats de preparació
posterior a la collita
Tractament de llavors per
a la reproducció
Caça, captura d’animals i serveis que
s’hi relacionen
Caça, captura d’animals i
serveis que s’hi relacionen
Silvicultura i altres activitats
forestals
Silvicultura i altres
activitats forestals
Explotació de la fusta
Explotació de la fusta
Recol·lecció de productes forestals
silvestres, excepte la fusta
Recol·lecció de productes
forestals silvestres,
excepte la fusta
Serveis de suport a la silvicultura
Serveis de suport a la
silvicultura
Pesca
Pesca marítima
Pesca en aigua dolça
Aqüicultura
Aqüicultura marina
Aqüicultura en aigua dolça
Captació, depuració i distribució
d’aigua
Captació, depuració i
distribució d’aigua
Recollida i tractament d’aigües
residuals
Recollida i tractament
d’aigües residuals
Recollida de residus
Recollida de residus no
perillosos
Recollida de residus
-

SILVICULTURA I EXPLOTACIÓ
FORESTAL

PESCA I AQÜICULTURA

CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA

RECOLLIDA I TRACTAMENT
D’AIGÜES RESIDUALS

RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ DE RESIDUS;
VALORITZACIÓ

0144
0145
0146
0147
0149
015
0150

016

0161
0162
0163
0164
017
0170
021
0210
022
0220
023
0230

024
0240
031
0311
0312
032
0321
0322
360
3600
370
3700
381
3811
3812

CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS

ENGINYERIA CIVIL

ACTIVITATS DE CONSTRUCCIÓ
ESPECIALITZADA

perillosos
Tractament i eliminació de residus
Tractament i eliminació de
residus no perillosos
Tractament i eliminació de
residus perillosos
Valorització
Separació i classificació de
materials
Valorització de materials ja
classificats
Promoció immobiliària
Promoció immobiliària
Construcció d’edificis
Construcció d’edificis
residencials
Construcció d’edificis no
residencials
Construcció de carreteres i vies
fèrries, ponts i túnels
Construcció de carreteres i
autopistes
Construcció de vies fèrries
de superfície i subterrànies
Construcció de ponts i
túnels
Construcció de xarxes
Construcció de xarxes per
a fluids
Construcció de xarxes
elèctriques i de
telecomunicacions
Construcció d’altres projectes
d’enginyeria civil
Obres hidràuliques
Construcció d’altres
projectes d’enginyeria civil
ncaa
Demolició i preparació de terrenys
Demolició
Preparació de terrenys
Perforacions i sondatges
Instal·lacions elèctriques, de
lampisteria i altres instal·lacions en
obres de construcció
Instal·lacions elèctriques
Lampisteria, instal·lacions
de calefacció i aire
condicionat
Altres instal·lacions en
obres de construcció
Acabament d’edificis
Arrebossat
Instal·lació de fusteria
Revestiments de terres i
parets
Pintura i vidrieria
Altres treballs
d’acabament d’edificis
Altres activitats de construcció
especialitzada

382
3821
3822
383
3831
3832
411
4110
412
4121
4122
421
4211
4212
4213
422
4221
4222

429
4291
4299

431
4311
4312
4313
432

4321
4322

4329
433
4331
4332
4333
4334
4339
439

-

VENDA I REPARACIÓ DE
VEHICLES DE MOTOR I
MOTOCICLETES

COMERÇ A L’ENGRÒS I
INTERMEDIARIS DEL COMERÇ,
EXCEPTE VEHICLES DE MOTOR I
MOTOCICLETES

Construcció de cobertes
Altres activitats de
construcció especialitzada
ncaa
Venda de vehicles de motor
Venda d’automòbils i
vehicles de motor lleugers
Venda d’altres vehicles de
motor
Manteniment i reparació de vehicles
de motor
Manteniment i reparació
de vehicles de motor
Venda de recanvis i accessoris de
vehicles de motor
Comerç a l’engròs de
recanvis i accessoris de
vehicles de motor
Comerç al detall de
recanvis i accessoris de
vehicles de motor
Venda, manteniment i reparació de
motocicletes, i dels seus recanvis i
accessoris
Venda, manteniment i
reparació de motocicletes,
i dels seus recanvis i
accessoris
Intermediaris del comerç
Intermediaris del comerç
de primeres matèries
agràries, animals vius,
primeres matèries tèxtils i
productes semielaborats
Intermediaris del comerç
de combustibles, minerals,
metalls i productes
químics industrials
Intermediaris del comerç
de la fusta i materials de
construcció
Intermediaris del comerç
de maquinària, equips
industrials, embarcacions i
aeronaus
Intermediaris del comerç
de mobles, articles per a la
llar i ferreteria
Intermediaris del comerç
de tèxtils, peces de vestir,
calçat i articles de cuir
Intermediaris del comerç
de productes alimentaris,
begudes i tabac
Intermediaris del comerç
especialitzats en la venda
d’altres productes
específics
Intermediaris del comerç
de productes diversos
Comerç a l’engròs de primeres
matèries agràries i d’animals vius

4391
4399

451
4511
4519
452
4520
453
4531

4532

454

4540

461
4611

4612

4613

4614

4615

4616

4617

4618

4619
462

-

Comerç a l’engròs de
cereals, tabac en brut,
llavors i aliments per al
bestiar
Comerç a l’engròs de flors i
plantes
Comerç a l’engròs
d’animals vius
Comerç a l’engròs de cuirs
i pells
Comerç a l’engròs de productes
alimentaris, begudes i tabac
Comerç a l’engròs de
fruites i hortalisses
Comerç a l’engròs de carn i
productes carnis
Comerç a l’engròs de
productes lactis, ous, olis i
greixos comestibles
Comerç a l’engròs de
begudes
Comerç a l’engròs de
productes del tabac
Comerç a l’engròs de
sucre, xocolata i confiteria
Comerç a l’engròs de cafè,
te, cacau i espècies
Comerç a l’engròs de peix i
marisc i altres productes
alimentaris
Comerç a l’engròs, no
especialitzat, de productes
alimentaris, begudes i
tabac
Comerç a l’engròs d’articles d’ús
domèstic
Comerç a l’engròs de
tèxtils
Comerç a l’engròs de
peces de vestir i calçat
Comerç a l’engròs
d’aparells
electrodomèstics
Comerç a l’engròs de
porcellana, cristalleria i
articles de neteja
Comerç a l’engròs de
productes de perfumeria i
cosmètica
Comerç a l’engròs de
productes farmacèutics
Comerç a l’engròs de
mobles, catifes i aparells
d’il·luminació
Comerç a l’engròs de
rellotges i joieria
Comerç a l’engròs d’altres
articles d’ús domèstic
Comerç a l’engròs d’equips per a les
tecnologies de la informació i les
comunicacions
Comerç a l’engròs

4621

4622
4623
4624
463
4631
4632
4633

4634
4635
4636
4637
4638

4639

464
4641
4642
4643

4644

4645

4646
4647

4648
4649
465

4651

COMERÇ AL DETALL, EXCEPTE EL
COMERÇ DE VEHICLES DE
MOTOR I MOTOCICLETES

d’ordinadors, equips
perifèrics i programes
informàtics
Comerç a l’engròs d’equips
electrònics i de
telecomunicacions i els
seus components
Comerç a l’engròs d’una altra
maquinària, equips i
subministraments
Comerç a l’engròs de
maquinària, equips i
subministraments
agrícoles
Comerç a l’engròs de
màquines eina
Comerç a l’engròs de
maquinària per a la
mineria, la construcció i
l’enginyeria civil
Comerç a l’engròs de
maquinària per a la
indústria tèxtil i de
màquines de cosir i de
tricotar
Comerç a l’engròs de
mobles d’oficina
Comerç a l’engròs d’altres
tipus de maquinària i
equips d’oficina
Comerç a l’engròs d’altres
tipus de maquinària i
equips
Altres tipus de comerç a l’engròs
especialitzat
Comerç a l’engròs de
combustibles sòlids,
líquids i gasosos, i
productes similars
Comerç a l’engròs de
metalls i minerals
metàl·lics
Comerç a l’engròs de fusta,
materials de construcció i
aparells sanitaris
Comerç a l’engròs de
ferreteria, lampisteria i
calefacció
Comerç a l’engròs de
productes químics
Comerç a l’engròs d’altres
productes semielaborats
Comerç a l’engròs de
ferralla i productes de
rebuig
Comerç a l’engròs no especialitzat
Comerç a l’engròs no
especialitzat
Comerç al detall en establiments no
especialitzats
Comerç al detall, amb
predomini de productes

4652

466

4661

4662
4663

4664

4665
4666

4669

467
4671

4672

4673

4674

4675
4676
4677

469
4690
471
4711

alimentaris, begudes i
tabac en establiments no
especialitzats
Altres tipus de comerç al
detall en establiments no
especialitzats
Comerç al detall de productes
alimentaris, begudes i tabac en
establiments especialitzats
Comerç al detall de fruites
i hortalisses en
establiments especialitzats
Comerç al detall de carn i
productes carnis en
establiments especialitzats
Comerç al detall de peix i
marisc en establiments
especialitzats
Comerç al detall de pa i
productes de fleca,
confiteria i pastisseria en
establiments especialitzats
Comerç al detall de
begudes en establiments
especialitzats
Comerç al detall de
productes de tabac en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’altres
tipus de productes
alimentaris en
establiments especialitzats
Comerç al detall de combustible per
a l’automoció en establiments
especialitzats
Comerç al detall de
combustible per a
l’automoció en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’equips per a les
tecnologies de la informació i les
comunicacions en establiments
especialitzats
Comerç al detall
d’ordinadors, equips
perifèrics i programes
informàtics en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’equips
de telecomunicacions en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’equips
d’àudio i vídeo en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’altres articles d’ús
domèstic en establiments
especialitzats
Comerç al detall de tèxtils
en establiments
especialitzats
Comerç al detall de
ferreteria, pintures i vidre

4719

472

4721

4722

4723

4724

4725

4726

4729

473

4730

474

4741

4742

4743

475

4751

4752

en establiments
especialitzats
Comerç al detall de catifes,
moquetes i revestiments
de parets i terres en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’aparells
electrodomèstics en
establiments especialitzats
Comerç al detall de
mobles, aparells
d’il·luminació i altres
articles d’ús domèstic en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’articles culturals i
recreatius en establiments
especialitzats
Comerç al detall de llibres
en establiments
especialitzats
Comerç al detall de diaris i
articles de papereria en
establiments especialitzats
Comerç al detall
d’enregistraments de
música i vídeo en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’articles
esportius en establiments
especialitzats
Comerç al detall de jocs i
joguines en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’altres articles en
establiments especialitzats
Comerç al detall de peces
de vestir en establiments
especialitzats
Comerç al detall de calçat i
articles de cuir en
establiments especialitzats
Comerç al detall de
productes farmacèutics en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’articles
mèdics i ortopèdics en
establiments especialitzats
Comerç al detall de
productes cosmètics i
higiènics en establiments
especialitzats
Comerç al detall de flors,
plantes, llavors,
fertilitzants, animals de
companyia i aliments per
als animals domèstics en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’articles
de rellotgeria i joieria en
establiments especialitzats
Un altre comerç al detall
d’articles nous en

4753

4754

4759

476

4761

4762

4763

4764

4765

477
4771

4772

4773

4774

4775

4776

4777

4778

establiments especialitzats
Comerç al detall d’articles
de segona mà en
establiments
Comerç al detall en parades de
venda i mercats ambulants
Comerç al detall de
productes alimentaris,
begudes i tabac en
parades de venda i
mercats ambulants
Comerç al detall de
productes tèxtils, peces de
vestir i calçat en parades
de venda i mercats
ambulants
Comerç al detall d’altres
productes en parades de
venda i en mercats
ambulants
Comerç al detall no realitzat ni en
establiments, ni en parades de
venda ni en mercats ambulants
Comerç al detall per
correspondència o per
Internet
Comerç al detall d’altres
tipus no realitzat ni en
establiments, ni en
parades de venda ni en
mercats ambulants
Hotels i allotjaments similars
Hotels i allotjaments
similars
Allotjaments turístics i altres
allotjaments de curta durada
Allotjaments turístics i
altres allotjaments de
curta durada
Càmpings i aparcaments per a
caravanes
Càmpings i aparcaments
per a caravanes
Altres allotjaments
Altres allotjaments
Restaurants i establiments de
menjars
Restaurants i establiments
de menjars
Provisió de menjars preparats per a
esdeveniments i altres serveis de
menjars
Provisió de menjars
preparats per a
esdeveniments
Altres serveis de menjars
Establiments de begudes
Establiments de begudes
Edició de llibres, periòdics i altres
activitats d’edició
Edició de llibres
Edició de directoris i guies
-

SERVEIS D’ALLOTJAMENT

SERVEIS DE MENJARS I BEGUDES

EDICIÓ

4779

478
4781

4782

4789

479

4791

4799

551
5510
552
5520

553
5530
559
5590
561
5610
562

5621

5629
563
5630
581
5811
5812

ACTIVITATS DE PROGRAMACIÓ I
EMISSIÓ DE RÀDIO I TELEVISIÓ

TELECOMUNICACIONS

PROGRAMACIÓ, CONSULTORIA I
ALTRES ACTIVITATS
RELACIONADES AMB LA
INFORMÀTICA

SERVEIS FINANCERS, EXCEPTE
ASSEGURANCES I FONS DE
PENSIONS

ASSEGURANCES,
REASSEGURANCES I FONS DE
PENSIONS, EXCEPTE LA
SEGURETAT SOCIAL
OBLIGATÒRIA

d’adreces postals
Edició de periòdics
Edició de revistes
Altres activitats d’edició
Activitats de radiodifusió
Activitats de radiodifusió
Activitats de programació i emissió
de televisió
Activitats de programació i
emissió de televisió
Telecomunicacions per cable
Telecomunicacions per
cable
Telecomunicacions sense fils
Telecomunicacions sense
fils
Telecomunicacions per satèl·lit
Telecomunicacions per
satèl·lit
Altres activitats de
telecomunicacions
Altres activitats de
telecomunicacions
Programació, consultoria i altres
activitats relacionades amb la
informàtica
Activitats de programació
informàtica
Activitats de consultoria
informàtica
Gestió de recursos
informàtics
Altres serveis relacionats
amb les tecnologies de la
informació i la informàtica
Mediació monetària
Banc central
Altres tipus de mediació
monetària
Activitats de les societats holding
Activitats de les societats
holding
Inversió col·lectiva, fons i entitats
financeres similars
Inversió col·lectiva, fons i
entitats financeres similars
Altres serveis financers, excepte
assegurances i fons de pensions
Arrendament financer
Altres tipus d’activitats
creditícies
Altres serveis financers,
excepte assegurances i
fons de pensions ncaa
Assegurances
Assegurances de vida
Assegurances diferents de
les assegurances de vida
Reassegurances
Reassegurances
Fons de pensions

5813
5814
5819
601
6010
602
6020
611
6110
612
6120
613
6130
619
6190
620

6201
6202
6203
6209

641
6411
6419
642
6420
643
6430
649
6491
6492
6499

651
6511
6512
652
6520
653

ACTIVITATS VETERINÀRIES
ACTIVITATS DE LLOGUER

ACTIVITATS RELACIONADES AMB
L’OCUPACIÓ

ACTIVITATS D’AGÈNCIES DE
VIATGES, OPERADORS
TURÍSTICS, SERVEIS DE RESERVES
I ACTIVITATS QUE S’HI
RELACIONEN

SERVEIS A EDIFICIS I ACTIVITATS
DE JARDINERIA

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Fons de pensions
Activitats veterinàries
Activitats veterinàries
Lloguer de vehicles de motor
Lloguer d’automòbils i
vehicles de motor lleugers
Lloguer de camions
Lloguer d’altres tipus de maquinària,
equips i béns tangibles
Lloguer de maquinària i
equips agraris
Lloguer de maquinària i
equips per a la construcció
i enginyeria civil
Lloguer de maquinària i
equips d’oficina, inclosos
els ordinadors
Lloguer de mitjans de
navegació
Lloguer de mitjans de
transport aeri
Lloguer d’altres tipus de
maquinària, equips i béns
tangibles ncaa
Activitats de les agències de
col·locació
Activitats de les agències
de col·locació
Activitats de les empreses de treball
temporal
Activitats de les empreses
de treball temporal
Altres tipus de provisió de recursos
humans
Altres tipus de provisió de
recursos humans
Activitats d’agències de viatges i
operadors turístics
Activitats de les agències
de viatges
Activitats dels operadors
turístics
Altres serveis de reserves i activitats
que s’hi relacionen
Altres serveis de reserves i
activitats que s’hi
relacionen
Serveis integrals a edificis i
instal·lacions
Serveis integrals a edificis i
instal·lacions
Activitats de neteja
Neteja general d’edificis
Altres activitats de neteja
industrial i d’edificis
Altres activitats de neteja
Activitats de jardineria
Activitats de jardineria
Administració pública i de la política
econòmica i social
Activitats generals de

6530
750
7500
771
7711
7712
773
7731
7732

7733

7734
7735
7739

781
7810
782
7820
783
7830
791
7911
7912
799
7990

811
8110
812
8121
8122
8123
813
8130
841
8411

l’Administració pública
Regulació de les activitats
sanitàries, educatives i
culturals i altres serveis
socials, excepte la
Seguretat Social
Regulació de l’activitat
econòmica i contribució a
la seva major eficiència
Educació preprimària
Educació preprimària
Educació primària
Educació primària
Educació secundària
Educació secundària
general
Educació secundària
tècnica i professional
Educació postsecundària
Educació postsecundària
no terciària
Educació universitària
Educació terciària no
universitària
Activitats hospitalàries
Activitats hospitalàries
Activitats mèdiques i
odontològiques
Activitats de medicina
general
Activitats de medicina
especialitzada
Activitats odontològiques
Altres activitats sanitàries
Altres activitats sanitàries
Assistència en establiments
residencials amb cures sanitàries
Assistència en
establiments residencials
amb cures sanitàries
Assistència en establiments
residencials per a persones amb
discapacitat intel·lectual, malaltia
mental i drogodependència
Assistència en
establiments residencials
per a persones amb
discapacitat intel·lectual,
malaltia mental i
drogodependència
Assistència en establiments
residencials per a persones grans i
amb discapacitat física
Assistència en
establiments residencials
per a gent gran
Assistència en
establiments residencials
per a persones amb
discapacitat física
Altres activitats d’assistència en
establiments residencials
-

EDUCACIÓ

ACTIVITATS SANITÀRIES

ASSISTÈNCIA EN ESTABLIMENTS
RESIDENCIALS

8412

8413

851
8510
852
8520
853
8531
8532
854
8541
8543
8544
861
8610
862
8621
8622
8623
869
8690
871
8710

872

8720

873

8731

8732

879

-

ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS
SENSE ALLOTJAMENT

ACTIVITATS DE CREACIÓ,
ARTÍSTIQUES I ESPECTACLES

ACTIVITATS DE BIBLIOTEQUES,
ARXIUS, MUSEUS I ALTRES
ACTIVITATS CULTURALS

ACTIVITATS DE JOCS D’ATZAR I
APOSTES
ACTIVITATS ESPORTIVES,
RECREATIVES I
D’ENTRETENIMENT

ALTRES SERVEIS PERSONALS

Altres activitats
d’assistència en
establiments residencials
Activitats de serveis socials sense
allotjament per a persones grans i
amb discapacitat
Activitats de serveis socials
sense allotjament per a
persones grans
Activitats de serveis socials
sense allotjament per a
persones amb discapacitat
Altres activitats de serveis socials
sense allotjament
Activitats d’atenció diürna
d’infants
Altres activitats de serveis
socials sense allotjament
ncaa
Activitats de creació, artístiques i
espectacles
Arts escèniques
Activitats auxiliars a les
arts escèniques
Creació artística i literària
Gestió de sales
d’espectacles
Activitats de biblioteques, arxius,
museus i altres activitats culturals
Activitats de museus
Gestió de llocs i edificis
històrics
Activitats dels jardins
botànics, parcs zoològics i
reserves naturals
Activitats de biblioteques
Activitats d’arxius
Activitats de jocs d’atzar i apostes
Activitats de jocs d’atzar i
apostes
Activitats esportives
Gestió d’instal·lacions
esportives
Activitats dels clubs
esportius
Activitats dels gimnasos
Altres activitats esportives
Altres serveis personals
Rentatge i neteja de peces
tèxtils i de pell
Perruqueria i altres
tractaments de bellesa
Pompes fúnebres i
activitats que s’hi
relacionen
Activitats de manteniment
físic
Altres serveis personals
ncaa

8790

881

8811

8812

889
8891
8899

900
9001
9002
9003
9004
910
9102
9103
9104

9105
9106
920
9200
931
9311
9312
9313
9319
960
9601
9602
9603

9604
9609

ANNEX 2.a)
Formulari de la SECCIÓ 1. PETJADA DE CARBONI I COMPROMISOS DE
REDUCCIÓ D’EMISSIONS (tres primers anys)
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (DIRECCIÓ
GENERAL D’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC)
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ EN EL REGISTRE BALEAR DE PETJADA
DE CARBONI
Secció 1. Petjada de carboni i compromisos de reducció de GEH
IDENTIFICACIÓ
Nom:
Sector/activitat:
Codi CNAE:
Codi SNAP:
Raó social:
CIF/NIF:
Domicili:
Codi postal:
Municipi:
Illa:
Persona de contacte:
DNI:
Telèfon:
Adreça electrònica:
PETJADA DE CARBONI
Sí, vull inscriure la meva petjada de carboni amb les dades importades del Registre estatal de
petjada de carboni (Reial decret 163/2014, de 14 de març). Excepte per a persones físiques.

Límits considerats:
Any de càlcul:
LÍMIT DE L’ORGANITZACIÓ
Adreça
Coordenades
geogràfiques

Centres de
treball
CENTRE 1
CENTRE 2
CENTRE 3
CENTRE 4
CENTRE 5
Límits operatius: abasts
Abast 1+2:
Abast 3:
Resultat petjada de carboni (kg CO2-eq):
ABAST 1

ABAST 2

Municipi

Illa

ABAST 3

TOTAL
CENTRE

CENTRE 1
CENTRE 2
CENTRE 3
CENTRE 4
CENTRE 5
TOTAL ABAST

PETJADA DE CARBONI TOTAL:
Indicador d’activitat (unitat funcional a proposta de l’organització):
Indicador d’emissions (kg CO2-eq / indicador activitat):
Descripció de l’indicador d’activitat:
Xifra:
Unitat funcional:
Indicador d’emissions abast 1:

Indicador d’emissions abast 2:
Indicador d’emissions abast 3:
VERIFICACIÓ
La petjada de carboni ha estat verificada:

Sí

En cas afirmatiu, indicau:
Normativa de verificació
ISO 14064
Entitat de verificació acreditada:
Període de validesa de la certificació/any de la verificació:
PLA DE REDUCCIÓ
Abasts i fonts que s’incorporen en el pla de reducció:

No

EMAS

Objectiu estimat de reducció:
Any objectiu:
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

Any de referència:

OBSERVACIONS

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
___________________ [nom i llinatges], en representació de _________________, DECLAR que
les dades recollides i incorporades en aquesta sol·licitud són certes.
I SOL·LICIT la inscripció d’aquestes dades en la Secció 1. Petjada de carboni i
compromisos de reducció de GEH del Registre balear de petjada de carboni.
Protecció de dades: en compliment del que disposen el Reglament general de
protecció de dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de
desembre de 2018), la conselleria competent en matèria de canvi climàtic us informa
que la informació obtinguda s’incorporarà a l’activitat de tractament de dades
personals, la finalitat de la qual és la constitució del Registre balear de petjada de
carboni.

ANNEX 2.b)
Formulari de la SECCIÓ 1. PETJADA DE CARBONI I COMPROMISOS DE
REDUCCIÓ D’EMISSIONS (anys successius)
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (DIRECCIÓ
GENERAL D’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC)
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ EN EL REGISTRE BALEAR DE PETJADA
DE CARBONI
Secció 1. Petjada de carboni i compromisos de reducció de GEH
IDENTIFICACIÓ
Nom:
Sector/activitat:
Codi CNAE:
Codi SNAP:
Raó social:
CIF/NIF:
Domicili:
Codi postal:
Municipi:
Illa:
Persona de contacte:
DNI:
Telèfon:
Adreça electrònica:
PETJADA DE CARBONI
Límits considerats:
Any de càlcul:
LÍMIT DE L’ORGANITZACIÓ
Centres de
Adreça
Coordenades
Municipi
Illa
treball
geogràfiques
CENTRE 1
CENTRE 2
CENTRE 3
CENTRE 4
CENTRE 5
Límits operatius: abasts
Abast 1+2:
Abast 3:
Resultat petjada de carboni (kg CO2-eq):
Cat. 1

Cat. 2

ABAST 1
Cat. 3
Cat. 4

Cat. 5

Total

Cat. 6

CENTRE 1
CENTRE 2
CENTRE 3
CENTRE 4
CENTRE 5
TOTAL ABAST 1

8

9

ABAST 2
Cat. 7

Total

TOTAL
ABAST 1+2

TOTAL ABAST 2

10

11

12

13

14

ABAST 3 – Categories*
15
16
17
18

19

20

C1
C2
C3
C4
C5

TOTAL ABAST 3

PETJADA DE CARBONI TOTAL:
Indicador d’activitat (unitat funcional a proposta de l’organització):
Descripció de l’indicador d’activitat:
Xifra:
Unitat funcional:

21

22

23

Tota
l

Indicador d’emissions (kg CO2-eq / indicador activitat):
Indicador d’emissions abast 1:
Indicador d’emissions abast 2:
Indicador d’emissions abast 3:
VERIFICACIÓ
La petjada
verificada:

de

carboni

ha

estat

Sí

No

En cas afirmatiu, indicau:
Entitat de verificació acreditada:
Període de validesa de la certificació/any de la verificació:
PLA DE REDUCCIÓ
Abasts i fonts que s’incorporen en el pla de reducció:
Objectiu estimat de reducció:

ABAST

FONT

Indicador
emissions
Any
objectiu

Indicador emissions (kg CO2-eq / indicador activitat)
Any
Any
Any càlculAny càlcul-3
càlcul
càlcul-1
2

ABAST 1
ABAST 2
TOTAL ABAST 1+2

EXPORTAR DADES AL REGISTRE ESTATAL DE PETJADA DE CARBONI
Sí, vull exportar les dades de la petjada de carboni del Registre balear al Registre estatal
(excepte per a la petjada de carboni de persones físiques).

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

OBSERVACIONS

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
___________________ [nom i llinatges], en representació de _________________, DECLAR que
les dades recollides i incorporades en aquesta sol·licitud són certes.
I SOL·LICIT la inscripció d’aquestes dades en la Secció 1. Petjada de carboni i
compromisos de reducció de GEH del Registre balear de petjada de carboni.
Protecció de dades: en compliment del que disposen el Reglament general de
protecció de dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de
desembre de 2018), la conselleria competent en matèria de canvi climàtic us informa
que la informació obtinguda s’incorporarà a l’activitat de tractament de dades

personals, la finalitat de la qual és la constitució del Registre balear de petjada de
carboni.

*LLISTA DE CATEGORIES D’EMISSIONS DIFUSES PER ABAST SEGONS NORMA
ISO 14064
ABAST 1
ABAST 2
ABAST 3
(emissions directes de
(emissions
(altres emissions indirectes
GEH)
indirectes de GEH
de GEH)
per energia)
Categoria 1: emissions
directes de combustió fixa.
Categoria 2: emissions
directes provinents de
combustió mòbil.
Categoria 3: emissions
directes relacionades amb
processos.
Categoria 4: emissions
directes fugitives.
Categoria 5: emissions per ús
de la terra, canvi en l’ús de la
terra i silvicultura.

Categoria 6: emissions
indirectes per consum
d’electricitat d’origen
extern.
Categoria 7: emissions
indirectes provinents
d’energia consumida
d’origen extern
transportada a través
d’una xarxa física
(calefacció, vapor,
refrigeració, aire
comprimit) exceptuant
l’electricitat.

Categoria 8: activitats
relacionades amb energia, no
incloses en les emissions directes
ni en les emissions indirectes per
energia.
Categoria 9: productes
comprats.
Categoria 10: equip de capital.
Categoria 11: residus generats
per les activitats de l’organització.
Categoria 12: transport i
distribució aigua amunt.
Categoria 13: viatges de negocis.
Categoria 14: actius arrendats
aigua amunt.
Categoria 15: inversions.
Categoria 16: transport de
clients i visitants.
Categoria 17: transport i
distribució aigua avall.
Categoria 18: etapa d’ús del
producte.
Categoria 19: fi de vida del
producte.
Categoria 20: franquícies aigua
avall.
Categoria 21: actius arrendats
aigua avall.
Categoria 22: desplaçament dels
empleats a la feina.
Categoria 23: altres emissions
indirectes no incloses en les

altres 22 categories.

ANNEX 3
Formulari de la SECCIÓ 2. PROJECTES D’ABSORCIÓ DE CO2
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (DIRECCIÓ
GENERAL D’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC)
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ EN EL REGISTRE BALEAR DE PETJADA
DE CARBONI
Secció 2. Projectes d’absorció de diòxid de carboni
En cas de sol·licitar l’actualització de dades en el Registre, indicau el codi d’identificació
que us va ser assignat i indicau breument el motiu de la sol·licitud d’actualització.
Emplenau únicament les dades que s’han d’actualitzar.
Codi:

Motiu:

IDENTIFICACIÓ
Nom:
Raó social:
CIF/NIF:
Domicili:
Codi postal:
Municipi:
Persona de contacte:
DNI:
Telèfon:
UBICACIÓ DEL PROJECTE
Municipi:
Illa:
Referència cadastral:
Coordenades geogràfiques:
DADES DEL PROJECTE
Títol del projecte:
Propòsit i objectiu del projecte:
Tipus de projecte:
Condicions prèvies a la iniciació del projecte:

Illa:
Adreça electrònica:
Superfície total:

Descripció del projecte (tecnologies, productes, serveis i grau esperat d’activitat):

ABSORCIONS DE CO2
Càlcul ex ante de les absorcions de CO2 (kg CO2):
Càlcul ex post de les absorcions de CO2 (kg CO2):
Data per a la qual es realitza el càlcul ex post:
Absorcions disponibles per a compensació (kg CO2):
Absorcions cedides per a compensació (kg CO2):
Organitzacions que han adquirit aquestes absorcions per a compensació:

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

OBSERVACIONS

SOLICITUD D’INSCRIPCIÓ
___________________ [nom i llinatges], en representació de _________________, DECLAR que
les dades recollides i incorporades en aquesta sol·licitud són certes.
I SOL·LICIT la inscripció d’aquestes dades en la Secció 2. Projectes d’absorció de diòxid
de carboni del Registre balear de petjada de carboni.
Protecció de dades: en compliment del que disposen el Reglament general de
protecció de dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de
desembre de 2018), la conselleria competent en matèria de canvi climàtic us informa
que la informació obtinguda s’incorporarà a l’activitat de tractament de dades
personals, la finalitat de la qual és la constitució del Registre balear de petjada de
carboni.

ANNEX 4
Formulari de la SECCIÓ 3. COMPENSACIÓ DE PETJADA DE CARBONI
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (DIRECCIÓ
GENERAL D’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC)
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE BALEAR DE PETJADA DE CARBONI
Secció 3. Compensació de petjada de carboni
IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT QUE COMPENSA
Codi identificatiu del Registre balear de petjada de carboni:
Nom/Raó social de l’entitat:
Petjada de carboni inscrita que es vol compensar totalment o parcialment (kg CO 2-eq):
Any per compensar la PC:
kg CO2-eq que compensa:
% PC que compensa:
PROJECTE AMB QUAL COMPENSA
Indicau el tipus de projecte mitjançant el qual es compensa la petjada de carboni (o
part d’aquesta) de l’entitat i emplenau les dades segons el cas:
Projecte d’absorció d’emissions

Projecte de reducció d’emissions

Projecte d’absorció d’emissions
Codi d’identificació:
Nom del projecte:
Absorcions inscrites que genera el projecte (kg CO 2-eq) disponibles per a
compensació:
Projecte de reducció d’emissions
Codi d’identificació:
Nom del projecte:
Reduccions inscrites que genera el projecte (kg CO 2-eq) disponibles per a
compensació:
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

OBSERVACIONS

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
___________________ [nom i llinatges], en representació d _________________, DECLAR que
les dades recollides i incorporades en aquesta sol·licitud són certes.
I SOL·LICIT la inscripció de la compensació per la quantitat del projecte indicat en la
Secció 3. Compensació de petjada de carboni del Registre balear de petjada de
carboni.
Protecció de dades: en compliment del que disposen el Reglament general de
protecció de dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de
desembre de 2018), la conselleria competent en matèria de canvi climàtic us informa
que la informació obtinguda s’incorporarà a l’activitat de tractament de dades
personals, la finalitat de la qual és la constitució del Registre balear de petjada de
carboni.

ANNEX 5
Mesures suggerides per a reducció d’emissions
Àrea afectada

Mesura suggerida
Substitució de marcs i vidres
Reducció d’infiltracions a través de
portes i finestres

MILLORA DE L’ENVOLTANT

Aïllament de l’envoltant
Cobertes enjardinades
Instal·lació de cortines d’aire en
portes exteriors
Aprofitament de llum natural
Substitució de làmpades
incandescents per fluorescents de
baix consum
Substitució de làmpades halògenes
convencionals per làmpades
halògenes IRC

IL·LUMINACIÓ

Substitució de balasts
electromagnètics per balasts
electrònics en lluminàries
Instal·lació de detectors de presència
en zones d’ús esporàdic
Aprofitament de la llum natural
mitjançant sensors de llum
Zonificació de la il·luminació
Il·luminació amb llums LED
Substitució de làmpades de vapor de
mercuri en il·luminació exterior
Neteja regular de finestres i llums

CLIMATITZACIÓ

Instal·lació de panells solars tèrmics
Instal·lació
de
vàlvules
termostàtiques en radiadors
Regulació de
climatització

la

temperatura

de

Substitució de caldera per una altra
de més eficient

Ús de refredament
freecooling
Zonificació
climatitzar

de

les

gratuït
àrees

o
per

Aïllament de circuit de distribució de
climatització
Substitució de gasoil o carbó per
biomassa preferiblement o gas
natural
Optimització del rendiment de les
calderes i assegurar-ne el bon
manteniment
Instal·lació de cremadors modulants i
sensors d’oxigen
Substitució
de
radiadors
o
aerotermos elèctrics per bombes de
calor
Cobriment de condensadors exteriors
de refredadores i bombes de calor
Sistemes radiants
Recuperadors de calor
Instal·lació d’energia geotèrmica per
a la climatització d’edificis
Utilització de tendals i persianes
Regulació de l’aire condicionat a 26ºC
a l’estiu i 21ºC a l’hivern
EQUIPS

Ús de regletes múltiples amb
interruptor o endoll programable
Apagada dels aparells elèctrics quan
no s’usen
Instal·lació de variadors de velocitat
en motors
Ús de motors d’alta eficiència
Altres possibilitats d’estalvi en motors
Utilització d’eines informàtiques per a
la monitorització de consums
Instal·lació de panells solars tèrmics

Apagada de l’aire condicionat quan
no cal
Programació de revisions periòdiques
dels equips
Substitució d’equips per altres que
funcionin amb refrigerants de menor
PCG

GENERACIÓ ELÈCTRICA

Instal·lació
cogeneració

de

Instal·lació
fotovoltaics

de

Control de
refrigeració

la

sistemes
panells

de
solars

temperatura

de

Manteniment de les portes tancades
Evitar sobrecarregar les neveres
Evitar la proximitat dels equips de
refrigeració a fonts de calor
REFRIGERACIÓ

Compra
d’equips
energèticament
Deixar espai
ventilació

suficient

eficients
per

a

la

Control de les pèrdues (fuites) de
refrigerant
Instal·lació de cortines de plàstic a les
portes de les cambres frigorífiques
TRANSPORT

Foment de mitjans de transport més
respectuosos amb el medi ambient:
transport públic i/o bicicleta
Gestió de rutes
Renovació del parc de vehicles per
vehicles menys contaminants
Formació en tècniques de conducció
més eficient
Realització
de
les
periòdiques del vehicle

revisions

Canviar els pneumàtics i comprovarne regularment l’estat
Inflar els pneumàtics amb nitrogen

sec
Evitar càrregues innecessàries en el
vehicle
Revisar l’aerodinàmica del vehicle
Manteniment
instal·lacions

adequat

de

les

Instal·lació de sistemes de telegestió
energètica en els edificis
MESURES GENÈRIQUES

Incorporació de bones pràctiques
entre els empleats (substitució de
reunions
presencials
per
videoconferències,
vestimenta
adequada a la temperatura, etc.)

ANNEX 6
Indicadors d’activitat i d’emissions per sectors, subsectors i branques
d’activitat econòmica
Sector

ENERGIA

Subsector

Codi
CNAE
2009
351

kWh

kg CO2-eq/kWh

3512
3513
3514
3516

kWh
kWh
kWh
kWh

kg CO2-eq/kWh
kg CO2-eq/kWh
kg CO2-eq/kWh
kg CO2-eq/kWh

3518

kWh

kg CO2-eq/kWh

3519

kWh

kg CO2-eq/kWh

352

kg CO2-eq/m3

491

Metre
cúbic
Metre
cúbic
Metre
cúbic
Metre
cúbic
Passatger

4910

Passatger

492

493

Kg
Tona
Kg
Tona
Passatger

4931

Passatger

4932

Passatger

Altres tipus de transport
terrestre de passatgers ncaa
Transport de mercaderies per carretera i
servei de mudances
Transport de mercaderies per
carretera
Servei de mudances

4939

Passatger

494

Transport marítim de passatgers

501

Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Passatger

5010

Passatger

502

TEU
Contenido
r
TEU
Contenido
r
Passatger

Producció, transport i distribució
d’energia elèctrica
Transport d’energia elèctrica
Distribució d’energia elèctrica
Comerç d’energia elèctrica
Producció d’energia elèctrica
d’origen tèrmic convencional
Producció d’energia elèctrica
d’origen eòlic
Producció d’energia elèctrica
d’altres tipus
Producció de gas; distribució per
canonada de combustibles gasosos
Producció de gas
-

TRANSPORT

Distribució per canonada de
combustibles gasosos
Comerç de gas per canonada

Transport interurbà de passatgers per
ferrocarril
Transport interurbà de
passatgers per ferrocarril
Transport de mercaderies per ferrocarril
-

Transport de mercaderies per
ferrocarril
Altres tipus de transport terrestre de
passatgers
Transport terrestre urbà i
suburbà de passatgers
Transport en taxi
-

-

Transport marítim de
passatgers
Transport marítim de mercaderies

-

Transport marítim de
mercaderies

Transport aeri de passatgers

3521
3522
3523

4920

4941
4942

5020

511

Indicador
d’activitat

Indicador
d’emissions

kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/m3
kg
CO2-eq/passatger
kg
CO2-eq/passatger
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg
CO2-eq/passatger
kg
CO2-eq/passatger
kg
CO2-eq/passatger
kg
CO2-eq/passatger
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg
CO2-eq/passatger
kg
CO2-eq/passatger
kg CO2-eq/TEU
kg
CO2-eq/contenidor
kg CO2-eq/TEU
kg
CO2-eq/contenidor
kg
CO2-eq/passatger

-

INDÚSTRIES EXTRACTIVES

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
ALIMENTACIÓ

5110

Passatger

Transport aeri de mercaderies i transport
espacial
Transport aeri de mercaderies

512

Extracció de pedra, sorra i argila
Extracció de pedra ornamental i
per a la construcció, pedra
calcària, guix, creta i pissarra
Extracció de graves i sorres;
extracció d’argila i caolí
Indústries extractives ncaa
Extracció de minerals per a
productes químics i fertilitzants
Extracció de torba
Extracció de sal
Altres indústries extractives
ncaa
Processament i conservació de carn i
elaboració de productes carnis
Processament i conservació de
carn
Processament i conservació de
volateria
Elaboració de productes carnis i
de volateria
Processament i conservació de peix,
crustacis i mol·luscs
Processament i conservació de
peix, crustacis i mol·luscs
Fabricació de conserves de peix
Processament i conservació de fruites i
hortalisses
Processament i conservació de
patates
Elaboració de sucs de fruites i
hortalisses
Un altre tipus de processament
i conservació de fruites i
hortalisses
Fabricació d’olis i greixos vegetals i
animals
Fabricació de margarina i
greixos comestibles similars
Fabricació d’oli d’oliva
Fabricació d’altres olis i greixos

081
0811

Kg
Tona
Kg
Tona
Tona
Tona

kg
CO2-eq/passatger
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t

0812

Tona

kg CO2-eq/t

089
0891

Tona
Tona

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t

0892
0893
0899

Tona
Tona
Tona

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t

101

kg

kg CO2-eq/kg

1011

kg

kg CO2-eq/kg

1012

kg

kg CO2-eq/kg

1013

kg

kg CO2-eq/kg

102

kg

kg CO2-eq/kg

1021

kg

kg CO2-eq/kg

1022
103
1031

kg
Kg
Litre
kg

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/kg

1032

Litre

kg CO2-eq/l

1039

kg

kg CO2-eq/kg

104

Kg
Litre
kg

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/kg

Fabricació de productes lactis

105

Litre
Kg
Litre
Kg
Litre
Litre
kg
Kg
Litre
Kg
Unitat
Kg
Unitat
Kg
Unitat

kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut

-

Transport aeri de passatgers

Elaboració de gelats
Fabricació de formatges
Preparació de llet i altres
productes lactis
Fabricació de productes de fleca i de
pastes alimentàries
Fabricació de pa i de productes
de fleca i pastisseria frescs
Fabricació de galetes i
productes de fleca i pastisseria
de llarga durada

5121

1042
1043
1044

1052
1053
1054
107
1071
1072

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE BEGUDES

Fabricació de pastes
alimentàries, cuscús i productes
similars
Fabricació d’altres productes alimentaris
Fabricació de sucre
Fabricació de cacau, xocolata i
productes de confiteria
Elaboració de cafè, te i infusions
Elaboració d’espècies, salses i
condiments
Elaboració de menjars i plats
preparats
Elaboració de preparats
alimentaris homogeneïtzats i
aliments dietètics
Elaboració d’altres productes
alimentaris ncaa
Fabricació de productes per a
l’alimentació animal
Fabricació de productes per a
l’alimentació d’animals de
granja
Fabricació de productes per a
l’alimentació d’animals de
companyia
Fabricació de begudes

1073

kg

kg CO2-eq/kg

108
1081
1082

kg
kg
kg

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg

1083
1084

kg
kg

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg

1085

kg

kg CO2-eq/kg

1086

kg

kg CO2-eq/kg

1089

kg

kg CO2-eq/kg

109

kg

kg CO2-eq/kg

1091

kg

kg CO2-eq/kg

1092

kg

kg CO2-eq/kg

110

Litre
Ampolla

Destil·lació, rectificació i mescla
de begudes alcohòliques
Elaboració de vins

1101

Litre

kg CO2-eq/l
kg
CO2-eq/ampolla
kg CO2-eq/l

1102

Litre
Ampolla

1103

Litre
Ampolla

1104

Litre
Ampolla

-

Elaboració de sidra i altres
begudes fermentades a partir
de fruites
Elaboració d’altres begudes no
destil·lades, procedents de la
fermentació
Fabricació de cervesa

1105

Litre

kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/
ampolla
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/
ampolla
kg CO2-eq/l
kg
CO2-eq/ampolla
kg CO2-eq/l

-

Fabricació de malt

1106

Litre

kg CO2-eq/l

1107

Litre
Ampolla

kg CO2-eq/l
kg
CO2-eq/ampolla

131
1310

Metre
Metre

kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m

132
1320
133
1330
139
1391
1392

Metre
Metre
Metre
Metre
Metre
Unitat
Unitat
Unitat

kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

1393
1394

Unitat
Metre

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m

-

-

-

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
INDÚSTRIES TÈXTILS

Fabricació de begudes no
alcohòliques; producció
d’aigües minerals i altres tipus
d’aigües embotellades
Preparació i filatura de fibres tèxtils
Preparació i filatura de fibres
tèxtils
Fabricació de teixits tèxtils
Fabricació de teixits tèxtils
Acabament de tèxtils
Acabament de tèxtils
Fabricació d’altres productes tèxtils
-

-

Fabricació de teixits de punt
Fabricació d’articles
confeccionats amb tèxtils,
excepte la roba de vestir
Fabricació de catifes i moquetes
Fabricació de cordes, cordills,

caramells i xarxes
Fabricació de teles no teixides i
articles confeccionats amb
aquestes teles, excepte la roba
de vestir
Fabricació d’altres productes
tèxtils d’ús tècnic i industrial
Fabricació d’altres productes
tèxtils ncaa
Confecció de peces de vestir, excepte de
pelleteria
Confecció de peces de vestir de
cuir
Confecció de roba de treball
Confecció d’altres peces de
vestir exteriors
Confecció de roba interior
Confecció d’altres tipus de
peces de vestir i accessoris
Fabricació d’articles de pelleteria
Fabricació d’articles de
pelleteria
Confecció de roba de vestir de punt
-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
CONFECCIÓ DE PECES DE
VESTIR

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL
CALÇAT

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
INDÚSTRIA DE LA FUSTA I
EL SURO, EXCEPTE MOBLES;
CISTELLERIA I ESPARTERIA

Confecció de calceteria
Confecció d’altres articles de
vestir de punt
Preparació, adob i acabament del cuir;
fabricació d’articles de marroquineria i
viatge; guarnicioneria i talabarderia;
preparació i tenyida de pells
Preparació, adob i acabament
del cuir; preparació i tenyida de
pells
Fabricació d’articles de
marroquineria i viatge;
guarnicioneria i talabarderia
Fabricació de calçat
Fabricació de calçat
Serrada i planejament de la fusta
Serrada i planejament de la
fusta
Fabricació de productes de fusta, suro,
cistelleria i esparteria
-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
INDÚSTRIES DEL PAPER

Fabricació de fulloles i taulers
de fusta
Fabricació de terres de fusta

Fabricació d’altres estructures
de fusta i peces de fusteria i
ebenisteria per a la construcció
Fabricació d’envasos i
embalatges de fusta
Fabricació d’altres productes de
fusta; fabricació de productes
de suro, cistelleria i esparteria
Fabricació de pasta de paper, paper i
cartó
Fabricació de pasta de paper
Fabricació de paper i de cartó
Fabricació d’articles de paper i de cartó

1395

Metre
Unitat

kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut

1396

141

Metre
Unitat
Metre
Unitat
Unitat

kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

1411

Unitat

kg CO2-eq/ut

1412
1413

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

1414
1419

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

142
1420

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

143

Parell
Unitat
Parell
Unitat

kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/ut

151

Peu
quadrat
Unitat

kg CO2-eq/peu2
kg CO2-eq/ut

1511

Peu
quadrat

kg CO2-eq/peu2

1512

Unitat

kg CO2-eq/ut

152
1520
161
1610

Parell
Parell
Tona
Tona

kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t

162

kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut

1623

Metre
quadrat
Unitat
Metre
quadrat
Metre
quadrat
Unitat

1624

Unitat

kg CO2-eq/ut

1629

Unitat

kg CO2-eq/ut

171

Tona

kg CO2-eq/t

1711
1712
172

Tona
Tona
Unitat

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/ut

1399

1431
1439

1621
1622

kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut

-

-

-

Fabricació de paper i de cartó
ondulats; fabricació d’envasos i
embalatges de paper i de cartó
Fabricació d’articles de paper i
de cartó per a ús domèstic,
sanitari i higiènic
Fabricació d’articles de
papereria
Fabricació de papers pintats

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES. ARTS
GRÀFIQUES I
REPRODUCCIÓ DE SUPORTS
ENREGISTRATS

Fabricació d’altres articles de
paper i de cartó
Arts gràfiques i serveis que s’hi
relacionen

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
INDÚSTRIES QUÍMIQUES

Arts gràfiques i serveis que s’hi
relacionen
Altres activitats d’impressió i
arts gràfiques
Serveis de preimpressió i
preparació de suports
Enquadernació i serveis que s’hi
relacionen

Fabricació de productes químics bàsics,
composts nitrogenats, fertilitzants,
plàstics i cautxú sintètic en formes
primàries
Fabricació de gasos industrials
-

1721

Metre
Unitat

kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut

1722

Unitat

kg CO2-eq/ut

1723

Unitat

kg CO2-eq/ut

1724

Unitat
Metre
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut

181

Impressió
Enquader
nació

1811

Impressió

1812

Impressió

1813

Impressió

1814

Enquader
nació

201

Tona
Metre
cúbic

kg
CO2-eq/impressió
kg
CO2-eq/enquader
nació
kg
CO2-eq/impressió
kg
CO2-eq/impressió
kg
CO2-eq/impressió
kg
CO2-eq/enquader
nació
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/m3

2011

Metre
cúbic
Tona

kg CO2-eq/m3

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/m3

2016

Tona
Metre
cúbic
Tona
Metre
cúbic
Tona
Metre
cúbic
Tona

2017

Tona

kg CO2-eq/t

202

Tona
Metre
cúbic
Tona
Metre
cúbic
Metre
cúbic
Litre
Metre
cúbic
Litre

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/m3

Unitat

kg CO2-eq/ut

1729

Fabricació de colorants i
pigments
Fabricació d’altres productes
bàsics de química inorgànica

2012

-

Fabricació d’altres productes
bàsics de química orgànica

2014

-

Fabricació de fertilitzants i
composts nitrogenats

2015

-

-

Fabricació de plàstics en formes
primàries
Fabricació de cautxú sintètic en
formes primàries
Fabricació de plaguicides i altres
productes agroquímics
-

Fabricació de plaguicides i
altres productes agroquímics

Fabricació de pintures, vernissos i
revestiments similars; tintes d’impremta i
màstics
Fabricació de pintures,
vernissos i revestiments
similars; tintes d’impremta i
màstics
Fabricació de sabons, detergents i altres

2013

2020

203

2030

204

kg CO2-eq/t

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/t

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/l

articles de neteja i abrillantament;
fabricació de perfums i productes de
cosmètica
Fabricació de sabons,
detergents i altres articles de
neteja i abrillantament
Fabricació de perfums i
productes de cosmètica
Fabricació d’altres productes químics
-

Fabricació d’explosius
Fabricació de coles
Fabricació d’olis essencials

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE
PRODUCTES FARMACÈUTICS

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE
PRODUCTES DE CAUTXÚ I
PLÀSTICS

Fabricació d’altres productes
químics ncaa
Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Fabricació de fibres artificials i
sintètiques
Fabricació de productes farmacèutics de
base
Fabricació de productes
farmacèutics de base
Fabricació d’especialitats farmacèutiques
Fabricació d’especialitats
farmacèutiques
Fabricació de productes de cautxú

-

kg CO2-eq/l

2041

Unitat
Litre

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/l

2042

Litre

kg CO2-eq/l

205

206
2060

Tona
Litre
Tona
Tona
Tona
Litre
Tona
Litre
Metre
Metre

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m

211

Unitat

kg CO2-eq/ut

2110

Unitat

kg CO2-eq/ut

212
2120

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

221

Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut

Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Metre
quadrat
Unitat
Tona
Kg
Metre
quadrat
Unitat
Tona

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut

2051
2052
2053
2059

Fabricació de pneumàtics i
cambres de cautxú;
reconstrucció i recautxutatge
de pneumàtics
Fabricació d’altres productes de
cautxú

2211

-

Fabricació de productes de
plàstic

222

-

Fabricació de plaques, fulls,
tubs i perfils de plàstic

2221

-

Fabricació d’envasos i
embalatges de plàstic

2222

-

Fabricació de productes de
plàstic per a la construcció

2223

-

Fabricació d’altres productes de
plàstic

2229

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ D’ALTRES
PRODUCTES MINERALS NO
METÀL·LICS

Litre

Fabricació de vidre i productes de vidre

2219

231

-

Fabricació de vidre pla

2311

-

Manipulació i transformació del

2312

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t

vidre pla

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut

2332

Kg
Metre
quadrat
Unitat
Tona
Kg
Metre
quadrat
Unitat
Tona
Kg
Metre
quadrat
Unitat
Tona
Kg
Metre
quadrat
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Metre
quadrat
Unitat
Metre
quadrat
Unitat
Unitat

234
2341

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

2342

Unitat

kg CO2-eq/ut

2343

Unitat

kg CO2-eq/ut

2344

Unitat

kg CO2-eq/ut

2349

Unitat

kg CO2-eq/ut

235
2351
2352
236

Tona
Tona
Tona
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t

-

Fabricació de vidre buit

2313

-

Fabricació de fibra de vidre

2314

-

Fabricació i manipulació d’altres
vidres, inclòs el vidre tècnic

2319

Fabricació de productes ceràmics
refractaris
-

Fabricació de productes
ceràmics refractaris

Fabricació de productes ceràmics per a la
construcció
-

Fabricació de rajoles de
València i rajoles de ceràmica

-

Fabricació de maons, teules i
productes de terra cuita per a la
construcció
Fabricació d’altres productes ceràmics
Fabricació d’articles ceràmics
d’ús domèstic i ornamental
Fabricació d’aparells sanitaris
ceràmics
Fabricació d’aïlladors i peces
aïllants de material ceràmic
Fabricació d’altres productes
ceràmics d’ús tècnic
Fabricació d’altres productes
ceràmics
Fabricació de ciment, calç i guix
Fabricació de ciment
Fabricació de calç i guix
Fabricació d’elements de formigó, ciment
i guix

232

2320

233

2331

-

Fabricació d’elements de
formigó per a la construcció

2361

-

Fabricació d’elements de guix
per a la construcció

2362

-

Fabricació de formigó fresc

2363

-

Fabricació de morter

2364

-

Fabricació de fibrociment

2365

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

-

Fabricació d’altres productes de
formigó, guix i ciment
Tallament i acabament de la pedra
-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
METAL·LÚRGIA;
FABRICACIÓ DE
PRODUCTES DE FERRO,
ACER I FERROALIATGES

Tallament i acabament de la
pedra
Fabricació de productes abrasius i
productes minerals no metàl·lics ncaa
Fabricació de productes
abrasius
Fabricació d’altres productes
minerals no metàl·lics ncaa
Fabricació de productes bàsics de ferro,
acer i ferroaliatges
-

Fabricació de productes bàsics
de ferro, acer i ferroaliatges

Fabricació de tubs, canonades, perfils
buits i els seus accessoris, d’acer

-

Fabricació de tubs, canonades,
perfils buits i els seus
accessoris, d’acer

Fabricació d’altres productes de primera
transformació de l’acer

2369
237
2370
239
2391
2399
241

2410

242

2420

243

-

Estiratge en fred

2431

-

Laminatge en fred

2432

-

Producció de perfils en fred
amb conformació per
doblegament

2433

-

Trefilatge en fred

2434

Producció de metalls preciosos i d’altres
metalls no ferris
Producció de metalls preciosos

244
2441

-

Producció d’alumini

2442

-

Producció de plom, zinc i estany

2443

-

Producció de coure

2444

-

Producció d’altres metalls no

2445

Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Unitat
Tona
Kg
Metre
Unitat
Tona
Kg
Metre
Unitat
Tona
Kg
Metre
Metre
quadrat
Unitat
Tona
Kg
Metre
Unitat
Tona
Kg
Metre
quadrat
Unitat
Tona
Kg
Metre
quadrat
Unitat
Tona
Kg
Metre
Unitat
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t

ferris
Processament de combustibles
nuclears
Fosa de metalls
-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE
PRODUCTES METÀL·LICS,
EXCEPTE MAQUINÀRIA I
EQUIPS

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut

252

Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Tona
Kg
Metre
Metre
quadrat
Unitat
Metre
Metre
quadrat
Unitat
Metre
Metre
quadrat
Unitat
Unitat

2521

Unitat

kg CO2-eq/ut

2529

Unitat

kg CO2-eq/ut

253

Unitat

kg CO2-eq/ut

2530

Unitat

kg CO2-eq/ut

254
2540
255

Unitat
Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

2550

Unitat

kg CO2-eq/ut

256

Tona
Kg

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg

2561

257

Tona
Kg
Tona
Kg
Unitat

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut

2571

Unitat

kg CO2-eq/ut

2572

Unitat

kg CO2-eq/ut

2573
259
2591

Unitat
Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

2592

Unitat

kg CO2-eq/ut

2446
245

-

Fosa de ferro

2451

-

Fosa d’acer

2452

-

Fosa de metalls lleugers

2453

-

Fosa d’altres metalls no ferris

2454

Fabricació d’elements metàl·lics per a la
construcció

251

-

Fabricació d’estructures
metàl·liques i els seus
components

2511

-

Fabricació de tancaments
metàl·lics

2512

Fabricació de cisternes, grans dipòsits i
contenidors de metall
Fabricació de radiadors i
calderes per a calefacció central
Fabricació d’altres cisternes,
grans dipòsits i contenidors de
metall
Fabricació de generadors de vapor,
excepte calderes de calefacció central
Fabricació de generadors de
vapor, excepte calderes de
calefacció central
Fabricació d’armes i municions
Fabricació d’armes i municions
Forja, estampació i embotició de metalls;
pulverimetal·lúrgia
Forja, estampació i embotició
de metalls; pulverimetal·lúrgia
Tractament i revestiment de metalls;
enginyeria mecànica general per compte
d’altri
Tractament i revestiment de
metalls
Enginyeria mecànica general
per compte d’altri
Fabricació d’articles de ganiveteria i
coberts, eines i ferreteria
Fabricació d’articles de
ganiveteria i coberts
Fabricació de panys i
ferramentes
Fabricació d’eines
Fabricació d’altres productes metàl·lics
Fabricació de bidons i tonells de
ferro o acer
Fabricació d’envasos i
embalatges metàl·lics lleugers

2562

kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE
PRODUCTES INFORMÀTICS,
ELECTRÒNICS I ÒPTICS

Fabricació de productes de
filferro, cadenes i molles
Fabricació de perns i cargols
Fabricació d’altres productes
metàl·lics ncaa
Fabricació de components electrònics i
circuits impresos acoblats
Fabricació de components
electrònics
Fabricació de circuits impresos
acoblats
Fabricació d’ordinadors i equips perifèrics
-

Fabricació d’ordinadors i equips
perifèrics
Fabricació d’equips de telecomunicacions
-

Fabricació d’equips de
telecomunicacions
Fabricació de productes electrònics de
consum
Fabricació de productes
electrònics de consum
Fabricació d’instruments i aparells de
mesura, verificació i navegació; fabricació
de rellotges
Fabricació d’instruments i
aparells de mesura, verificació i
navegació
Fabricació de rellotges
Fabricació d’equips de radiació,
electromèdics i electroterapèutics
Fabricació d’equips de radiació,
electromèdics i
electroterapèutics
Fabricació d’instruments d’òptica i
d’equips fotogràfics
Fabricació d’instruments
d’òptica i d’equips fotogràfics
Fabricació de suports magnètics i òptics
-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE MATERIALS
I EQUIPS ELÈCTRICS

Fabricació de suports
magnètics i òptics
Fabricació de motors, generadors i
transformadors elèctrics, i d’aparells de
distribució i control elèctrics
Fabricació de motors,
generadors i transformadors
elèctrics
Fabricació d’aparells de
distribució i control elèctrics
Fabricació de piles i acumuladors
elèctrics
Fabricació de piles i
acumuladors elèctrics
Fabricació de cables i dispositius de
cablatge
Fabricació de cables de fibra
òptica
Fabricació d’altres fils i cables
electrònics i elèctrics
Fabricació de dispositius de

2593

Unitat

kg CO2-eq/ut

2594
2599

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

261

Unitat

kg CO2-eq/ut

2611

Unitat

kg CO2-eq/ut

2612

Unitat

kg CO2-eq/ut

262

Unitat

kg CO2-eq/ut

2620

Unitat

kg CO2-eq/ut

263

Unitat

kg CO2-eq/ut

2630

Unitat

kg CO2-eq/ut

264

Unitat

kg CO2-eq/ut

2640

Unitat

kg CO2-eq/ut

265

Unitat

kg CO2-eq/ut

2651

Unitat

kg CO2-eq/ut

2652
266

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

2660

Unitat

kg CO2-eq/ut

267

Unitat

kg CO2-eq/ut

2670

Unitat

kg CO2-eq/ut

268

Unitat

kg CO2-eq/ut

2680

Unitat

kg CO2-eq/ut

271

Unitat

kg CO2-eq/ut

2711

Unitat

kg CO2-eq/ut

2712

Unitat

kg CO2-eq/ut

272

Unitat

kg CO2-eq/ut

2720

Unitat

kg CO2-eq/ut

273

Unitat
Metre
Unitat
Metre
Unitat
Metre
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/ut

2731
2732
2733

cablatge
Fabricació de llums i aparells elèctrics
d’il·luminació
Fabricació de llums i aparells
elèctrics d’il·luminació
Fabricació d’aparells domèstics

274

Unitat

kg CO2-eq/ut

2740

Unitat

kg CO2-eq/ut

275

Unitat

kg CO2-eq/ut

2751

Unitat

kg CO2-eq/ut

2752

Unitat

kg CO2-eq/ut

279

Unitat

kg CO2-eq/ut

2790

Unitat

kg CO2-eq/ut

281

Unitat

kg CO2-eq/ut

Fabricació de motors i turbines,
excepte els destinats a
aeronaus, vehicles automòbils i
ciclomotors
Fabricació d’equips de
transmissions hidràuliques i
pneumàtiques
Fabricació d’altres bombes i
compressors
Fabricació de vàlvules i aixetes

2811

Unitat

kg CO2-eq/ut

2812

Unitat

kg CO2-eq/ut

2813

Unitat

kg CO2-eq/ut

2814

Unitat

kg CO2-eq/ut

Fabricació de coixinets,
engranatges i òrgans mecànics
de transmissió
Fabricació d’un altre tipus de maquinària
d’ús general
Fabricació de forns i cremadors

2815

Unitat

kg CO2-eq/ut

282

Unitat

kg CO2-eq/ut

2821

Unitat

kg CO2-eq/ut

2822

Unitat

kg CO2-eq/ut

2823

Unitat

kg CO2-eq/ut

2824

Unitat

kg CO2-eq/ut

2825

Unitat

kg CO2-eq/ut

2829

Unitat

kg CO2-eq/ut

283

Unitat

kg CO2-eq/ut

2830

Unitat

kg CO2-eq/ut

284

Unitat

kg CO2-eq/ut

2841

Unitat

kg CO2-eq/ut

2849

Unitat

kg CO2-eq/ut

289

Unitat

kg CO2-eq/ut

2891

Unitat

kg CO2-eq/ut

2892

Unitat

kg CO2-eq/ut

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE
MAQUINÀRIA I EQUIPS
NCAA

Fabricació d’aparells
electrodomèstics
Fabricació d’aparells domèstics
no elèctrics
Fabricació d’altres tipus de materials i
equips elèctrics
Fabricació d’altres tipus de
materials i equips elèctrics
Fabricació de maquinària d’ús general
-

-

-

-

Fabricació de maquinària
d’elevació i manipulació
Fabricació de màquines i equips
d’oficina, excepte equips
informàtics
Fabricació d’eines elèctriques
manuals
Fabricació de maquinària de
ventilació i refrigeració no
domèstica
Fabricació d’altre tipus de
maquinària d’ús general ncaa
Fabricació de maquinària agrària i
forestal
Fabricació de maquinària
agrària i forestal
Fabricació de màquines eina per treballar
els metalls, i altres màquines eina
Fabricació de màquines eina
per treballar els metalls
Fabricació d’altres tipus de
màquines eina
Fabricació d’altres tipus de maquinària
per a usos específics
Fabricació de maquinària per a
les indústries metal·lúrgiques
Fabricació de maquinària per a

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES.
FABRICACIÓ DE MOBLES

les indústries extractives i de la
construcció
Fabricació de maquinària per a
les indústries de l’alimentació,
begudes i tabac
Fabricació de maquinària per a
les indústries tèxtils, de la
confecció i del cuir
Fabricació de maquinària per a
les indústries del paper i del
cartó
Fabricació de maquinària per a
les indústries del plàstic i del
cautxú
Fabricació d’altres tipus de
maquinària per a usos
específics ncaa
Fabricació de mobles
Fabricació de mobles d’oficina i
d’establiments comercials
Fabricació de mobles de cuina

2893

Unitat

kg CO2-eq/ut

2894

Unitat

kg CO2-eq/ut

2895

Unitat

kg CO2-eq/ut

2896

Unitat

kg CO2-eq/ut

2899

Unitat

kg CO2-eq/ut

310
3101

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

3102

Unitat

kg CO2-eq/ut

Fabricació de matalassos
Fabricació d’altres tipus de
mobles
Fabricació d’articles de joieria, bijuteria i
similars
Fabricació de monedes
Fabricació d’articles de joieria i
articles similars
Fabricació d’articles de bijuteria
i articles similars
Fabricació d’instruments musicals
Fabricació d’instruments
musicals
Fabricació d’articles d’esport
Fabricació d’articles d’esport

3103
3109

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

321

Unitat

kg CO2-eq/ut

3211
3212

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

3213

Unitat

kg CO2-eq/ut

322
3220

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

323
3230

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

Fabricació de jocs i joguines
Fabricació de jocs i joguines

324
3240

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

Fabricació d’instruments i
subministraments mèdics i odontològics
Fabricació d’instruments i
subministraments mèdics i
odontològics
Indústries manufactureres diverses ncaa
Fabricació d’escombres, brotxes
i raspalls
Altres indústries
manufactureres diverses ncaa
Conreus no perennes

325

Unitat

kg CO2-eq/ut

3250

Unitat

kg CO2-eq/ut

329
3291

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

3299

Unitat

kg CO2-eq/ut

011

Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

-

INDÚSTRIES
MANUFACTURERES. ALTRES
INDÚSTRIES

AGRICULTURA,
RAMADERIA, CAÇA I
SERVEIS QUE S’HI
RELACIONEN

-

Conreu de cereals (excepte
arròs), lleguminoses i llavors
oleaginoses

0111

-

Conreu d’arròs

0112

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

-

Conreu d’hortalisses, arrels i
tubercles

0113

-

Conreu de canya de sucre

0114

-

Conreu de tabac

0115

-

Conreu de plantes per a fibres
tèxtils

0116

-

Altres conreus no perennes

0119

Conreus perennes

012

-

Conreu de vinya

0121

-

Conreu de fruites tropicals i
subtropicals

0122

-

Conreu de cítrics

0123

-

Conreu de fruites amb os i amb
llavors

0124

-

Conreu d’altres arbres i arbusts
fruiters i fruita seca

0125

-

Conreu de fruits oleaginosos

0126

-

Conreu de plantes per a
begudes

0127

-

Conreu d’espècies, plantes
aromàtiques, medicinals i
farmacèutiques

0128

-

Altres conreus perennes

0129

Producció ramadera

014

de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Unitat de

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha

kg CO2-eq/ut

-

0161

Activitat

kg CO2-eq/activitat

0162

Activitat

kg CO2-eq/activitat

0163

Activitat

kg CO2-eq/activitat

0164

Activitat

kg CO2-eq/activitat

017

Peça
capturada
Peça
capturada
Projecte
Hectàrea

kg CO2-eq/peça

0141

-

Avicultura

0147

-

Altres explotacions de bestiar

0149

-

Producció agrícola combinada amb la
producció ramadera

-

SILVICULTURA I
EXPLOTACIÓ FORESTAL

016

bestiar
Unitat de
bestiar
Unitat de
bestiar
Unitat de
bestiar
Unitat de
bestiar
Unitat de
bestiar
Unitat de
bestiar
Unitat de
bestiar
Unitat de
bestiar
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Unitat de
bestiar
Kg de
producte
Hectàrea
de conreu
Unitat de
bestiar
Activitat

Explotació de bestiar boví per a
la producció de llet
Explotació d’un altre tipus de
bestiar boví i búfals
Explotació de cavalls i altres
equins
Explotació de camells i altres
camèlids
Explotació de bestiar oví i
cabrum
Explotació de bestiar porcí

Producció agrícola combinada
amb la producció ramadera

Activitats de suport a l’agricultura,
ramaderia i preparació posterior a la
collita
Activitats de suport a
l’agricultura
Activitats de suport a la
ramaderia
Activitats de preparació
posterior a la collita
Activitats de tractament de
llavors per a la reproducció
Caça, captura d’animals i activitats dels
serveis que s’hi relacionen
Caça, captura d’animals i
serveis que s’hi relacionen
Silvicultura i altres activitats forestals

-

Silvicultura i altres activitats
forestals

Explotació de la fusta
-

0142
0143
0144
0145
0146

015

0150

0170
021

0210

Projecte
Hectàrea

022

Tona
Hectàrea
Tona
Hectàrea
Kg de
producte
Kg de
producte

Explotació de la fusta

0220

Recol·lecció de productes forestals
silvestres, excepte la fusta
Recol·lecció de productes
forestals silvestres, excepte la
fusta
Serveis de suport a la silvicultura
Serveis de suport a la
silvicultura

023
0230

024
0240

Servei
Servei

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha
kg CO2-eq/ut

kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ha
kg CO2-eq/ut

kg CO2-eq/activitat

kg CO2-eq/peça
kg
CO2-eq/projecte
kg CO2-eq/ha
kg
CO2-eq/projecte
kg CO2-eq/ha
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/ha
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/ha
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg

kg CO2-eq/servei
kg CO2-eq/servei

PESCA I AQÜICULTURA

CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA

Pesca

-

Pesca marítima

0311

-

Pesca en aigua dolça

0312

Aqüicultura

032

-

Aqüicultura marina

0321

-

Aqüicultura en aigua dolça

0322

Captació, depuració i distribució d’aigua

-

RECOLLIDA I TRACTAMENT
D’AIGÜES RESIDUALS

Captació, depuració i distribució
d’aigua

Recollida i tractament d’aigües residuals

-

RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ DE RESIDUS;
VALORITZACIÓ

031

Recollida i tractament d’aigües
residuals

Recollida de residus
-

-

-

kg CO2-eq/peça
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ peça
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/peça
kg CO2-eq/kg

Metre
cúbic
aigua

kg CO2-eq/m3

Metre
cúbic
aigua

kg CO2-eq/m3

Metre
cúbic
aigua

kg CO2-eq/m3

Metre
cúbic
aigua

kg CO2-eq/m3

Tona

kg CO2-eq/t

Tona

kg CO2-eq/t

Tona

kg CO2-eq/t

Tona

kg CO2-eq/t

Tona

kg CO2-eq/t

Tona

kg CO2-eq/t

Tona

kg CO2-eq/t

Tona

kg CO2-eq/t

370

3700

381

Recollida de residus perillosos

3812
382

Tractament i eliminació de
residus no perillosos

3821

Tractament i eliminació de
residus perillosos

3822

Separació i classificació de
materials

Peça
Kg peix
Kg marisc
Peça
Kg peix
Kg marisc
Peça
Kg peix

3600

3811

Valorització

kg CO2-eq/peça
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/peça
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/peça
kg CO2-eq/kg

360

Recollida de residus no
perillosos

Tractament i eliminació de residus

Peça
Kg peix
Kg marisc
Peça
Kg peix
Kg marisc
Peça
Kg peix

383
3831

CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS

Valorització de materials ja
classificats

Promoció immobiliària

-

Promoció immobiliària

Construcció d’edificis

ENGINYERIA CIVIL

3832
411

4110

412

-

Construcció d’edificis
residencials

4121

-

Construcció d’edificis no
residencials

4122

Construcció de carreteres i vies fèrries,
ponts i túnels

421

-

Construcció de carreteres i
autopistes

4211

-

Construcció de vies fèrries de
superfície i subterrànies

4212

-

Construcció de ponts i túnels

4213

Construcció de xarxes

422

-

Construcció de xarxes per a
fluids

4221

-

Construcció de xarxes
elèctriques i de
telecomunicacions

4222

Tona

kg CO2-eq/t

€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Contracte
Km
construït
Projecte
€ facturat
Obra
Contracte
Km
construït
Projecte
€ facturat
Obra
Contracte
Km
construït
Projecte
€ facturat
Obra
Contracte
Km
construït
Projecte
€ facturat
Obra
Contracte
Km
construït
Projecte
€ facturat
Obra
Contracte
Km
construït
Projecte
€ facturat
Obra
Contracte
Km
construït
Projecte

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/km
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/km
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/km
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/km
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/km
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/km
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/km
kg CO2-eq/proj

Construcció d’altres projectes
d’enginyeria civil

ACTIVITATS DE
CONSTRUCCIÓ
ESPECIALITZADA

429

-

Obres hidràuliques

4291

-

Construcció d’altres projectes
d’enginyeria civil ncaa

4299

Demolició i preparació de terrenys

431

-

Demolició

4311

-

Preparació de terrenys

4312

-

Perforacions i sondatges

4313

Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i
altres instal·lacions en obres de
construcció
Instal·lacions elèctriques

-

-

Lampisteria, instal·lacions de
sistemes de calefacció i aire
condicionat
Altres instal·lacions en obres de
construcció

Acabament d’edificis

432

4321

4322

4329

433

-

Arrebossat

4331

-

Instal·lació de fusteria

4332

-

Revestiment de terres i parets

4333

-

Pintura i vidrieria

4334

-

Altres treballs d’acabament
d’edificis

4339

Altres activitats de construcció
especialitzada

439

-

Construcció de cobertes

4391

-

Altres activitats de construcció
especialitzada ncaa

4399

€ facturat
Obra
Contracte
Projecte
€ facturat
Obra
Contracte
Projecte
€ facturat
Obra
Contracte
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra
Projecte
€ facturat
Obra

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/cont
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/obra

VENDA I REPARACIÓ DE
VEHICLES DE MOTOR I
MOTOCICLETES

Venda de vehicles de motor
-

Venda d’automòbils i vehicles
de motor lleugers
Venda d’altres vehicles de
motor
Manteniment i reparació de vehicles de
motor
-

Manteniment i reparació de
vehicles de motor

Comerç de recanvis i accessoris de
vehicles de motor
Comerç a l’engròs de recanvis i
accessoris de vehicles de motor
Comerç al detall de recanvis i
accessoris de vehicles de motor
Venda, manteniment i reparació de
motocicletes i dels seus recanvis i
accessoris

-

COMERÇ A L’ENGRÒS I
INTERMEDIARIS DEL
COMERÇ, EXCEPTE
VEHICLES DE MOTOR I
MOTOCICLETES

Venda, manteniment i
reparació de motocicletes i dels
seus recanvis i accessoris

Intermediaris de comerç

Projecte
€ facturat
Vehicle
€ facturat
Vehicle
€ facturat
Vehicle
€ facturat
Pas taller
Projecte
€ facturat
Pas taller
Projecte
€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat
€ facturat
Motociclet
a
Pas taller
Projecte
Unitat
€ facturat
Motociclet
a
Pas taller
Projecte
Unitat
€ facturat
Tona
kg
Litre
Unitat
Parell
Metre
Peu
quadrat
€ facturat
Tona
kg
Litre
Unitat
Metre
€ facturat
Tona
kg
Litre
€ facturat
Tona
kg
€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/veh
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/veh
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/veh
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/pas
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/pas
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/moto
kg CO2-eq/pas
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/ut

4615

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4616

€ facturat
Unitat
Parell

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par

451
4511
4519
452

4520

453
4531
4532
454

4540

461

-

Intermediaris del comerç de
primeres matèries agràries,
animals vius, primeres matèries
tèxtils i productes
semielaborats

4611

-

Intermediaris del comerç de
combustibles, minerals, metalls
i productes químics industrials

4612

-

Intermediaris del comerç de la
fusta i materials de construcció

4613

-

Intermediaris del comerç de
maquinària, equips industrials,
embarcacions i aeronaus
Intermediaris del comerç de
mobles, articles per a la llar i
ferreteria
Intermediaris de comerç de
tèxtils, peces de vestir, calçat i
articles de cuir

4614

-

-

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/moto
kg CO2-eq/pas
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/peu2
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

-

Intermediaris del comerç de
productes alimentaris, begudes
i tabac

4617

-

Intermediaris del comerç
especialitzat en la venda
d’altres productes específics

4618

-

Intermediaris del comerç de
productes diversos

4619

Comerç a l’engròs de primeres matèries
agràries i d’animals vius

-

-

Comerç a l’engròs de cereals,
tabac en brut, llavors i aliments
per al bestiar
Comerç a l’engròs de flors i
plantes
Comerç a l’engròs d’animals
vius
Comerç a l’engròs de cuirs i
pells

Comerç a l’engròs de productes
alimentaris, begudes i tabac

462

4621

4622
4623
4624

463

-

Comerç a l’engròs de fruites i
hortalisses

4631

-

Comerç a l’engròs de carn i
productes carnis

4632

-

Comerç a l’engròs de productes
lactis, ous, olis i greixos
comestibles

4633

-

Comerç a l’engròs de begudes

4634

-

Comerç a l’engròs de productes
del tabac

4635

-

Comerç a l’engròs de sucre,
xocolata i confiteria

4636

-

Comerç a l’engròs de cafè, te,

4637

Metre
Peu
quadrat
€ facturat
Tona
kg
Litre
Unitat
€ facturat
Tona
kg
Litre
Unitat
€ facturat
Tona
kg
Litre
Unitat
€ facturat
Tona
kg
Unitat
Peu
quadrat
€ facturat
Tona
kg
€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat
Peu
quadrat
€ facturat
Tona
kg
Litre
Unitat
€ facturat
Tona
kg
€ facturat
Tona
kg
€ facturat
Tona
kg
Litre
Unitat
€ facturat
Litre
Unitat
€ facturat
Tona
kg
Unitat
€ facturat
Tona
kg
€ facturat

kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/peu2
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/peu2
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/peu2
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/€

cacau i espècies

Tona
kg
€ facturat
Tona
kg
Unitat
€ facturat
Tona
kg
Litre
Unitat
€ facturat
Unitat
Par
Metre
€ facturat
Metre
€ facturat
Unitat
Parell
€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4651

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4652

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

466

€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

€ facturat
Unitat
€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4664

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4665

€ facturat
Unitat
€ facturat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€

-

Comerç a l’engròs de peix i
marisc i altres productes
alimentaris

4638

-

Comerç a l’engròs, no
especialitzat, de productes
alimentaris, begudes i tabac

4639

Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic

464

-

Comerç a l’engròs de tèxtils

4641

-

Comerç a l’engròs de peces de
vestir i calçat

4642

-

Comerç a l’engròs d’aparells
electrodomèstics
Comerç a l’engròs de
porcellana, cristalleria i articles
de neteja
Comerç a l’engròs de productes
de perfumeria i cosmètica
Comerç a l’engròs de productes
farmacèutics
Comerç a l’engròs de mobles,
catifes i aparells d’il·luminació
Comerç a l’engròs de rellotges i
joieria
Comerç a l’engròs d’altres
articles d’ús domèstic
Comerç a l’engròs d’equips per a les
tecnologies de la informació i les
comunicacions
Comerç a l’engròs d’ordinadors,
equips perifèrics i programes
informàtics
Comerç a l’engròs d’equips
electrònics i de
telecomunicacions i els seus
components
Comerç a l’engròs d’una altra
maquinària, equips i subministraments
Comerç a l’engròs de
maquinària, equips i
subministraments agrícoles
Comerç a l’engròs de màquines
eina
Comerç a l’engròs de
maquinària per a la mineria, la
construcció i l’enginyeria civil
Comerç a l’engròs de
maquinària per a les indústries
tèxtils i de màquines de cosir i
de tricotar
Comerç a l’engròs de mobles
d’oficina
Comerç a l’engròs d’altres tipus

4643
4644

4645
4646
4647
4648
4649
465

4661

4662
4663

4666

de maquinària i equips d’oficina
Comerç a l’engròs d’altres tipus
de maquinària i equips
Altres tipus de comerç a l’engròs
especialitzat
-

467

-

Comerç a l’engròs de
combustibles sòlids, líquids i
gasosos, i productes similars

4671

-

Comerç a l’engròs de metalls i
minerals metàl·lics

4672

-

Comerç a l’engròs de fusta,
materials de construcció i
aparells sanitaris

4673

-

Comerç a l’engròs de ferreteria,
lampisteria i calefacció
Comerç a l’engròs de productes
químics

4674

-

Comerç a l’engròs d’altres
productes semielaborats

4676

-

Comerç a l’engròs de ferralla i
productes de rebuig

4677

-

Comerç a l’engròs no especialitzat

-

COMERÇ AL DETALL,
EXCEPTE EL COMERÇ DE
VEHICLES DE MOTOR I
MOTOCICLETES

4669

Comerç a l’engròs no
especialitzat

Comerç al detall en establiments no
especialitzats

-

-

Comerç al detall, amb
predomini de productes
alimentaris, begudes i tabac en
establiments no especialitzats
Altres tipus de comerç al detall
en establiments no

4675

469

4690

471

4711

4719

Unitat
€ facturat
Unitat
€ facturat
Tona
kg
Litre
Unitat
Metre
cúbic
€ facturat
Tona
kg
Litre
Metre
cúbic
€ facturat
Tona
kg
€ facturat
Tona
kg
Unitat
€ facturat
Unitat
€ facturat
Tona
kg
Litre
Metre
cúbic
€ facturat
Tona
kg
Litre
Metre
cúbic
€ facturat
Tona
kg
€ facturat
Tona
kg
Litre
Metre
cúbic
€ facturat
Tona
kg
Litre
Metre
cúbic
€ facturat
kg
Litre
Unitat
€ facturat
kg
Litre
Unitat
€ facturat
kg

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/t
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/m3
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg

especialitzats
Comerç al detall de productes
alimentaris, begudes i tabac en
establiments especialitzats
-

-

-

-

-

-

-

Litre
Unitat
€ facturat
kg
Litre
Unitat
€ facturat
kg
Unitat
€ facturat
kg
Unitat
€ facturat
kg
Unitat
€ facturat
kg
Unitat

kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/ut

€ facturat
Litre
Unitat
€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

€ facturat
kg
Litre
Unitat
€ facturat
Litre

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/l

4730

€ facturat
Litre

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/l

474

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4741

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4742

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4743

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

475

€ facturat
kg
Litre
Unitat
Metre
Metre
quadrat
€ facturat
Unitat
Metre
€ facturat
kg
Litre

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m2

472

Comerç al detall de fruites i
hortalisses en establiments
especialitzats
Comerç al detall de carn i
productes carnis en
establiments especialitzats
Comerç al detall de peix i
marisc en establiments
especialitzats
Comerç al detall de pa i
productes de fleca, confiteria i
pastisseria en establiments
especialitzats
Comerç al detall de begudes en
establiments especialitzats

4721

Comerç al detall de productes
de tabac en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’altres tipus
de productes alimentaris en
establiments especialitzats

4726

Comerç al detall de combustible per a
l’automoció en establiments
especialitzats
Comerç al detall de combustible
per a l’automoció en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’equips per a les
tecnologies de la informació i les
comunicacions en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’ordinadors,
equips perifèrics i programes
informàtics en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’equips de
telecomunicacions en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’equips
d’àudio i vídeo en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’altres articles d’ús
domèstic en establiments especialitzats

4722

4723

4724

4725

4729

473

-

Comerç al detall de tèxtils en
establiments especialitzats

4751

-

Comerç al detall de ferreteria,
pintures i vidre en establiments
especialitzats

4752

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l

-

Unitat
Metre
Metre
quadrat
€ facturat
Unitat
Metre
Metre
quadrat
€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m2

4759

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

476

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4761

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4762

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4763

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4764

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4765

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

477

€ facturat
kg
Litre
Unitat
Parell
Peu
quadrat
€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/peu2

€ facturat
Unitat
Parell
Peu
quadrat
€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/peu2

4774

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4775

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4776

€ facturat
kg
Litre

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l

Comerç al detall de catifes,
moquetes i revestiments de
parets i terres en establiments
especialitzats

4753

Comerç al detall d’aparells
electrodomèstics en
establiments especialitzats
Comerç al detall de mobles,
aparells d’il·luminació i altres
articles d’ús domèstic en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’articles culturals i
recreatius en establiments especialitzats

4754

-

-

Comerç al detall de llibres en
establiments especialitzats

-

Comerç al detall de diaris i
articles de papereria en
establiments especialitzats
Comerç al detall
d’enregistraments de música i
vídeo en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’articles
esportius en establiments
especialitzats
Comerç al detall de jocs i
joguines en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’altres articles en
establiments especialitzats

-

-

-

-

-

-

Comerç al detall de peces de
vestir en establiments
especialitzats
Comerç al detall de calçat i
articles de cuir en establiments
especialitzats

4771

Comerç al detall de productes
farmacèutics en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’articles
mèdics i ortopèdics en
establiments especialitzats
Comerç al detall de productes
cosmètics i higiènics en
establiments especialitzats
Comerç al detall de flors,
plantes, llavors, fertilitzants,
animals de companyia i

4773

4772

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/m2
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

-

-

-

aliments per a animals
domèstics en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’articles de
rellotgeria i joieria en
establiments especialitzats
Un altre comerç al detall
d’articles nous en establiments
especialitzats
Comerç al detall d’articles de
segona mà en establiments

Comerç al detall en parades de venda i
mercats ambulants

-

-

-

Comerç al detall de productes
alimentaris, begudes i tabac en
parades de venda i mercats
ambulants
Comerç al detall de productes
tèxtils, peces de vestir i calçat
en parades de venda i mercats
ambulants
Comerç al detall d’altres
productes en parades de venda
i en mercats

Comerç al detall no realitzat ni en
establiments, ni en parades de venda ni
mercats ambulants

SERVEIS D’ALLOTJAMENT

Unitat

kg CO2-eq/ut

4777

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4778

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

4779

€ facturat
Unitat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut

478

€ facturat
kg
Litre
Unitat
Parell
Metre
€ facturat
kg
Litre
Unitat
€ facturat
Unitat
Parell
Metre
€ facturat
kg
Litre
Unitat
€ facturat
kg
Litre
Unitat
Parell
Metre
€ facturat
kg
Litre
Unitat
Parell
Metre
€ facturat
kg
Litre
Unitat
Parell
Metre
€ facturat
Client
Estada
Habitació
Pernoctaci
ó
€ facturat
Client
Estada
Habitació
Pernoctaci
ó
€ facturat
Client

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/kg
kg CO2-eq/l
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/par
kg CO2-eq/m
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/est
kg CO2-eq/hab
kg CO2-eq/per

4781

4782

4789

479

-

Comerç al detall per
correspondència o Internet

4791

-

Un altre comerç al detall no
realitzat ni en establiments, ni
en parades de venda ni en
mercats ambulants

4799

Hotels i allotjaments similars

-

Hotels i allotjaments similars

Allotjaments turístics i altres allotjaments
de curta durada

551

5510

552

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/est
kg CO2-eq/hab
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli

-

Allotjaments turístics i altres
allotjaments de curta durada

Càmpings i aparcaments per a caravanes

-

Càmpings i aparcaments per a
caravanes

Altres allotjaments

-

SERVEIS DE MENJARS I
BEGUDES

5520

553

5530

559

Altres allotjaments

5590

Restaurants i establiments de menjars

561

-

Restaurants i establiments de
menjars

Provisió de menjars preparats per a
esdeveniments i altres serveis de
menjars

5610

562

-

Provisió de menjars preparats
per a esdeveniments

5621

-

Altres serveis de menjars

5629

Establiments de begudes

-

Establiments de begudes

563

5630

Estada
Habitació
Pernoctaci
ó
€ facturat
Client
Estada
Habitació
Pernoctaci
ó
€ facturat
Client
Caravana
Estada
€ facturat
Client
Caravana
Estada
€ facturat
Client
Estada
€ facturat
Client
Estada
€ facturat
Client
Menjar
Menú
Comanda
Producte
€ facturat
Client
Menjar
Menú
Comanda
Producte
€ facturat
Client
Menjar
Esdevenim
ent
Menú
Comanda
Producte
€ facturat
Client
Menjar
Esdevenim
ent
Menú
€ facturat
Client
Menjar
Menú
Comanda
Producte
€ facturat
Client
Beguda
€ facturat
Client
Beguda

kg CO2-eq/est
kg CO2-eq/hab
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/est
kg CO2-eq/hab
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/car
kg CO2-eq/est
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/car
kg CO2-eq/est
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/est
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/est
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/mej
kg CO2-eq/men
kg CO2-eq/com
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/mej
kg CO2-eq/men
kg CO2-eq/com
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/mej
kg CO2-eq/esd
kg CO2-eq/men
kg CO2-eq/com
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/com
kg CO2-eq/esd
kg CO2-eq/men
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/com
kg CO2-eq/men
kg CO2-eq/com
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/beg
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/beg

EDICIÓ

ACTIVITATS DE
PROGRAMACIÓ I EMISSIÓ
DE RADIO I TELEVISIÓ

TELECOMUNICACIONS

Edició de llibres, periòdics i altres
activitats d’edició
Edició de llibres
Edició de directoris i guies
d’adreces postals
Edició de periòdics
Edició de revistes
Altres activitats d’edició
Activitats de radiodifusió
Activitats de radiodifusió
Activitats de programació i emissió de
televisió
Activitats de programació i
emissió de televisió
Telecomunicacions per cable

-

Telecomunicacions per cable

Telecomunicacions sense fils

-

Telecomunicacions sense fils

Telecomunicacions per satèl·lit

-

Telecomunicacions per satèl·lit

Altres activitats de telecomunicacions

-

PROGRAMACIÓ,
CONSULTORIA I ALTRES
ACTIVITATS RELACIONADES
AMB LA INFORMÀTICA

Programació, consultoria i altres
activitats relacionades amb la informàtica

Unitat

kg CO2-eq/ut

5811
5812

Unitat
Unitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut

5813
5814
5819
601
6010
602

Unitat
Unitat
Unitat
Activitat
Activitat
Activitat

kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/act

6020

Activitat

kg CO2-eq/act

611

€ facturat
Client
Accés
Producte
€ facturat
Client
Accés
Producte
€ facturat
Client
Accés
Producte
€ facturat
Client
Accés
Producte
€ facturat
Client
Accés
Producte
€ facturat
Client
Accés
Producte
€ facturat
Client
Accés
Producte
€ facturat
Client
Accés
Producte
€ facturat
Client
Projecte
€ facturat
Client
Projecte
€ facturat
Client
Projecte
€ facturat
Client
Projecte
€ facturat
Client
Projecte
€ facturat

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/acc
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/acc
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/acc
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/acc
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/acc
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/acc
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/acc
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/acc
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€

6110

612

6120

613

6130

619

6190

620

-

Activitats de programació
informàtica

6201

-

Activitats de consultoria
informàtica

6202

-

Gestió de recursos informàtics

6203

-

SERVEIS FINANCERS,

Altres activitats de
telecomunicacions

581

Altres serveis relacionats amb
les tecnologies de la informació
i la informàtica
Mediació monetària

6209

641

EXCEPTE ASSEGURANCES I
FONS DE PENSIONS
-

Banc central

6411

-

Altres tipus de mediació
monetària

6419

Activitats de les societats holding

-

Activitats de les societats
holding

Inversió col·lectiva, fons i entitats
financeres similars

-

Inversió col·lectiva, fons i
entitats financeres similars

Altres serveis financers, excepte
assegurances i fons de pensions

ASSEGURANCES,
REASSEGURANCES I FONS
DE PENSIONS, EXCEPTE LA
SEGURETAT SOCIAL
OBLIGATÒRIA

642

6420

643

6430

649

-

Arrendament financer

6491

-

Altres activitats creditícies

6492

-

Altres serveis financers, excepte
assegurances i fons de
pensions ncaa

6499

Assegurances

651

-

Assegurances de vida

6511

-

Assegurances diferents de les
assegurances de vida

6512

Reassegurances

-

Reassegurances

652

6520

Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte

kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro

Fons de pensions

-

ACTIVITATS VETERINÀRIES

Activitats veterinàries

-

ACTIVITATS DE LLOGUER

Fons de pensions

Activitats veterinàries

Lloguer de vehicles de motor

6530

750

7500

771

-

Lloguer d’automòbils i vehicles
de motor lleugers

7711

-

Lloguer de camions

7712

Lloguer d’altres tipus de maquinària,
equips i béns tangibles

773

-

Lloguer de maquinària i equips
agraris

7731

-

Lloguer de maquinària i equips
per a construcció i enginyeria
civil
Lloguer de maquinària i equips
d’oficina, inclosos els
ordinadors
Lloguer de mitjans de
navegació

7732

Lloguer de mitjans de transport
aeri

7735

-

-

-

-

ACTIVITATS RELACIONADES
AMB L’OCUPACIÓ

653

Lloguer d’altres tipus de
maquinària, equips i béns
tangibles ncaa
Activitats de les agències de col·locació

-

Activitats de les agències de
col·locació

Activitats de les empreses de treball
temporal
-

Activitats de les empreses de
treball temporal

Altres tipus de provisió de recursos

7733

7734

7739

781

7810

782

7820

783

financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Client
Producte
financer
€ facturat
Animal
Consulta
Tractamen
t
€ facturat
Animal
Consulta
Tractamen
t
€ facturat
Unitat
Dia
€ facturat
Unitat
Dia
€ facturat
Unitat
Dia
€ facturat
Unitat
Dia
€ facturat
Unitat
Dia
€ facturat
Unitat
Dia
€ facturat
Unitat
Dia
€ facturat
Unitat
Dia
€ facturat
Unitat
Dia
€ facturat
Unitat
Dia
Empresa
Persona
aturada
Empresa
Persona
aturada
Empresa
Persona
aturada
Empresa
Persona
aturada
Empresa

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/pro
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ani
kg CO2-eq/con
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ani
kg CO2-eq/con
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/ut
kg CO2-eq/dia
kg CO2-eq/emp
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/emp
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/emp
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/emp
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/emp

humans
-

ACTIVITATS D’AGÈNCIES DE
VIATGES, OPERADORS
TURÍSTICS, SERVEIS DE
RESERVES I ACTIVITATS QUE
S’HI RELACIONEN

Altres tipus de provisió de
recursos humans

Activitats d’agències de viatges i
operadors turístics

791

-

Activitats de les agències de
viatges

7911

-

Activitats dels operadors
turístics

7912

Altres serveis de reserves i activitats que
s’hi relacionen

-

SERVEIS A EDIFICIS I
ACTIVITATS DE JARDINERIA

7830

Altres serveis de reserves i
activitats que s’hi relacionen

Serveis integrals a edificis i instal·lacions

-

Serveis integrals a edificis i
instal·lacions

Activitats de neteja

799

7990

811

8110

812

-

Neteja general d’edificis

8121

-

Altres activitats de neteja
industrial i d’edificis

8122

-

Altres activitats de neteja

8123

Activitats de jardineria

-

Activitats de jardineria

813

8130

Persona
aturada
Empresa
Persona
aturada
€ facturat
Client
Paquet
Reserva
€ facturat
Client
Paquet
Reserva
€ facturat
Client
Paquet
Reserva
€ facturat
Client
Paquet
Reserva
€ facturat
Client
Paquet
Reserva
€ facturat
Client
Servei
Hora
facturada
€ facturat
Client
Servei
Hora
facturada
€ facturat
Client
Activitat
Hora
facturada
€ facturat
Client
Activitat
Hora
facturada
€ facturat
Client
Activitat
Hora
facturada
€ facturat
Client
Activitat
Hora
facturada
€ facturat
Client
Activitat
Hora
facturada
€ facturat
Client

kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/emp
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/paq
kg CO2-eq/res
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/paq
kg CO2-eq/res
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/paq
kg CO2-eq/res
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/paq
kg CO2-eq/res
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/paq
kg CO2-eq/res
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/ser
kg CO2-eq/hor
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/ser
kg CO2-eq/hor
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/hor
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/hor
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/hor
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/hor
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/hor
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Administració pública i de la política
econòmica i social

ACTIVITATS SANITÀRIES

ASSISTÈNCIA EN
ESTABLIMENTS
RESIDENCIALS

kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/hor

851
8510
852
8520
853
8531
8532
854
8541

Alumne
Alumne

kg CO2-eq/alu
kg CO2-eq/alu

8543
8544

Alumne
Alumne

kg CO2-eq/alu
kg CO2-eq/alu

861
8610
862

Activitat
Activitat
Pacient
Consulta
Tractamen
t
Pacient
Consulta
Tractamen
t
Pacient
Consulta
Tractamen
t
Pacient
Consulta
Tractamen
t
Activitat
Activitat
Plaça
residencial
Projecte
Plaça
residencial
Projecte
Plaça
residencial
Projecte

kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/pac
kg CO2-eq/con
kg CO2-eq/tra

841

-

Activitats generals de
l’Administració pública

8411

-

Regulació de les activitats
sanitàries, educatives i culturals
i altres serveis socials, excepte
la Seguretat Social
Regulació de l’activitat
econòmica i contribució a la
seva major eficiència

8412

-

EDUCACIÓ

Activitat
Hora
facturada
Expedient
Habitant
Tràmit
Usuari
Expedient
Habitant
Tràmit
Usuari
Expedient
Habitant
Tràmit
Usuari
Expedient
Habitant
Tràmit
Usuari
Alumne
Alumne
Alumne
Alumne
Alumne
Alumne
Alumne

Educació preprimària
Educació preprimària
Educació primària
Educació primària
Educació secundària
Educació secundària general
Educació secundària tècnica i
professional
Educació postsecundària
Educació postsecundària no
terciària
Educació universitària
Educació terciària no
universitària
Activitats hospitalàries
Activitats hospitalàries
Activitats mèdiques i odontològiques

8413

-

Activitats de medicina general

8621

-

Activitats de medicina
especialitzada

8622

-

Activitats odontològiques

8623

Altres activitats sanitàries
Altres activitats sanitàries
Assistència en establiments residencials
amb cures sanitàries
-

Assistència en establiments
residencials amb cures
sanitàries
Assistència en establiments residencials
per a persones amb discapacitat
intel·lectual, malaltia mental i

869
8690
871

8710

872

kg CO2-eq/exp
kg CO2-eq/hab
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/exp
kg CO2-eq/hab
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/exp
kg CO2-eq/hab
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/exp
kg CO2-eq/hab
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/alu
kg CO2-eq/alu
kg CO2-eq/alu
kg CO2-eq/alu
kg CO2-eq/alu
kg CO2-eq/alu
kg CO2-eq/alu

kg CO2-eq/pac
kg CO2-eq/con
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/pac
kg CO2-eq/con
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/pac
kg CO2-eq/con
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/pla
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/pla
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/pla
kg CO2-eq/proj

drogodependència
Assistència en establiments
residencials per a persones
amb discapacitat intel·lectual,
malaltia mental i
drogodependència
Assistència en establiments residencials
per a persones grans i amb discapacitat
física
Assistència en establiments
residencials per a gent gran
-

Assistència en establiments
residencials per a persones
amb discapacitat física
Altres activitats d’assistència en
establiments residencials
-

ACTIVITATS DE SERVEIS
SOCIALS SENSE
ALLOTJAMENT

ACTIVITATS DE CREACIÓ,
ARTÍSTIQUES I
ESPECTACLES

ACTIVITATS DE
BIBLIOTEQUES, ARXIUS,
MUSEUS I ALTRES
ACTIVITATS CULTURALS

Altres activitats d’assistència en
establiments residencials

Activitats de serveis socials sense
allotjament per a persones grans i amb
discapacitat
Activitats de serveis socials
sense allotjament per a
persones grans
Activitats de serveis socials
sense allotjament per a
persones amb discapacitat
Altres activitats de serveis socials sense
allotjament

8720

Plaça
residencial
Projecte

kg CO2-eq/pla
kg CO2-eq/proj

873

Plaça
residencial
Projecte
Plaça
residencial
Projecte
Plaça
residencial
Projecte
Plaça
residencial
Projecte
Plaça
residencial
Projecte
Persona
atesa
Projecte
Persona
atesa
Projecte
Persona
atesa
Projecte
Persona
atesa
Projecte
Persona
atesa
Projecte
Persona
atesa
Projecte
€ facturat
Usuari
Activitat
€ facturat
Usuari
Activitat
€ facturat
Usuari
Activitat
€ facturat
Usuari
Activitat
€ facturat
Usuari
Activitat
€ facturat
Visitant
Activitat
€ facturat
Visitant
Activitat
€ facturat
Visitant

kg CO2-eq/pla
kg CO2-eq/proj

8731

8732

879

8790

881

8811

8812

889

-

Activitats d’atenció diürna
d’infants

8891

-

Altres activitats de serveis
socials sense allotjament ncaa

8899

Activitats de creació, artístiques i
espectacles

900

-

Arts escèniques

9001

-

Activitats auxiliars a les arts
escèniques

9002

-

Creació artística i literària

9003

-

Gestió de sales d’espectacles

9004

Activitats de biblioteques, arxius, museus
i altres activitats culturals

910

-

Activitats de museus

9102

-

Gestió de llocs i edificis històrics

9103

kg CO2-eq/pla
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/pla
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/pla
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/pla
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/per
kg CO2-eq/proj
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/vis
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/vis
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/vis

-

ACTIVITATS DE JOCS
D’ATZAR I APOSTES

9104

-

Activitats dels jardins botànics,
parcs zoològics i reserves
naturals
Activitats de biblioteques

-

Activitats d’arxius

9106

Activitats de jocs d’atzar i apostes

-

ACTIVITATS ESPORTIVES,
RECREATIVES I
D’ENTRETENIMENT

ALTRES SERVEIS
PERSONALS

Activitats de jocs d’atzar i
apostes

Activitats esportives
-

9105

920

9200

931
9311

-

Gestió d’instal·lacions
esportives
Activitats dels clubs esportius

-

Activitats dels gimnasos

9313

-

Altres activitats esportives

9319

Altres serveis personals

9312

960

-

Rentatge i neteja de peces
tèxtils i de pell

9601

-

Perruqueria i altres tractaments
de bellesa

9602

-

Pompes fúnebres i activitats
que s’hi relacionen

9603

-

Activitats de manteniment físic

9604

-

Altres serveis personals ncaa

9609

Activitat
€ facturat
Visitant
Activitat
€ facturat
Visitant
Activitat
€ facturat
Visitant
Activitat
€ facturat
Usuari
Joc
€ facturat
Usuari
Joc
€ facturat
Soci
€ facturat
Soci
€ facturat
Soci
€ facturat
Soci
€ facturat
Soci
€ facturat
Client
Kg roba
Peça roba
Servei
Servei
funerari
Tractamen
t bellesa
€ facturat
Client
Kg roba
Peça roba
€ facturat
Client
Tractamen
t bellesa
€ facturat
Client
Servei
funerari
€ facturat
Client
€ facturat
Client
Servei

kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/vis
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/vis
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/vis
kg CO2-eq/act
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/joc
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/usu
kg CO2-eq/joc
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/soc
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/soc
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/soc
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/soc
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/soc
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/kgr
kg CO2-eq/peç
kg CO2-eq/ser
kg CO2-eq/sfu
kg CO2-eq/tra

kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/kgr
kg CO2-eq/peç
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/tra
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/sfu
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/€
kg CO2-eq/cli
kg CO2-eq/ser

ANNEX 7
Tipologia de projectes d’absorció de diòxid de carboni
• Repoblacions forestals amb canvi d’ús de sòl.
• Actuacions en zones forestals incendiades.
• Aforestació.
• Replantació de praderies de la planta marina posidònia (Posidonia oceanica).
• Protecció i gestió d’ecosistemes.
• Projectes agraris.
• Projectes d’energia solar.
• Projectes d’energia eòlica.
• Projectes hidroelèctrics.
• Projectes d’eficiència energètica.
• Energia del biogàs.
• Energia de la biomassa.
• Manipulació i eliminació de residus.
• Reducció de gas N2O.
• Substitució de combustibles fòssils.
• Reducció d’emissions en el transport.
• Gestió de refrigerants.
• Demanda i gestió de l’ús de l’energia.
• Captura i emmagatzematge de gasos amb efecte d’hivernacle en un
embornal.

