BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 270

I.

Dimecres 9 de novembre de 2011

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
17631

Reial decret 1494/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regula el Fons de carboni
per a una economia sostenible.

La Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, ha introduït en l’ordenament
jurídic les reformes estructurals necessàries per crear les condicions que afavoreixin un
desenvolupament econòmic sostenible. Dins de la definició d’economia sostenible que fa
aquesta Llei, a l’article 2, s’esmenta la necessitat de garantir el respecte ambiental i l’ús
racional dels recursos naturals. A més, l’esmentada Llei estableix que l’acció dels poders
públics s’ha de guiar per principis com la promoció d’energies netes, la reducció
d’emissions i el tractament eficaç de residus, així com l’estalvi i l’eficiència energètica.
En aquest marc, l’article 91 de la Llei crea un Fons per a la compra de crèdits de
carboni adscrit a la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, amb l’objecte de generar activitat
econòmica baixa en carboni i contribuir al compliment dels objectius sobre reducció
d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle assumits per Espanya.
Amb la creació d’aquest Fons, el Govern d’Espanya, de la mateixa manera que altres
països de la Unió Europea, es dota d’un instrument de gran utilitat per donar continuïtat a
la seva participació en els mercats de carboni, i permet aprofitar les oportunitats que
ofereixen per aconseguir reduccions d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de
manera eficient quant als costos.
La Llei 2/2011, de 4 de març, defineix en el seu article 91 els elements essencials que
determinen l’organització i el funcionament del Fons, i en la seva disposició final
cinquanta-novena, autoritza el Consell de Ministres a dictar les disposicions necessàries
per al desplegament de la Llei. Tenint en compte això, l’objecte d’aquest Reial decret és
desplegar i donar concreció al que disposa l’article 91 de la Llei 2/2011, de 4 de març,
amb vista a una efectiva posada en funcionament del Fons.
Pel que fa a l’estructura d’aquesta norma, el Reial decret presenta 16 articles, dividits
en tres capítols, i tres disposicions finals.
El primer capítol conté una sèrie de disposicions generals, que estableixen la
denominació i els objectius del Fons.
Quant als objectius, cal destacar que el Fons està destinat a ser una eina de suport a
la transformació del sistema productiu espanyol en un model baix en emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle, de manera que s’impulsa l’activitat de les empreses en els sectors
associats a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant l’adquisició de crèdits de carboni, i
d’aquesta manera contribueix al compliment dels objectius de reducció d’emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle assumits per Espanya. El Reial decret conté una definició del
que s’ha d’entendre per crèdits de carboni, d’acord amb la normativa existent en la
matèria, i que permet abraçar els diferents tipus d’unitats.
Dins de les disposicions generals, s’inclou un precepte dedicat a la naturalesa jurídica
del Fons que, seguint el que marca la Llei, es constitueix com un fons que no té
personalitat jurídica, en els termes que preveu l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.
El capítol II del Reial decret conté les normes que han de regir les operacions del
Fons.
Comença aquest capítol amb la previsió que el Fons s’ha de dedicar amb caràcter
prioritari a l’adquisició de crèdits de carboni, si bé també es preveu que puguin ser
finançats a càrrec de les dotacions del Fons les despeses de tipus administratiu en què
pugui incórrer.
El Fons ha d’incrementar la transparència i bona gestió dels recursos públics invertits
en els mercats de carboni, enfortint la coherència de les decisions en l’esmentat àmbit
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amb els objectius del Govern en la política de lluita contra el canvi climàtic i l’impuls de
l’activitat econòmica. Així, el Fons pot efectuar qualsevol de les operacions jurídiques que
es donen de manera habitual en els mercats de carboni, tant d’adquisició com d’alienació,
per la qual cosa s’estableix expressament la seva capacitat per realitzar operacions a
través de qualsevol negoci jurídic habitual en dret.
Per la seva diferent naturalesa es fa una distinció entre les operacions d’adquisició de
crèdits internacionals i les que afecten reduccions verificades d’emissions derivades de
projectes ubicats en el territori nacional; i s’estableixen regles relatives a la certificació de
les reduccions d’emissió per a cada cas. Pel que fa al segon tipus d’operacions, les
reduccions adquirides a través del Fons han de ser addicionals a les derivades de les
exigències ambientals i energètiques que estableix la legislació vigent, requereixen la
seva verificació i de cap manera poden ser emprades als efectes del compliment de les
obligacions de lliurament de drets d’emissió que descriu la Llei 1/2005, de 9 de març,
reguladora del comerç europeu de drets d’emissió. Igualment, els projectes ubicats en
territori nacional que generin reduccions verificades d’emissió que siguin adquirides pel
Fons en cap moment no poden ser reconeguts com a projectes d’aplicació conjunta ni
generar crèdits susceptibles de lliurament en cap sistema vinculant de comerç de drets
d’emissió. El Reial decret indica així mateix com es poden verificar aquestes reduccions.
S’han inclòs en aquest Reial decret previsions sobre la forma en què es poden fer
ofertes d’adquisició de crèdits, guiades, igualment, per la idea de donar flexibilitat al Fons
en l’exercici de les seves funcions. En aquest sentit, les ofertes públiques d’adquisició
s’han de portar a terme donant publicitat als termes i les condicions en què el Fons estaria
disposat a adquirir un determinat volum de crèdits, o bé invitant un grup de venedors que
presentin ofertes de venda de crèdits.
El capítol II d’aquest Reial decret també regula els aspectes financers del Fons fent
una referència inicial als seus recursos, que han de procedir tant de les aportacions que
anualment es consignin en els pressupostos generals de l’Estat, com dels recursos
derivats de la gestió dels seus actius. A més, es pot assenyalar que en el preàmbul de la
Llei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual
es regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, es recull
que els ingressos procedents de la subhasta dels esmentats drets s’han de destinar a
polítiques de canvi climàtic, per la qual cosa, atenent els seus objectius, aquests ingressos
es poden destinar al Fons de carboni per a una economia sostenible, d’acord amb el que
estableixin les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
S’habilita el Fons a tenir comptes en els quals consignar els crèdits de carboni en el
Registre nacional de drets d’emissió, així com comptes en euros o en altres divises en
entitats bancàries. Com a mecanisme de control del Fons, s’estableix el sistema
d’auditoria pública per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
El capítol III està dedicat als aspectes organitzatius del Fons, preveient l’existència
d’un Consell Rector i una Comissió Executiva, el règim d’actuació dels quals s’ha d’ajustar
al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El Consell Rector queda definit com un òrgan col·legiat i de caràcter interministerial,
presidit per la secretària d’Estat de canvi climàtic. El Consell Rector té com a funció
principal dirigir l’actuació del Fons, motiu pel qual s’han d’establir anualment les directrius
del Fons per a la compra de crèdits de carboni. A més, entre altres funcions, li correspon
aprovar les adquisicions de crèdits de carboni per un import superior a 20 milions d’euros,
autoritzar les operacions de vendes de crèdits de carboni, així com dictar les resolucions
que siguin necessàries per al desenvolupament de les funcions del Fons. Així mateix,
atesa la incidència que pot tenir l’activitat del Fons pel que fa a les reduccions verificades
d’emissions de projectes ubicats en territori nacional en els diferents àmbits competencials
de les comunitats autònomes, es preveu la participació d’un representant d’aquestes
comunitats en el Consell Rector.
Depenent del Consell Rector es constitueix una Comissió Executiva, presidida per la
directora general de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, i integrada per diferents
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membres amb rang de subdirector general del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i
Marí. La Comissió està encarregada de la realització de les operacions d’adquisició,
alienació i gestió dels crèdits de carboni d’acord amb les directrius que estableix el Consell
Rector. Igualment, compta entre les seves funcions elaborar les propostes dels convenis
de col·laboració, encàrrecs de gestió o contractes que siguin necessaris per al
desenvolupament de les funcions del Fons, per a la seva subscripció pel titular de la
Secretaria d’Estat.
El capítol III conclou amb una habilitació al Consell Rector per encomanar la gestió
del Fons a entitats que tinguin atribuïdes la condició de mitjà propi i servei tècnic de
l’Administració, i a la Comissió Executiva per contractar, subscriure convenis de
col·laboració amb tercers o realitzar encàrrecs a entitats que tinguin la condició de mitjà
propi de l’Administració, tot això, amb la finalitat de garantir que el Fons pot demanar
l’assistència tècnica que sigui necessària per al desenvolupament de les funcions que el
Fons té encomanades.
Finalment, s’hi inclou una disposició addicional on s’estableix de quina manera la
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic ha d’actuar com a òrgan de
coordinació i col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i les comunitats
autònomes pel que fa a les actuacions del Fons de carboni per a una economia sostenible.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb
l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 21
d’octubre de 2011,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular l’activitat i l’organització del Fons que
preveu l’article 91 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
Article 2.

Denominació i objectius del Fons.

1. El Fons que preveu l’article 91 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia
sostenible s’ha de denominar Fons de carboni per a una economia sostenible (FES –
CO2).
2. El Fons de carboni per a una economia sostenible, de caràcter públic i adscrit a la
Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, té per objecte generar activitat econòmica baixa en
carboni i contribuir al compliment dels objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle assumits per Espanya mitjançant l’adquisició de crèdits de carboni,
promovent actuacions d’àmbit nacional.
3. Als efectes del que preveu l’apartat anterior s’entén per crèdits de carboni les
unitats susceptibles de transmissió que representin una tona de diòxid de carboni
equivalent, amb independència de la seva denominació. Així, s’entenen incloses les
definides a l’article 2, paràgrafs o) i p), de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es
regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, a l’article 2,
paràgrafs f), g), h) i i), del Reial decret 1031/2007, de 20 de juliol, pel qual es desplega el
marc de participació en els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto, les que
puguin resultar d’acords internacionals en el marc de la Convenció marc de Nacions
Unides sobre canvi climàtic o de normes de dret comunitari europeu, així com les
reduccions verificades d’emissions derivades de projectes ubicats en territori nacional
d’acord amb el que preveu aquest Reial decret.
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Naturalesa del Fons.

El Fons de carboni per a una economia sostenible és un fons que no té personalitat
jurídica, en els termes que preveu l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària.
CAPÍTOL II
Operacions del Fons
Article 4.

Operacions amb càrrec al Fons.

1. El Fons de carboni per a una economia sostenible es dedica a l’adquisició de
crèdits de carboni.
2. Es poden atendre amb càrrec a les dotacions del Fons les despeses
d’administració que ocasioni la seva gestió. A aquests efectes, es consideren despeses
d’administració, entre d’altres, les que ocasioni la gestió del Fons per part d’entitats a les
quals aquesta encarregui a través de contracte, conveni o encàrrec de gestió, el
desenvolupament d’estudis i informes necessaris per al funcionament del Fons i els
derivats de la contractació d’entitats encarregades de l’elaboració, la validació i la
tramitació dels documents necessaris per al registre de projectes.
Article 5.

Règim jurídic aplicable a les operacions sobre crèdits.

1. Les operacions d’adquisició de crèdits de carboni a través del Fons de carboni
per a una economia sostenible es poden instrumentalitzar mitjançant qualsevol negoci
jurídic vàlid en dret. Els crèdits de carboni adquirits pel Fons també poden ser objecte de
permuta, així com de qualsevol negoci jurídic vàlid en dret.
2. Les operacions d’adquisició de crèdits de carboni no estan subjectes a la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
3. Els contractes d’adquisició de crèdits de carboni estan subjectes a la Llei que
resulti aplicable, sigui nacional o estrangera.
4. Els crèdits de carboni adquirits pel Fons s’han de constituir en actius de l’Estat i
es poden alienar, en particular, si són innecessaris per atendre els compromisos de
reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle d’Espanya en l’àmbit internacional.
Article 6.

Adquisició de crèdits internacionals.

1. En el cas d’adquisició de crèdits de carboni procedents de projectes desenvolupats
a l’empara del Protocol de Kyoto o altres normes de dret internacional, s’ha de donar
prioritat a projectes d’eficiència energètica, energies renovables i gestió de residus, així
com als que representin un elevat component de transferència de tecnologia al país on es
portin a terme.
2. Així mateix, s’han de prendre en consideració les prioritats en matèria de política
comercial i de cooperació al desenvolupament.
3. El Fons de carboni per a una economia sostenible ha de tractar d’incentivar la
participació de les empreses espanyoles en els projectes esmentats en l’apartat primer, i
per aconseguir-ho pot associar la seva activitat i recursos a les entitats i instruments de
suport oficial a la internacionalització de l’empresa espanyola.
4. El Fons de carboni per a una economia sostenible pot condicionar l’adquisició de
crèdits a empreses participants en projectes a la realització per aquestes d’inversions en
sectors no subjectes al règim de comerç de drets d’emissió.
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Article 7. Adquisició de reduccions verificades d’emissions derivades de projectes
ubicats en el territori nacional.
1. En el cas de l’adquisició de crèdits en forma de reduccions verificades d’emissions
de projectes desenvolupats a Espanya, els projectes han de complir les condicions
següents:
a) La seva execució no l’ha d’exigir la normativa sectorial que els sigui aplicable.
b) Han de contribuir al compliment dels compromisos quantificats de limitació o
reducció d’emissions assumits per Espanya mitjançant l’assoliment de reduccions que
tinguin reflex en l’Inventari de gasos d’efecte d’hivernacle.
c) Les reduccions d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que generin no han de
procedir d’instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d’emissió, amb l’objecte
d’evitar supòsits de doble comptabilitat.
d) En cap moment no poden ser reconeguts com a projectes d’aplicació conjunta.
2. Les reduccions verificades d’emissions previstes en aquest article no es poden
utilitzar en el marc del règim de comerç de drets d’emissió que regula la Llei 1/2005, de 9
de març, i no han de ser susceptibles de lliurament en cap sistema vinculant de comerç
de drets d’emissió.
3. Les reduccions verificades d’emissions s’han de calcular d’acord amb
metodologies aprovades pel Consell Rector del Fons. Sobre això s’han de tenir
especialment en compte les metodologies aplicables a projectes anàlegs en l’àmbit dels
mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto. El Consell Rector ha de publicar en el
lloc web del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí les metodologies aprovades.
4. El Consell Rector ha de determinar les prioritats del Fons per a l’adquisició de
reduccions verificades d’emissions procedents d’aquest tipus de projectes tenint en
compte els beneficis ambientals, econòmics i socials que hi estan associats.
En tot cas, la decisió d’adquisició de crèdits de carboni pel Consell Rector o, si
s’escau, per la Comissió Executiva, ha de ser motivada, i s’ha de justificar l’adquisició
dels crèdits, en termes dels criteris següents:
a) Eficiència econòmica, de tal forma que l’adquisició es porti a terme a un cost
inferior al d’altres alternatives disponibles.
b) Potencial de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
c) Sostenibilitat financera en el llarg termini amb els fluxos generats pel projecte
mateix, de tal forma que es garanteixi el caràcter extraordinari de les adquisicions per part
del Fons.
d) Addicionalitat, en el sentit que l’adquisició de reduccions verificades d’emissions
per part del Fons ha de permetre superar barreres financeres, tecnològiques o d’un altre
tipus que en dificultin la viabilitat.
5. En cap cas l’adquisició de reduccions verificades d’emissions pot finançar el
compliment d’obligacions exigibles en la normativa vigent ni suposar subvenció o
aportació considerada ajuda d’Estat.
6. L’activitat del Fons es pot associar a altres instruments públics per al finançament
de projectes.
Article 8.

Certificació de les reduccions d’emissió.

1. Per a la certificació de les reduccions d’emissions dels projectes desenvolupats
en el marc del Protocol de Kyoto o altres normes de dret internacional s’han d’atendre les
normes internacionals que les regulin, en funció de la seva naturalesa.
2. Per a les reduccions verificades d’emissions generades per projectes ubicats en
el territori nacional s’han d’atendre les prioritats i els requisits que determini el Consell
Rector del Fons, als quals s’ha de donar publicitat. La Comissió Executiva pot reconèixer
entitats independents per verificar les reduccions d’emissions, als efectes de la seva
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adquisició pel Fons, en funció de la seva capacitat, de manera que es pugui tenir en
compte la seva experiència en matèria de verificació en l’àmbit del règim europeu de
comerç d’emissions o dels mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto.
Article 9.

Ofertes d’adquisició de crèdits.

1. El Fons de carboni per a una economia sostenible pot recórrer a l’adquisició de
crèdits mitjançant ofertes públiques dirigides a potencials venedors, determinats o no. A
aquests efectes:
a) ha de donar publicitat, amb una antelació mínima d’un mes, als termes i les
condicions en els quals estaria disposat a adquirir un determinat volum de crèdits; o bé,
b) ha d’invitar un grup de venedors que li presentin ofertes de venda de crèdits,
presentant-los les condicions mínimes que han de complir.
2. La Comissió Executiva, amb el vistiplau del Consell Rector, pot acordar directrius
per a la celebració d’aquests procediments.
Article 10.

Recursos del Fons de carboni per a una economia sostenible.

1. El Fons de carboni per a una economia sostenible està dotat amb les aportacions
que anualment es consignin en els pressupostos generals de l’Estat.
2. El Fons de carboni per a una economia sostenible també es pot finançar amb els
recursos derivats d’alienació, si s’escau, dels crèdits de carboni adquirits.
Article 11.

Comptes del Fons.

1. Per al desenvolupament de les seves funcions el Fons pot disposar d’un compte
o més d’un en el Registre Nacional de Drets d’Emissió o en el Registre Comunitari en els
quals consignar els crèdits de carboni que adquireixi.
2. El Fons de carboni per a una economia sostenible pot disposar per al
desenvolupament de les seves funcions amb comptes en euros o en altres divises en
entitats bancàries. L’obertura d’un compte de situació de fons en entitats diferents al Banc
d’Espanya s’ha d’ajustar al que disposa l’article 109 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.
3. L’Administració General de l’Estat pot acordar que es posin a disposició del Fons
de carboni per a una economia sostenible els crèdits de carboni ja adquirits per aquesta
amb l’objecte de portar a terme els negocis jurídics que es consideri oportú sobre aquests,
sempre de conformitat amb els objectius del Fons. Si s’escau, els crèdits s’han de
transferir al compte del Fons en el Registre Nacional de Drets d’Emissió mitjançant una
resolució de la Direcció General de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.
4. Els comptes del Fons de carboni per a una economia sostenible en el Registre
Nacional de Drets d’Emissió es consideren comptes de titularitat de l’Administració
General de l’Estat, i, per tant, estan exempts del pagament de tarifes que preveu l’Ordre
MAM/1445/2006, de 9 de maig, sobre tarifes del Registre Nacional de Drets d’Emissió.
Article 12.

Règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat i control.

1. El règim pressupostari, economicofinancer, comptable i de control d’aquest Fons
és el que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per als fons
que no tenen personalitat jurídica la dotació dels quals s’efectuï majoritàriament des dels
pressupostos generals de l’Estat, esmentats a l’article 2.2 de la dita Llei.
2. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de controlar el Fons de
carboni per a una economia sostenible a través de l’auditoria pública, en els termes que
preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
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CAPÍTOL III
Organització
Article 13.

Òrgans de Govern.

1. L’administració, gestió i direcció del Fons de carboni per a una economia
sostenible s’ha de portar a terme a través d’un Consell Rector i de la seva Comissió
Executiva.
2. El règim jurídic d’actuació del Consell Rector i de la Comissió Executiva s’ha
d’ajustar al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Els
dos òrgans s’han de dotar de les seves pròpies regles de funcionament, que poden
preveure la celebració de reunions i presa de decisions de manera virtual, mitjançant l’ús
de mitjans electrònics.
Article 14.

Consell Rector.

1. El Consell Rector del Fons de carboni per a una economia sostenible té la
composició següent:
a) Presidència: la persona titular de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic.
b) Vicepresidència: la persona titular de la Direcció General de l’Oficina Espanyola
de Canvi Climàtic.
c) Vocals, nomenats per la persona titular de la Presidència, tots ells amb veu i vot:
1r La persona titular de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
2n La persona titular de la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal del
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
3r Dos representants del Ministeri d’Economia i Hisenda amb rang de director
general, un d’ells en representació de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i un
altre en representació de la Secretaria d’Estat d’Economia, designats pels titulars de les
respectives secretaries d’Estat.
4t Tres representants del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç amb rang de
director general, un d’ells en representació de la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior,
un altre en representació de la Secretaria d’Estat d’Energia i un altre en representació de
la Secretaria General d’Indústria, designats pels titulars de les respectives secretaries
d’Estat o Secretaria General.
5è Un representant de l’Advocacia de l’Estat del Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí, designat pel titular de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic.
6è Un representant de les comunitats autònomes, a proposta de la Comissió de
Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic.
d) Secretaria: correspon a un funcionari de la Subdirecció General de Comerç
d’Emissions i Mecanismes de Flexibilitat de la Direcció General de l’Oficina Espanyola de
Canvi Climàtic, designat pel titular de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic.
En cas de canvis en l’organització administrativa correspon la representació en el
Consell Rector a les persones titulars dels òrgans que assumeixin les competències dels
òrgans esmentats en el paràgraf anterior.
Els òrgans als quals correspongui la designació dels membres titulars poden designar
per al seu nomenament per la persona titular de la Presidència suplents amb rang,
almenys, de subdirector general, que susbtitueixen aquells en casos d’absència, malaltia,
o quan concorri alguna altra causa legal justificada.
La persona titular de la Presidència pot invitar a assistir a les reunions, amb veu però
sense vot, representants d’altres departaments ministerials i entitats del sector públic, així
com persones expertes, si ho considera convenient en funció dels assumptes inclosos en
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l’ordre del dia, en particular en les sessions en les quals s’abordin qüestions relacionades
amb les operacions que preveu l’article 7.
2.

El Consell Rector té les funcions següents:

a) Establir anualment les directrius del Fons per a la compra de crèdits de carboni.
b) Establir els criteris i requisits de selecció de les reduccions verificades d’emissions
que puguin ser objecte d’adquisició pel Fons d’acord amb el que preveu l’article 7, incloent
l’aprovació de la metodologia per al càlcul de les reduccions d’emissions per a aquests
projectes.
c) Efectuar el seguiment i l’avaluació de l’activitat del Fons per a la compra de crèdits
de carboni.
d) Aprovar les adquisicions de crèdits de carboni per un import superior a 20 milions
d’euros.
e) Autoritzar les operacions de vendes de crèdits de carboni.
f) Aprovar els pressupostos d’explotació i capital.
g) Aprovar els comptes anuals en els termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.
h) Aprovar models tipus de contractació.
i) Dictar amb caràcter general les resolucions que siguin necessàries per al
desenvolupament de les funcions del Fons.
Article 15.

Comissió Executiva.

1. La Comissió Executiva, que depèn del Consell Rector, està composta per la
persona titular de la Direcció General de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, que la
presideix, de la Subdirecció General de Comerç d’Emissions i Mecanismes de Flexibilitat,
de la Subdirecció General de Mitigació i Tecnologia, un representant de la Direcció
General de Qualitat i Avaluació Ambiental i un representant de l’Advocacia de l’Estat del
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
Actua com a secretari de la Comissió Executiva un funcionari de la Subdirecció
General de Comerç d’Emissions i Mecanismes de Flexibilitat.
La persona titular de la Presidència pot invitar a assistir a les reunions, amb veu però
sense vot, representants d’altres departaments ministerials i entitats del sector públic, el
representant de les comunitats autònomes en el Consell Rector, així com persones
expertes, si ho considera convenient en funció dels assumptes inclosos en l’ordre del dia,
en particular en les sessions en les quals s’abordin qüestions relacionades amb les
operacions que preveu l’article 7.
2. A la Comissió Executiva li corresponen les funcions següents:
a) Realitzar les operacions d’adquisició, alienació i gestió dels crèdits de carboni
d’acord amb les directrius que estableix el Consell Rector.
b) Proposar al Consell Rector l’aprovació de les operacions l’import de les quals
excedeixi els 20 milions d’euros.
c) Elaborar la proposta de pressupostos d’explotació i capital.
d) Elaborar les propostes dels convenis de col·laboració, encàrrecs de gestió o
contractes que siguin necessaris per al desenvolupament de les funcions del Fons, per a
la seva subscripció pel titular de la Secretaria d’Estat.
e) Les altres que preveu aquest Reial decret.
Article 16.

Encàrrecs de gestió i suport tècnic.

1. La Comissió Executiva pot demanar assistència tècnica per a qualsevol tasca que
consideri oportuna amb la intenció de millorar la gestió del Fons de carboni per a una
economia sostenible.
Amb aquesta finalitat, poden portar a terme, a través de la persona titular de la
Secretaria d’Estat, encàrrecs de gestió a entitats del sector públic que tinguin la
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consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració, establir convenis amb altres
entitats del sector públic especialitzades en activitats que puguin ser rellevants per a
l’activitat del Fons, contractes i qualssevol altres actuacions que preveu la legislació
vigent.
2. El finançament d’aquestes actuacions es pot realitzar amb càrrec al Fons, en
virtut del que estableix l’article 91.9 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
Disposició addicional única.

Col·laboració amb les comunitats autònomes.

1. El Consell Rector ha de presentar a la Comissió de Coordinació de Polítiques de
Canvi Climàtic propostes sobre els sectors prioritaris d’actuació pel que fa a l’adquisició
de reduccions verificades d’emissions derivades de projectes ubicats en el territori
nacional. La Comissió de Coordinació ha d’analitzar les alternatives i ha de vetllar per la
coherència de les actuacions del Fons en aquest àmbit amb les mesures aplicades per
les comunitats autònomes per reduir emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
2. Periòdicament, el president del Consell Rector ha d’informar la Comissió de
Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de l’activitat del Fons de carboni per a una
economia sostenible.
Disposició final primera.

Títols competencials.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.23a i 25a de la
Constitució, pels quals correspon a l’Estat la competència sobre legislació bàsica sobre
protecció del medi ambient i bases del règim miner i energètic.
Disposició final segona.

Mitjans personals i materials.

Les necessitats de mitjans personals i materials que comporti la creació i el
funcionament dels òrgans de govern del Fons s’han d’atendre amb els recursos existents
a la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, sense que puguin implicar increment de
dotacions o retribucions. La participació en els òrgans de govern del fons així com la
presència de convidats no suposa indemnitzacions per raó del servei.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 24 d’octubre de 2011.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí,
ROSA AGUILAR RIVERO
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