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CRÈDIT CLIMÀTIC

El crèdit climàtic va més enllà de la 

compensació tradicional mitjançant 

l’adquisició de crèdits de carboni

La gestió forestal 

multifuncional integra 4 

variables:

Amb l’adquisició del crèdit 

climàtic, el comprador:

• Contribueix a la gestió 

forestal multifuncional a 

Catalunya

• Es posiciona davant el 

sector i la societat
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ACCIÓ C6: DISSENY DEL MERCAT DE CRÈDITS CLIMÀTICS

• El disseny del CRÈDIT CLIMÀTIC i de la mecànica del sistema de compra-venda és quelcom 

MOLT INNOVADOR. 

• Es plantegen diversos 

ASPECTES a considerar  en un 

projecte de gestió forestal 

multifuncional que generi 

CRÈDITS CLIMÀTICS

• Addicionalitat: beneficis van més enllà de la 

normativa

• Temporalitat: moment en que es generen 

beneficis reals vs moment en que es vol vendre el 

crèdit  

• Permanència: mecanismes per fer front el risc 

de que els beneficis del projecte desapareguin 

• Integració de les 4 variables: ponderació de 

variables quantitatives i qualitatives

• Monitoratge i verificació: mecanismes de 

seguiment de l’evolució del projecte



Aspectes d’interès de potencials compradors

• La compensació en projectes locals aporta més o menys valor

• La compensació en temes forestals aporta més o menys valor

• És necessària una verificació externa? Una certificació de l’actuació o 

un monitoratge d’expert pot ser suficient?

➢ EQUILIBRI entre rigor i realisme en la configuració del CRÈDIT CLIMÀTIC:

ROBUSTESA                   PREU



TEMES A COMENTAR I DEBATRE

Aspectes d’interès de potencials compradors

• Quins aspectes del crèdit climàtic desperten més interès?

o Que el preu sigui econòmic

o La difusió entre la ciutadania dels compradors del crèdits

o El reconeixement de l’administració al projecte i als compradors

o El rigor científic i la demostració que el que s’ha fet funciona

o L’accessibilitat de la gent a les zones on s’ha actuat


