POLÍTICA DE COMPENSACIÓ DE CLEAN CO2
En què consisteix la compensació d'emissions de CO2?
Consisteix en l'aportació voluntària d'una quantitat econòmica, invertint en projectes de
reducció d'emissions de GEH a través de l'adquisició d'una quantitat de crèdits de carboni
igual a les tones de CO2 generades per l'activitat a compensar.

Què és un crèdit de carboni?
És la unitat que s'utilitza en la compensació i que equival a una tona de gasos amb efecte
d'hivernacle (GEH)

Quin tipus de projectes hi ha a la cartera de Clean CO2?
Projectes que permeten l'absorció de CO2 o que eviten l'emissió a l'atmosfera d'una
determinada quantitat de GEH i s'emmarquen en el Mercat Voluntari de Carboni. Aquestes
emissions reduïdes són susceptibles de ser comercialitzades a través dels crèdits de carboni.

Qui acredita la neutralitat?
La neutralitat és acreditada per Clean CO2 certified. Tots els projectes de Clean CO2 estan
verificats per estàndards del Mercat Voluntari de Carboni (Gold Standard, Verified Carbon
Standard, Social Carbon, etc.) per garantir que:
• La reducció d'emissions és real, mesurable i verificable. Les emissions de carboni ja
han estat retirades de l'atmosfera en el moment de la compra dels crèdits.
• Els crèdits de carboni que Clean CO2 posa a disposició dels clients són crèdits ja
verificats disponibles a Markit Environmental Registry entitat que administra els
crèdits de carboni dels mercats globals.
• Garantia de no doble comptabilitat. Els crèdits que són retirats del mercat de
carboni tenen associat un número de registre que permet la seva traçabilitat.
• Els projectes de reducció certificats per VCS, Gold Standard o Social Carbon generen
més un impacte positiu en el medi ambient i co-beneficis socials en la comunitat on es
desenvolupen.

On s'ubiquen els projectes de Clean CO2?
La majoria dels projectes que ofereix Clean CO2 estan ubicats en països en vies de
desenvolupament i tenen un doble objectiu: lluitar contra el canvi climàtic i contra la
pobresa. D'aquesta manera, tots els projectes són una eina de mitigació del canvi climàtic,
reduint així emissions de GEH, i tenen un fort component social per a les comunitats locals
on es generen llocs de treball, millores en l'economia, educació, salut...

