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Segons l’IPCC, la quantitat d’energia acumulada a la Terra en el
període que va del 1970 al 2010 degut a l’increment d’aquests GEH ha
estat de 274.1021joules .

cada segon durant aquests 40 anys.

1% atmosfera
6% sól (glaceres)
93% oceans
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Els impactes
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Les anomalies s’expressen respecte de la temperatura mitjana anual del 
període 1961-1990. 



El nivell del mar a l’Estartit ha mostrat un fort ascens de 4 cm 
per dècada durant el període 1990-2014.

Una primera aproximació és
estimar 1m de platja de retrocés
per cada 1cm de pujada de nivell
mig del mar

Què sabem?
Els impactes

Font: Dades del mareògraf de Josep Pasqual.



Josep Borrell Bargalló,
Tivissa, Ribera d’Ebre 
Xarxa Fenològica de Catalunya 
(Fenocat). SMC
La Vanguardia 13/03/2017
Sèrie de dades  entre 44 y 46 
anys (des de 1971 o 1972)

• Maduració pomera avançament 22 dies. Floració l’olivera ho ha fet 16 dies.
• Maduració del cirerer arriba 8 dies abans que fa 45 anys.
• La prunera floreix 7 dies abans. Les varietats més comunes de l’ametller

(llargueta o marcona) només s’han avançat 3 dies respecto a 1972. En el
cas de la varietat ferragnès arriba a 10 dies. La floració de la vinya s’ha
avançat 8 dies.

• La caiguda de les fulles s’ha retardat: 27 dies per l’ametller, 15 per
l’avellaner, 16 la prunera o 22 la figuera.

• Avançament en l'arribada d’alguns ocells: 20 dies les orenetes.

Què sabem?
Els impactes



Una part del canvi climàtic ja 
és inevitable: adaptació



+ Fen. extrems
+ T
- Disp. aigua

Disponibilitat

Producció d’aliments

Rendiments

Inestabilitat

Preus

Per què és important ?



SEQUERA INCENDIS PLAGUES

Boscos : canvi usos - abandonament
terres cultiu - baixa rendibilitat
econòmica - creixement massa forestal
- gestió insuficient

+ T
+ Risc Incendis
Forestals

Per què és important ?



Requesens (Paratge Natural de l’Albera). Juny 2012

Per què és important ?



T2
Tallada de 
selecció

T1
Aclarida 

baixa
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Tallada de 
selecció

Aclarida 
baixa

Control

Requesens. Juny 2015

Per què és important ?



Requesens. Octubre 2016

Tallada de 
selecció

Aclarida 
baixa

Control

Per què és important ?



A l'increment de la temperatura no només hi cal afegir l'increment ja observat
del nivell del mar, l'acidificació i el canvi en el règim d'onatge i alçada d'ona,
sinó també la transformació radical de la línia costanera. Més del 80% de la
població viu en els 20 Km compresos entre la costa i l'interior.

Fluvià-Badia Roses any 
1956

Fluvià-Badia Roses any 
2014

Per què és important ?



Cortesía del Dr. Agustín Sanchez Arcilla i Dr. J.A Giménez. Di rector LIM/UPC



Abans embassaments:
• Sediments en suspensió: 0,1-10 g/l
• Aportacions anuals > 20 M t de

sediment (Ibàñez et al. 1996).

Després embassaments: (Mequinensa i 
Riba-roja anys 60) 
• Reducció 99 % aportació de 

sediments.
• Sediment en suspensió: 0,01 g/l).
• Aportacions anuals: 0,1 M t (Rovira et 

al. 2012).

DÉFICIT DE SEDIMENTS

Delta de l’Ebre

http://www.lifeebroadmiclim.eu/

SUBSIDÈNCIA  NATURAL
• 1-3 mm annual 



Llei 16/2017, de l’1 
d’agost del Canvi 

Climàtic



� Preàmbul (5 apartats)

� Capítol preliminar: disposicions generals (4 art.)

� Capítol 1: Mitigació del canvi climàtic (4 art.)

� Capítol 2: Adaptació al canvi climàtic (4 art.)

� Capítol 3: Polítiques sectorials (15 art.)

� Capítol 4: Sector Públic i Governança del canvi

climàtic (9 art.)

� Capítol 5: Fiscalitat (14 art.)

� Capítol 6: Altres instruments ( 6 art.)

� 7 DA; 6 DT; 1 DR; 13 DF; 3 annexos
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Parlament de Catalunya: sessió plenària 27/07/2017

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

� 56 articles; 20.000 paraules; 194 kB; 35 pàgines (DOGC) 

� 5 anys; 2 legislatures



Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Capítol 1: Mitigació del canvi climàtic
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Inventari anual

Pressupostos de 
Carboni

2020: --

2025: 30% renovació del parc de vehicles sigui VE

2027: Establir un pla de transició per al tancament, no més enllà del 2027, de les nuclears

2030: -40% GEH (1990 ) / -27% consum final energia (-2% anual) / 50% sistema elèctric d’origen ER /

Nous vehicles no combustió interna /

2040: -65% GEH (1990) / Transport rodat i ports mercaderies i esportius: -50% dependència

combustibles fòssils

2050: -100% GEH (1990) / neutralitat / 100% sistema elèctric d’origen ER

Altres: No fracking / Mediterrània zona lliure de prospeccions-explotació d'hidrocarburs

Petjada de 
Carboni de 
Catalunya

Petjada de 
Carboni de 
productes

2020: 2021-2025 / 2026-2030

2023: 2031-2035

Resta: antelació 10 anys

Catalunya / ETS  i No-ETS

Marc estratègic de 
referencia de 

mitigació

1 any aprovació / Validesa 5 anys

A proposta de la CICC

Participació ens locals + altres actors

Objectius GEH /  contaminació aire

Proposta de mesures i detall sectorial 

Indicadors anuals i informe anual al 

Parlament

Periodicitat 5 anys

+ Emissions directes 

+ importacions

- exportacions

2020: construcció

2021: industrials finals

Emissions  atmosfera 

Emissions GEH

Embornals CO2
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44,5 MT CO2 eq. 

324,7 MT CO2 eq. 
4.291,2 MT CO2 eq. 

36.790 MT CO2 
(GCP2017).

50.000 MT CO2eq
(IPPC/AR5 -2010)

14%

1%

<0,1%

GHG emissions
� 2016. LULUCF not included
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

-40% vs 1990

-65% vs 1990 -100% / 

neutralitat
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Mitigació del canvi climàtic



Mitigació del canvi climàtic



• El Govern aprova. La Comissió Interdepartamental del CC proposa. Presentació prèvia a la Taula 

Social del CC. Participació dels actors implicats. Elaboració amb la resta de Departaments.

• No estableix presentació al Parlament. Es podria considerar i fer-ho alhora que el marc estratègic de 

mitigació 

• Contingut:

• Avaluació dels impactes, d’acord amb l’estat del coneixement

• Identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors 

socioeconòmics més vulnerables

• Proposta de les mesures d’adaptació necessàries per reduir la vulnerabilitat.

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Capítol 2: Adaptació al canvi climàtic
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• Reduir la vulnerabilitat de la població, sectors socioeconòmics i ecosistemes terrestres  i marins

• Crear i reforçar les capacitats nacionals de resposta 

• Adaptar els sectors productius

• Incorporar l’anàlisi de la resiliència a la planificació (territori, activitats, infraestructures i edificacions)O
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En base escenaris IPPC i són la base del coneixement pel Marc estratègic de referència

d’adaptació.

Estat del clima. Evolució del clima passat

Anàlisi comparativa respecte projeccions anteriors

Projeccions



Capítol 3: Polítiques sectorials
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Agricultura I 
ramaderia

Gestió cicle 
de l’aigua

Gestió 
Forestal

Biodiversitat

Energia Industria Infraestructures Residus

Transport i 
mobilitat

Salut

Turisme RDI Urbanisme

Pesca

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Protecció civil
Fenòmens 

meteorològics 
extrems



Capítol 3: Polítiques sectorials. Article 20. Indústria, s erveis i comerç
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Industria

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

1. Empreses amb centres de treball a Catalunya > 250 treballadors. :

• Anàlisi de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, i , si escau, un calendari 

de mesures d’adaptació i l’establiment d’un mecanisme de seguiment.

• Inventari de les emissions de GEH i les actuacions per a reduir-les. Les dades 

de l’inventari validades per una entitat de certificació independent degudament 

habilitada. En el cas de centres amb instal·lacions incloses en el règim d’ETS, s’entenen vàlides als 

efectes d’aquesta llei les emissions de GEH fetes a l’empara dels sistemes respectius.

2. Empreses amb centres de treball a Catalunya <  250 treballadors 
• Criteris de selecció positiva si han adoptat les mesures a què fa referència l’apartat 1.

3. Impuls a l’ecodisseny i a la lluita contra l’obsolescència programada.

4. Activitats que inclou l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control

ambiental de les activitats. Canvis substancials de les activitats ja autoritzades: tenir en compte les

emissions de GEH.

5. Els establiments comercials > 500 m2 de superfície de venda han de fer servir un percentatge mínim,

que s’ha d’establir per reglament, del consum final d’energia elèctrica procedent de fonts renovables.

Ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental,

energètica o d’innovació per a una transició cap a una economia neutra en carboni
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

� Desenvolupament ER aprofitant espais ja alterats per l’activitat humana, i minimitzar

així l’ocupació innecessària del territori.

� Mesures normatives per afavorir l’autoconsum energètic a partir d’ER i la participació

d’actors locals en la seva producció i distribució .

� Foment de la generació d’energia distribuïda i noves opcions en contractació de

subministraments. Implantació de xarxes intel·ligents i xarxes tancades amb gestió

activa de la demanda i producció d’energia elèctrica. Suport tecnologies

d’emmagatzematge.

� Creació d’un clúster de recerca i producció en ER a partir dels centres existents.

Capítol 3: Polítiques sectorials. Article 19. Energia (I)
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

� Creació d’un clúster de recerca i producció en ER a partir dels centres existents.

� Dissenyar un sistema de tarifes que penalitzin el sobreconsum.

� No a la concessió de permisos d’exploració (gas i petroli d’esquist) per fracking.

� Maximitzar capacitats sistema elèctric. Millorar sostenibilitat ambiental/econòmica.

� Modificar la legislació per tal d’agilitar la tramitació de la implantació de parcs eòlics.

� La planificació energètica incorpori els objectius de reducció d’emissions que estableix

aquesta llei. Elaboració integrada dels plans d’energia i de mitigació del canvi climàtic.

Capítol 3: Polítiques sectorials. Article 19. Energia (II)
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

� Noves àrees residencials: màxima autosuficiència energètica. Jerarquia de criteris:

• reduir demanda energètica,

• eficiència en el disseny dels sistemes que cobreixen la demanda energètica,

• aprofitar els recursos energètics locals,

• promoure l’ús de materials de construcció de baix impacte ambiental i

• compensar les emissions de CO2 derivat de l’impacte energètic dels edificis amb

parcs de generació a partir de fonts renovables.

� Garantir en els nous desenvolupaments urbanístics, la provisió energètica amb fonts

100% d’ER: connexió a la xarxa de consum; autoconsum o, si escau, xarxes tancades.

� Nous planejaments urbanístics (modificacions i revisions) i territorials incorporin una

anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de l’impacte sobre les emissions de GEH

i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament, i mesures per a mitigar-lo i

adaptar-s’hi. Aquesta anàlisi ha d’incloure les emissions vinculades a la mobilitat

generada, als consums energètics del cicle de l’aigua i dels residus, i als consums

energètics dels usos residencials i terciaris.

Capítol 3: Polítiques sectorials. Article 27. Urbanisme i H abitatge (I)



33

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

� Selecció/classificació d’espais ja urbanitzats o ocupats per infraestructures i serveis

amb potencial i per a situar o compartir superfícies per a captar energies renovables.

� La presa en consideració, per part dels municipis, en llur planejament urbanístic, de

les recomanacions de l’OMS sobre la superfície de verd urbà per habitant.

� Desenvolupament de models compactes d’ocupació del territori i uns usos més

eficients i intensius dels terrenys urbanitzats en els ordenaments territorial i

urbanístic.

Capítol 3: Polítiques sectorials. Article 27. Urbanisme i H abitatge (II)
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� L’ús, per part dels professionals del disseny, projecció i construcció de zones

residencials, de fonts d’energia renovable per a la calefacció, la refrigeració i l’aigua

calenta sanitària, i de solucions constructives, tant estructurals com de tancaments

altament eficients energèticament.

� La construcció amb criteris bioclimàtics amb l’objectiu que el 2020 els nous edificis

construïts siguin de consum energètic gairebé nul.

� Foment de l’ús d’ER en el sector de l’edificació, prioritzant les que no generen un

transvasament cap a altres contaminants amb impactes locals.

� Impuls de polítiques actives que fomentin la rehabilitació energètica del parc

d’habitatges i el millorament de l’estalvi i l’eficiència energètics. L’Estratègia catalana

per a la renovació energètica dels edificis ha de prioritzar l’accessibilitat i l’eficiència

energètica d’edificis i habitatges amb aprofitament d’energia renovable, i ha de cobrir

la necessitat d’actuació sobre un mínim de cinquanta mil habitatges anuals.

� La reserva de punts de càrrega de VE en els centres de treball i edificis públics.

Capítol 3: Polítiques sectorials. Article 27. Urbanisme i H abitatge (III)



Capítol 4: Sector públic i Governança 
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

• Correspon al Govern de la Generalitat la planificació de les polítiques climàtiques: mitigació

i adaptació

• Mesures autoexigència departaments i organismes que en depenen:
• Auditoria energètica dels edificis públics (propietat i en regim arrendament)

• Establir periòdicament un objectiu relatiu al % mínim de consum d’energia d’origen ER (GC)

• Establir objectiu de reducció d'emissions de GEH i un programa d’actuació

• Contractació pública: especificacions tècniques i criteris d’adjudicació específics relatius a l’ús

eficient de recursos i minimització emissions de GEH. S’ha d’incloure la quantificació de l’ús de

recursos i les emissions de GEH en el càlcul del cost d’inversió, d'explotació i de manteniment.

• Informe públic amb detall del grau d’assoliment dels objectius i actuacions en cas de desviació.

Comissió Interdepartamental 
del Canvi Climàtic

Segueix sent vàlida l’actual amb 

noves funcions

Taula Social 
del Canvi Climàtic

Constitució 6 mesos entrada vigor Llei

Nomena DTES

Comitè d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic

Constitució 6 mesos entrada vigor Llei

Nomena el Parlament

El Govern ha d’establir periòdicament objectius relatius al % mínim de consum d’ER a les instal·lacions de la seva

propietat i entitats del seu sector públic, inclòs arrendament (si els contractes ho permeten i la gestió en sigui

competència seva). Elaborar cada 5 anys un pla d’estalvi i eficiència energètics per als seus edificis i equipaments.
2020: 70% energia elèctrica ha de provenir d’ER a la GC (DA4)

20% ER pròpies total energia algunes instal·lacions (DA4: gestió residus, sanejament aigües residuals urbanes,

potabilització)

2030: 100% flota pública ha de ser VE (art 24)

100% energia elèctrica ha de provenir d’ER a la GC (DA4)



Capítol 4: Sector públic i Governança 
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

• Fomentar la seva participació en la planificació de les polítiques climàtiques.

• Promoure la creació d’oficines municipals/comarcals de transició energètica.

• Municipis turístics: avaluació específica serveis bàsics municipals front fenòmens extrems.

• Resta municipis: integrar en la planificació local la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic

• Els plans municipals de lluita contra el CC es poden finançar a través del Fons Climàtic.

• Compromís amb les cimeres ONU i debats UE

• Xarxes de col·laboració entre territoris

• Suport al mon local

• Contribuir als objectius de l’ONU en matèria de cooperació al desenvolupament

• Projectes de cooperació amb RVD vetllar per no incrementar la vulnerabilitat davant el

CC i contribuir a un desenvolupament sostenible i neutre en emissions de GEH.

• Declarar com a obres d'interès públic determinades infraestructures d'energies

renovables (Govern a proposta del Departament competent en energia). Compensacions

pels territoris que les acullen i els que en poden resultar afectats.

• Avaluació ambiental de plans, programes i projectes ha de valorar emissions GEH i anàlisi

de vulnerabilitat al canvi climàtic. Reglament per establir metodologies.

• Elaborar i aplicar estratègia de simplificació de la tramitació administrativa i d'incentius

fiscals a les actuacions privades per a combatre el canvi climàtic

• Impulsar/facilitar accés al finançament (via ICF) per a contribuir al desenvolupament de

projectes que donin compliment a la Llei CC, com a complement del sector financer privat

Mon local

Planificació

Internacional



� Emissions GEH turismes, vehicles comercials lleugers, motos (entrada en
vigor 2018)

Capítol 5: Fiscalitat 
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Emissions nominals [ > 95 gCO2/km – 200 gCO2/km] 

Tipus impositiu [0,70 – 1,40 € / gCO2 /km]

Emissions nominals [ < 140 gCO2/km ] [ > 140 gCO2/km] 

Tipus impositiu [0,00 € /gCO2 /km] [0,70 € / gCO2 /km]

Emissions nominals [ >75 gCO2/km - 140 gCO2/km] 

Tipus impositiu [0,70 – 1,20 € / gCO2 /km]

Exempcions:  Seguretat / Salut / Diplomàcia / Persones amb mobilitat reduïda

Bonificacions: Vehicles històrics (100%) 

Període 

transitori 

2018 i 2019

Aplicació 2019

Llei 5/2017 

“acompanyament del 

pressupost 2017” 



� Eliminació de bonificacions i devolucions al consum de recursos energètics
d’origen fòssil i derivats (excepte maquinari del sector primari): 36 M€ (2015.
Secretaria Tècnica del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, relatives a les
devolucions de gasoil professional)

Capítol 5: Fiscalitat 
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

� Emissions GEH activitats econòmiques (entrada en vigor 2019. A desenvolupar)

Instal·lacions subjectes a EU ETS 

Activitats  Annex I.1.  Llei 20/2009

Tipus impositiu [10 € / tCO2 – 30 € / tCO2 ( any 2025)]

� Emissions NOx vaixells (entrada en vigor 2019. A desenvolupar)

Emissions NOx dels vaixells durant l’estada al port

Tipus impositiu: 1.000 € / tNOx
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Capítol 6: Altres instruments  
Fons Climàtic:

� Fiscalitat

� Pressupostos del Govern de la Generalitat

� Subhasta del EU ETS (supeditat a acord previ amb l’Estat espanyol)

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

� Promoció energies renovables 
� Descentralització xarxes 
� Autoconsum energètic
� Habitatges energèticament eficients 
� Mobilitat sostenible
� Estalvi d’aigua 
� Conservació de la biodiversitat 
� Reducció impactes sobre la salut

� Protecció contra fenòmens climàtics extrems
� Equipaments més eficients 
� Modificació processos productius (reducció GEH)
� Gestió forestal sostenible 
� Recerca climàtica i innovació 
� Educació i sensibilització
� Reducció emissions GEH sector agrari
� Adaptació sectors econòmics i sistemes naturals.

Gestió i direcció del Fons Climàtic:  
Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Miscel·lània

� Garantia d'accés als recursos bàsics d‘energia i aigua. Consum mínim vital.

� Projecte de llei de prevenció de residus i d’us eficient dels recursos.

� Projecte de llei de foment de l’agricultura i la ramaderia sostenibles.

� Projecte de llei de biodiversitat, patrimoni natural i connectivitat biològica.

� Desenvolupament d’estratègies específiques en matèria d’energia: autoconsum,

distribuïda, xarxes intel·ligents, model contractual de rendiment energètic amb

garantia d’estalvi, infraestructures de recarrega del VE (habitatges i llocs de feina)

inclosa una de recàrrega ràpida.

� Sol·licitud de permís per a instal·lar punts de recàrrega per a VE i accés públic a

l’ús d’aquests punts.

� Edificis de consum gaire bé nul (nous i grans rehabilitacions). A partir de 1.01.2018

pels públics i 1.01.2020 pels privats les sol·licituds han d’incloure un disseny

compatible amb aquest objectiu.





Generar-ne menys

1. Rebutjar bosses de plàstic a l’hora d’anar a comprar.
2. Rebaixar el consum de plats i coberts de plàstic i tovallons d’un sol ús.
3. Imprimir només el que és imprescindible i per les dues cares del paper.
4. Beure aigua embotellada amb moderació (envasos).
5. Comprar a granel o amb mínim envàs
6. Reutilitzar, reparar i adaptar objectes abans que llençar-los

Facilitar la gestió

7. Utilitzar els contenidors urbans per reciclar paper, vidre, plàstic, orgànica.
8. Utilitzar els punts verds per millorar la qualitat del reciclatge. 
9. Separar la matèria orgànica o, si és possible, fer compost

RESIDUS

Què  puc  fer jo ?



10. Aïllar finestres i portes per augmentar l’eficiència energètica.
11. Ajustar la temperatura de la calefacció i de l’aire condicionat.

Per cada grau que baixa el termòstat s’estalvia un 8% d’energia.
12. Desconnectar del tot els aparells electrònics quan no s’utilitzen.

Poden ser uns 1,5 kilowatts/dia i un estalvi al vol tant de 50 €/any . 
13. Apagar els llums quan no calen.
14. Estendre a l’aire lliure i rentar la roba a baixa temperatura.
15. Posar a bullir l’aigua justa i utilitzar tapadores per escalfar-la abans.

16. Apostar per operadors elèctrics que fomentin les energies renovables.
17. Substituir els electrodomèstics per d’altres més eficients.
18. Renovar les bombetes (LED).

19. Reduir els viatges laborals i apostar per les videoconferències.
20. Deixar el cotxe a casa i prioritzar el transport públic i la bicicleta.
21. Comprar un vehicle elèctric o compartir-lo amb altres usuaris.

ENERGIA

Què  puc  fer jo ?



22. Evitar malbaratar aliments

23. Menjar menys carn:

• 2 kg gra/1 kg carn de pollastre
• 4 kg gra/1 kg carn de porc
• 8 kg gra/1 kg carn de boví
• Contingut d’aigua virtual: 1kg de blat de moro és de 900 litres. 1kg de

carn de porc és de 4.900 litres.
• Es necessita menys gra per alimentar una persona.
• Ens podem permetre dependre dels animals com a font important

d’aliments, únicament perquè disposem d’excedents de proteïna de gra
(en un mon on part de la població té dificultats alimentàries).

24. Consumir més productes de temporada i de quilòmetre zero.

25. Escollir aliments ecològics i evitar el menjar processat.

ALIMENTACIÓ

Què  puc  fer jo ?



Què  puc  fer jo ?

27. Cura dels boscos  i extremar la precaució per evitar incendis.
28. Comprar fusta amb segells que n’assegurin un origen sostenible.
29. Protegir la biodiversitat i preservar les espècies en perill d’extinció.
30. Escollir vacances i escapades que respectin el medi ambient

CIUTADÀ
31. Incrementar el coneixement per saber què diu la ciència.
32. Pressionar els governs perquè apliquin polítiques respectuoses.

CURA PER L’ENTORN

25. Reduir el consum d’aigua: un terç del consum se’n va pel vàter. 
26. Reaprofitar l’aigua de la pluja per rentar el cotxe o regar les plantes

AIGUA
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The geographical distribution of fossil fuels unuse d when 
limiting global warming to 2 ºC
Christophe McGlade & Paul Ekins. University College  London 
(UCL), Institute for Sustainable Resources

2011-2050
I això vol dir …?

Aproximadament el 80% de les
reserves de carbó, el 50% de
les reserves de gas i el 30% de
les reserves de petroli, haurien
de romandre sota terra si es
vol assolir l’objectiu que
l’increment de la T mitjana del
planeta no superi els 2ºC.

La no equitat en la distribució
d’aquest “carbó no-cremable”
té unes conseqüències
extraordinàries pels propietaris
d’aquests combustibles fòssils.



http://mentalfloss.com/article/56754/every-countrys-highest-valued-export

Every Country's Highest Valued Export
MAY 15, 2014



Les dificultats d’un acord

Lliure comerç

Seguretat energètica

Influència geoestratègica

Deute

Supervivència

Propietat intel·lectual

Fenòmens migratoris

Seguretat nacional

Balança pagaments

Seguretat alimentària

Negociacions del clima



Coda: per què és important?

Innovació

Democratització  energia

Menor dependència fòssils

Reducció del deute

Salut

Major estabilitat

Aire més net

Competitivitat

Més i millors llocs de treball

Reducció emissions GEH
Energies renovables

Eficiència recursos

Boscos


