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El clima: un afer internacional

-1979: 1ª Conferència Mundial sobre el clima

-1988: es crea l’IPCC/GIECC

-1990: 2ª Conferència Mundial sobre el clima

-1990: l’AG de les UN inicia les converses 

entorn d’una Convenció internacional sobre 

Canvi Climàtic

-1992: la Convenció Marc oberta per signar



1ª Conf. Mundial sobre el Clima, 1979

-Declaració on s’exhorta als governs a 

preveure i a prevenir els perills potencials 

del canvi climàtic

-Estableix el Programa Mundial sobre el 

Clima, a càrrec de l’OMM i del PNUMA 



1988: inici de la diplomàcia climàtica

• Conferència sobre canvis atmosfèrics, Toronto, 1988

- 340 representants de 46 països

– es debat públicament la necessitat d’elaborar una 
Convenció marc d’abast mundial per protegir el clima

• L’AG de les NU tracta, per 1ª vegada, sobre el Canvi 

Climàtic

– Adopta la resolució 43/53, on:

• Es “reconeix que el CC constitueix una preocupació 
de la humanitat, ja que el clima és un element 
essencial de la vida a la Terra”

• Es determina que han “d’adoptar mesures 
necessàries i oportunes per abordar el problema del 
CC”.



IPCC – Grup Intergovernamental 

d’Experts sobre Canvi Climàtic

• Creat per l’OMM i el PNUMA l’any 

1988

• Objectius:

– Avaluar de forma exhaustiva, 
objectiva, oberta i transparent la 
millor informació científica, tècnica 
i socioeconòmica disponible sobre 
canvi climàtic al món

• Composat per centenars d’experts 

d’arreu del món





•IPCC: productes

•Informes d’Avaluació: AR1, AR2, AR3, 

AR4 i AR5

•Informes especials

•Guies metodològiques

•Documents tècnics



IPCC: 1er Informe d’Avaluació



IPCC: 2n Informe d’Avaluació



IPCC: 3er Informe d’Avaluació



IPCC: 4rt Informe d’Avaluació



IPCC: 5à Informe d’Avaluació



IPCC: Informes especials

• 1994: Guies tècniques per avaluar impactes del CC

• 1994: El forçament radiatiu del CC i una avaluació dels escenaris 

d’emissió IPCC IS92 

• 1997: Impactes regionals del canvi climàtic

• 1999: L’aviació i l’atmosfera global

• 2000: Qüestions metodològiques i tecnològiques en la 

transferència de tecnologia

• 2000: Escenaris d’emissions

• 2000: Ús del sol: canvis en el seu ús i silvicultura

• 2005: Salvaguardant la capa d’ozó i el sistema climàtic general

• 2005: Captura i emmagatzematge de CO2

• 2011: Fonts d’Energia Renovable i Mitigació del CC

• 2012: Maneig dels riscos d’esdeveniments extrems 



IPCC: Energies renovables

IPCC, WG III, Mitigation 

of Climate change



IPCC: Guies metodològiques

• 1992: Directrius preliminars per avaluar impactes del CC

• 1994: Directrius de l’IPCC pels Inventaris Nacionals d’Emissions -

INE

• 1996: Directrius de l’IPCC revisades pels INE

• 1997: Software pels Inventaris de GEH

• 2000: Guia de bones pràctiques i gestió d’incerteses en els inventaris 

de GEH

• 2003: Definicions i opcions metodològiques per a l’inventari 

d’emissions degudes a la degradació dels boscos directament induïda 

pels humans

• 2003: Guia de bones pràctiques d’ús del sòl, canvi en l’ús del sòl i 

forests

• 2006: Directrius de l’IPCC per realitzar els INE de GEH

• 2014: Mètodes suplementaris revisats i guia de bones pràctiques



IPCC: documents tècnics

• 1996: Tecnologies, polítiques i mesures per mitigar 

el canvi climàtic (TP I)

• 1997: Introducció als models climàtics simples 

emprats en el 2on. Informe (TP II)

• 1997: Estabilització dels gasos atmosfèrics d’efecte 

hivernacle  (TP III)

• 1997: Implicacions de les propostes de limitació de 

les emissions de CO2 (TP IV)

• 2002: Canvi climàtic i biodiversitat (TP V)

• 2007: Canvi climàtic i aigua (TP VI)



Canvi climàtic: negociacions 

internacionals

• 1988: l’AG de les N.U. tracta sobre el tema del clima

• 1990: el 1er. Informe de l’IPCC recomana l'iniciï de 

negociacions sobre un acord global 

• 1990: la Second World Climate Conference fa una crida a que 

s’iniciïn converses

• 1990: l’AG de les N.U. obre les negociacions sobre una 

Convenció Marc sobre Canvi Climàtic (CMCC) i crea un 

Comitè Negociador Intergovernamental (INC)

• 2/1991: l’INC es reuneix per primera vegada

• 9/5/1992: a la 5a. Sessió de l’INC s’adopta la CMCC

• 4/6/1992: a la CNUMAD la CMCC comença a rebre signatures

• 21/3/1994: la CMCC entra en vigor



Convenció Marc sobre Canvi Climàtic

• Adoptada a la Conferència de les 

Nacions Unides sobre Medi Ambient 

i Desenvolupament – CNUMAD:

– Río de Janeiro, juny 1992

• Que és?: 

– un marc que aixopluga els esforços 
intergovernamentals per fer front als 
reptes del canvi climàtic

• Qui en forma part:

– 165 països la signaren a Rio

– 196 països l’han ratificat



CMCC

•En el marc de la Convenció, els governs:

–Apleguen i comparteixen informació sobre:

• Les emissions de gasos d’efecte hivernacle

• Les polítiques nacionals

• Les millors pràctiques

–Adopten estratègies per fer-hi front i adaptar-se 
als impactes esperats

–Cooperen en preparar-se per a l’adaptació als 
impactes del canvi climàtic



CMCC: objectiu

•Impedir les interferències antropogèniques 

‘perilloses’ en el sistema climàtic:

–Que la comunitat internacional es dotés d’una 
Convenció és un clar reconeixement que els 
humans tenim un problema a resoldre si volem 
evitar la desestabilització dels sistemes que 
regulen el clima a la Terra.



CMCC: finalitat

•Estabilitzar les concentracions de GEH a un 

nivell que impedeixi les perilloses 

interferències antropogèniques amb el 

sistema climàtic, i fer-ho en un termini de 

temps que permeti

–l’adaptació natural dels ecosistemes

–assegurar la producció d’aliments

–un desenvolupament econòmic sostenible



CMCC: principis

•Les parts han de protegir el sistema climàtic 

en benefici de les generacions presents i 

futures:

– sobre la base de l’equitat

– d’acord amb llurs responsabilitats comunes però 
diferenciades i amb llurs respectives capacitats



CMCC: reconeixements

• Els països desenvolupats, que són els principals 

causants del canvi climàtic, han d’assumir 

l’avantguarda en la lluita contra les seves causes 

i els seus efectes

• Els països en vies de desenvolupament, si bé 

tenen dret a créixer econòmicament i socialment, 

cal que ho facin en el marc d’un 

desenvolupament sostenible, i això amb l’ajut 

dels països desenvolupats



CMCC: signataris

•Obliga a les parts signatàries dels països 

industrialitzats que facin inventaris precisos 

i actualitzats regularment de GEH

•Encoratja als altres països a fer-ne també

–el primer pas per resoldre un problema és 
conèixer el seu abast

–l’any base (amb poques excepcions) és el 1990



CMCC: ratificants

•Els països que l’han ratificat (‘les Parts 

signatàries’) acorden:

– tenir en compte el canvi climàtic en: l’agricultura, 
la indústria, l’energia, els recursos  naturals i les 
activitats que afectin les costes

– realitzar programes nacionals per contrarestar el 
canvi climàtic i estratègies per adaptar-se als seus 
efectes



CMCC: ratificants

•Les Parts signatàries han de:

– promoure i difondre (inclosa la transferència 
tecnològica) pràctiques i processos que 
disminueixin l’emissió de GEH

– conservar i reforçar els embornals i dipòsits 
de GEH

– promoure l’educació, la capacitació i la 
sensibilització de la ciutadania



Conveni Marc sobre Canvi Climàtic



CMCC: organització

•Conferència de les Parts – COP

• Subsidiary Body for Scientific and Technological 

Advice (SBSTA)

• Subsidiary Body for Implementation (SBI)

•Grups d’experts

•Agències partners: GEF, IPCC



CMCC - COP

•Els països signataris es 

reuneixen periòdicament 

en les Conferències de les 

Parts – COP



•CMCC – COP
• COP1: Berlín, Mar.-Abr. 1995
• COP2: Geneva, 8-19 Jul. 1996
• COP3: Kyoto, 1-10 Nov. 1997
• COP4: Buenos Aires, 2-13 Dec. 

1998
• COP5: Bonn, 25 Oct. – 5 Nov. 1999
• COP6: The Hague, 13-24 Nov. 2000
• COP6bis: Bonn, 16-27 Jul. 2001
• COP7: Marrakech, 28 Oct. – 9 Nov. 

2001
• COP8: New Delhi, 23 Oct. – 1 Nov. 

2002
• COP9: Milan, 1-12 Dec. 2003
• COP10: Buenos Aires, 6-17 Dec. 

2004
• COP11/CMP1: Montreal, 28 Nov. –

9 Dec. 2005
• COP12/CMP2: Nairobi, 6–17 Dec. 

2006
• COP13/CMP3: Bali, 3–14 Dec. 2007

• COP14/CMP4: Poznan, 1–12 Dec. 
2008

• COP15/CMP5: Copenhague, 7–18 
Dec. 2009

• COP16/CMP6: Cancun, 29 Nov. –
10 Dec. 2010

• COP17/CMP7: Durban, 28 Nov. – 9 
Dec. 2011

• COP18/CMP8: Doha, 26 Nov. – 7 
Dec. 2012

• COP19/CMP9: Warsaw, 11-22 Nov. 
2013

• COP20/CMP10: Lima, 1-12 Dec. 
2014

• COP21/CMP11: Paris, 30 Nov. – 11 
Dec. 2015



•CMCC-COP 
• COP1: inicia ronda negociacions sobre un ‘protocol o un altre 

instrument vinculant (compromís reducció països Annex I)

• COP2: pren nota de la Declaració Ministerial de Ginebra i 

impulsa més les negociacions

• COP3: adopta un Protocol vinculant (Kyoto). Objectius 

diferenciats de reducció per països Annex I

• COP4: adopta el Pla d’Acció de Buenos Aires i fixa el límit de la 

COP6 per adoptar importants decisions

• COP6: no s’assoleix l’acord en el paquet de decisions

• COP6bis: adopta els Acords de Bonn

• COP7: tanca serrells de la COP6bis i adopta decisions del Pla 

d’Acció de Buenos Aires. Regles i procediments per JI, CDM i ET

• COP13: obre el camí per negociar protocol post-2012

• COP15: fallida de la cimera de Copenhague

• COP21: Acord de París



CMCC: responsabilitats

•El pes principal de la CMCC cau sobre els 

països industrialitzats, ja que són la part 

més important de les emissions de GEH:

–Se'ls hi demana que facin el màxim per reduir 
les emissions i que aportin la major part dels 
diners necessaris arreu (Annex II)

–Els països més avançats i les ’12 economies en 
transició’ havien de reduir les emissions pel 
2000 al nivell que les que tenien l’any 1990: (en 
conjunt ho han fet). Formen: l’Annex I



CMCC: països Annex I

• Alemanya

• Austràlia

• Àustria

• Bèlgica

• Bielorússia *

• Bulgària *

• Canadà

• CEE

• Dinamarca

• Espanya

• EUA

• Estònia *

• Federació Russa *

• Finlàndia

• França

• Grècia

• Hongria *

• Irlanda

• Islandia

• Italia

• Japón

• Letonia

• Lituania

• Luxemburg

• Noruega

• Nova Zelanda

• Països Baixos

• Polonia

• Portugal

• RU de la GB i Irlanda del Nord

• Rumania *

• Suecia

• Suïssa

• Turquia

• Txecoslovàquia *

• Ucraïna *



CMCC: països Annex II

•Alemanya

•Austràlia

•Àustria

•Bèlgica

•Bulgària *

•Canadà

•CEE

•Dinamarca

•Espanya

•EUA

•Estònia *

•Federació Russa

•Finlàndia

•França

•Grècia

•Irlanda

•Islàndia

•Itàlia

•Japó

•Luxemburg

•Noruega

•Nova Zelanda

•Països Baixos

•Portugal

•RU de la GB I Irlanda del Nord

•Suècia

•Suïssa

•Turquia



CMCC: parts actores

•Els països que formen part de la CMCC

– A vegades grups de països formen aliances

•Observadors: 

– NNUU (PNUD, PNUMA, WMO/IPCC, GEF), 

– IGO: OCDE, AIE, OPEC (unes 50)

– ONG (centenars)



CMCC

•la Convenció reconeix que és un document 

marc - quelcom a ser esmenat i 

augmentat en el temps

•la primera addició al CMCC va ser el 

Protocol de Kyoto (COP3, Kyoto, 1997)

•La segona addició al CMCC ha estat l’Acord 

de París (COP21, París, 2015)



El Protocol de Kyoto - PK

•El PK comparteix els objectius, principis i 

institucions de la CMCC, però la reforça de 

forma significativa comprometent a les 

parts de l’Annex I a limitar o reduir les 

emissions de GEH, de forma obligatòria:

–Limitar emissions anuals per dessota o 
lleugerament per sobre dels nivells d’emissió de 
l’any 1990



El Protocol de Kyoto - PK

• Reducció global de les emissions de GEH del 5 % 

pel període 2008-2012, respecte l’any 1990

• Cistella dels 6 GEH:

– Diòxid de carboni (CO2)

– Metà (CH4)

– Òxid Nitrós (N2O)

– Hidrofluorocarburs (HFCs)

– Perfluorocarburs (PFCs)

– Hexafluorur de Sofre (SF6)

Es poden utilitzar, fins a cert punt, activitats que 

augmentin l’absorció de CO2 (boscos)



El Protocol de Kyoto - PK
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El Protocol de Kyoto - PK

• Reducció d’emissions en el període de compliment obligatori que 

va del 2008 al 2012 (en %):

– Austràlia +8 - Letònia* - 8

– Canadà - 6 - Liechteinstein - 8

– CE - 8 - Lituània* - 8

– Croàcia* - 5 - Mònaco - 8

– Eslovàquia* - 8 - Noruega +1

– Eslovènia*   - 8 - Nova Zelanda 0

– EUA - 7 - Polònia* - 6

– Estònia* - 8 - República Txeca*- 8

– Fed.Russa* 0 - Romania* - 8

– Hongria* - 6 - Suïssa - 8

– Islàndia     +10 - Ucraïna* 0

– Japó - 6



El Protocol de Kyoto - PK

Reducció d’emissions en el període de compliment obligatori que 

va del 2008 al 2012 (en %):

País %
EU-15*, Bulgària, República Txeca, Estònia, Letònia,Liechtenstein, 

Lituània, Mònaco, Romania,Eslovàquia,Eslovènia, Suïssa . . . . . . . . . . . . - 8

EUA . . . . . . . .   - 7

Canadà, Hongria, Japó, Polònia . . . . .    - 6

Croàcia . . . . . . . .    - 5

Nova Zelanda, Russa Federació Russa, Ucraïna . . . .       0

Noruega . . . . . . .   +1

Austràlia . . . . . . .   +8

Islàndia . . . . . . . +10



El Protocol de Kyoto - PK

• Reducció d’emissions per a la UE del 8 % en el període de 

compliment obligatori que va del 2008 al 2012 (en %) es 

desglossa així:

– Alemanya - 21 - Grècia + 25

– Àustria - 13 - Irlanda + 12,5

– Bèlgica +  7,5 - Itàlia - 6,5

– Bulgària - 8 - Luxemburg +   2,8

– Dinamarca - 21 - Països Baixos - 6

– Espanya +15 - Portugal + 27

– Finlàndia 0 - RU de la GB i IN - 4

– França 0



El Protocol de Kyoto - PK

•EU: reduir en conjunt un 8% les emissions 

referides a l’any 1990

•L’any 1997, els estats membres de la UE acordaren 

objectius de reducció diferenciats, respectant 

l’objectiu comú

•Estat Espanyol: augment d’un 15% de les 

emissions respecte a les de l’any 1992



El Protocol de Kyoto - PK

•el compromís de reducció de les emissions es 

comptabilitza fent el promig en un període de 5 

anys (entre 2008 i 2012), anomenat període de 

compromís



El Protocol de Kyoto - PK

•Va entrar en vigor (16/2/2005) quan va 

ser ratificat per 55 parts signants i quan el 

total d’emissions va ser almenys el 55% 

dels països de l’Annex I: 

– des d’aleshores els països de l’Annex I estaven 
obligats a respectar els objectius de reducció 
fixats pel Protocol



El Protocol de Kyoto - PK

•Assigned Amount (AA) o Quantitat 

Assignada (QA):

–La màxima quantitat d’emissions de GEH 
(mesurada en equivalent CO2) que una part pot 
emetre al llarg del període de compromís per 
complir amb la quota compromesa.



Mecanismes del PK

• els objectius de reducció per als països de l’Annex I 

s’han d’assolir ‘significativament’ mitjançant la 

implementació de mesures a cada país que redueixin 

les emissions

• poden utilitzar tres mecanismes per assolir una part 

de la reducció fora de les seves fronteres, permetent 

un cert grau de flexibilitat per assolir els objectius 

de reducció



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

•Joint Implementation – JI: 

– Aplicació Conjunta - AC

•Clean Development Mechanisms – CDM:

– Mecanismes de Desenvolupament Net - MDN

•Emission Trading – ET:

– Comerç d’Emissions - CE



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

Joint Implementation – JI / Aplicació Conjunta – AC 

(Activitats de l’Article 6 del PK)

– Un país de l’Annex I (país inversor) pot implementar 
projectes que redueixin les emissions de GEI (o millorar la 
absorció a través d’embornals) en un altre país de l’Annex I 
(país receptor). 

– El país inversor pot fer servir els resultats de la reducció 
d’emissions per assolir els seus objectius:

• Són els anomenats Certified Emission Reduction 
Units – CERU o Unitats de Reducció d’Emissions 
Certificada -UREC



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

• Clean Development Mechanisms – CDM / 

Mecanismes de Desenvolupament Net – MDN 

(Activitats de l’Article 12 del PK)

– Un país de l’Annex I (país inversor) pot implementar 
projectes que redueixin les emissions de GEI (o millorar 
l’absorció a través d’embornals) en un país que no sigui 
de l’Annex I (país receptor). El projecte ha de contribuir al 
desenvolupament sostenible del país receptor. 

– El país inversor pot fer servir els resultats de la reducció 
d’emissions per assolir els seus objectius.

• Són els anomenats Emission Reduction Units – ERU
o Unitats de Reducció d’Emissions - URE



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

•Emission Trading – ET / Comerç 

d’Emissions – CE (Activitats de l'Article 

17 del PK)

–Els països de l’Annex I poden mercadejar entre ells 
els permisos d’emissió, obtinguts a partir de la seva 
quota assignada



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

•En les discussions durant les negociacions va 

sorgir la qüestió sobre quin tipus de 

projectes podien ser elegibles per a l’AC i per  

als MDL. 

•S’adoptaren les següents limitacions:

–projectes forestals (embornals)

–projectes d’energia nuclear



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

•projectes forestals (embornals): 

–Sota els CDM/MDL es limiten a la reforestació i 
l’ús de CER/REC es limita a l’1% de la base 
d’emissions per al país inversor

–Sota la JI/AC no hi ha limitacions per a l’ús 
d’embornals biològics



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

•projectes d’energia nuclear:

–Es va desaconsellar la implementació d’aquests 
projectes tant sota els CDM/MDL com sota els de 
JI/AC, ja que els països de l’Annex I havien de 
limitar l’ús dels crèdits d’emissió generats per les 
centrals nuclears



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

• Les unitats de comptabilització de les emissions

– Per a tots els països de l’Annex I, l’objectiu d’emissions 
es tradueix en un permís inicial d’emissió, anomenat 
Quantitat Assignada – CA (Assigned Amount – AA)

– Es calcula a partir de la base anual d’emissions (Eb) 
multiplicada pels 5 anys del període de compromís i 
multiplicada per l’objectiu d’emissió (Et)

– la quantitat assignada s’expressa en Unitats de Quantitat 
Assignada – UCA (Assigned Amount Units - AAU)



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

• Hi ha 4 unitats en el sistema de comptabilització que 

es poden transferir entre països mitjançant els 

mecanismes de Kyoto:

– Assigned Amount Units – AAU / Unitats de Quantitat 
Assignada – UCA

– Emission Reduction Units – ERU / Unitats de Reducció 
d’Emissions – URE

– Certified Emission Reduction – CER / Reducció 
d’Emissions Certificades – REC

– Removal Units – RMU / Unitats Segrestrades – US



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

• Assigned Amount Units – AAU / Unitats de 

Quantitat Assignada – UCA: fixa els permisos 

d’emissió inicials

• Emission Reduction Units – ERU / Unitats de 

Reducció d’Emissions – URE: generades a 

través de projectes de JI/AC, que es transfereixen 

al país inversor



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

• Certified Emission Reductions – CER / Reducció 

d’Emissions Certificades – REC: generades a través de 

projectes de CDM/MDL, transferits al país inversor

• Removal Units – RMU / Unitats Segrestrades – US: 

generades a través del segrest mitjançant boscos en els 

països de l’Annex I



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

• Els països de l’Annex I havien de crear i mantenir 

un registre que faci el seguiment de totes les 

unitats

• Els països que no són de l’Annex I no havien de dur 

cap registre. Es va crear un registre central per fer 

el seguiment dels CER/REC



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

•L’avaluació final per saber si un país ha 

assolit els objectius de Kyoto es realitza 

comparant la suma dels AAU/UCA, 

CER/REC, ERU/URE i RMU/US, que cada 

país te, amb l’actual nivell d’emissions 

en el període de compromís.



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

• La flexibilitat addicional dels països de l’Annex I per 

assolir parcialment els seus objectius d’emissió a 

través de l’ús dels  mecanismes de Kyoto, es va 

concedir amb la condició explícita que no es posés en 

perill la integritat ecològica de la Convenció Marc sobre 

Canvi Climàtic.

• Per tant la reducció d’emissions acreditades segons els 

CDM/MDL i la JI/AC ha de ser addicional a la que 

s’hauria produït en el cas de no realització del projecte



Mecanismes del 

Protocol de Kioto - MPK

Base year

Emissions

x 5

- 5 %

2008 2009 2010 2011 2012

RMUs

AAUs

ERUs

CERs

Assigned
Amount
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L’Acord de París





Acord de París: Compromisos



L’Acord 

de 

París



L’Acord de París



Acord de París: com s’hi ha arribat?

Acord assolit: 40 pàgines



Acord de París: com s’hi ha arribat?

• Múltiples actors havien anunciat 

prèviament compromisos de reducció

• Agències intergovernamentals

• Xarxes de ciutats

• Xarxes d’òrgans sub-estatals

• Organitzacions empresarials

• ONG

• VIPs

• . . . . 



International Renewable Energy 

Agency - IRENA



Xarxes de ciutats



Xarxes de ciutats: C40



Xarxes de ciutats: ICLEI



Xarxes de ciutats: UCLG



Xarxes de ciutats: Energy Cities



Xarxes de ciutats i regions



Xarxes de governs sub-estat-nació



Breakthrough Energy Coalition



Xarxes d’ONG



Xarxes d’ONG



Personalitats



Situació actual: CO2 a l’atmosfera



Situació actual: temperatures



Les emissions de CO2

CO2

=

persones

*

serveis/persona

*

energia/servei

*

CO2/energia



Quant CO2 es pot emetre?

• Els governs del món van acordar, en l'Acord 

de París, limitar l'escalfament global per 

dessota de 2 graus:

• Això ens serveix com un punt de referència 

per a determinar la quantitat de Carboni a 

emetre per cada probabilitat d’assolir el 

límit de temperatura

• Quant més alta la probabilitat, més baixa la 

quantitat de Carboni a emetre



Pressupost

de Carboni

1.000 PgrC =

1012 tnC



Com estar 

dins del 

pressupost?



El compte 

enrere del 

Carboni



Carboni incremable

• Carboni incremable es 

refereix a combustibles 

fòssils que no poden ser 

cremats si el món ha de 

respectar un pressupost de 

Carboni donat.



Bombolla de Carboni

• Podria ser el resultat de fer 

inversions en actius relacionats 

amb materials fòssils que mai 

podran ser cremats si es vol 

romandre dins del pressupost 

de Carboni donat



Actius encallats (stranded assets)

• Actius que mai podran ser 

materialitzats donada la 

limitació d’emissions  



• És un think tank financer sense 

ànim de lucre destinat a 

permetre un mercat global 

d'energia segur pel clima 

mitjançant l'alineació de les 

accions del mercat de capitals 

amb la realitat climàtica



Carbon Tracker

• Ha canviat el llenguatge 

financer del canvi climàtic

• Va guanyar els Guardian 

Sustainable business Award for 

Innovation in Communicating 

Sustainability, Maig 2014 i Maig 

2015









Jeremy Legget, CT chairman



MOLTES GRÀCIES

• www.ca.gov 

• www.carbonbrief.org

• www.carbontracker.org

• www.compactofmayors.org

• www.energy-cities.eu

• www.ipcc.ch

• www.irena.org

• www.jeremyleggett.net/latestb

ook/

• www.under2mou.org

• www.unfccc.int

• www.wri.org

http://www.carbonbrief.org
http://www.carbonbrief.org
http://www.carbontracker.org
http://www.compactofmayors.org
http://www.energy-cities.eu
http://www.ipcc.ch
http://www.irena.org
http://www.jeremyleggett.net/latestbook/
http://www.under2mou.org
http://www.unfccc.int
http://www.wri.org

