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OBSERVACIÓN

Projecció de l'anomalia At (° C)
de la temperatura mitjana anual

període 2001 - 2050

Anàlisi regional per a Catalunya: Present i Projecció CC

Projecció de l'anomalia Ap (%)
de la precipitació mitjana anual

període 2001-2050

OBSERVACIÓ

Gonçalves et al, Climate Change (2014)
Barrera-Escoda et al, Climate Change (2014)
Actualització anual: Baldasano i Cunillera

tendéncia:  +1,3 °C en 50 años

tendéncia:  -7,5 % en 50 años



Fuente: UN Emissions Gap report 2017
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MARC INTERNACIONAL:
Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides [UNFCCC] (9.5.1992, 21.3.1994)

COP3 Kioto 12.1997 Protocol de Kioto (2.2005), 2ª part (Doha, 2012) 2020

COP21/MOP21: Acord de Paris 12.2015 (4.11.2016) 1.1.2021

MARC DE LA UE:
 ACTUAL PLA 2020: 20+20+20

 PAQUET CLIMA 2030 Una economia baixa en carboni per al 2050

1. Un objectiu vinculant de reducció de GEH: reduir les emissions un 40%-2030; 80-95%-2050 per sota del nivell de
1990, prenent mesures a nivell dels estats membres, d'esforços compartits.

2. Un objectiu vinculant en matèria d'energies renovables: que haurien de tindre un paper fonamental per la transició
cap a un sistema energètic sostenible, segur i competitiu.

3. Eficiència energètica: una millora ferma de l'eficiència energètica contribuirà a assolir els objectius de la política energètica
de la UE i sense ella no es possible fer cap transició cap a un sistema energètic segur i sostenible.

4. Un sistema de transport sostenible: promoure la combinació òptima diferents modes de transport dins de la mateixa
cadena de transport, (pe: cas del transport de mercaderies). Innovacions tecnològiques cap a l'ús d'energies més eficients
(vehicle elèctric, etc.) i menys contaminants.



Objetivos de la UE para la reducción de emisiones de GEI’s



Progrés insuficient? 
Malgrat els esforços, Europa té complicat complir els objectius climàtics de 2030.? Encara queda 
molt per fer perquè la transició energètica sigui una realitat









Catalunya hauria de caminar decididament una transició cap a:

 una economia amb baixes emissions de carboni, assumint-ho com un eix polític 
prioritari i fonamental:

 prioritzant la mobilitat publica vs la privada;
 transformar el seu model de mobilitat, 
 avançat cap a un elevat grau d'electrificació del mateix;
 millorant i prioritzant la seva xarxa de trens de rodalies; 
 fomentar la implementació de mesures d'eficiència energètica, especialment en 

el sector urbà; i de rehabilitació del parc d'edificis
 ...

2030 2050 2050 Millions de tones de CO2 eq.
Reducció 40% Reducció 80% Reducció 95% 1990 2005 2010 2012 2013 2014 2015

Catalunya 23,3 7,8 1,9 38,86 59,019 50,640 46,402 42,929 43,198 43,532
0,69% 1,13% 1,06% 1,02% 0,96% 1,01% 1,01%

Espanya 143,9 57,6 14,4 287,828 439,556 356,761 351,817 322,874 324,215 335,662
5,10% 8,44% 7,47% 7,72% 7,24% 7,57% 7,79%

UE-28 5641,625 5209,936 4773,321 4555,521 4460,176 4282,764 4306,754


Hoja1

				CO2		CO2/E 		E/PIB 		PIB/P 		P 		CO2/PIB 		CO2/P

		Norteamérica

		OCDE 		6551.73		2.44		252.59		25.52		416.1		617.07		15.75

		Europa OCDE 3988,70 2,21 183,44 18,72 524,54 406,16 7,60		3988.7		2.21		183.44		18.72		524.54		406.16		7.6

		Ex-URSS 		2239.79		2.39		628.02		5.15		289.09		1503.88		7.75

		Pacífico OCDE 1970,59 2,32 194,59 22,06 197,87 451,43 9,96

		China 3112,64 2,69 237,64 3,80 1278,58 640,05 2,43

		Asia (sin China) 2179,32 1,89 208,33 2,86 1935,20 394,03 1,13

		Latinoamérica 841,82 1,87 170,68 6,25 421,91 319,35 2,00

		África 720,23 1,40 302,87 2,09 812,51 424,12 0,89

		Europa no OCDE 253,52 2,56 284,83 6,01 57,90 728,21 4,38

		Oriente Medio 1044,57 2,68 387,53 5,95 168,85 1038,88 6,19





CAT

		Identidad de Kaya

		CO2 = P x [PIB / P] x [E / PIB] x [CO2 / E]



		CAT		CAT Emis 2015								miles euros		http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=499

				gCO2eq/€		tCO2eq/p		tCO2eq *106		Poblacion		PIB		Miles de tep								ESP

		1990		288.0		6.4		38.860		6,062,273		36,435										287,828

		1991						39.771		6,080,751		36,546										295,974

		1992						41.870		6,087,339		36,586										305.57

		1993						40.543		6,096,899		36,643										295,524

		1994						43.891		6,100,436		36,664										311,978

		1995						49.509		6,100,983		6,101										327,885

		1996						48.748		6,104,729		6,105										319,131

		1997						49.146		6,110,000		6,110										333,236

		1998						49.793		6,125,339		6,125										343,236

		1999						52.798		6,147,717		6,148										370,316

		2000		323.2		8.9		55.245		6,174,547		122,057										385,588

		2001						52.705		6,253,305		132,311										383,139

		2002						51.644		6,398,166		141,450										401.55

		2003						54.928		6,558,740		151,677										408,856

		2004						56.996		6,693,297		162,716										424,964

		2005		290.6		8.5		59.019		6,846,692		175,032										439,556

		2006						57.338		6,994,937		189,854										430,814

		2007						58.074		7,146,734		203,403										439,906

		2008						54.486		7,298,313		209,005										407,694

		2009						50.957		7,416,605		202,028										370.33

		2010		241.4		6.8		50.640		7,462,044		203,324		7,528.70								356,761

		2011						47.965		7,501,853		200,185		6,675.60								356,951

		2012						46.402		7,515,398		195,209		7,349.40								351,817

		2013		214.5		5.8		42.928		7,478,968		193,126		7,967.00								322,874

		2014		210.9		5.8		43.198		7,433,894		196,715		7,617.80								324,215

		2015		205.3		5.9		43.532		7,424,754		204,189										335,662

		2016								7,448,332		211,915

		2017								7,496,276





Hoja2



						2030		2050		2050		Millions de tones de CO2 eq.

						Reducció 40%		Reducció 80%		Reducció 95%		1990		2005		2010		2012		2013		2014		2015

				Catalunya		23.3		7.8		1.9		38.86		59.019		50.640		46.402		42.929		43.198		43.532

												0.69%		1.13%		1.06%		1.02%		0.96%		1.01%		1.01%

				Espanya		143.9		57.6		14.4		287.828		439.556		356.761		351.817		322.874		324.215		335.662

												5.10%		8.44%		7.47%		7.72%		7.24%		7.57%		7.79%

				UE-28								5641.625		5209.936		4773.321		4555.521		4460.176		4282.764		4306.754









MITIGACIÓN:

 Transición energètica: ER; Producción descentralitzada; GN (¿ya hecho?; 
Nucleares (?); Gestión energètica Puertos y Aeropuertos

Movilidad/Transporte
 Rehabilitación edificios
 ...

ADAPTACIÓN:

 Economía circular
Gestión energètica
Gestión hidràulica
Gestión forestal
Delta del Ebro
 ...






	Número de diapositiva 1
	Anàlisi regional per a Catalunya: Present i Projecció CC
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Progrés insuficient? �Malgrat els esforços, Europa té complicat complir els objectius climàtics de 2030.? Encara queda molt per fer perquè la transició energètica sigui una realitat
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14

