
Algunes preguntes relacionades amb el què podem fer  per evitar el 
canvi climàtic. 

 

1. Què és el protocol de Kyoto? 

No hi ha precedents d’un acord internacional sobre medi ambient de la importància del Protocol 

de Kyoto. Un entramat d’organitzacions, investigacions i factors prioritaris fonamenten  la seva 

activitat. Aquestes són les seves claus: 

 

Un llarg camí 
Els informes i treballs elaborats pel Panell Intergovernamental sobre el Canvi 

Climàtic (IPCC) van servir de base per signar el Conveni sobre el Canvi Climàtic 

durant la celebració de la Cimera de la Terra, organitzada a Rio de Janeiro l'any 

1992. 

Ara bé, el veritable salt endavant pel que fa a la presa de mesures pràctiques 

per avançar en la reducció de les emissions va ser la signatura a Kyoto del 

Protocol  de la convenció que porta el nom d’aquesta ciutat japonesa l'any 1997 

per part de trenta-vuit països industrialitzats i, avui dia, ratificat per un total de 

188 països. 

Reducció 

d’emissions 

Objectiu d'aquest conveni: estabilitzar les concentracions de gasos hivernacle 

a l'atmosfera a un nivell que impedís influències humanes nocives en el sistema 

climàtic. Els experts de l'IPCC recomanen reduir les emissions de CO2 a nivells 

inferiors als de 1990.  

Aquest document va establir un calendari real de reducció de les emissions de sis 

gasos d'efecte hivernacle (CO2, metà, òxid nitrós, hidrofluorocarburs, 

perfluorocarburs i hexaflorur de sofre); concretament, un 5,2% per sota dels 

nivells de 1990. S'havia d'haver aconseguit aquesta reducció durant el primer 

“període de compromís”, de 2008 a 2012, però per aconseguir la signatura de 

nous països i evitar la fuita d’altres que donaven suport al protocol, l’any 2001 es 

va decidir reduir el límit d’emissions en un 1,8%. 

El Protocol també determina tres mecanismes per ajudar a complir les 

obligacions: el comerç d’emissions, els projectes conjunts entre països 

desenvolupats o entre aquests i els que estan en vies de desenvolupament 

(s’expliquen a l’apartat següent). 

Els informes 

de l’IPPC 

La constatació científica dels efectes dels gasos d'efecte hivernacle sobre la 

dinàmica atmosfèrica i d'un procés de canvi climàtic produït per les emissions 

d'origen antropogènic, van portar a l'Assemblea General de les Nacions Unides a 

crear l'any 1988 l'IPCC. Aquest organisme està format per experts de diverses 

disciplines que recopilen noves dades i elaboren propostes per reduir els nivells 

d'emissió de CO2.  

Condicions El Protocol de Kyoto estableix una doble condició per entrar en vigència.  

1a. Ratificació per part de 55 governs, un requeriment que va ser assolit l'any 

2002.  

2a. Els governs que el ratifiquin han d'incloure països desenvolupats que 

representin, com a mínim, un 55% de les emissions d'aquest grup per l'any 1990. 

Aquesta segona condició es va complir a finals de 2004, quan el govern rus en va 

aprovar la ratificació. L'adhesió d'aquest país ha permès l'entrada en vigor 

automàtica del Protocol, ja que Rússia és responsable del 17% de les emissions. 

Fins la seva adhesió, els 125 països que havien signat el Protocol -incloent-hi 

Espanya- només representaven el 44% de les emissions totals. Els Estats Units, 

responsables d'una quarta part de les emissions globals, continuen tanmateix 

sense ratificar-lo. 

Ironia, 

ingenuïtat o 

dificultat? 

Els països de l’UE es comprometeren a baixar les emissions de CO2 un 8% 

(un repartiment intern de la càrrega fixa reduccions més significatives a diversos 

països i consent augmentar-les a altres, com Espanya en un 15%); Espanya, però, 



és el país de la Unió Europea que més allunyada està del compliment dels 

compromisos adquirits, ja que les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle 

estan un 40%! per sobre de les emissions de 1990. 

 Entre els anys 1990 i 2000, la Unió Europea va reduir en un 3% les emissions 

(disminució que s'explica, en gran part, per la reestructuració econòmica de 

l'antiga Alemanya Oriental, la transició del carbó al gas natural i la reconversió 

de la indústria siderúrgica d'alguns dels estats membres), a partir de l'any 2000, 

la tendència es va capgirar, i les emissions van tornar a augmentar. El transport 

ha passat a ser el responsable del 21% de les emissions totals de gasos d'efecte 

hivernacle a la Unió Europea. 

A Catalunya, les emissions de gasos d'efecte hivernacle fins a 2005 degudes al 

cicle energètic han augmentat un 49% des de 1990. La situació de Catalunya és 

semblant a la de la resta de l'Estat Espanyol, però hi ha algunes diferències, ja 

que en el sector elèctric català té un major pes l'energia nuclear. Hi ha també una 

major presència del gas natural i dels sectors contemplats en la directiva de 

comerç de drets d'emissió de la Unió Europea. 

Adaptació Davant del canvi climàtic és essencial prendre mesures per atenuar-lo 

(bàsicament reduint la concentració de gasos d'efecte hivernacle en l'atmosfera). 

L'altra línia imprescindible d'actuació és l'adaptació als seus efectes. Això afecta 

pràcticament tots els països, però sobretot a les nacions en via de 

desenvolupament, que sofriran els efectes més devastadors del problema i de la 

manca de recursos per preparar-se davant ells. 

Energia En els últims anys els temes del canvi climàtic lliguen directament amb el 

sistema energètic mundial. Augment de les emissions previst per al futur 

relacionat amb el creixement del consum energètic en països en vies de 

desenvolupament, sobretot els colossos xinès i indi. 

 

2. Què és el comerç d’emissions? 

El Protocol de Kyoto preveu uns mecanismes flexibles per a què els països s'adaptin 

progressivament als seus compromisos adquirits. El comerç de drets d'emissió, el mecanisme de 

desenvolupament net i l'aplicació conjunta són les tres alternatives que poden aplicar. El Protocol 

no imposa sancions econòmiques en cas d'incompliment, però sí una multa equivalent al 30% de 

l'excés emès. 

El comerç directe d'emissions consisteix en el següent: si un país emet menys del que té 

assignat, pot vendre la diferència. Si algun dels països vengués més quotes d'emissió de les 

assignades se li prohibiria comerciar amb el CO2 fins que tornés als nivells exigits inicialment. 

El mecanisme de desenvolupament net. Es realitza entre països industrialitzats i països en vies 

de desenvolupament a través de projectes que impliquin la reducció de les emissions. Aquestes 

emissions estalviades en un país en desenvolupament es poden restar de la comptabilitat 

d'emissions del país promotor del projecte. Actualment s'estan executant projectes CDM a través 

de fons internacionals, estats i indústries per un valor aproximat de reducció d'emissions de 100 

milions de tones de CO2 a l'any (un 0,5% de les emissions mundials anuals). 

L'aplicació conjunta, permet als països industrialitzats complir les seves obligacions pagant 

projectes que redueixin les emissions en altres països industrialitzats. Per exemple, construint 

instal·lacions en països de l'Europa Oriental i de l'antiga Unió Soviètica pagades per països 

d'Europa Occidental o d'Amèrica del Nord. El funcionament d'aquest mecanisme és semblant, 

per tant, al del mecanismes per a un desenvolupament net. 

 

3. El canvi climàtic, és una oportunitat per a noves activitats econòmiques? 

El sector de les energies renovables, sobretot l’eòlica i la solar, o els que treballen en l’ús de 

l’hidrogen com a combustible o, fins i tot, aquells que fan nous intents de revifar la generació 

d’energia nuclear esperen ser econòmicament viables.  També sectors incipients lligats a la 

reducció d’emissions, com el de la gestió de boscos, i els relacionats en la intermediació en el 

comerç d’emissions. 



 

4. Per què sempre es parla de l’impacte dels cotxes i no es parla de les emissions dels avions o 

dels vaixells? 

El Protocol de Kyoto no comptabilitza les emissions degudes al transport aeri i el naval per una 

qüestió de gestió: a qui s’atribueixen les emissions d’un vaixell o avió, al país de sortida o al de 

destí? No és una qüestió fútil, ja que a la majoria de països, les benzines suporten una forta 

fiscalitat, mentre que el querosè no. Això justifica, en part, el fort creixement del transport aeri a 

tot el món, a més del degut a l’impuls de les companyies de baix cost, la qual cosa ha augmentat 

les emissions a l’atmosfera de gasos d’efecte 

hivernacle. De tota manera, el desembre de 2011, 

es va plantejar de comptabilitzar-les, creant un fort 

debat, on només la UE es mostra disposada a 

aplicar una tarifa a les companyies aèries.. 

 

5. Què podem fer individualment per pal·liar el 

canvi climàtic? 

A escala individual, les actuacions ajuden de 

manera molt minsa a disminuir la pressió sobre 

l’atmosfera i la seva composició, però tota política 

d’estalvi domèstic és bona. En relació amb 

l’escalfament global són positives totes aquelles 

accions que ajuden a gastar menys energia, tant 

sigui energia elèctrica com l’associada al transport. 

La utilització del transport públic, adquirir 

productes alimentaris i de consum elaborats o 

conreats a prop d’on vivim, permet minimitzar els 

impactes que sobre aquell producte hi afegeix el 

transport. 

A l’habitatge, quan es pugui, la instal·lació d’aigua 

calenta amb energia solar és una acció beneficiosa 

per a l’atmosfera. També tenir-lo ben aïllat a l’hivern i la utilització de persianes a l’estiu poden 

ajudar a estalviar en calefacció o en aire condicionat. 

Finalment, la posició activa i responsable individual d’exigència vers els responsables polítics, 

perquè facin la seva feina amb eficiència  i responsabilitat en les qüestions de l’escalfament de 

l’atmosfera, és una acció que no per modesta és menys important per a la gestió del canvi 

climàtic. 
 

6. Quina quantitat de CO2  generem cadascun de nosaltres a casa nostra o al desplaçar-nos en 

cotxe, moto o avió? A traves de la web http://www.ceroco2.org/ podràs calcular-la. 

 

 


