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El cotxe elèctric no és el futur, és ARA 



Economia	  Baixa	  en	  Carboni	  



Perquè	  ECB	  ?	  

•  Reduir	  costos,	  amb	  més	  eficiència	  

•  MiGgació	  del	  canvi	  climàGc	  



ECB	  

•  Energies	  favorables	  pel	  medi	  ambient	  i	  
magatzematge	  d’energia	  

•  Eficiència	  energèGca	  
•  Eficiència	  en	  materials	  i	  matèries	  primeres	  

•  Economia	  en	  cicle	  tancat	  

•  GesGó	  sostenible	  de	  l’aigua	  
•  Mobilitat	  sostenible	  
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Nissan LEAF 



Nissan	  LEAF	  

•  Molt	  bona	  resposta	  del	  motor	  
•  Bon	  equipament	  

•  Preu	  alt	  
•  Consum	  de	  0,16-‐0,21	  kWh	  /	  km	  

•  Autonomia	  acceptable	  i	  molt	  millorable	  amb	  
Punts	  de	  Recàrrega	  Ràpida	  



Emissions	  (indirectes)	  CO2	  	  

•  Consum	  de	  0,16-‐0,21	  kWh	  /	  km	  
– Mix	  estat	  espanyol	  2011	  

•  	  267	  g	  CO2	  /	  kWh	  consumit	  

•  48	  g	  CO2	  /	  km	  recorregut	  amb	  el	  LEAF	  el	  2011.	  



Autonomia	  

•  Fabricant	  
– 175	  km	  (NEDC,	  New	  European	  Driving	  Cycle)	  

•  Experiència	  de	  12.000	  km	  amb	  el	  LEAF	  
– S’arriba	  a	  140-‐150	  km	  anant	  en	  compte.	  



Resultat ofical EPA, 5 cicles diferents estils de conducció 
117 km 

Environmental	  ProtecGon	  Agency	  



Calen més punts de recàrrega ràpida 



Jaume	  Josa	  i	  Pons	  
Castelldefels	  19-‐6-‐2012	  

Petjada	  de	  Carboni	  



Svante	  Arrhenius	  

Va ser el primer en fer la hipòtesi el 1896 de que els canvis 
en els nivells de CO2 a l’atmosfera podrien alterar 

substancialment la temperatura de la superfície de la Terra. 

Químic Suec, 
nascut el 19 de 
febrer de 1859. 	  



Què	  està	  passant?	  



La	  Terra	  s’escalfa..	  
	  …i	  el	  clima	  canvia	  

Durant	  l’úlGma	  dècada...	  



El gel a l’estiu Àrtic ha disminuït en 770.000 Km2   



Una superfície de gel per cobrir França i Portugal. 



Els GEH creen una manta al voltant de la Terra, que atrapa 
l’escalfor irradiada per la superfície i la manté a l’atmosfera, 

fent pujar la temperatura del Planeta. 



La  crema de combustibles fòssils allibera grans quantitats de 
CO2 a l’atmosfera. 



El CO2 és la contribució més important que els humans tenim 
a l’escalfament global. 



Petjada de Carboni 

•  Són les emissions totals de Gasos amb 
Efecte d’Hivernacle (GEH) causades de 
forma directa o indirecta per un individu, 
una organització, un event o un 
producte. 

www.inno-terra.com 



Petjada	  de	  Carboni	  de	  l’Organització	  

Abast	  1	  
(Indirectes)	  

Abast	  2	  
(Indirectes)	  

Abast	  3	  
(Directes)	  

• Calefacció	  
• Vehicles	  propis	  

• Electricitat	  
consumida	  

• Viatges	  negocis	  
• Consum	  materials	  



•  CombusGbles	  fòssils	  
•  Vehicles	  d’empresa	  

www.inno-terra.com 

Abast	  1	  



•  Electricitat	  consumida.	  

www.inno-terra.com 

Abast	  2	  



•  Viatges	  de	  negocis	  
empleats	  

•  Eliminació	  deixalles	  
•  Vehicles	  de	  subsidiaris	  
•  Viatges	  personal	  in-‐

i9nere	  
•  Producció	  de	  materials	  

adquirits	  i	  acGvitats	  
externes	  

www.inno-terra.com 

Abast	  3	  



Quin benefici en trec per la 
meva organització? 

•  Millora de la gestió 
–  Quantificació de les fonts 

•  Reduir 
–  Establir objectius de reducció 
–  Reduir costos 

•  Informar 
–  Als clients, als consumidors, RSC 

•  Diferenciació 
–  Adhesió al programa ACORDS Voluntaris  
de la Generalitat i utilització del logo 

www.inno-terra.com 



Programa	  Acords	  Voluntaris	  



Programa	  Acords	  Voluntaris	  



Prof	  Jim	  Hansen,	  NASA	  

Els nostres pares no sabien que estaven provocant un 
problema per les generacions futures, però nosaltres només 

podem ‘fer veure’ que no ho sabem, perquè la ciència ho 
diu més clar que l’aigua. 



Prof.	  Jim	  Hansen,	  NASA	  

“Our parents didn't know that they were causing a problem 
for future generations but we can only pretend we don't 

know because the science is now crystal clear” 



GRÀCIES	  	  



BACKUP	  



Petjada de carboni del suc de taronja TROPICANA 
1,7 kg de CO2 / brick de 2,4L 



País tones CO2 
per càpita 

Alemanya 9,16 

Regne Unit 7,54 

Bahrain 28,86 

Brasil 1,74 

Dinamarca 8,47 

Espanya 6,17 

Estats Units 16,90 

França 5,49 

Holanda 10,66 

Índia 1,37 

Font: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY “CO2 Emissions from fuel combustion (2011 Edition)”  

www.inno-terra.com 

Qui	  causa	  més	  canvi	  climàGc	  (2011)	  
País tones CO2 

per càpita 
Itàlia 6,47 

Luxemburg 20,10 

Món 4,29 

No - OCDE 2,88 

OCDE 
Europa 6,85 

OCDE total 9,83 

Portugal 5,00 

Qatar 40,12 

Suècia 4,48 

Xina 5,14 



País tones CO2 
per càpita 

%Δ 1990 

Alemanya 9,16 -23,5 

Regne Unit 7,54 -21,4 

Bahrain 28,86 +21,6 

Brasil 1,74 +69,1 

Dinamarca 8,47 -13,7 

Espanya 6,17 +17,0 

Estats Units 16,90 -13,2 

França 5,49 -9,30 

Holanda 10,66 +2,20 

Índia 1,37 +100,0 

Font: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY “CO2 Emissions from fuel combustion (2011 Edition)”  

www.inno-terra.com 

Qui	  causa	  més	  canvi	  climàGc	  (2011)	  
País tones CO2 

per càpita 
%Δ 1990 

Itàlia 6,47 -7,7 

Luxemburg 20,10 -26,5 

Món 4,29 +7,8 

No - OCDE 2,88 +31,6 

OCDE 
Europa 6,85 -13,2 

OCDE total 9,83 -6,2 

Portugal 5,00 +27,2 

Qatar 40,12 +32,8 

Suècia 4,48 -27,2 

Xina 5,14 +161,2 


