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1. Context 



280 ppm  

387 ppm  

+38% 

+1ºC  

Context 

 Concentració atmosfera CO2 

Last Glacial 

Maximum 

Variació T : 

4ºC-7ºC 



50,0 MT CO2 eq.  

367,5 MT CO2 eq.  

4.614 MT CO2 eq.  

2009 

Sense LULUCF 

  30.000 MT CO2.  

  38.000 MT CO2eq 

0,13% 

1,1% 

13,6% 

És important que reduïm? 

Motivacions ètiques 

Oportunitats econòmiques 

Combustibles 

El CO2 te un preu 

Adaptació 

Anticipació 

Imperatius legals 

Evidències científiques 



Avenç de la 

primavera i hivern 

més tardà: canvis 

fenològics 

 

Increment en la 

freqüència de les 

sequeres: 

defoliacions creixents 

i menys creixement  

dels arbres 

 

La vegetació 

actual sembla ser 

més eficient en 

l’ús de l’aigua 

 

Algunes espècies 

s’han desplaçat 

cap a altituds i 

latituds més 

grans 

 

Alteració de la 

composició de la 

comunitat com a 

conseqüència de 

canvis en l’habilitat 

competitiva 

 

Canvis funcionals: 

minva l’activitat 

enzimàtica i 

l’absorció de CO2, 

més emissió de 

compostos 

orgànics volàtils 

 

1. Context 
 Tenim evidències de canvi? 



Les mesures de mitigació del canvi climàtic a Catalunya, van dirigides a 

complir amb els objectius internacionals de reducció de gasos amb efecte 

d’hivernacle (GEH) a Catalunya 

Període 2008-2012 

 

Contribuir, des de Catalunya, al 

compliment objectius Protocol 

Kyoto de l’Estat Espanyol 

Període 2013-2020 i futurs 

 

Dirigir les polítiques futures 

per complir amb els reptes de 

les negociacions post-Kyoto 

1. Context 
 Objectius de reducció de GEH 



Grans dades objectiu Protocol de Kyoto (2008-2012): 

Compromís europeu : - 8% GEH respecte els nivells 1990 al període 2008-2012 

La bombolla europea 

Espanya  
França 

Itàlia 

Alemanya 

U.K.  

Portugal 

Holanda 

Irlanda  

Grècia 

+15 % 

0 % 

-6,5 %  

-21 % 

-12,5%  

+27 %  

-6 % 

+13 % 

+25 % 

Objectiu de Catalunya 

Reduir el creixement de les 
emissions dels sectors difusos 
al 37% 

2% (embornals) 

20% comprat per 

part de l’Estat 

per a compensar 

les  emissions 

difuses de tot 

l’Estat 

+37% 

% increment emissions respecte any base  

Reducció 

d’emissions de 

mitjana anual 

durant 2008-

2012 

Compromís Mundial (Estats Annex I):  

- 5,2 % GEH respecte els nivells 1990, per al període 2008-2012 

GEH (tot) 2005 2006 2007 2008 2009

Espanya 150% 147% 151% 140% 127%

Catalunya 143% 139% 142% 133% 124%



Negociacions post-Kyoto 

Paquet Energia i Clima (2013-2020):  

Reducció del 20% GEH pel 2020 vs. 1990 (potencial: - 30%) 

- 10% GEH pel 2020 vs. 2005: sectors difusos 

20% del consum final d’energia provingui d’energies renovables 

Estalvi del 20% del consum d’energia amb eficiència energètica 

 

Compromís de reducció de 80-95% al 2050 vs 1990 

 

 

 

 
Negociacions Nacions Unides: acord de limitar l’escalfament a 2ºC 

d’acord al 4ªt informe IPCC 

1. Context 

 Objectius de reducció de GEH. Període 2013-2020 



 Economia baixa en carboni. 

COM ES MOUEN ELS AGENTS ECONÒMICS PRIVATS DEL MÓN? 

Empreses per esdevenir neutres en CO2 

Empreses amb estratègia corporativa de 

lluita contra el canvi climàtic 

1. Context 

Exemples d’altres iniciatives 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.marugfoto.nl/ime/klm-vliegticket.JPG&imgrefurl=http://www.marugfoto.nl/ime/companies.html&usg=__L3_jkiQVmf4XwVA1zqdHJjimF5A=&h=362&w=512&sz=10&hl=ca&start=4&um=1&tbnid=00NXJ0SLJtbnOM:&tbnh=93&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dklm%26hl%3Dca%26rls%3Dcom.microsoft:ca:IE-SearchBox%26sa%3DN%26um%3D1


 Economia baixa en carboni. 

TAMBÉ A CATALUNYA I A L’ESTAT ESPANYOL… 

1. Context 

Exemples d’altres iniciatives 

• Miguel Torres, S.A. l’objectiu 2020 és reduir un 30% les emissions de CO2 pel 2020.  
 
• El queso Ventero – Compromís CO2 = 0  
 
•Telefònica es compromet a reduir, per a l’any 2015, un 30% el consum elèctric a les seves 
xarxes i un 10% el consum elèctric de les seves activitats d’oficina. Impulsar solucions per 
fomentar  l’eficiència energètica i reduir emissions CO2 dels seus clients  
 

•Iberdrola: emissions almenys un 20% inferiors a les del sector europeu al 2020 
 
• Inditex: 50% de l’energia adquirida als centres de logística i principals seus provingui de 
fonts renovables o tri-generació; reduir un 20% les emissions de transport en distribució; 
reduir un 20% el consum d’energia de les botigues construïdes a partir de 2008. Fer 
petjades carboni productes 
 

• Carrefour i Eroski: retirada de bosses de plàstic gratuïtes 
 
• TMB: adherit al Programa d’acords voluntaris de l’OCCC 
 

• i moltes d’altres  

http://www.torres.es/esp/asp/index.asp


Inventariar (mesurar) 

Introdueix l’anàlisi i la quantificació de les 

magnituds que entren en joc en la màquina 

de vapor i aconsegueix el perfeccionament 

de la tecnologia. 

http://apod.nasa.gov/apod/image/0001/einstein_clerk_big.gif


PETJADA DE CARBONI (o 

Carbon Footprint) 
Mesurar emissions 

Planificar mesures 

reducció 

Implementar 

PER ANALITZAR L’IMPACTE SOBRE EL CLIMA  

REDUCCIÓ EMISSIONS GEH 

Millora contínua 

1. Context 
 Petjada de carboni 

La quantitat neta 

d’emissions i remocions de 

gasos amb efecte 

d’hivernacle (GEH), d’una 

organització, producte o 

activitat 

Expressat 

en tones 

de CO2 

equivalent 

Petjada d’organització: anàlisi de l’impacte a nivell d’organització  inventari 

d’emissions 

Petjada de producte (béns i serveis): anàlisi del cicle de vida 

Altres: petjada d’una determinada activitat: p.ex un esdeveniment 

Tipus de petjada de carboni 



• 2. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS 



2. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  

EL PER QUÈ? 

La col·laboració entre el 

sector públic i els diferents 

sectors socials i econòmics 

Experiències similars desenvolupades en altres països europeus, i també 

a Catalunya en altres camps medi ambientals, avalen aquesta informació 

eina adient per avançar en el camí 

envers la sostenibilitat i la 

mitigació del canvi climàtic 

Els acords voluntaris volen donar una resposta institucional i 

seriosa a l’elevat nombre d’iniciatives que s’estan desenvolupant 

en el marc de la reducció i/o compensació voluntària 

d’emissions 



Compromís voluntari per reduir les emissions de GEH, 

més enllà del què obliga la normativa 

Mitjançant l’Acord, l’organització es compromet a: 
 

 Realitzar un inventari d’emissions de GEH i fer-ne un seguiment anual  

 Plantejar i implementar anualment mesures per a reduir les emissions 

2. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS 

EN QUÈ CONSISTEIX? 

Una vegada l’organització ha fet l’esforç de calcular la seva petjada i de reduir 

internament les emissions, de manera voluntària pot compensar les emissions 

que no ha pogut reduir internament.  

l’Administració aporta un marc institucional sota criteris tècnics rigorosos, 

promou la visualització de les organitzacions que fan aquest esforç 



A QUALSEVOL 

ORGANITZACIÓ  

AMB CAPACITAT DE 

REDUIR EMISSIONS DE 

GEH A CATALUNYA 

2. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  

A QUI VA DIRIGIT? 

 Sector primari 

 Empreses: indústries, constructores, serveis… 

 Allotjaments i restauració 

 Comerços 

 Equipaments (centres educatius i sanitaris), 

associacions, fundacions 

 Entitats de l’Administració pública 

 Contribuir a la reducció de 

les emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle  

a Catalunya 



S’estudiaran altres possibles beneficis per a les empreses adherides, de caràcter fiscal i/o 

relacionat amb l’atorgament d’ajuts i subvencions per part de la Generalitat. 

2. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  

 QUINS SÓN ELS BENEFICIS PELS ADHERITS? 

VALOR AFEGIT  

 als serveis, productes o projectes 

 al funcionament organització 

 

MILLORA GESTIÓ AMBIENTAL 

(implicació proveïdors i clients) 

POSICIONAMENT ESTRATÈGIC 

(en termes ambientals i de canvi 

climàtic) 

MILLORA COMPETITIVITAT  

       dependència recursos fòssils 

       vulnerabilitat per increment del 

seu preu 

ESTALVI ECONÒMIC 

(     factura energètica) 

BENEFICIS 

Participació: GRUPO DE TRABAJO MITIGACIÓN E INVENTARIOS. HUELLA DE CARBONO 



• 3. QUIN RECONEIXEMENT S’ATORGA? 



3. QUIN RECONEIXEMENT S‘ATORGA? 

PLA DE COMUNICACIÓ. Web 

Publicitat a la pàgina web: www.gencat.cat/canviclimatic (sota 

Acords Voluntaris) 

i 
accions de difusió periòdiques que puguin impulsar-se des de l’OCCC 



3. QUIN RECONEIXEMENT S‘ATORGA? 

PLA DE COMUNICACIÓ. 

27.10.11 

13.12.11 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.omnium.cat/docroot/omnium/includes/activity/fitxers/4015/ara-logo-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.omnium.cat/ca/activitat/presentacio-del-diari-ara-a-vic-4015.html&usg=__RVbwwb8EzKROwCfBxsbX6z68VHs=&h=487&w=200&sz=18&hl=ca&start=4&zoom=1&tbnid=fXwr7CCXreTa4M:&tbnh=129&tbnw=53&ei=Po3nTsHtPMKaOsWa7LcK&prev=/search%3Fq%3Dara%2Bdiari%26hl%3Dca%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


3. QUIN RECONEIXEMENT S‘ATORGA? 

PLA DE COMUNICACIÓ. Etiqueta 
 

ETIQUETA DEL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS       

 reconeix el compromís de reducció d’emissions per part de les organitzacions 

adherides 

MANUAL DE 

COMUNICACIÓ 



 

INFORME DEL PROGRAMA 

D’ACORDS VOLUNTARIS      

(es decarrega del web)  

 

reprodueix la situació exacta 

de l’organització pel que fa al 

procediment, i descriu les 

actuacions portades a terme  

3. QUIN RECONEIXEMENT S‘ATORGA? 

PLA DE COMUNICACIÓ. Informe 



• 4. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA? 



Com formar part del programa. ESQUEMA GENERAL 

inventari emissions, proposta de mesures de reducció i implementació mesures 

4. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA? 

 L’AFIRMACIÓ DEL COMPROMÍS 

El procediment no té associada cap taxa de gestió 

Adhesió 

Avaluació 

Actuació 

Compensació 

59 adhesions 

formalitzades des de 

setembre 2010, i un 

número significatiu en 

tràmit 



1Requisit de la norma ISO 14064. Gasos amb efecte d’hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, a nivell de les 

organitzacions, per a la quantificació i l’informe de les emissions i remocions de GEH 

AVALUACIÓ consisteix en: 

1. Avaluar les emissions de GEH que produeix l'organització. L’inventari inclourà 
com a mínim1: 

• les emissions directes (abast 1): les associades als combustibles fòssils, el 
transport amb flota pròpia, el procés i d’altres de significatives 

• les emissions indirectes associades a la compra d’energia (abast 2): les 
associades al consum d’electricitat i consum de vapor 

• De manera voluntària, l’organització pot incloure altres emissions 
indirectes (abast 3): transport extern viatges comercials, transport extern 
distribució, transport extern in itinere, tractament de residus (extern), 
matèries primeres o ús de productes i serveis 

 

2. Plantejar i implantar anualment mesures per reduir les emissions de 
l’organització a Catalunya.  

Aquestes mesures hauran de ser significatives, mesurables i verificables  

4. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA? 

 AVALUACIÓ. Primer pas compromís 



ESTÀNDARD 

(totes les organitzacions poden elaborar l’inventari d’acord amb aquest 

procediment) 

4. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA? 

 AVALUACIÓ. Tipus de procediments 

Les organitzacions han de fer l’inventari seguint la metodologia ISO 14064 

Part 1 que marca les directius per fer inventaris d’emissions de GEH en 

organitzacions  

De manera general, cal una verificació prèvia de l’inventari d’emissions 

realitzada per una entitat de verificació reconeguda per l’OCCC. Les despeses 

de la verificació aniran a càrrec de l’organització.  



4. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA? 

 AVALUACIÓ. Eines 

A fi de facilitar l’elaboració de l’inventari, l’OCCC disposa d’una Guia de 

càlcul d’emissions i una Calculadora. 

s’actualitzen al web cada 1 

de març de cada any amb 

els nous factors d’emissió 

(mix elèctric, etc.). 

Aquesta eina pot ser utilitzada per organitzacions 

les fonts d’emissió de les quals derivin de: 

combustibles fòssils, transport i consum 

elèctric (és a dir, que no tinguin emissions de 

procés i no comuniquin altres emissions 

indirectes). 

A més, si l’organització compleix amb una sèrie 

de condicions (les condicions de procediment 

simplificat), no caldrà que faci verificació de 

l’inventari. 

PROCEDIMENT SIMPLIFICAT 



No es realitzen operacions de logística a l’estranger amb flota pròpia, i bé 

Requisits procediment simplificat 

1 Emissions de procés: emissions de GEH, diferents de les emissions de combustió, que es produeixen 

com a resultat de reaccions, intencionades o no, entre substàncies, o la seva transformació, incloent la 

reducció química o electrolítica de minerals metàl·lics, la descomposició tèrmica de substàncies i la 

formació de substàncies per utilitzar-les com a productes o matèries primeres per a processos. 

No existeixen emissions de procés1 (o representen menys del 5% del total), i 

El nombre d’empleats és inferior a 500 persones o  

el volum d’emissions de GEH estimades està per sota les 25.000 tones CO2e 

4. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA? 

 AVALUACIÓ. Eines 



COMPENSACIÓ (opcional) consisteix en: 

 l'adquisició voluntària de drets de carboni a tercers per compensar les 

emissions que no s'han pogut reduir amb l'aplicació de les mesures de 

reducció de GEH 

La compensació només podrà portar-se a terme un cop s’hagi comunicat la 

implementació de les mesures de reducció plantejades.  

Les emissions que es compensen seran relatives a l’últim inventari que s’hagi 

realitzat.  

La compensació d’emissions tindrà, per tant, una validesa ANUAL. 

4. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA? 

 COMPENSACIÓ VOLUNTÀRIA D'EMISSIONS  



Programa d’acords voluntaris EMAS 

Inventari d’emissions de GEH Indicador de CO2 equivalent 

En el marc del Reglament EMAS III, l’OCCC, juntament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental, han establert 

unes especificacions per al càlcul l’indicador de CO2 equivalent. 

Una organització EMAS que segueixi aquestes indicacions estarà complint també el requisit del Programa d’acords 

voluntaris quant a inventari d’emissions. 

Verificació de l’inventari (si 

aplica) 

Declaració ambiental validada 

En el marc del Programa d’acords voluntaris, segons la tipologia de l’organització, cal que l’inventari sigui verificat per 

una entitat reconeguda. En aquest sentit, una empresa EMAS que compleixi els requisits d’homologació establerts per 

l’OCCC podrà utilitzar la declaració ambiental validada per demostrar la verificació del seu inventari, i per tant no 

caldrà una verificació addicional. 

Mesures de reducció d’emissions 

GEH 

Objectius per reduir l’impacte 

ambiental 

En el marc del Programa d’acords, es demana que anualment es plantegin i s’implantin mesures de reducció 

d’emissions de GEH. Per tant, es poden aprofitar les sinergies i dins de les mesures plantejades per l’EMAS pensar 

d’establir-ne alguna de reducció d’emissions de GEH que sigui mesurable, significativa i quantificable, la qual es podrà 

utilitzar per complir els requisits dels acords. 

4. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA? 

Facilitats per organitzacions EMAS 

2 

3 

1 

També s’ha desenvolupat un procediment específic per ajuntaments 

que tenen PAES 



• 5. EL SEGUIMENT DEL PROGRAMA: LA 

RESPONSABILITAT COMPARTIDA 



5. El seguiment del Programa: responsabilitat compartida 

L’OCCC, com a impulsor i responsable del Programa d’acords voluntaris, 

realitza el seu seguiment  

Validacions formals (no en profunditat) de les dades comunicades per 

autodeclaració  

Verificacions prèvies de l’inventari d’organitzacions adherides 

per procediment estàndard, mitjançant una entitat de verificació 

reconeguda per l’OCCC (veure a la web Relació d'entitats de 

verificació reconegudes) 

Controls aleatoris a posteriori  

verificacions in situ de dades i metodologies utilitzades per 

les organitzacions, i, en especial, per aquelles que 

s’acullen al procediment simplificat  

 NIVELLS 

 

 

 



RECONEIXEMENT VERIFICADORS 

Requisits 

Requisits per ser Entitats de verificació reconegudes per l’OCCC 

Cal disposar d’alguna de les acreditacions següents: 

 

- Verificació d'informes anuals de gasos amb efecte d'hivernacle sota el 

Règim europeu de Comerç de drets d’emissió de GEH (verificadors Kyoto), 

o 

- Verificació del sistema de gestió ambiental EMAS (verificadors EMAS), o 

- Auditor de comptes al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (auditors 

ROAC) 

Cal disposar de personal tècnic habilitat que li permeti desenvolupar les 

funcions de verificació en el marc dels acords voluntaris 



Entitats de verificació reconegudes per l’OCCC 

ASISTENCIA TECNICA 

INDUSTRIAL, SAE 

AENOR-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE NORMALIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

Bureau Veritas 

Certification, 

S.A. 

Det Norske 

Veritas Business 

Assurance, S.L.  

EUROPEAN QUALITY 

ASSURANCE SPAIN, S.L. 

LGAI TECHNOLOGICAL 

CENTER, S.A. (Applus+) 

Lloyd's Register España, 

S.A. 

TÜV Rheinland Iberica 

Inspection, Certification 

and Testing, S.A 

SGS TECNOS, S.A. 

RECONEIXEMENT VERIFICADORS 

Entitats reconegudes 

PriceWaterhouse 

Coopers 



Accés a la informació del Programa Acords Voluntaris 

Web: www.gencat.cat/canviclimatic 

(sota Acords Voluntaris) 

 

Bústia acords voluntaris: 

acordsvoluntaris.dmah@gencat.cat 

Telèfon: 93 444 50 00 



Moltes gràcies 







El Punt Avui 

13.02.2012 

Entre els anys 

1990 i 2008, la 

temperatura 

mitjana europea 

s’ha desplaçat 

249 quilòmetres 

cap al nord. En 

canvi, els ocells 

s’han mogut 

només 37 

quilòmetres i les 

papallones, 114 


