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Una pinzellada...

Mitigació (mercats d’emissió)
•
•
•

•

Increment emissions 2003-2007 (Baldasano i Soret)
Emissions en clar retrocés des de 2008 (crisi)
Especialment sectors ciment, vidre, metall, ceràmica
Mercat europeu
Compliment d’objectius Kioto (-8%)
Objectius diferenciats per països (Espanya +15%)
Plans Nacionals d’Assignació
Sectors regulats definits per la Directiva 2003/87/CE
> 15,000 instal·lacions industrials
Països i empreses poden comprar i vendre drets d’emissió “negociar a partir d’un topall”

Mitigació (mercats d’emissió)
•
•
•

El mercat ha tingut dues fases d’operació diferenciades
2005-2007 (sobredotació d’emissions gratuïtes)
2008-2012 (sobredotació deguda a la crisi?)
1,091 instal·lacions afectades 2008 (40.3% emissions)
185 a Catalunya
11.5% (emissions regulades) i 4% (emissions totals)
Les elèctriques han estat les més actives al mercat - la resta
s’han limitat a optimitzar els seus excedents amb vendes al
comptat de drets sobrants

Mecanismes de projectes
•

Aplicació Conjunta
Qualsevol país de l’Annex B pot obtenir crèdits d’emissió
mitjançant projectes de reducció d’emissions a qualsevol
altre país de l’Annex B
76 projectes (cap a Espanya)

•

Mecanisme de Desenvolupmant Net
Permet als governs dels països de l’Annex B i a les
empreses regulades pel comerç d’emissions obtenir
reduccions d’emissions generades a projectes implementats
a països en desenvolupament
1915 projectes globals (> 100 x govern espanyol/empreses)
Espanya - setè comprador mundial de CERs

Altres instruments de mitigació
•

•

•

Pla marc de mitigació - Reducció 5.33 milions de tones de
mitjana anual 2008-2012
85% de les 180 accions han estat adoptades
Manca de criteris i metodologies que permetin quantificar
rigorosament les reduccions d’emissions
Pla d’eficiència energètica
Auditories completades
Aplicació d’accions d’eficiència energètica desigual
Incorporació criteris eficiència - contractació
Instruments econòmics
Fiscalitat energètica poc desenvolupada a Catalunya
Aposta per les subvencions

Altres instruments de mitigació
Pla de l’Energia 2006-2015 i la seva corresponent revisió emfatitzen la importància de desenvolupar
en major grau la fiscalitat sobre l’energia i el CO2 per ‘induir i modular els esforços socials de
control de la despesa energètica’, ‘internalitzar les externalitats’ o incrementar el finançament de les
administracions (Generalitat de Catalunya, 2009, p. 206 i 298)

•

•

Fiscalitat energètica poc desenvolupada (veure AMEEC)
a) Impost de matriculació - gravamen al mínim obligatori
b) Marge per augmentar el gravamen sobre les vendes
minoristes d’hidrocarburs
c) Marge per crear impostos sobre producció/transport
d’energia i emissions contaminants (eg altres CCAA)
d) Deduccions a l’Impost d’Activitats Econòmiques
e) Increment gravamen Impost de Circulació (bonificacions)
f) Bonificacions Impost de Construccions i Obres
Aposta general per les subvencions

Adaptació
L’adaptació es pot considerar un procés de canvi gradual, multi-escalar, que
consisteix en un canvi de pràctiques de comportament, d’acció i de gestió per
respondre als impactes i la variació climàtica en el temps, amb l’objectiu de reduir la
vulnerabilitat i augmentar la capacitat adaptativa i la resiliència (Adger et al., 2009)
L’adaptació es pot entendre com el conjunt de polítiques, pràctiques i projectes que
moderen els impactes del canvi climàtic o que s’aprofiten de les avantatges d’aquest
canvi (EEA, 2007)
La vulnerabilitat és el grau de susceptibilitat d’un sistema alhora d’afrontar els
efectes negatius del canvi climàtic, incloent la variabilitat i els fenòmens meteorològics
extrems (Parry et al., 2009). La vulnerabilitat depèn doncs del caràcter, la dimensió i
l’índex de varació climàtica al que estarà exposat el sistema, la seva sensibilitat i la
seva capacitat d’adaptació.
La resiliència s’entèn és la capacitat d’un sistema a resistir determinades
pertorbacions i renovar-se tot seguit per retornar a un estat semblant o diferent a
l’anterior que sigui igualment viable; és a dir, la resiliència és la capacitat d’adaptar-se
als canvis i continuar desenvolupant-se (Carpenter et al., 2001).

Adaptació

Adaptació

Adaptació
•
•
•

Llibre Verd (EC, 2007) i el Llibre Blanc sobre adaptació al canvi
climàtic a la UE (EC, 2009a)
Només 8 Estats han publicat estratègies d’adaptació
(Finlàndia, Espanya, França, Dinamarca, Alemanya, Hongría,
Holanda, Regne Unit)
PNACC - modest grau de desenvolupament?
a) Desenvolupar escenaris climàtics regionals
b) Dissenyar mètodes per avaluar els impactes del canvi
climàtic en diferents sistemes socio-econòmics i ecològics
c) Promoure la participació de tots els agents socials per
integrar l’adaptació a totes les polítiques sectorials

Adaptació
a) Desenvolupament i publicació dels escenaris climàtics regionals per part de
l’Agència Espanyola de Meteorologia, que s’extendrà durant els propers quatre
anys amb l’elaboració de nous mètodes de regionalització, en els quals
col·laboraran diversos grups científics de l’Estat;
b) Els avenços en l’anàlisi de l’impacte del canvi climàtic sobre els recursos
hídrics a la península ibèrica, liderat des del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (CEDEX) però sense encara cap publicació destacada;
c) El desenvolupament de les bases metodològiques per l’avaluació dels
impactes del canvi climàtic sobre la biodiversitat, adjudicat a la Universitat
d’Extremadura i al Museu Nacional de Ciències Naturals;
d) L’elaboració d’una diagnosi sobre els efectes del canvi climàtic a la costa
mediterrània, dirigida per la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, i que defineix un conjunt d’Unitats de Gestió del Litoral, en el marc de la
futura Estratègia de Sostenibilitat de la Costa.

Adaptació
•

Catalunya no contempla l’elaboració d’un pla d’adaptació a
curt termini
Estudis de vulnerabilitat i risc (eg Delta de l’Ebre, 2008;
Recursos hídrics ACA, 2009)
Declaracions institutionals
Acords específics de cooperació amb el PNUD

Conclusions (per Catalunya)
•
•
•
•
•
•

Els mercats no han estat un incentiu suficient x reduir
emissions als sectors de la generació d’energia
Participació escasa en mecanismes de projectes (al contrari
que el govern espanyol)
Poc ús dels mercats per part dels sectors difusos (“on està la
pastanaga?”)
És difícil avaluar els instruments de planificació més recents
(potencial projecte de recerca?)
Marge de millora en fiscalitat d’emissions i energètica
Estem a les beceroles amb l’adaptació

