
INFORME SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA
Es presenta el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
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Què és? 
És un informe que va néixer l’any 
2005 per regionalitzar les anàlisis i 
projeccions fetes a escala mundial 
i europea per organitzacions com 
Nacions Unides o l’Agència Europea 
del Medi ambient

Projecte de llei  
del canvi climàtic: 
Polítiques de reducció i 
adaptació. Proposa la reducció 
d’un 25% de les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle 
per al 2020 i un 80% el 2050

Fiscalitat  
ambiental: 
Impost sobre les  
emissions de CO2  
en turismes i  
furgonetes més 
contaminants

Aposta  pel 
transport públic: 
Augment de 
16 milions de 
passatgers  
l’any 2016

Què fa? 
Analitza l’estat del clima i la seva 
evolució recent i futura a Catalunya 
des de 4 parts bàsiques: bases 
científiques, sistemes naturals, 
sistemes humans i governança i 
gestió del canvi climàtic

Qui el fa? 
És un estudi independent  
fet per més de 140 autors tots ells 
científics i experts rellevants  
dels principals centres de recerca  
i universitats de Catalunya

QUÈ FA EL GOVERN?

RESULTATS

Les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle  
han augmentat un 9,2% 
entre 1990 i 2013

Augment de 0,23 graus  
de la temperatura  
de l’aire cada dècada  
des de 1950

Previsió d’escenaris 
d’escassedat hídrica 
i augment de les 
temperatures

+0,23º
1950 > 2017

+9,2%
1990 > 2013

Disminució de les 
precipitacions  
un 1,2% cada dècada  
des de 1950

-1,2%
1950 > 2017

Per primer cop fa recomanacions per ajudar als decisors i l’acció de govern:

Abandonar el model  
lineal de producció  
i consum i substituir-lo  
per l’economia circular

Fer estratègies  
d’adaptació flexibles  
i amb capacitat  
d’aprenentatge

Seguir treballant per  
millorar els mecanismes  
de governança i gestió  
de l’aigua

Llei  
d’ordenació 
del litoral que fixarà una 

ordenació resilient  
als efectes del  
canvi climàtic

Llei  
de territori 


