
 

 

 

 

La simulació de la Spuni 2020 per a conèixer la funció legislativa del Parlament de 

Catalunya, i concretament la feina dels diputats en comissió, se centrarà en el treball 

sobre el projecte de llei simulat del canvi climàtic. Aquest text, que pren per base la 

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, aprovada pel Parlament el 27 de juliol 

de 2017, s’ha estructurat en un preàmbul, tres capítols i dues disposicions 

addicionals. Mentre treballin el text, els estudiants experimentaran el funcionament 

d’una comissió legislativa, concretament la de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

 

 

PROJECTE DE LLEI SIMULAT DEL CANVI CLIMÀTIC  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

I 

El canvi climàtic i els impactes que en deriven són el repte de caràcter global 
més important que les societats humanes han afrontat mai. Encarar aquest 

repte exigeix una transformació profunda dels actuals models energètics i 
productius i un compromís mundial al més alt nivell. L’escalfament global no 

és exclusivament un problema ambiental. Incideix en molts d’àmbits i esdevé 
una qüestió cabdal que afecta la biodiversitat, el model econòmic, la 
mobilitat, el comerç, la sobirania alimentària, l’accés a l’aigua i als recursos 

naturals, les infraestructures i la salut. Per aquest motiu influirà cada vegada 
més en les polítiques mundials, nacionals i locals. L’alteració de les variables 

climàtiques –temperatura, precipitació, humitat, velocitat del vent i 
temperatura de l’aigua de la mar, entre d’altres– i l’augment en la freqüència 
i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems –sequeres, inundacions, 

onades de calor– ja comporten un risc per als ecosistemes, per a la 
preservació de la biodiversitat i per a les persones. 

De fet, diferents centres de recerca internacionals han assenyalat que des del 

2013 les concentracions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera han excedit 
la xifra de 400 parts per milió, un llindar que no s’havia assolit en més de 
800.000 anys, segons demostren les dades obtingudes de les bombolles 

d’aire dels testimonis de gel, i que no tornaran a baixar d’aquest llindar en 
dècades, encara que hom aturi sobtadament tota emissió de gasos amb 

efecte d’hivernacle.  

Així, cadascuna de les tres últimes dècades ha estat més càlida que l’anterior, 
i la corresponent al 2001-2010 ha estat la més càlida registrada des que es 

van començar a prendre mesures instrumentals en l’època moderna i de 
manera global, cap al 1850.  



 

Aquest escalfament ha estat acompanyat per una ràpida disminució del gel 

marí de l’Àrtic i una acceleració de la pèrdua de la massa neta de les masses 
de gel continental de l’Antàrtida i Groenlàndia, i també de les altres glaceres 
del món. El nivell mitjà mundial de la mar és uns 20 centímetres més alt que 

el 1880, cosa que posa en perill màxim països formats per illes, al Pacífic, 
que a més són els que menys contribueixen a crear el problema. A Catalunya, 

com a la resta del món, també s’ha produït un augment de la temperatura 
mitjana anual (0,23ºC per dècada en el període 1950-2014), una reducció de 
les precipitacions a l’estiu (5% per dècada) i un increment contrastat de la 

temperatura superficial de la mar (0,3ºC per dècada en el període 1974-
2014). A més, l’estratègia d’adaptació als impactes del canvi climàtic 

aprovada per la Comissió Europea el 2013 identifica tota la conca 
mediterrània com una de les zones d’Europa més vulnerables al canvi 
climàtic, amb les sequeres i la baixa productivitat dels conreus com els 

problemes més greus que haurà d’afrontar la regió, segons els científics. 

II 

El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la 
necessitat d’actuar es produí el 1992 en aprovar-se la Convenció marc de les 
Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que va permetre, el 1997, la signatura 

del Protocol de Kyoto, amb la finalitat de limitar el creixement i aconseguir 
una estabilització de les concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a 

l’atmosfera.  

La manca total d’èxit del Protocol de Kyoto –les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle han augmentat globalment any rere any des que va entrar 

en vigor– i la cada vegada més propera irreversibilitat del problema van 
alarmar les Nacions Unides. Com a conseqüència, en la COP 21 (2015) es va 
signar l’Acord de París, que va entrar en vigor al novembre del 2016. Per 

primer cop, totes les potencies mundials, els Estats Units i la Xina inclosos, 
s’havien posat d’acord a afrontar el canvi climàtic conjuntament. Aquest fet 

no s’havia donat mai, ni en el Protocol de Kyoto. 

Queda clar que les regions més riques del planeta han de dur a terme els 
esforços més grans, atès que han estat els grans causants del canvi climàtic, 
especialment durant les últimes tres dècades. No obstant això, les pitjors 

conseqüències les estant patint zones del planeta sense prou recursos per a 
lluitar contra els terribles efectes causats per una acceleració en l’increment 

d’emissions. 

Dins d’aquest marc internacional, la Unió Europea ha assumit, històricament, 
el paper de lideratge en les polítiques sobre eficiència energètica i canvi 

climàtic.  

Catalunya ja fa temps que treballa per reduir les seves emissions. De fet, el 
2005 va iniciar un camí de reducció d’emissions que l’han situada dins el marc 
de compliment dels compromisos de Kyoto.  



 

III 

Els compromisos en mitigació i adaptació s’han establert sempre en l’àmbit 

dels estats, en una construcció de dalt cap avall (top-down). Ara bé, durant 
els darrers anys, tal com han reconegut les Nacions Unides, el paper dels 
governs nacionals, regionals i locals ha estat cabdal en l’èxit de la política 

climàtica. Així, la construcció de baix cap amunt (bottom-up) es basa en el 
nivell competencial, de responsabilitat i d’intervenció dels ens que en 

llenguatge de les Nacions Unides s’anomenen subnations. Aquest és el cas 
actual de Catalunya, amb àmplies competències i, per tant, amb una gran 
capacitat per a incidir tant en el nivell d’emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle, molt especialment en les emissions difuses, com en les mesures 
d’adaptació als impactes sobre els diversos territoris, els sistemes físics i els 

sectors socioeconòmics més vulnerables al canvi climàtic. 

Cal disposar, en coherència amb el paràgraf anterior, d’un marc legal propi 
adaptat a la realitat política, social, econòmica, ambiental i cultural de 

Catalunya que permeti d’aclarir i desenvolupar plenament tots els aspectes 
que en matèria de política climàtica han de guiar les accions de les institucions 
i de la societat catalanes per a dotar de més solidesa llur actuació. 

No es pot desconèixer que, pel caràcter complex i transversal del canvi 

climàtic, aquesta llei incideix també en altres àmbits sectorials, atès que, per 
a assolir la voluntat expressada de contribuir a una societat sostenible, neutra 

en emissions i millor adaptada als impactes del canvi climàtic, cal una 
actuació dels diversos sectors econòmics i sobre els sistemes naturals, sia 
com a subjectes actius per a la reducció de les emissions o per a minimitzar 

els efectes que el canvi climàtic pot produir en aquests sectors i sistemes. 

Aquest caràcter transversal, determina que àrees i àmbits com l’agricultura, 
la ramaderia, la pesca, el marisqueig, els recursos hídrics, l’energia, 

l’habitatge, l’urbanisme, la mobilitat, la salut, el turisme, els sectors 
industrials, les infraestructures, la gestió forestal o la protecció civil es veuran 

afectats d’una manera o altra.  

IV 

L’aprovació d’aquesta llei ha de permetre reforçar el posicionament 

internacional i el lideratge que fins ara ha mantingut Catalunya en els fòrums 
internacionals, en situar-se com una nació capdavantera no només per 

l’assistència de manera ininterrompuda a les cimeres mundials de les 
Conferències de les Parts de la Convenció marc de les Nacions Unides d’ençà 
del 2003, sinó també per la feina feta en el camp de l’acció climàtica.  

Capítol primer. OBJECTE, FINALITATS I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquesta llei és la regulació de les mesures encaminades a la 

mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. 



 

Article 2. Finalitats 

1. Aquesta llei té com a finalitats reduir les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir la 
transició cap a una economia neutra en emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l’ús de recursos. 

2. A més de les finalitats a què fa referència l’apartat 1, són finalitats 
específiques d’aquesta llei:  

a) Contribuir a la transició cap a una societat en què el consum de 
combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, amb un sistema energètic 

descentralitzat i amb energies cent per cent renovables, fonamentalment de 
proximitat, amb l’objectiu d’aconseguir un model econòmic i energètic no 

dependent dels combustibles fòssils ni nuclears el 2050. 

b) Reduir la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels 
ecosistemes terrestres i marins davant els impactes adversos del canvi 

climàtic, i també crear i reforçar les capacitats nacionals de resposta a 
aquests impactes. 

c) Adaptar els sectors productius i incorporar l’anàlisi de la resiliència al canvi 
climàtic en la planificació del territori, les activitats, les infraestructures i les 

edificacions. 

d) Fomentar l’educació, la recerca, el desenvolupament i la transferència de 
tecnologia, i difondre el coneixement en matèria d’adaptació i mitigació del 

canvi climàtic. 

e) Establir mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre 
tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal 

i els seus impactes. 

f) Promoure la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en 
l’elaboració i avaluació de les polítiques climàtiques. 

g) Fixar els instruments de seguiment de les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle de Catalunya i per als diversos sectors, productes i serveis, 
durant tot llur cicle de vida. 

h) Definir els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle de Catalunya, establir els corresponents pressupostos de carboni 

globals i desagregats a nivell sectorial prenent com a base llur potencial de 
reducció. 

i) Impulsar el compliment dels compromisos internacionals envers el canvi 

climàtic que vinculen la Generalitat i la quota alíquota corresponent dels 
tractats internacionals subscrits per l’Estat espanyol, d’acord amb els criteris 

de repartiment d’esforços que tinguin establerts. 

3. La responsabilitat en l’assoliment de les finalitats d’aquesta llei és 
compartida pel Govern, els ens locals, els sectors productius, els agents 
polítics, socials i econòmics, i els ciutadans en general. 



 

Article 3. Principis d’actuació 

1. Són principis d’actuació de l’Administració pública per a assolir els objectius 

d’aquesta llei els principis de deguda avaluació, càlcul objectiu i eficàcia. 

2. El principi de deguda avaluació comporta el deure dels poders públics 
d’avaluar contínuament i periòdicament l’impacte ambiental de qualsevol 

política pública vigent o prospectiva per tal que el seu resultat s’hagi de tenir 
en compte en la presa de decisions respecte a la política concreta. 

3. El principi de càlcul objectiu comporta el foment de la posada en pràctica 
de mecanismes de càlcul objectiu, conformement a criteris nacionals i 

internacionals acceptats, de l’impacte ambiental de l’actuació humana en un 
determinat sector. 

4. El principi d’eficàcia comporta el deure d’adoptar les decisions jurídiques i 

polítiques més eficients disponibles en cada moment per a assolir els 
objectius. 

5. Els principis de deguda avaluació, càlcul objectiu i eficàcia s’han de tenir 

en compte amb caràcter general i en els àmbits de l’agricultura i ramaderia, 
l’aigua, la biodiversitat, els boscos i la gestió forestal, l’energia, la indústria, 
els serveis i el comerç, la pesca, les infraestructures, els residus, la salut, els 

transports i la mobilitat, el turisme, les universitats i la recerca, i l’urbanisme 
i l’habitatge. 

Capítol II. Mitigació del canvi climàtic  

Article 4. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

1. El Govern ha de presentar al Parlament els objectius de reducció 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels contaminants de l’aire 

per als períodes de compliment que estableixin la Unió Europea i 
l’Organització Mundial de la Salut per tal que el Parlament, si escau, els 

aprovi. Aquests objectius s’han de revisar cada cinc anys. Només es poden 
modificar abans de la dita revisió si es tenen nous coneixements que poden 

alterar substancialment els paràmetres de les bases per a la presa de 
decisions. 

2. L’objectiu per a cada període de compliment es fixa prenent com a 
referència la reducció acordada per al conjunt de la Unió Europea i els criteris 

de repartiment d’esforços que la Unió Europea fixa per als estats membres, 
incorporant-hi sempre les actualitzacions que la Conferència de les Parts 

(COP) de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic 
estableixi. 

Article 5. Marc estratègic de referència de mitigació 

1. El Govern ha d’aprovar el Marc estratègic de referència de mitigació, en el 
termini d’un any a comptar de la data de publicació d’aquesta llei, i amb la 

participació dels ens locals i els altres actors implicats. Aquest marc estratègic 



 

té una validesa de cinc anys. El Govern ha de presentar al Parlament informes 

anuals sobre el seu compliment. 

2. El Marc estratègic de referència de mitigació és l’instrument que recull els 
objectius d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels contaminants 
de l’aire per als períodes considerats, i també una proposta de les mesures 

necessàries per a assolir-los de manera planificada i establint indicadors 
quantitatius anuals de l’impacte de les accions. Aquest marc estratègic, 

detallat sectorialment, és de compliment obligatori per als actors implicats. 

Article 6. Pressupostos de carboni 

1. Els pressupostos de carboni, com a mecanisme de planificació i seguiment 

per a la integració dels objectius d’aquesta llei en les polítiques sectorials, 
s’han de concretar d’acord amb l’article 5. S’estableixen per períodes de cinc 

anys i s’aproven amb una antelació de deu anys. 

2. Correspon al Parlament d’aprovar els pressupostos de carboni, a proposta 
del Govern, prenent com a base les recomanacions del Comitè d’Experts 

sobre el Canvi Climàtic i presentant-los prèviament a la Taula Social del Canvi 
Climàtic. 

Article 7. Inventari d’emissions a l’atmosfera i d’embornals de CO2 de 
Catalunya 

1. El departament competent en matèria de medi ambient, per a fer el 

seguiment de les emissions i la planificació de les polítiques, ha d’elaborar 
l’Inventari d’emissions a l’atmosfera i d’embornals de CO2 de Catalunya. 
Aquest inventari recull les emissions a l’atmosfera de substàncies procedents 

tant de fonts naturals com antropogèniques que poden incidir en la salut de 
les persones, en la degradació de materials, en els éssers vius i en el 

funcionament dels ecosistemes. 

2. Els inventaris d’emissions s’han d’actualitzar anualment i han d’estar 
disponibles al portal institucional de la Generalitat. 

3. El departament competent en matèria de medi ambient ha d’elaborar, amb 

una periodicitat no superior a cinc anys, la petjada de carboni de Catalunya, 
en què, a més de les emissions estimades d’acord amb els inventaris a què 
fa referència l’apartat 2, s’han de tenir en compte les importacions i 

exportacions. 

Capítol III. Adaptació al canvi climàtic 

Article 8. Objectius 

Els objectius que cal assolir amb relació a l’adaptació al canvi climàtic es 
corresponen amb les finalitats a què fan referència les lletres b i c de l’article 

2.2. 



 

Article 9. Instruments de planificació i programació 

1. Amb la finalitat de reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, 

els instruments de planificació i programació sectorials han de tenir en 
compte:  

a) L’avaluació sistemàtica dels impactes observats i previstos del canvi 

climàtic sobre els sectors socioeconòmics, els sistemes productius, els 
sistemes naturals i els territoris més vulnerables. 

b) El coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques a 
Catalunya per a diversos horitzons temporals. 

c) L’establiment de les mesures de resposta viables econòmicament, 

socialment i ambientalment que han d’adoptar les institucions públiques i els 
agents privats amb l’objectiu d’adaptar-se als impactes del canvi climàtic. 

d) Un sistema de seguiment dels efectes de la planificació en matèria 

d’adaptació. 

Article 10. Biodiversitat 

1. Les mesures que s’adoptin en matèria de biodiversitat han d’anar 
encaminades a preservar la biodiversitat i reduir-ne la vulnerabilitat, i 
concretament han d’anar encaminades a:  

a) L’avaluació dels impactes del canvi climàtic en les mesures de planificació 

i de gestió dels espais naturals per a garantir-hi la conservació de la 
biodiversitat. 

b) La preservació de la permeabilitat ecològica i la no fragmentació dels 

hàbitats i dels sistemes naturals, i el garantiment, en la planificació amb 
incidència territorial, de la connectivitat entre aquests hàbitats i sistemes 

naturals. 

c) La preservació del medi natural i la biodiversitat com un element 
estructural de la política ambiental. 

d) La necessitat d’evitar la proliferació en el medi natural d’espècies 

al·lòctones invasores que puguin representar un risc per a la diversitat i el 
funcionament dels ecosistemes autòctons. 

2. El Govern ha de fer un inventari dels hàbitats prioritaris i impulsar 
polítiques de conservació de les praderies de fanerògames marines i dels 

altres hàbitats amb capacitat d’embornal. 

3. El Govern ha de revisar els plans de gestió dels espais naturals protegits 
tenint en compte el canvi climàtic. 

4. S’ha d’establir una xarxa de reserves forestals destinades a la lliure 

dinàmica natural que sigui representativa del conjunt i la diversitat dels 
ecosistemes forestals de Catalunya, centrada prioritàriament en boscos 

madurs i d’alt valor natural. 



 

Article 11. Energia 

1. Les mesures que s’adoptin en matèria d’energia han d’anar encaminades 

a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, 
desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i 

garanteixi el dret a l’accés a l’energia com a bé comú.  

2. Per a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, 
desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle, s’ha de:  

a) Establir un pla de transició per al tancament, no més enllà del 2027, de les 
centrals nuclears, vetllant per la preservació dels llocs de treball directes que 

generen en el territori. 

Article 12. Indústria, serveis i comerç 

1. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que tinguin més de 250 

treballadors i que es vulguin acollir als ajuts, les bonificacions i els beneficis 
fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica o 

d’innovació per a una transició cap a una economia neutra en carboni 
establerts o gestionats per l’Administració de la Generalitat han d’acreditar 
que han fet:  

a) L’inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del conjunt 
de llurs centres a Catalunya i les actuacions que duen a terme per a reduir-
les. Les dades de l’inventari han d’estar validades per una entitat de 

certificació independent degudament habilitada. En el cas de centres amb 
instal·lacions incloses en el règim de comerç de drets d’emissió de la Unió 

Europea, s’entenen vàlides als efectes d’aquesta llei les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle fetes a l’empara dels sistemes respectius. 

2. S’han d’impulsar les modificacions legislatives necessàries amb relació a la 
promoció de l’ecodisseny i a la lluita contra l’obsolescència programada, 

d’acord amb les directrius de la Unió Europea. 

3. Els establiments comercials que superen els cinc-cents metres quadrats de 
superfície de venda han de fer servir un percentatge mínim, que s’ha 

d’establir per reglament, del consum final d’energia elèctrica procedent de 
fonts renovables. 

Article 13. Salut 

1. Les mesures que s’adoptin en matèria de salut han d’anar encaminades a 
reduir la vulnerabilitat de la població, i concretament han d’anar encaminades 

a:  

a) La identificació i l’avaluació dels efectes del canvi climàtic sobre la salut de 
les persones. 

b) L’adopció i l’aplicació de mesures de prevenció davant dels efectes del 

canvi climàtic que puguin resultar adversos per a la salut de les persones, 
incloent-hi les mesures relatives a les malalties transmeses per vectors, a la 



 

qualitat de l’aigua i de l’aire i a la protecció davant de les onades de calor, i 

també de mesures en l’àmbit alimentari, davant de qualsevol efecte del canvi 
climàtic que pugui afectar la innocuïtat dels aliments. 

c) La difusió dels riscos per a la salut derivats dels efectes del canvi climàtic. 

2. El Govern ha d’elaborar i aprovar plans especials de protecció per als grups 

de risc més vulnerables. 

3. El Govern ha de complir els nivells d’emissions contaminants recomanats 
per l’Organització Mundial de la Salut en els seus informes periòdics. 

Article 14. Formació professional, universitats i recerca 

1. Sens perjudici del respecte al principi d’autonomia universitària, les 
mesures que s’adoptin en matèria d’universitats i recerca han d’anar 

encaminades a contribuir a l’impuls del coneixement sobre el canvi climàtic i 
la consolidació de les bones pràctiques en aquest àmbit, i concretament han 
d’anar encaminades a:  

a) La promoció d’estudis universitaris especialitzats en els àmbits que són 
objecte de protecció d’aquesta llei. 

b) L’impuls de pràctiques universitàries en centres nacionals i internacionals 
que acompleixin activitats d’estudi, recerca o anàlisi amb relació al clima, els 

efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes terrestres i marins, l’eficiència 
energètica, les energies renovables, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic 

i els instruments econòmics amb incidència directa o indirecta sobre el canvi 
climàtic. 

c) L’oferta de formació continuada, presencial i no presencial, adreçada a tots 
els professionals amb incidència educativa, en tots els àmbits que són objecte 

de protecció d’aquesta llei. 

2. Les mesures que s’adoptin en matèria de recerca universitària, sens 
perjudici de l’autonomia de cada centre, han d’anar encaminades a contribuir 

a l’impuls del coneixement sobre el canvi climàtic i la consolidació de les 
bones pràctiques en aquest àmbit, i concretament han d’anar encaminades 

a:  

a) La generació de projectes de recerca en les convocatòries anuals 
directament dependents de la Generalitat, amb l’objectiu de millorar el 
coneixement i la tecnologia amb relació al canvi climàtic i la seva mitigació i 

de millorar l’adaptabilitat de la societat catalana i els seus sectors productius, 
i també la creació i consolidació de grups de recerca, centres d’alt nivell i 

empreses derivades (spin-off) resultants dels avenços en el coneixement. 

b) La potenciació de les accions de mecenatge i d’atracció de capital privat, 
nacional i internacional, i d’àngels inversors en recerca, desenvolupament i 

innovació (R+D+I), assegurant el finançament públic. 

c) L’establiment d’un programa de recerca interdepartamental que vetlli per 
la coordinació de la recerca pública que es faci a Catalunya i que promogui 



 

l’increment dels vincles amb els centres i instituts internacionals 

capdavanters. 

d) La creació d’iniciatives i patents i l’explotació dels resultats de la recerca. 

3. El departament competent en matèria d’universitats i les universitats i els 
Centres de Recerca de Catalunya (Cerca) han d’impulsar i reforçar les 

relacions entre les universitats, els Cerca i l’empresa i entre les universitats, 
els Cerca i els ens locals mitjançant la creació d’espais de trobada, físics i 
virtuals, i d’un teixit d’agents que l’afavoreixin, per tal de facilitar l’accés al 

coneixement acadèmic, tècnic i de la recerca en aquests àmbits. 

4. Les mesures que s’adoptin en matèria de formació professional han d’anar 
encaminades a contribuir a l’impuls del coneixement sobre el canvi climàtic i 

la consolidació de les bones pràctiques en aquest àmbit, i concretament han 
d’anar encaminades a la formació de professionals tècnics sobre els aspectes 
rellevants de la transició energètica, la mobilitat, la construcció sostenible i 

el canvi climàtic. 

5. S’ha de crear una línia de recerca dedicada a la mitigació i l’adaptació al 
canvi climàtic, i a la promoció de campanyes informatives de conscienciació. 

Disposicions addicionals 

Primera. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle  

1. L’objectiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a 

l’any 2030 és del 40% respecte a l’any base (1990), del 65% per al 2040 i 
del 100% per al 2050. 

2. L’objectiu de reducció dels òxids de nitrogen per a l’any 2020 és del 35%, 
i el de reducció de les partícules en suspensió de menys de 10 micres, del 

30%. 

3. Els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle per a les 
energies renovables en la producció energètica i per a l’eficiència energètica 

són del 100% amb l’horitzó d’un model neutre en emissions de carboni per 
al 2050. 

Segona. Declaració de la Mediterrània com a zona lliure de prospeccions i 
activitats d’extracció i explotació d’hidrocarburs 

El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries i fer les actuacions pertinents 

davant els organismes competents per a declarar la Mediterrània zona lliure 
de prospeccions i activitats d’extracció i explotació d’hidrocarburs. 

 

 


