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A.1. Introducció 

 El Protocol de Kyoto és un acord internacional de lluita contra el canvi climàtic, que es 

va signar al desembre de 1997 a la ciutat japonesa de Kyoto. Cent governs de tot el món van 

recolzar la proposta del diplomàtic argentí Raúl Estrada, que llavors presidia el Programa del 

Clima de la ONU [1]. 

 Amb el Protocol, Estrada responia al compromís plantejat a la Conferència de la Terra 

de 1992, celebrada a Río de Janeiro, on es va acordar dissenyar un instrument legal 

internacional per a lluitar contra el canvi climàtic [1]. 

 El Protocol de Kyoto neix doncs per posar en marxa un pla de salvació mundial que 

consisteix en reduir  les emissions dels gasos que estarien provocant l’escalfament del 

planeta, coneguts com a gasos d’efecte hivernacle. 

 Els gasos d’efecte hivernacle són tots els components gasosos de l'atmosfera, tant 

naturals com d'origen antropogènic, que absorbeixen i remeten radiació infraroja. Són 

principalment el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), el vapor d'aigua, 

l'ozó (O3) i els anomenats halocarbons: els hidrofluorocarburs (HCFC), els perfluorocarburs 

(PFC) i l'hexafluorur de sofre (SF6).  

 El Protocol s’inscriu dintre del Conveni Marc de l’ONU sobre Canvi Climàtic. Pretén 

que els països industrialitzats redueixin les seves emissions de gasos que contribueixen a 

l’escalfament del globus en aproximadament un 5 % per sota dels nivells de 1990 per al 

període 2008-2012. [1] 

 El Protocol de Kyoto no conté cap compromís nou per als països en 

desenvolupament més allà dels aconseguits a la convenció de la ONU sobre el clima, l’any 

1992, on es va acordar que els països industrialitzats, com a emissors principals dels gasos 

que ocasionen l’escalfament del globus, haurien de ser els primers en adoptar les mesures 

per a controlar les emissions. 
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A.1.1. L’Acord de Bonn 

 L’acord de Bonn es va celebrar l’any 2001 a la ciutat de Bonn (Alemanya). Els 

ministres d’uns 180 països van arribar a un acord global que incloïa normes i procediments 

sobre diferents assumptes dels països en desenvolupament: els fons, el traspàs de 

tecnologia, la capacitació i l’adaptació als impactes del canvi climàtic; els mecanismes de 

Kyoto: el comerç d’emissions, l’aplicació conjunta i el mecanisme de desenvolupament net; 

els albellons i el compliment.  

 Aquest acord va formular els fonaments bàsics per a què els països ratifiquessin i 

posessin en pràctica el Protocol de Kyoto, i preveure futurs talls d’emissions més estrictes.   

 Dels punts principals de l’acord de Bonn cal destacar el tractament preferent a les 

energies renovables netes sota el Mecanisme de Desenvolupament Net, demanar als països 

industrialitzats que frenin el foment d’energia nuclear en els països en desenvolupament per 

frenar la contaminació per carboni, normes per al comerç d’emissions i un règim de 

compliment que inclogui conseqüències no opcionals, de compliment obligat per a aquells 

països que no arribin als seus compromisos [2]. 

A.1.2. Els Acords de Marrakech 

 Els acords es van celebrar a l’octubre de 2001 per resoldre els assumptes pendents 

de l’acord de Bonn i finalitzar la transposició de l’acord a un text legal a la ONU. 

 En principi, aquest acord hauria d’haver eliminat qualsevol barrera final per a la 

ratificació del Protocol de Kyoto, només cert per alguns països com Rússia, Japó i Canadà 

que van imposar les seves exigències com a condicions indispensables per la ratificació [2]. 

A.1.3. Entrada en vigor 

 Després de signar-se l’any 1997, l’acord necessitava el recolzament legal de com a 

mínim  55 països i entre ells, països desenvolupats, que les seves emissions sumessin com 

a mínim un 55% del total d’aquests al 1990. Els Parlaments Nacionals havien d’aprovar per 

llei l’adhesió al Protocol. Al novembre de 2004, el parlament rus (emissor del 17,4% de les 

emissions totals dels països desenvolupats) ratifica el Protocol i es supera el 55% de les 
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emissions. Noranta dies després, tal i com estableix el Protocol, aquest entra en vigor. [1] 

A.1.4. Objectius 

 El Protocol de Kyoto obliga als països desenvolupats a arribar a una reducció mundial 

de les emissions del 5,2% entre 2008 i 2012, davant de les de 1990. Per a aconseguir-ho, el 

Protocol preveu diferents obligacions de retall o augment de la contaminació, que en conjunt 

garanteixen la reducció del 5,2%.[1] 

 El Protocol no imposa multes, però sí càstigs. Qui no compleixi, haurà de reduir en el 

període següent la quantitat incomplida multiplicada per un factor de 1,3. A més a més podria 

ser sancionat a no poder acollir-se a alguns dels mecanismes que faciliten la reducció.  
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A.2. Cronologia 

 L’anàlisi de la cronologia es farà a partir de dos punts de vista. Per una banda la part 
científica i d’altra la política. 

A.2.1. Científicament 

 A l’agost de 1990 es fa el primer informe d’avaluació del Panell intergovernamental del 

canvi climàtic (IPCC) dels impactes i les respostes de la ciència i la política al canvi climàtic. 

Serveix com a base per a la negociació del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el 

Canvi Climàtic. El segon informe d’avaluació es presentarà 5 anys després, l’any 1995.  

 Sis anys més tard, de gener a març de 2001, els governs aproven i adopten el tercer 

informe d’avaluació del IPCC. Aquest, conté la conclusió del primer consens científic global 

que identifica l’acció de l’home com a causant de l’alteració del clima mundial a través 

d’activitats que han augmentat els nivells de gasos d’efecte hivernacle [2]. 

A.2.2. Políticament 

 El Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic s’adopta el 9 de maig 

de 1992 a la seu de l’ONU de Nova York. El 4 de juny d’aquell mateix any, s’obre el conveni 

per a la  seva signatura a la conferència de la ONU sobre desenvolupament i Medi Ambient 

de Río de Janeiro. Els líders polítics mundials fixen l’objectiu de tornar als nivells d’emissió de 

CO2 de 1990 per l’any 2000. 

 El Conveni entra en vigor  el 21 de març de 1994. El seu objectiu final és evitar que 

una interferència perillosa amb el sistema climàtic amenaci la naturalesa, la seguretat 

alimentària i el desenvolupament econòmic. L’any següent, al 1995, els governs es reuneixen 

per a la primera conferència del conveni de participants, Convention´s First Conference of 

Parties (COP1) a Berlín. El conveni els obliga a considerar si l’acord arribat pels líders 

mundials a Rio és l’adequat per evitar el canvi climàtic. Arriben a la conclusió de la necessitat 

d’emprendre més accions. En lloc d’acordar objectius més durs, creen un nou mandat per a 

dos anys amb més debats sobre el que serà el Protocol de Kyoto. 
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 Finalment l’11 de desembre de 1997 els governs a la COP3, o tercera conferència del 

conveni de participants, adopten el text del Protocol a la ciutat de Kyoto (Japó). Aquest s’obre 

per la seva firma el 16 de març de 1998 a la seu de l’ONU de Nova York. 

 Després de dues setmanes de negociacions a la Haia i Luxemburg aquestes 

s’estanquen. El 13 de març de 2001 el president dels EE.UU, George Bush, presenta el 

Protocol de Kyoto en una carta als Senadors dels Estats Units (EE.UU). Una setmana 

després l’Administració americana declara el Protocol “mort”.  

 La cimera UE-EE.UU del 14 de juny de 2001 finalitza amb un acord dels líders de la 

UE per a continuar amb el Protocol de Kyoto amb l’absència dels EE.UU. que acorden no 

impedir-ho. 

 Al juliol d’aquell mateix any es continua amb la conferència estancada. Al novembre 

del 2000, exactament 180 països signen l’Acord de Bonn, obrint una porta per a completar els 

detalls legals del Protocol de Kyoto. Al novembre, els governs finalitzen els detalls legals i de 

funcionament del Protocol a Marrakech, obrint una porta cap a la ratificació. 

 Del 25 d’agost al 4 de setembre del 2002 es celebra la cimera mundial sobre el 

desenvolupament sostenible “World Summit on Sustainable Development” a Johannesburg 

(Sud-àfrica). 

 Al setembre de 2004, Rússia ratifica el protocol. El Protocol de Kyoto es converteix 

així en llei internacional. Ha estat ratificat per 129 països sumant un 61.6% de les emissions 

mundials de 1990, superant el 55% estipulat per tal de poder entrar en vigor el Protocol. 

 Entra finalment en vigor amb data de 16 de febrer de 2005 [2].  

 A finals de l’any 2005 es celebra la IX conferència sobre Canvi Climàtic a la ciutat de 

Montreal, sense més acord que continuar les negociacions per a arribar a un pacte que 

succeeixi a l’any 2012 al Protocol de Kyoto. L'acord a mantenir les negociacions compromet 

en principi als països que han ratificat Kyoto, el que no inclou ni als Estats Units ni a altres 

països amb grans emissions, com Xina o la Índia. Però Estats Units acaba per signar el 

compromís per a noves negociacions. [3] 
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A.3. Resum del protocol  

Article 1. Definicions 

• Conferència de les Parts: conferència de les Parts en la convenció. 

• Convenció: la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (Nova 

York 9 Maig 1999) 

• Grup intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic: grup establert per 

l’Organització Meteorològica Mundial i el programa de les Nacions Unides per al Medi 

Ambient conjuntament. 

• Protocol de Montreal: relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó (Montreal 

16 setembre 1987).  

• Parts presents i votants: parts presents que emeten un vot afirmatiu o negatiu. 

• Part: s’entén com una Part en el Protocol. 

• Part inclosa a l’annex: Part que figura a l’Annex I de la Convenció, amb les esmenes 

de que pot ser objecte, o una Part que ha fet la notificació prevista a l’article 4 paràgraf 

2. 

 

Article 2. Polítiques i mesures de les Parts de l’Annex I 

1. Per promoure el desenvolupament sostenible complint els compromisos quantificats de 

limitació i reducció de les emissions (article 3): 

a) Cada Part de l’annex I aplicarà o seguirà elaborant polítiques i mesures (p.e. foment 

de l’eficiència energètica; protecció i millora als albellons i dipòsits dels gasos d’efecte 

hivernacle no controlats al Protocol de Montreal; promoció de modalitats agrícoles 

sostenibles; investigació, promoció, desenvolupament i augment de l’ús de formes noves 

i renovables d’energia, tecnologies per retenir el diòxid de Carboni; reducció progressiva 

o eliminació gradual de les deficiències del mercat, incentius fiscals, exempcions 
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tributàries i aranzelàries i les subvencions que siguin contraries a l’objectiu de la 

Convenció en tots els sectors emissors de gasos d’efecte hivernacle; foment de 

reformes apropiades; mesures per reduir o limitar les emissions en el sector del 

transport; limitació i/o reducció de les emissions de metà per recuperació i reutilització.) 

b) Cooperarà amb altres Parts (annex I) per a fomentar l’eficiència individual i global de 

les polítiques i mesures que s’adopten. Les Parts procuraran intercanviar experiència i 

informació sobre polítiques i mesures, millorar la seva comparabilitat, transparència i 

eficàcia. 

2. Les Parts (annex I) procuraran limitar o reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

no controlats pel Protocol de Montreal generats pels combustibles del transport aeri i 

marítim internacional.  

3. Les Parts (annex I) intentaran aplicar les polítiques i mesures que redueixin al mínim els 

efectes adversos, compresos els afectes adversos del canvi climàtic, efectes en el 

comerç internacional i repercussions socials, ambientals i econòmiques. 

4. La conferència de les Parts pot coordinar les polítiques i mesures assenyalades. 

 

Article 3. Compromisos quantificats de limitació o reducció d’emissions de les Parts 

de l’Annex I. 

Les Parts s’asseguraran  que les seves emissions antropògenes agregades dels gasos 

d’efecte hivernacle (annex H, en diòxid de Carboni equivalent) no superin les seves quantitats 

atribuïdes, en funció dels compromisos quantificats de limitació i reducció de les emissions 

consignades (annex B) i conforme aquest article a reduir el total de les seves emissions a un 

nivell inferior en no menys del 5% al de 1990 entre l’any 2008 i 2012. 

1. Les Parts (annex I) hauran de poder demostrar per a l’any 2005 un avanç concret en el 

compliment dels seus compromisos. 

2. Les variacions netes de les emissions per les fonts i l’absorció pels albellons dels gasos 

d’efecte hivernacle causats per l’activitat humana directament relacionada amb el canvi 

de l’ús de la terra i la silvicultura, limitada a la repoblació des de 1990, calculades com 



Pág. 10  Annex A. El Protocol de Kyoto 

 

variacions verificables del carboni emmagatzemat en cada període de compromís, seran 

utilitzats als efectes de complir els compromisos de cada Part (annex I). S’informarà de 

les emissions per les fonts i l’absorció pels albellons de gasos d’efecte hivernacle que 

tinguin relació amb aquestes activitats d’una manera transparent i verificable. 

3. Abans del primer període de sessions les Parts presentaran a l’Òrgan Subsidiari 

d’Assessorament Científic i Tecnològic, per al seu examen, dades que permetin establir 

el nivell del Carboni emmagatzemat corresponent a 1990 i fer una estimació. La 

Conferència determinarà les modalitats, normes i directrius sobre la reforma de sumar o 

restar a les quantitats atribuïdes activitats humanes addicionals relacionades amb les 

variacions de les emissions per les fonts i l’absorció pels albellons i sobre les activitats 

que s’hagin de sumar i restar. 

4. Les Parts (annex I) en vies de transició a una economia de mercat i que hagin determinat 

el seu any o període de base amb arreglo a la Decisió 9/CP.2, adoptada per la 

Conferència de les Parts en el segon període de sessions, utilitzaran aquest any o 

període de base per a complir els seus compromisos. Qui no hagi presentat encara la 

seva primera comunicació nacional amb arreglo a l’article 12 de la Convenció podrà 

també notificar a la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts que te la 

intenció d’utilitzar un any o període històric de base diferent de l’any 1990 per a complir 

els seus compromisos. 

5. La Conferència de les Parts concedirà un cert grau de flexibilitat a les Parts (annex I) que 

estan en transició a una economia de mercat pel compliment dels seus compromisos. 

6. En el primer període de compromís quantificat de limitació i reducció de les emissions, de 

l’any 2008 al 2012, la quantitat atribuïda a cada Part (annex I) serà igual al percentatge 

consignat per a ella (annex B) de les seves emissions antropògenes agregades (en 

diòxid de carboni equivalent) dels gasos d’efecte hivernacle (annex A) corresponent a 

1990, o a l’any  o període de base determinat. Per a calcular la quantitat, les Parts (annex 

I), el canvi de l’ús de la terra i la silvicultura constituïen una font neta d’emissions de 

gasos d’efecte hivernacle al 1990 inclouran en el seu any de base 1990 o període de base 

les emissions antropògenes agregades per les fonts (en diòxid de carboni equivalent) 

menys l’absorció dels albellons en 1990 a causa del canvi de l’ús de la terra. 

7. Tota Part (annex I) podrà utilitzar l’any 1995 com el seu any base per als 
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hidrofluorocarbonis, perfluorocarbonis i l’hexafluorur de sofre per fer els càlculs (paràgraf 

7) 

8. Els compromisos de les Parts (annex I) per als períodes següents s’establiran en 

esmenes. La Conferència de les Parts començarà a considerar aquests compromisos al 

menys set anys abans de finalitzar el primer període de compromís (paràgraf 1) 

9. Tota unitat de reducció de emissions, o tota fracció d’una quantitat atribuïda, que 

adquireixi una Part d’una altra Part (article 6 o 17) es sumaran a la quantitat atribuïda a la 

Part que la adquireixi. 

10. Tota unitat de reducció d’emissions, o tota fracció d’una quantitat atribuïda, que 

transfereixi una Part a una altra Part (article 6 o 17) es reduirà de la quantitat atribuïda a la 

Part que la transfereix. 

11. Tota unitat de reducció certificat d’emissions que adquireixi una Part d’una altra Part 

(article 12) s’agregarà a la quantitat atribuïda de la Part que adquireixi. 

12. Si en un període de compromís les emissions d’una Part (annex I) són inferiors a la 

quantitat atribuïda, la diferència s’agregarà, a petició d’aquesta Part, a la quantitat per a 

futurs períodes de compromís. 

13. Cada Part (annex I) intentarà complir els compromisos assenyalats (paràgraf 1) de 

manera que es redueixin al mínim les repercussions socials, ambientals i econòmiques 

adverses. La Conferència de les Parts estudiarà en el seu primer període de sessions les 

mesures necessàries per reduir al mínim els efectes adversos del canvi climàtic i/o 

impacte de l’aplicació de mesures de resposta. 

 

Article 4. Compliment conjunt de les Parts de l’Annex I. 

1. Les Parts (annex I) que hagin arribat a un acord per a complir conjuntament els seus 

compromisos (article 3) han donat compliment a aquests compromisos si la suma total 

de les seves emissions antropògenes agregades (en diòxid de carboni equivalent) dels 

gasos d’efecte hivernacle (annex H) no excedeix de les quantitats atribuïdes a elles, 

calculades en funció dels compromisos quantificats de limitació i reducció de les seves 
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emissions (annex B) i de conformitat amb l’article 3. En l’acord es consignarà el nivell 

d’emissió respectiu assignat a cada Part en l’acord. 

2. Les Parts notificaran a la secretaria el contingut de l’acord en la data del dipòsit dels seus 

instruments de ratificació, acceptació o aprovació o adhesió. La secretaria informarà a la 

vegada a les Parts i signataris de la Convenció el contingut de l’acord. 

3. Es mantindrà en vigor durant el període de compromís (paràgraf 7 article 3). 

4. Si les Parts que actuen conjuntament ho fan en el marc d’una organització regional 

d’integració econòmica tots els canvis en la composició de l’organització es tindrà en 

compte únicament a efectes dels compromisos que en virtut de l’article 3 es contraguin 

després de la modificació. 

5. En cas de no obtenir el nivell total combinat de reducció cada Part serà responsable del 

nivell de les seves pròpies emissions. 

6. Si les Parts que actuen conjuntament ho fan en el marc d’una organització regional 

d’integració econòmica, en forma individual i conjuntament amb l’organització regional 

d’integració econòmica (article 24) serà responsable, en cas de no arribar al nivell total 

combinat de reducció del nivell de les seves pròpies emissions. 

 

Article 5. Estimació de les emissions de les Parts de l’Annex I. 

1. Cada Part (annex I) establirà, com a molt tard un any abans del començament del primer 

període de compromís, un sistema nacional d’estimació de les emissions antropògenes i 

de l’absorció dels gasos d’efecte hivernacle no contemplats al Protocol de Montreal. La 

Conferència de les Parts impartirà en el seu primer període de sessions les directrius que 

inclouran les metodologies especificades (paràgraf 2). 

2. Les metodologies per calcular les emissions antropògenes i les absorcions seran les 

acceptades pel Grup Intergovernamental d’Experts acordat per la Conferència de les 

Parts. En els casos que no s’utilitzin aquestes metodologies s’introduiran els ajusts 

necessaris. La Conferència de les Parts examinarà periòdicament i revisarà aquestes 

metodologies o ajusts. Tota revisió s’aplicarà exclusivament a efectes de determinar si es 
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compleixen els compromisos (article 3) per a un període de compromís posterior a 

aquesta revisió. 

3. Els potencials d’escalfament atmosfèric que s’utilitzin per calcular l’equivalència en diòxid 

de carboni de les emissions antropògenes i l’absorció seran els acceptats pel Grup 

Intergovernamental d’Experts. La Conferència de les Parts examinarà periòdicament i 

revisarà el potencial d’escalfament atmosfèric de cada gas d’efecte hivernacle, tenint en 

compte les decisions que puguin adoptar la Conferència de les Parts. Tota revisió d’un 

potencial d’escalfament atmosfèric serà aplicable únicament als compromisos (article 3) 

s’estableixin per a cada període de compromís posterior a la revisió. 

 

Article 6. Implementació conjunta entre les Parts de l’Annex I. 

1. Per complir els compromisos (article 3) tota Part (annex I) podrà transferir a qualsevol 

altre Part, o adquirir d’ella, les unitats de reducció d’emissions resultants de projectes 

encaminats a reduir les emissions antropògenes o incrementar l’absorció, complint: 

a) El projecte ha de ser aprovat per les Parts. 

b) Permetrà una reducció de les emissions o un increment de l’absorció addicional 

de les que es produirien si no es fes el projecte. 

c) La Part interessada no podrà adquirir cap unitat de reducció si no ha donat 

compliment a les seves obligacions (articles 5 i 7). 

d) L’adquisició d’unitats de reducció serà suplementària a les mesures nacionals 

adoptades (article 3). 

2. La Conferència de les Parts podrà establir altres directrius per a l’aplicació del present 

article, en particular als efectes de la verificació i presentació d’informes. 

3. Una Part (annex I) podrà autoritzar a persones jurídiques a que participin, sota la seva 

responsabilitat, en accions per a la generació, transferència o adquisició d’unitats de 

reducció de les emissions. 

4. Si en les disposicions de l’article 8 es planteja alguna qüestió sobre el compliment per 
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una Part (annex I) de les exigències, la transferència i adquisició d’unitats de reducció 

podran continuar després de plantejada aquesta qüestió, però cap Part podrà utilitzar 

aquestes unitats als efectes de complir els seus compromisos (article 3) fins que no es 

resolgui la qüestió del compliment. 

 

Article 7.  Inventari i comunicacions Nacionals de les Parts de l’Annex I. 

1. Cada Part (annex I) incorporarà en el seu inventari anual d’emissions i d’absorcions la 

informació suplementària necessària per assegurar el compliment (article 3). 

2. Cada Part (annex I) incorporarà en la comunicació nacional (article 12) la informació 

suplementària necessària per demostrar el compliment dels compromisos (paràgraf 4). 

3. Cada Part (annex I) presentarà la informació sol·licitada (paràgraf 1) anualment, 

començant pel primer inventari. Cada Part presentarà la informació sol·licitada (paràgraf 

2) com a part de la primera comunicació nacional. La freqüència de la presentació de la 

informació serà determinada per la Conferència de les Parts. 

4. La Conferència de les Parts adoptarà i revisarà periòdicament directrius per a la 

preparació de la informació sol·licitada. La Conferència de les Parts decidirà les 

modalitats de comptabilitat en relació amb les quantitats atribuïdes. 

 

Article 8. Revisió de la informació de les Parts de l’Annex I. 

1. La informació presentada (article 7) per cada Part (annex I) serà examinada en 

compliment de les decisions pertinents i de conformitat amb les directrius (paràgraf 4). La 

informació presentada (paràgraf 1 article 7) per cada Part serà examinada. La informació 

presentada en virtut (paràgraf 2 article 7) per cada Part serà estudiada en el marc de 

l’examen de les comunicacions. 

2. Els equips examinadors coordinats per la secretaria i integrats per experts escollits entre 

els candidats proposats. 

3. El procés d’examen permetrà una avaluació tècnica exhaustiva i integral de tots els 
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aspectes de l’aplicació del present Protocol. Elaboraran un informe a la Conferència de 

les Parts en el que avaluaran el compliment dels compromisos de la Part i determinaran 

els possibles problemes i els factors que incideixin en el compliment dels compromisos. 

La secretaria distribuirà l’informe, enumerarà per la seva consideració per la Conferència 

les qüestions relacionades amb l’aplicació que s’hagin assenyalat en aquests informes. 

4. La Conferència de les Parts adoptarà i revisarà periòdicament directrius per a l’examen 

de l’aplicació del present Protocol per als equips d’experts. 

5. La Conferència de les Parts, amb l’assistència de l’Òrgan Subsidiari d’execució i 

d’Assessorament Científic i Tecnològic examinarà: 

a) La informació presentada (article 7) i els informes dels exàmens dels experts. 

b) Les qüestions relacionades amb l’aplicació que hagi enumerat la secretaria 

(paràgraf 3) així com totes les qüestions que hagin plantejat les Parts. 

6. Un cop examinada la informació (paràgraf 5) la Conferència de les Parts adoptarà les 

decisions necessàries. 

 

Article 9. Rescissió 

1. La conferència de les Parts examinarà periòdicament el present Protocol. Aquest examen 

es farà en coordinació amb altres exàmens pertinents en l’àmbit de la convenció. Basant-

se en aquest examen, la conferència de les Parts adoptarà les mesures corresponents. 

2. El primer examen en el segon període de sessions de la conferència de les Parts. Els 

següents es realitzaran de manera periòdica i oportuna. 

 

Article 10. Compromisos de totes les Parts. 

Totes les Parts: 

a) Formularan programes nacionals i regionals per a millorar la qualitat dels factors 

d’emissió, dades d’activitat i/o models locals que siguin eficaços en relació al cost 
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i que reflecteixin les condicions soci-econòmiques de cada Part. 

b) Formularan, aplicaran, publicaran i actualitzaran periòdicament programes 

nacionals i regionals que continguin mesures per a mitigar el canvi climàtic i 

facilitar una adaptació adequada al canvi climàtic: 

(i) Els programes guardaran relació amb els sectors de l’energia, el transport i la 

indústria, agricultura, la silvicultura i la gestió dels desfets. 

(ii) Les Parts (annex I) presentaran informació sobre les mesures adoptades, en 

particular els programes nacionals, i altres Parts procuraran incloure en les seves 

comunicacions nacionals, informació sobre programes que continguin mesures per 

fer front al canvi climàtic i repercussions adverses. 

c) Cooperaran en la promoció de modalitats eficaces per al desenvolupament, 

l’aplicació i la difusió de tecnologies, coneixements especialitzats, pràctiques i 

processos relatiu al canvi climàtic i adoptaran mesures per a promoure, facilitar i 

finançar, la transferència dels recursos o el seu accés.  

d) Cooperaran en investigacions científiques i tècniques i promouran el manteniment 

i desenvolupament de procediments d’observació sistemàtica i la creació d’arxius 

de dades per a reduir els dubtes relacionats amb el sistema climàtic, les 

repercussions adverses i les conseqüències econòmiques i socials. 

e) Cooperaran en el pla internacional, recorrent a òrgans existents, en l’elaboració i 

execució de programes d’educació i capacitació. Promouran aquestes activitats i 

facilitaran la informació sobre el canvi climàtic i l’accés del públic a aquesta.  

f) Inclouran en les seves comunicacions nacionals informació sobre programes i 

activitats. 

g) Al donar compliment als compromisos tindran en consideració el paràgraf 8 de 

l’article 4 de la convenció del canvi climàtic del 13 juny de 1992, ratificat a 

Veneçuela el 27 de desembre del 1994 [4]. 
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Article 11. Compromisos de les Parts de l’Annex II. 

1. Aplicant l’article 10 les Parts hauran de tenir en compte els paràgrafs 4, 5, 7, 8 y 9 de 

l’article 4 de la Convenció. 

2. Les Parts que són països desenvolupats i la resta de Parts desenvolupades (annex II) de 

la Convenció: 

a) Proporcionaran recursos financers nous i addicionals per a cobrir la totalitat de les 

despeses. 

b) Facilitaran també els recursos financers, entre ells recursos per a la transferència 

de la tecnologia. Al donar compliment a aquests compromisos es tindran en 

compte la necessitat de que el corrent de recursos financers sigui adequada i 

previsible i la importància de que la càrrega es distribueixi adequadament entre les 

Parts que són països desenvolupats. 

3. Les Parts que són països desenvolupats i la resta de Parts desenvolupades (annex II)  

podran facilitar, i les Parts que són països en desenvolupament podran obtenir, recursos 

financers per a l’aplicació de l’article 10. 

 

Article 12. Mecanisme de desenvolupament net. 

1. Es defineix un mecanisme per a un desenvolupament net. 

2. El propòsit és ajudar a les Parts no incloses a l’annex I a aconseguir un desenvolupament 

sostenible i a les incloses a l’annex I a donar compliment als seus compromisos de 

limitació de reducció de les emissions (article 3) 

3. Per a un desenvolupament net: 

a) Les Parts no incloses a l’annex I es beneficiaran de les activitats de projectes per 

a reduccions de les emissions. 

b) Les Parts incloses a l’annex I podran utilitzar les reduccions resultants d’aquestes 

activitats de projectes. 
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4. El mecanisme estarà subjecte a l’autoritat i la direcció de la Conferència i a la supervisió 

d’una junta executiva. 

5. La reducció d’emissions resultant de cada activitat de projecte haurà de ser certificada 

per les entitats sobre la base de: 

a) La participació voluntària per cada Part 

b) Beneficis reals, mesurables, en relació amb la mitigació del canvi climàtic 

c) Reduccions addicionals a les que es produirien en absència del projecte. 

6. El mecanisme ajudarà a organitzar el finançament d’activitats de projectes certificats. 

7. La conferència de les Parts, en el seu primer període de sessions establirà les modalitats 

i procediments per assegurar la transparència, l’eficiència i la rendició de comptes per 

mitjà d’una auditoria i la verificació independent de les activitats de projectes. 

8. La conferència de les Parts assegurarà que una part dels fons procedents de les 

activitats de projectes certificats s’utilitzi per a cobrir les despeses administratives i ajudar 

a les Parts que són països en desenvolupament. 

9. Podran participar en el mecanisme entitats privades o públiques, i la participació quedarà 

subjecta a les directrius que imparteixi la junta executiva. 

10. Les reduccions certificades que s’obtinguin entre l’any 2000 i el començament del primer 

període de compromís podran utilitzar-se per a contribuir al compliment en el primer 

període de compromís. 

 

Article 13. Reunió de les Parts. 

1. La Conferència de les Parts, actuarà com a reunió de les Parts en el present Protocol. 

2. Les Parts en la Convenció que no siguin Parts en present Protocol podran participar com 

observadores. Les decisions en l’àmbit del Protocol seran adoptades únicament per les 

Parts en el present Protocol. 
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3. Tots els membres de la Mesa de la Conferència de les Parts que representi a una Part en 

la Convenció que no sigui part en el present Protocol serà reemplaçat per un altre 

membre. 

4. La Conferència de les Parts examinarà regularment l’aplicació del present Protocol i 

prendrà les decisions necessàries. Complirà les funcions i : 

a) Avaluarà l’aplicació del present Protocol per les Parts, els efectes generals de las 

mesures adoptades i la mesura en que s’avança cap a l’objectiu de la Convenció; 

b) examinarà les obligacions de les Parts i adoptarà informes sobre l’aplicació del 

present Protocol; 

c) promourà i facilitarà l’intercanvi d’informació; 

d) facilitarà la coordinació de les mesures adoptades i els seus efectes; 

e) promourà i dirigirà el desenvolupament i el perfeccionament periòdic de 

metodologies; 

f) formularà les recomanacions necessàries; 

g) procurarà mobilitzar recursos financers addicionals; 

h) establirà els òrgans subsidiaris necessaris; 

i) sol·licitarà i utilitzarà els serveis i la cooperació de les organitzacions 

internacionals i d’òrgans intergovernamentals i no governamentals competents i 

j) farà la resta de funcions que siguin necessàries i considerarà la realització de 

qualsevol tasca que se’n derivi d’una decisió de la Conferència. 

5. El reglament i els procediments financers aplicats s’aplicaran canviant el que hagi de 

canviar, en relació amb el present Protocol, si no es decideix una altra cosa. 

6. La secretaria convocarà el primer període de sessions de la Conferència de les Parts. 

Els períodes ordinaris següents seran anuals si no es decideix una altra cosa. 

7. Els períodes extraordinaris de sessions de la Conferencia es celebrarà cada cop que la 
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Conferència ho consideri necessari o quan una de les Parts ho sol·liciti por escrit. 

8. Les Nacions Unides, els seus organismes especialitzats i l’Organisme Internacional 

d’Energia Atòmica, l’Estat  membre d’aquestes organitzacions o observador que no sigui 

part de la Convenció, podran estar representats com a observadors en els períodes de 

sessions de la Conferència, si no s’oposa a això un terç de les Parts presents. 

L’admissió i participació dels observadors es regirà pel reglament. 

 

Article 14. Secretaria. 

1. La secretaria (article 8) farà la funció de secretaria del present Protocol. 

2. El paràgraf 2 article 8 de les funcions de la secretaria i el paràgraf 3 article 8 sobre les 

disposicions per al seu funcionament s’aplicaran, canviant el que hagi de canviar, al 

present Protocol. Exercirà a més les funcions que se li assignin al marc del Protocol. 

 

Article 15. Òrgans Subsidiaris. 

1. L’Òrgan Subsidiari d’Assessorament Científic i Tecnològic i el d’execució (articles 9 i 10) 

de la Convenció actuaran com aquests al present Protocol. Les disposicions sobre el 

funcionament d’aquests dos òrgans s’aplicaran, canviant el que hagi de canviar, al 

present Protocol. Els períodes de sessions de l’Òrgan Subsidiari d’Assessorament 

Científic i tecnològic i d’Execució del present Protocol es celebraran conjuntament amb 

els de la Convenció. 

2. Les Parts en la Convenció que no siguin Parts en el present Protocol podran participar 

com a observadores. Quan els òrgans subsidiaris actuïn com a òrgans subsidiaris del 

present Protocol les decisions seran adoptades únicament per les Parts que siguin Parts 

en el Protocol. 

3. Quan els òrgans subsidiaris (articles 9 i 10) de la Convenció exerceixin les seves 

funcions respecte el present Protocol, tots els membres de la Mesa dels òrgans 

subsidiaris que representin a una Part en la Convenció que no sigui part en el Protocol 

serà reemplaçat.  
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Article 16. Mecanisme consultiu multilateral. 

La Conferència de les Parts examinarà la possibilitat d’aplicar al present Protocol, i de 

modificar, el mecanisme consultiu (article 13). Tots els mecanismes ho faran sense prejudici 

dels procediments i mecanismes (article 18). 

 

Article 17. Comerç dels drets d’emissió. 

La Conferència de les Parts determinarà els principis, modalitats, normes i directrius 

pertinents per a la verificació, la presentació d’informes i la rendició de comptes en relació 

amb el comerç dels drets d’emissió. Les Parts (annex B) podran participar en operacions de 

comerç dels drets d’emissió. Aquestes operacions seran suplementàries a les mesures 

nacionals. 

 

Article 18. Incompliment. 

En el seu primer període de sessions, la Conferència de les Parts aprovarà uns 

procediments i mecanismes apropiats i eficaços per a determinar i abordar els casos 

d’incompliment tenint en compte la causa, el tipus, el grau i la freqüència de l’incompliment. 

 

Article 19. Arranjament de controvèrsies.  

Les disposicions (article 14) de la Convenció s’aplicaran, canviant el que hagi de 

canviar, al present Protocol. 

 

Article 20. Esmenes. 

1. Qualsevol de les Parts podrà obtenir esmenes al present Protocol. 

2. Aquestes hauran d’adoptar-se en un període ordinari de sessions de la Conferència de 

les Parts. La secretaria haurà de comunicar a les Parts el text de tota proposta d’aquest 
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tipus sis mesos abans del període de sessions. La secretaria les comunicarà a les Parts 

i signataris de la Convenció i al dipositari. 

3. Les Parts hauran d’arribar a un acord per consens sobre qualsevol projecte d’esmena al 

Protocol. Si s’esgoten totes les possibilitats serà aprovada per majoria de tres quarts de 

les Parts presents votants. 

4. Els instruments d’acceptació d’una esmena es donaran al Dipositari. Entrarà en vigor per 

les Parts 90 dies després de la data en que el Dipositari hagi rebut els instruments 

d’acceptació d’almenys tres quarts de les Parts. 

5. Aquesta entrarà en vigor per la resta de Parts 90 dies després de la data en que hagin 

donat al dipositari els seus instruments d’acceptació. 

 

Article 21. Annexes. 

1. Els annexes del Protocol formaran part integrant d’aquest, i tota referència al Protocol 

també ho serà las seus annexes. 

2. Qualsevol de les Parts podrà obtenir un annex del Protocol i esmenes a annexes del 

Protocol. 

3. Els annexes i les esmenes a annexes s’aproparan en un període ordinari de sessions de 

la Conferència de les Parts. La secretaria comunicarà a les Parts el text proposat d’annex 

o esmena sis mesos abans del període de sessions. Tanmateix a les Parts i signataris 

de la Convenció al Dipositari. 

4. Les Parts arribaran a un acord per consens sobre qualsevol projecte d’annex o d’esmena 

d’annex. Si s’esgoten totes les possibilitats s’aprovaran per majoria de tres quarts de les 

Parts presents i votants. 

5. Els annexos del Protocol excepte annex A i B aprovat entrarà en vigor per a totes les 

Parts sis mesos després de la data en que el Dipositari hagi comunicat a les Parts 

l’aprovació amb l’excepció de les Parts que hagin notificat per escrit que no accepten 

l’annex. Per aquestes Parts entrarà en vigor 90 dies després de la data en que el 

Dipositari hagi rebut la retirada de la notificació. 
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6. Si l’aprovació d’un annex o esmena suposa una esmena al Protocol no entrarà en vigor 

fins el moment en què entri en vigor l’esmena al Protocol. 

7. Les esmenes als annexes A i B s’aprovaran i entraran en vigor de conformitat amb 

l’article 20, una esmena de l’annex B només podrà aprovar-se amb el consentiment escrit 

de la Part interessada. 

 

Article 22. Dret de vot. 

1. Cada Part tindrà un vot. 

2. Les organitzacions regionals d’integració econòmica, exerciran el seu dret al vot amb un 

número de vots igual al número dels seus Estats membres que siguin Parts en el 

Protocol. 

 

Article 23. Dipositari. 

El Secretari General de les Nacions Unides serà el Dipositari del Protocol. 

 

Article 24. Ratificació, acceptació, aprovació o adhesió. 

1. El Protocol estarà obert a la firma i subjecte a ratificació, acceptació o aprovació dels 

Estats i de les organitzacions regionals d’integració econòmica que siguin Part en la 

Convenció. 

2. Les organitzacions regionals d’integració econòmica que passin a Parts del Protocol 

sense que cap dels seus Estats membres o siguin haurà de complir totes les obligacions 

d’aquest Protocol. Si els Estats són Parts del Protocol es determinaran les seves 

responsabilitats. 

3. Les organitzacions regionals d’integració econòmica indicaran en els seus instruments 

de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió el seu grau de competència respecte 

qüestions del Protocol. I comunicaran les modificacions substancials al Dipositari. 
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Article 25. Entrada en vigor. 

1. El Protocol entrarà en vigor 90 dies després des de la data que s’hagin dipositat els seus 

instruments de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió no menys de 55 Parts en la 

Convenció, entre les quals les Parts de l’annex I representin un 55% del total de les 

emissions de les Parts de l’annex I al 1990. 

2. S’entén per total de les emissions de diòxid de carboni de les Parts de l’annex I 

corresponent a 1990, a la quantitat notificada, a la data o abans de l’aprovació del 

protocol. 

3. Per a cada Estat o organització regional d’integració econòmica que ratifiqui, accepti o 

aprovi el Protocol o s’adhereixi a ell, el Protocol entrarà en vigor 90 dies des de la data en 

que s’hagi dipositat el respectiu instrument de ratificació, acceptació, aprovació o 

adhesió. 

4. L’instrument que dipositi una organització regional d’integració econòmica no contarà a 

més dels que hagin dipositat els Estats membres de l’organització. 

Article 26. Reserves. 

No es podran formular reserves al Protocol. 

 

Article 27. Denúncia. 

1. Qualsevol de les Parts podrà denunciar el Protocol notificant-ho per escrit al Dipositari 

passats 3 anys de l’entrada en vigor per aquesta Part. 

2. La denúncia farà efecte un any després des de la data en què el dipositari la va rebre. 

3. Es considerarà que la Part que denuncia la Convenció denuncia el Protocol. 

 

Article 28. Texts autèntics.  

L’original es dipositarà en poder del Secretari General de les Nacions Unides. 
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A.4. La Unió Europea i el Protocol 

 Des del principi, la UE ha liderat el compromís per a l’adopció internacional de Kyoto. 

La ratificació de Kyoto per part de la UE obliga als Estats membres a reduir un 5% les seves 

emissions entre 2008 y 2012, davant l’any 1990. Brussel·les reparteix aquest compromís 

entre els països, a través de l’anomenat sistema de bombolla, de forma que uns tenen que 

retallar les seves emissions i altres (com España) poden augmentar-les amb un límit.  

 Són moltes les polítiques que la Unió ha anat adoptant per a limitar les emissions de 

CO2. Se’n destaquen les següents:  

• Directiva 2003/87/CE, de comerç d’emissions, estableix un regim per al comerç de 

drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, que regula la compra-venda de drets 

d’emissió entre més de 12.000 instal·lacions industrials, possibilitant amb això, 

disminuir l’impacte econòmic de les mesures de reducció d’emissions.[6]  

• Directiva 2004/101/CE, sobre mecanismes basats en projectes del Protocol de 

Kyoto, aprovada en el segon semestre de 2004 per a fer compatibles els instruments 

de flexibilitat de Kyoto basats en projectes (Mecanisme per a un Desenvolupament 

Net i Aplicació Conjunta) en aquest comerç d’emissions.[6] 

 

A.4.1. El mercat de CO2 a la UE 

 Cada empresa ha d’ajustar-se a l’assignació anual del PNA (veure annex B); si les 

seves emissions la superen, haurà de comprar drets d’altres empreses que en posin a la 

venda al mercat o borsa d’emissions. 

 A la UE hi ha 12.000 instal·lacions que poden participar a la borsa europea 

d’emissions. Són les plantes que han rebut drets d’emissions a través dels Plans Nacionals 

d’Assignació. A Espanya hi ha 957 indústries afectades.  

 En els registres Nacionals les companyies tindran oberta a partir del 28 de febrer un 

compte amb els seus drets i on el gestor (Iberclear [7] a España) anotarà les compra-
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vendes. Dins del mercat de drets d’emissió, existeixen normes estrictes que el seu 

incompliment comporta una multa o sanció. 

 Les empreses hauran de pagar una multa a la UE de 40 euros per tona incomplida. 

En el període de 2008-2012 el preu de la multa serà de 100 euros.[1] 

 

A.4.2. Participació d’Espanya 

 Espanya ha de limitar a un 15% l’increment dels seus gasos entre el 2008 i 2012, 

respecte a les emissions de 1999. Al 2004  l’augment era ja del 45%. Per a limitar les seves 

emissions i arribar als objectius, Espanya ha aprovat:  

• Reial Decret Llei 5/2004, de 27 d’agost, que regula el regim del comerç de drets 

d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.[6] 

• Reial Decret 1866/2004, de 6 de setembre, aprova el PNA de drets d’emissió.[6] 

• Reial Decret 60/2005, de 21 de gener, aprova el PNA de drets d’emissió, 2005-

2007.[6]  
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A.5. Altres països 

 La no ratificació de Kyoto per part dels EE.UU va ser un cop dur per l’acord, ja que 

aquest país significa el 36% de l’esforç de Kyoto i aquest no podia entrar en vigor si no 

s’arribava al 55% del compromís. Amb la ratificació de Rússia es va aconseguir el 

recolzament del 61% dels compromisos. Aquest 3% de diferència fins arribar el 100% (61% 

+ 36%) el componen Austràlia (2,1%), Liechtenstein i Mònaco, que acompanyen a EE.UU en 

la no ratificació del Protocol. [1] 

 La Índia i la Xina, encara que han ratificat el protocol de Kyoto, han estat exclosos en 

el moment d’assumir compromisos vinculants de limitació de les seves emissions, degut al 

seu menor nivell de desenvolupament. Tots dos països són potents emissors: en conjunt, el 

CO2 emès des de les seves indústries i resta d’activitats constitueix la segona font de 

contaminació del planeta, superada únicament per els Estats Units. Però el Protocol de 

Kyoto estableix, en un dels seus principis inspiradors, que la major part de responsabilitat del 

problema recau fins al moment, en els països desenvolupats, i per tant són ells els que en 

primer lloc han de donar exemple a la resta de països com poden retallar emissions. [1] 
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