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Resum 

Aquest Treball de Fi de Grau pretén fer un anàlisis exhaustiu de les metodologies amb les quals es pot 

realitzar un estudi d’escenari de futur, i centrant-se en els escenaris tipo BAU (bussiness-as-usual). 

En primer lloc, s’explicarà la utilitat i la necessitat de realitzar escenaris BAU, ja siguin en termes 

d’estudi ambiental o climàtic com en un ambient de negoci. També es farà una introducció a l’estudi 

de la prospectiva i de les matemàtiques de l’exponencial. En segon lloc s’exposaran els diferents 

mètodes que coneixem per fer estudis prospectius i una comparativa entre ells. A continuació es farà 

la tria d’un mètode a utilitzar i es portarà a terme un exemple pràctic a nivell mundial respecte les 

emissions de CO2 , provinent de la crema de combustibles fòssils, en un estudi de previsió fins al any 

2100. 
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Resumen 

 

Este Trabajo de Fin de Grado pretende hacer un análisis exhaustivo de las metodologías con las que se 

puede realizar un estudio de escenario de futuro, y centrándose en los escenarios tipo BAU (business-

as-usual). En primer lugar, se explicará la utilidad y la necesidad de realizar escenarios BAU, ya sean en 

términos de estudio ambiental o climático como en un ambiente de negocio. También se hará una 

introducción al estudio de la prospectiva y de las matemáticas de la exponencial. En segundo lugar se 

expondrán los diferentes métodos que conocemos para hacer estudios prospectivos y una 

comparativa entre ellos. A continuación se hará la elección de un método a utilizar y se llevará a cabo 

un ejemplo práctico a nivel mundial respecto a las emisiones de CO2, proveniente de la quema de 

combustibles fósiles, en un estudio de previsión hasta el 2100.  
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Abstract 

This Degree Final Project seeks to carry out an exhaustive analysis of the methodologies with which a 

future scenario study can be carried out, focusing on BAU (bussiness-as-usual) scenarios. 

First, the utility and the need to perform BAU scenarios will be explained, whether in terms of 

environmental or climatic study or in a business environment. An introduction will also be made to the 

study of prospective and exponential mathematics. Secondly, we will present the different methods 

we know to carry out prospective and comparative studies among them. The following is the choice of 

a method to use and a practical example will be carried out globally with respect to CO2 emissions, 

from fossil fuel burning, in a forecast study until 2100.  
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Acrònims 
 
BAU  Bussiness as usual 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

GHG/GEH Greenhouse Gases / Gasos d’Efecte Hivernacle 

GWP  Global Warming Potential 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

COP  Conference of the Parties 

AR  Assessment Report 

FAR  First Assessment Report 

SAR  Second Assessment Report 

TAR  Third Assessment Report 

WG  Working Groups 

INDC  Intended Nationally Determinated Contributions 

PA  Paris Agreement 

TPES  Total primer energy supply 

PIB  Producte Interior Brut 

PPA  Paritat del Poder Adquisitiu 

SRES  Special Report on Emissions Scenarios 

RCP  Representative Concentrations Pathways 

SSP  Shared Socioeconomic Pathways 

GCB  Global Carbon Budget 

IEA  International Energy Agency 

UNDESA United Nations Department of Economic and Social Affairs 

IIASA  International Institute for Applied Systems Analysis  

AR  Autoregressió 

MA  Moving Average 

ARMA  Autoregressive Moving average 

ARiMA  Autoreggressive integrated moving average 
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1. Introducció 

Aquest capítol pretén posar en context el perquè d’aquest treball de fi de grau, així com exposar 

algunes idees claus pel desenvolupament del treball. 

1.1. Objectiu del treball 

Els objectius que aborden aquest treball són: 

- Entendre la importància de realitzar escenaris BAU. 

- Descriure i comprendre les diferents metodologies que existeixen per fer anàlisis prospectius. 

- Definir quin mètode ens sembla el més correcte d’utilitzar. 

- Demostrar amb un cas pràctic el mètode seleccionat. 

1.2. Motivació 

La principal raó per la qual m’he decantat a realitzar un TFG sobre aquest tema és la motivació i el 

interès propi envers a la situació del planeta terra i en el poc coneixement i implicació que hi ha en 

relació al canvi climàtic a nivell general. Gràcies a les assignatures de Tecnologies Mediambientals i 

Sostenibilitat de segon i a la assignatura de  Canvi Climàtic: ciència, energia, economia, política i futur, 

assignatura optativa en totes les branques d’enginyeria de la EEBE em van obrir els ulls per comprendre 

l’ importància del tema. Crec que un percentatge molt elevat de la població, i sobretot dels dirigents 

de les grans empreses mundials, no són conscients del problema que significa pel planeta l’impacte 

humà que ha causat la crema de combustibles fòssils sense cap control, i que si seguim amb aquest 

camí les coses aniran molt malament per a les futures generacions. 

Per sort, també hi ha una gran quantitat de persones que dediquen els seus esforços en realitzar 

estudis envers el canvi climàtic i intenten fer entendre a la societat la importància de cuidar el planeta. 

Amb la realització d’aquest TFG es pretén introduir un petit gra de sorra a la causa. 
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2. Introducció genèrica 

2.1. Canvi climàtic i els gasos d’efecte hivernacle (GEH) 

S'entén com a canvi climàtic la variació en la distribució estadística dels patrons meteorològics durant 

un període prolongat de temps. Aquestes variacions són provocades tant per causes naturals com per 

l'acció humana (també conegut com a canvi climàtic antropogènic) i es produeixen en moltes diverses 

escales de temps i sobre tots els paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, nuvolositat, etc.1 

L'efecte hivernacle és un procés natural que permet a la Terra mantenir les condicions necessàries per 

albergar vida: l'atmosfera reté part de la calor del Sol; sense l'efecte hivernacle, la temperatura mitjana 

del planeta seria de 18 ºC sota zero. L'atmosfera està composta per diversos gasos que, en la proporció 

adequada, compleixen la seva comesa. El problema està quan les activitats de l'ésser humà augmenten 

l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera i aquesta reté més calor del necessari, provocant 

que la temperatura mitjana del planeta augmenti i es produeixi el que popularment anomenem 

escalfament global.23 

 Il·lustració 1. Efecte hivernacle. Font: Global Warming Facts 3 
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Com ens afecta el canvi climàtic? 

Aquest augment global de la temperatura porta conseqüències desastroses que posen en perill la 

supervivència de la flora i la fauna de la Terra, inclòs l'ésser humà. Entre els impactes del canvi climàtic 

destaquen, la fosa de la massa de gel en els pols o la dilatació tèrmica, que al seu torn provoca 

l'augment del nivell del mar, el que produeix inundacions i amenaça els litorals costaners.4 

El canvi climàtic també augmenta l'aparició de fenòmens meteorològics més violents, sequeres, 

incendis, la mort d'espècies animals i vegetals, els desbordaments de rius i llacs, l'aparició de refugiats 

climàtics i la destrucció dels mitjans de subsistència i dels recursos econòmics , especialment en països 

en desenvolupament. 

Actualment però ( des de fa aproximadament uns 200 anys, pràcticament des del començament de la 

revolució industrial basada en la crema de combustibles fòssils) la manera en la que la vida humana 

s’ha anat desenvolupant ha provocat un canvi molt important en la quantitat dels anomenats gasos 

d’efecte hivernacle (GHG) que es generen, que van absorbint i remeten amb més radiació tèrmica i van 

trencant el balanç dinàmic radiatiu equilibrat entre la energia rebuda i emesa. 

El potencial d’escalfament global o GWP, de l’anglès Global Warming Potential, representa la mesura 

en que un gas d’efecte hivernacle contribueix al forçament radiatiu. Es defineix el forçament radiatiu 

com “l’alteració del balanç radiatiu produït pel canvi en un component atmosfèric o en les propietats 

de la superfície terrestre” 5. El clima de la Terra és determinat pel balanç entre la radiació solar 

absorbida pel sistema Terra-atmosfera i la radiació d’ona llarga que surt cap a l’espai. En aquest balanç 

influeixen notablement la composició de l’atmosfera i les propietats radiatives de la superfície 

terrestre. Per això, la modificació de la concentració dels gasos atmosfèrics o del tipus de superfície es 

tradueix en un canvi, un forçament, del valor de la radiació absorbida o emesa. El forçament radiatiu 

més important actualment, de naturalesa antròpica, és l’increment de les emissions de gasos 

hivernacle. Aquests absorbeixen part de la radiació emesa a la superfície i en tornen a emetre una part 

cap al sòl, determinant un augment de la temperatura a prop de la superfície terrestre.6 

Tal i com mostra la Il·lustració 2 la major part de les emissions de CO2 equivalent d’origen antropogènic 

(un 65 %) provenen de fonts fòssils destinades a processos industrials del model energètic. El 35 % 

restant de les emissions forma part del model alimentari. 7 
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Il·lustració 3. Escenari de futur de les emissions de CO2. Font: IPCC // AR5 6 

Il·lustració 2. Gasos d'efecte hivernacle mundials. Font: IPCC // AR 6 
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2.2. La política multilateral de mitigació del canvi climàtic 

A nivell mundial, s’ha pres consciència de les repercussions que pot arribar a tenir no prendre 

precaucions envers el canvi climàtic, per això s’han creat certes institucions i acords que estudien i 

proposen respostes actives per a controlar els canvis de temperatura mundials. 

La mitigació del canvi climàtic és l’acció que consisteix en l’esforç necessari per a reduir la quantitat 

d’efectes potencials envers l’escalfament global. El consens científic sobre l’escalfament global, 

juntament amb el principi de prevenció i el temor d’un greu problema mundial amb l’escalfament 

global, condueixen a un desenvolupament de noves tecnologies i ciències amb el fi de prevenir-lo, no 

per a revertir l’escalfament existent. 

L’ informe Stern mostra diferents maneres de contenir el canvi climàtic, entre elles inclou una reducció 

de la demanda de bens i serveis que produeixen altes emissions, incrementar l’eficiència, incrementar 

l’ ús i el desenvolupament de tecnologies de baix nivell de diòxid de carboni i reduir les emissions de 

combustible. 8 

A nivell internacional, les polítiques de mitigació i les decisions relacionades amb la lluita contra el canvi 

climàtic són preses per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, més coneguda 

com UNFCCC (de l’anglès United Nations Framework Convention on Climate Change). Està conformada 

per 196 països i es reuneixen anualment en les anomenades COP (Conference of the Parties).9 

i. UNFCCC 

La UNFCCC va ser adoptada a Nova York a l’any 1992. Permet, entre d’altres, prendre consciència 

pública i reforçar els problemes relacionats amb el canvi climàtic. Pren com a objectiu aconseguir una 

estabilització de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera a un nivell que les 

interferències antropogèniques no afectin al clima terrestre de manera perillosa, permeten així una 

adaptació natural de tots els ecosistemes. 

El 1979 es va dur a terme la primera Conferència Mundial sobre el Clima. Onze anys després, el 1990, 

té lloc la segona conferència, on es demana un tractat mundial sobre canvi climàtic. A la Cimera de la 

Terra de Rio de Janeiro de 1992, la UNFCCC queda llesta per a la signatura. Va entrar en vigor l'any 

1994 i només un any després a Berlín es va celebrar la primera reunió de la Conferència de les parts 

que havien ratificat el tractat (COP 1).10  
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Aquest tractat segueix plenament vigent i constitueix el marc de la lluita internacional contra el canvi 

climàtic. La XXIV edició, la COP 24, pren lloc al Desembre de 2018 a Katowice, Polònia. 

La UNFCCC es recolza d’organismes independents com el IPCC (Intergovernmental Panel for Climate 

Change) que recopila i avalua  la informació tècnica científica i socio-econòmica per tal d’entendre el 

canvi climàtic. Es va establir que l’IPCC seria el organisme encarregat d’elaborar els informes 

d’avaluació (Assessment Reports, AR).7  

Actualment el IPCC ha publicat un total de 5 AR. El primer informe d’avaluació (First Assessment 

Report, FAR) es va publicar al 1990, el segon informe (Second Assessment Report, SAR) al 1995, el tercer 

informe (Third Assessment Report, TAR) al 2001, el AR4 al 2007 i el actual i en vigència, el AR5 al 2014. 

L’últim informe, presentat l’octubre de 2018, és l’informe especial anomenat Global Warming of 1,5 

ºC, i s’espera el AR6 pel 2020. 

Tots els Assessment Reports estan organitzats en 3 grups de treball (Working Gropus, WG)7: 

- WGI: El grup de treball I s’encarrega de l’avaluació de la ciència física que secunda el canvi 

climàtic actual, passat i futur. 

- WGII: el grup de treball II avalua els impactes, adaptacions i vulnerabilitats del canvi climàtic a 

escala global i regional. 

- WGIII: El grup de treball III és el responsable d’avaluar la mitigació del canvi climàtic a través 

de proporcionar mètodes de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en els diferents 

àmbits de la societat. 

La política energètica de la Unió Europea ha establert un objectiu de limitar l'alça de temperatura a dos 

graus Celsius comparat amb els nivells pre-industrials, de la qual cosa actualment la temperatura ja ha 

augmentat 0,8 ° C i també els efectes dels GEH actuals produiran un augment de mig grau més sense 

opció a ser revertit. 

ii. Acord de París 

L’Acord de París és l’acord dins del Marc de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi climàtic 

que estableix les mesures per la reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle a través de la 

mitigació, adaptació i resiliència dels ecosistemes, amb la seva aplicació a l’any 2020, un cop finalitzés 

la vigència del Protocol de Kyoto, un protocol acabat al 2012 i ratificat només per una porció dels 
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països, en un segon període fins al 2020, el qual va ser marcat per la poca eficiència en la reducció 

mundial en l’emissió de gasos, degut també a l’emergència de dues noves potències mundials de gran 

calibratge com són la Xina i la Índia. 11 

Durant la COP19 celebrada a Varsòvia es van introduir les Contribucions Previstes Determinades a 

nivell nacional ( Intended Nationally Determinated Contributions, INDC), uns documents on cada país 

de forma individual expressa les seves contribucions d’adaptació i mitigació segons les seves 

possibilitats i necessitats. Els diferents països van entregar les INDC’s al 2015 durant la COP21 celebrada 

a París, França, que juntament amb el AR5 es van acabar de definir les bases per a firmar l’ Acord de 

París (Paris Agreement, PA). Les bases més destacades del PA són les següents: 12 13 

L’article 2 de l’Acord de París marca l’objectiu de “reforçar la resposta mundial enfront l’amenaça del 

canvi climàtic mantenint l’augment de la temperatura mitja mundial per sota dels 2 ºC respecte els 

nivells preindustrials i prosseguir amb els esforços per limitar aquests augments a 1,5 ºC”. 

L’article 4 recull que les emissions de GEH mundials han d’arribar el més aviat possible a un pic màxim 

i ser reduïdes ràpidament. D’aquesta manera, al llarg de la segona meitat del segle XXI s’aconseguirà 

un equilibri entre les fonts antropogèniques d’emissió i l’absorció dels GEH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 4. INDC projectades en comparació amb les emissions objectiu per a la limitació de 
temperatura. FONT: FCCC/CP/2016/2. 8 
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2.3. Vector Energètic 

Per a poder realitzar estudis quantificats dels efectes del canvi climàtic, es pot utilitzar com a base el 

vector energètic, el qual es defineix com el conjunt dels recursos energètics primaris ( que no han 

experimentat cap canvi o procés de transformació) que un país utilitza en un any per satisfer les seves 

necessitats energètiques. 

Al ser les necessitats pròpies d’un país, s’ha de tenir en compte que un país, sobretot les principals 

potencies mundials, no generen tots els recursos que necessiten per a subsistir, pel que al tractar-se 

d’un consum es valoren que les importacions formen part del vector energètic. Per altre banda, no tots 

els recursos generats per un país formen part del seu vector energètic, ja que també tenen 

exportacions d’altres productes. 

Gràcies al vector energètic podem calcular les emissions de CO2 generades per un territori, 

diferenciant les fonts d’energia emissores i les no emissores. Definim cada tipologia de font segons està 

marcat a la EIA, sent les fonts emissores el carbó, el petroli i el gas natural (també conegudes com a 

energies fòssils), i les fonts no emissores són la nuclear, la hidroelèctrica, els biocomustibles i les 

denominades “renovables alternatives”, que són l’energia solar, la geotèrmica, eòlica, etc.14 

2.4. Identitat de Kaya 

La identitat de Kaya és una expressió matemàtica que s’utilitza per entendre la relació entre els factors 

que influeixen en les tendències relacionades amb l’energia i les emissions de diòxid de carboni que 

s’emeten a l’atmosfera. Aquesta relació està expressada mitjançant  una fórmula matemàtica 

desenvolupada per l’economista energètic japonès Yoichi Kaya a la seva publicació Environment, 

Energy, and Economy: strategies for sustainability.15 16 

L’expressió és el producte de la intensitat de carboni, la intensitat energètica, el PIC per càpita i la 

població. De manera que: 

 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 =
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2

𝑇𝑃𝐸𝑆
∗
𝑇𝑃𝐸𝑆

𝑃𝐼𝐵
∗

𝑃𝐼𝐵

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó
∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó (1) 
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Expressada en format de nomenclatura dels factors conductors quedaria com a: 

 𝐸 = 𝑖𝑐 ∗ 𝑖𝑒 ∗ 𝑔 ∗ 𝑝 (2) 

 

On:  ic: intensitat del carboni 

  ie: intensitat energètica 

  g: PIB per càpita 

  p: població 

 

Factors conductors 

Intensitat del carboni (ic):  correspon a les emissions de CO2 en funció del abastiment total d’energia 

primària (del anglès Total Primary Energy Supply, TPES) consumida al món. Aquest paràmetre es coneix 

com a intensitat de carbonització i es defineix com la divisió del diòxid de carboni que emet cada tipus 

d'energia primària (s'emet més, per exemple, si s'aconsegueix en una central tèrmica, o per combustió 

en un motor d'un vehicle, que si és a partir d'una central nuclear o eòlica) entre els TPES produïts de 

cada font d'energia. És una mitjana ponderada de contingut de carboni segons el percentatge d'ús de 

cada font primària (nuclear, tèrmica, renovables, etc.). El carbó és el combustible que genera en 

cremar-se una quantitat de CO2 més elevada mentre que el petroli i gas natural no impliquen emissions 

tant altes en la seva crema. Per altra banda el consum de fonts d’energia renovables i d’energia nuclear 

no generarien emissions de CO2 netes. De manera que la composició i l’evolució del mix energètic d’un 

país afectarà directament la intensitat de carboni, on un decrement en l’ús dels combustibles fòssils o 

un increment en l’ús d’energies renovables comporta, doncs, una reducció del factor intensitat de 

carboni.17 

Intensitat energètica (ie): és la quantitat d’energia primària consumida per cada unitat de riquesa 

creada en una comunitat de persones. S’utilitza per a mesurar l’estalvi i l’eficiència energètica 

d’aquesta comunitat en qüestió i s’usa com a un índex més per a mesurar indirectament la 

sostenibilitat i la capacitat de càrrega en contextos tecnològics, polítics i econòmics d’energia i de medi 

ambient. 
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Una intensitat energètica elevada implica un alt cost en la “conversió” d’energia en riquesa ( es 

tractaria d’una economia energèticament voraç), en canvi una intensitat energètica baixa implicaria un 

cost baix de producció, consumiria poca energia, obtenint un PIB alt. 

PIB per càpita (g): és l’indicador econòmic que proporciona una idea de les dimensions de la economia 

d’un territori. 

El Producte Interior Brut (PIB) és una magnitud macroeconòmica que expressa el valor econòmic total 

dels béns i serveis finals produïts per un país, àrea o regió econòmica al llarg d’un període de temps, 

generalment un any. El Producte Interior Brut de diferents països, sovint són comparats convertint-los 

a una moneda comuna mitjançant taxes de canvi (aquelles definides com el preu d’una moneda d’un 

país en relació a un altre). Aquestes però, estan influenciades per factors com ara fenòmens 

especulatius de la moneda o intervencions de governs. En definitiva, mentre que l’aplicació de taxes 

de canvi en el PIB proporciona PIBs expressats en la mateixa moneda, aquests no estan avaluats en els 

mateixos nivells de preus. 18 

Per tal d’evitar els problemes que dona un PIB generalitzat, s’utilitza l’ús del PIB per Paritat de Poder 

Adquisitiu (PIB-PPA), que permet una millor comparació entre les economies mundials. Això converteix 

diferents monedes a una moneda comuna i en el procés de conversió iguala la capacitat de compra de 

les diferents monedes, eliminant així la diferència en el preu segons el país. 

Població (p): correspon a la població de la zona geogràfica estudiada. Aquest terme és necessari per 

compensar el factor g dintre de la Identitat de Kaya per a aconseguir que CO2 =CO2. La tendència 

mundial al llarg del temps és a un continu creixement, el qual contribueix en un increment de les 

emissions. 

Il·lustració 5. PIB per PPA anual (any 2011) i el PIB aplicant canvi de taxes governamentals. FONT: OECD 17 
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3. Escenaris. 

3.1. Escenaris de futur. 

Que són els escenaris de futur? 

Definició segons IPCC “els escenaris són imatges del futur o alternatives de futur. No són prediccions ni 

previsions” 19. Cada escenari és una imatge alternativa de com el futur podria desplegar-se. Existeixen 

dos tipus d’escenaris. Escenaris normatius : explícitament basats en valors i teleològics, explorant les 

rutes a extrems desitjats o no desitjats. Escenaris descriptius: evolutius i oberts, explorant camins cap 

al futur. 

Cal entendre que un escenari NO és la projecció del futur camí de les emissions, sinó una idea del que 

podria ser en un futur basat en l’opinió d’experts. El principal objectiu d’un escenari de futur és tenir 

una idea més clara i una millor comprensió del possible impacte en el dubte de les decisions a prendre, 

i mostrar els potencials que podrien tenir diferents escenaris. Les opinions dels experts varien molt en 

funció del que prenguin com a dades referencials. 

Per evitar confusions, els escenaris es fan en referència a les dades obtingudes com a any base el 1990 

o 1995. 

Els escenaris poden ser una interfície potent entre les fonts de coneixement i presa de decisions reals, 

ja que proporcionen un nivell mínim de coherència, consistència i verificacions de viabilitat envers a 

les possibles vies de futur. Gràcies a la creació d’escenaris de futur es pot tenir una idea de les opcions 

de futur a les quals es pot arribat, provocant així l’actuació de les persones en assolir un futur o un 

altre, i han contribuït a generar una millor organització en el desenvolupament d’una tasca amb estudi 

previ.  

És una eina que serveix com a pronòstic per a tenir una visió de futur i calcular-la matemàticament. 

S’utilitzen per a oferir una imatge viva i real de les diferents situacions de futur. Tenen un caràcter 

múltiple, es freqüent generar diverses estimacions d’una mateixa situació i l’avantatge que això ofereix 

en el contrast i l’amplitud de visió de les situacions futures. 

 



  Memòria 

26   

Passos per a dissenyar un escenari 

1- Crear llistat de tendències. El punt de partida es basa en identificar els aspectes fonamentals 

que afectaran al desenvolupament de la situació que es tracta. 

2- Combinar les variables en grups. Els procediments de disseny d’un escenari combina els 

aspectes conductors identificats en grups estructurats amb la finalitat de poder agrupar 

posteriorment les diferents possibilitats d’escenaris. 

3- Disseny dels escenaris. Punt difícil. Aspectes com quantes idees s’han de plantejar o quins 

temes tenen major prioritat. 

4- Crear estratègies. 

 

Figura 1.  Camí a seguir per a construir un escenari de futur correctament. 

3.2. Els escenaris Business As Usual (BAU). 

Definim BAU (bussiness as usual) com a les projeccions dels escenaris sense introducció de canvis 

basades en la suposició que les pràctiques i polítiques de funcionament es mantenen igual que en 

l'actualitat 20. Tot i que els escenaris de referència podrien incorporar algunes de les característiques 

específiques dels escenaris sense introducció de canvis (p. Ex., La prohibició d'una tecnologia 

específica), els escenaris sense introducció de canvis impliquen que no s'introdueixen pràctiques ni 

polítiques diferents de les que s'apliquen actualment 21. 

Tot i que els escenaris s’haurien de projectar de forma objectiva, aplicant-ne un mètode de càlcul, és 

important també tenir en compte els diferents fets històrics que han pogut repercutir en la variable i 

que podrien alterar els resultats de les representacions futures. És per això que durant el transcurs del 

projecte s’han anat provant diferents metodologies per tal de trobar l’escenari futur més adequat o 

més plausible. 

Pesimista            
( BAU- pitjor cas)

Millor escenari 
possible

Optimista 
(Millor cas)
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En el cas del vector energètic és complicat definir un escenari BAU ja que depèn del comportament de 

les diferents fonts d’energia. No només s’han de calcular les projeccions dels valors futurs d’energia de 

forma global, també és necessari observar el comportament dels diferents elements del vector per 

tenir en compte com evolucionarà cada un d’ells. 

En el estudi d’aquest treball, s’ha centrat en realitzar els estudis BAU de les emissions mundials de les 

fonts primàries. 

3.3. Forecasting, foresight and planning 

Diferencies entre pronòstic, previsió i planificació. 

Pronòstic (Forecasting) 

Definim un pronòstic com a la estimació d’una situació desconeguda. No es fa pràcticament cap 

diferència entre els termes de “pronòstic” i “predicció”. Un pronòstic és coneixement anticipat d’un 

succés, suposant que tenim la certesa de que allò es complirà. Una predicció és la estimació  d’un futur 

a curt, mig o llarg termini en una àrea  d’investigació específica o segons les preguntes plantejades al 

voler fer la predicció d’un esdeveniment futur. Un pronòstic pot ser la vista d’un sol futur, però també 

pot ser la vista de diferents futurs. S’utilitza sobretot aquest mètode d’anàlisis de futur després dels 

fets de la segona guerra mundial, al 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representació de pronòstic simple. 

Figura 3. Representació de pronòstic múltiple. 
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En un pronòstic, l’àrea a observar o les preguntes de cerca s’han de conèixer per anticipat. Un pronòstic 

es caracteritza per tenir quatre elements: el temps de predicció, la tecnologia amb la que es compta 

per fer el pronòstic, una declaració de les capacitats de la tecnologia pronosticada i una declaració de 

les probabilitats que el pronòstic es pugui complir o no. Com podem veure a la figura 2, hi ha diferents 

possibles opcions, per això s’estudien diferents metodologies de pronòstic per comprovar si són valides 

les diferents opcions, tot i que pot ser que moltes de les opcions tinguin resultats totalment diferents 

dels esperats. 

Un pronòstic en si, tècnicament es dona per finalitzat a l’identificar els diferents escenaris de futurs 

possibles. Els possibles escenaris de  futurs poden anar des d’escenaris positius i negatius fins a 

extrapolacions de tendències úniques 22. 

Previsió (Foresight) 

La definició clàssica de previsió correspon al procés involucrat en el intent sistemàtic de mirar cap al 

futur a llarg termini de la ciència, tecnologia, economia o societat amb l’objectiu d’identificar les àrees 

d’investigació estratègica i el sorgiment de tecnologies genèriques que poden produir majors beneficis 

econòmics o socials. Una explicació més amplia d’una previsió seria el procés general de creació d’un 

enteniment i apreciació de la informació generada al mirar endavant. La prospectiva inclou mitjans 

qualitatius i quantitatius per monitoritzar pistes i indicadors de tendències, com així preveure el 

desenvolupament de l’evolució, la qual és millor i més útil si va relacionat amb les polítiques existents 

sobre el negoci o afer en qüestió. D’aquesta manera, s’aconsegueix que una previsió permeti preparar-

se per enfrontar les necessitats i oportunitats del futur, ja siguin en situacions favorables o adverses a 

l’actual 22. 

Per fer una previsió primer s’han d’identificar les diferents opcions de futur, però sempre tenint en 

compte quina és l’opció de totes més probable a la vegada que possible i desitjable. La previsió és una 

combinació de totes aquelles variables necessàries per arribar a l’objectiu tenint en compte el 

desenvolupament tecnològic, ja que és un dels factors que més alteren un possible canvi a curt o llarg 

termini. 
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Si és necessari ( i normalment és el cas en qualsevol tipus d’estudi de futur en el que un canvi pot 

afectar el resultat o objectiu), també es poden analitzar altres opcions de futur, per exemple, quan hi 

ha més d’una opció realment prometedora. Per poder-les analitzar totes en conjunt, s’han de plantejar 

certes preguntes per a poder filtrar quines opcions són les més viables. Què significa aquesta opció per 

avui? Cal canviar alguna cosa? Si ho canviem, què implicaria? És necessari el canvi? On s’hauria de fer 

el canvi? Com canviarà el futur si es prenen aquestes noves mesures? Qui es veu afectat? Quin impacte 

té? En realitat, estem parlant més del present que del futur, ja que si es valora que s’han de realitzar 

canvis, aquests es refereixen a la època actual per millorar la futura. 

Amb tota la informació esmentada en els darrers paràgrafs, costa veure de manera clara quina 

diferència hi ha entre un pronòstic i una previsió, pel que s’ha realitzat una taula comparativa entre les 

dues per fer un recordatori i així aclarir les dues vies principals d’operació. 

  

Figura 4. Representació gràfica d'una previsió. 
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Taula 1. Diferències entre Forecast i Foresight. Font: pròpia. 

Foresight Forecast 

Els punts bàsics, les necessitats, les qüestions 

de recerca encara estan obertes i es 

consideren part del procés de previsió. 

Els punts bàsics, els temes i les qüestions  

d’investigació han de ser aclarits per 

endavant. 

Més qualitativa que quantitativa. Més quantitativa que qualitativa. 

Busca informació en forma de dada sobre el 

futur per determinar la prioritat a l’hora de 

determinar el futur. 

Es fa preguntes sobre com serà un futur 

determinar per treballar sobre les àrees 

seleccionades. 

Al analitzar moltes opcions, porta a les 

persones a discutir quin model és el més 

adient, fa ús de la intel·ligència distribuïda. 

Més orientat als resultats, depèn de la 

metodologia de treball que s’ha pres. 

La comunicació sobre el futur com a objectiu. 
Descriu opcions futures, resultats més 

importants que els aspectes de comunicació. 

Orientació a llarg, mig i curt termini amb 

implicacions per avui. 

Orientació a llarg, mig i curt termini amb 

implicacions per avui. 

“Experts” i altres participants, molt depenen 

de les opinions públiques. 

Principalment experts amb metodologies 

estrictes, menys idees dependents. 

 

Planning (Planificació) 

La previsió no és la planificació. És només un pas en la planificació. La previsió pot ser utilitzada amb 

finalitats de planificació. Però, què s’ha de planificar? Les definicions varien: "La planificació és un 

procés estructurat per integrar informació i conceptualitzar. Fixa els factors que anticipadament són 

necessaris per assolir un objectiu. En el llenguatge ordinari, es descriu amb la paraula" planificar "el 

complex de decisions interrelacionades sobre l'assignació dels nostres recursos disponibles." 23 La 

planificació estratègica implica crear una visió del objectiu que està o vol estar, establir els objectius de 
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l’agrupació i determinar l'assignació de recursos i altres accions per assolir aquests objectius, en 

qualsevol aspecte empresarial o, en el nostre cas, mundial. 

Totes les anteriors i altres definicions tenen en comú que l'objectiu de la planificació és un pla, format 

per la combinació d’informació, idees, objectius i recursos per generar una idea en el futur. Aquesta és 

la diferència principal pel pronòstic/predicció i la previsió, que ambdós no entren en un pla, encara que 

poden ser utilitzats per a futures planificacions més endavant, però no necessàriament. Per tant, "la 

planificació escènica" és intencionadament: previsió i planificació. 

Davant d'això, cal arribar a la conclusió que hi ha moltes superposicions entre planificació, previsió i 

fins i tot predicció, ja que els conceptes tenen les seves característiques específiques (vegeu Taula I). 

L'enfocament especial de la planificació és el seu resultat: el pla. El pronòstic i la previsió no condueixen 

necessàriament a un pla formal, tot i que poden ajudar a qui decideix a obtenir coneixements que es 

poden utilitzar per fer un pla. Tots tres conceptes es superposen amb la creació de coneixements, 

processos d'aprenentatge organitzatiu o reflexiu. El resultat de la planificació és sempre pragmàtic, "el 

pla". El pla operatiu indica què s'ha de fer. El pla inclou, per tant, les fites a assolir i les mesures a 

prendre, que depenen de la tasca, l'objectiu, les condicions marc i l'usuari. Hi ha nombroses eines i 

tècniques, especialment en la gestió, per elaborar plans. La planificació i la previsió a llarg termini tenen 

perspectives similars. Per tant, en la preparació del pla, la previsió és un dels instruments a utilitzar. 

Però, sovint, i especialment les empreses, la planificació a llarg termini significa tres anys, mentre que 

la perspectiva en previsió és 10, de vegades fins a 20, 30 o més anys. La planificació és una preparació 

concreta per a les coses futures 21. 

3.4. Els escenaris del IPCC 

A nivell i a reconeixement internacional, hi ha un seguit de escenaris publicats al llarg del temps en els 

quals s’ha realitzat un estudi amb les dades mundials per projectar els possibles camins de futur en 

funció de cada època i de cada període d’estudi. 

i. SRES 

El IPCC publica a l’any 2000 l’Informe Especial sobre els Escenaris d’Emissions (SRES, Special Report on 

Emissions Scenarios) on descriu els escenaris d’emissions produïts per els gasos d’efecte hivernacle i 

utilitzats per a generar projeccions futurs envers el canvi climàtic. Aquests escenaris es veuen reflectits 

tant en el TAR com en el AR4 24. 
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Aquests escenaris representaven un conjunt de possibles evolucions de la concentració de gasos amb 

efecte hivernacle a l’atmosfera durant el segle XXI i es van prendre com a possibles referències per 

veure l’evolució de les concentracions. En la construcció d’aquests escenaris no es té en compte cap 

de les mesures del moment o futures per a reduir o limitar els efectes dels GEH. 

Els escenaris SRES estan formats per un conjunt de quatre famílies d’Escenaris d’Emissions, les quals 

tenen les següents característiques principals 25: 

Escenaris A1 

La línia evolutiva i família d’escenaris A1 descriu un món futur amb un ràpid creixement econòmic, una 

població mundial que arriba al seu valor màxim a mitjans del segle i disminueix posteriorment amb un 

gran impacte degut a les noves tecnologies i a la seva eficiència. Deriva a un món convergent: els 

ingressos i la forma de vida convergeixen entre regions, amb extenses interaccions socials i culturals 

arreu del món. Dintre de la família A1 es podrien treure subgrups segons l’èmfasi tecnològic: 

- A1FI: un èmfasi en els combustibles fòssils. 

- A1B: un èmfasi equilibrat en totes les fonts d’energia. 

- A1T: un èmfasi en fonts d’energia no fòssils.  

 

Escenaris A2 

La família de línies evolutives i escenaris A2 descriuen un món més heterogeni. Aquests escenaris es 

caracteritzen per un món de nacions autònomes que operen de manera independent, amb un 

augment continu de la població i un desenvolupament econòmic orientat en la pròpia regió. 

Escenaris B1 

Els escenaris inclosos a la família B1 són d’un món més integrat i més ecològic. Descriu un món 

convergent amb una mateixa població mundial que arriba a un màxim cap a mitjans de segle i 

descendeix posteriorment, però pateixen ràpids canvis de les estructures econòmiques orientades a 

una economia de servei i d’informació, acompanyats d’una utilització menys intensiva dels materials i 

de la introducció de tecnologies netes amb un aprofitament eficaç dels recursos. Aquests escenaris 

posen  més èmfasis en les solucions globals a l’estabilitat econòmica, social i ambiental. 
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Escenaris B2 

Els escenaris B2 descriuen un món en el qual predominen les solucions locals vers la sostenibilitat 

econòmica, social i mediambiental. Es recrea un món on la població va augmentant constantment però 

a un ritme molt menor que els escenaris A2, amb uns nivells de desenvolupament econòmic 

intermedis, i amb un canvi tecnològic menys ràpid i més divers que en les línies evolutives B1 i A1. 

Encara que aquest escenaris estan també orientats a la protecció del medi ambient i a la igualtat social, 

se centra principalment en els nivells locals i regionals. 

 

Il·lustració 6. Emissions Globals de CO2 segons les SRES prenen com a valor 1 l'any 1990. FONT: IPCC 24. 
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Il·lustració 7. Emissions globals de CO1 classificat per famílies. Font: IPCC 24. 

 

ii. RCP 

Al informe publicat per l’IPCC a l’any 2014, l’AR5, es van reemplaçar els escenaris SRES per els 

anomenats RCP’S (Representative Concentrations Pathways), on es defineixen les projeccions de les 

trajectòries de concentracions dels GHG segons el nivell d’emissions. Aquests escenaris es centren en 

emissions d’origen antropogènic i no inclouen altres agents climàtics naturals com ara el forçament 

solar, el forçant volcànic o les emissions d’origen natural com en són part del CH4, o el N2O. Per tant, la 

diferència amb els escenaris SRES, tenen clarament en compte la interferència de l’acció humana en el 

clima. 

S’han seleccionat quatre vies per a la modelització i la investigació del clima, descriuen diferents futurs 

del clima que es consideren possibles depenent de la quantitat de gasos d’efecte hivernacle emesos 

en els propers anys. Les seves identificacions responen al increment del nivell de forçant radiatiu total 

aproximat a l’any 2100 respecte el any 1750. Per tant un 2.6 W/m2 pel RCP2.6, 4.5 W/m2 pel RCP4.5, 6 

W/m2 pel RCP6 i 8.5 W/m2 pel RCP8.5. Cadascun d’aquests escenaris està associat amb els nivells de 

concentracions de CO2-eq a l’atmosfera. Per exemple el RCP2.6 té una concentració associada per l’any 
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2100 de 475 ppm de CO2-eq (o 421 ppm de CO2). Per altra banda, l’escenari que té lligat un forçant 

radiatiu més alt, el RCP8.5, preveu uns nivells de 1313 ppm de CO2-eq 6. 

- El RCP2.6 és l’escenari que preveu una reducció de l’emissió de gasos més immediata, amb un 

pic d’emissions entre el 2010 i el 2020, seguint una trajectòria amb baixos nivells de 

concentracions de GHG. 

- El RCP4.5 defineix una trajectòria amb més emissions que el RCP2.6 on l’augment d’aquestes 

seguirà aproximadament fins al 2040, i a partir d’allà començarà el seu declivi, a través de les 

tecnologies i estratègies per eliminar aquests gasos, fins a l’estabilització del forçament 

radiatiu cap al 2100. 

- En el RCP6.0 es considera una trajectòria semblant al RCP4.5, amb un pic de les concentracions 

de GHG més tardà, cap al 2080, i una estabilització del forçament radiatiu posterior al 2100, 

sense l’ajuda excessiva de tecnologies de retenció de gasos.  

- L’última trajectòria definida és el RCP8.5, on es preveu que no hi haurà cap canvi en l’emissió 

de gasos d’efecte hivernacle respecte la trajectòria que s’ha seguit fins a l’actualitat, establint 

un camí amb alts nivells de concentracions de GHG.  

En el primer escenari s’espera un augment de temperatura mitjà d’uns 2 °C, i en el pitjor escenari, el 

RCP8.5, s’espera un augment mitjà d’entre 3.8 °C i 6 °C de temperatura a l’hivern i a l’estiu 

respectivament. 

 

Il·lustració 8. Emissions anuals no acumulables de CO2 equivalent a les diferents RCP. Font: AR5 6 
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El Global Carbon Budget és la quantitat total d’emissions de CO2 que es poden emetre fins a final de 

segle per tal de no augmentar la temperatura de la terra més de 2ºC. De tots els escenaris RCP, l’únic 

compatible amb l’objectiu que la temperatura no augmenti per sobre dels 2 ºC és l’escenari RCP2.6. 

Aquest escenari implica que l’any 2100 les emissions acumulades des de 1880 tinguin un valor entre 

2900 i 3300 GtCO2 (les probabilitats d’assolir els 2ºC d’augment màxim serien del 66 i 33 % 

respectivament). L’any 2011 ja s’havien emès 1890 GtCO2, per tant només en restarien unes 1000 per 

emetre. 

iii. SSP 

Els escenaris de Trajectòria Socioeconòmica Compartida, del anglès SSP, Shared Socioeconomic 

Pathways, descriuen futurs alternatius de desenvolupament socioeconòmic i representen, a partir 

d’una narrativa i de variables quantificables, com podria evolucionar el món tenint en compte 

l’evolució de les economies, els nivells de desigualtat econòmica futurs, i el canvi demogràfic i 

tecnològic entre d’altres. Assumeixen l’absència d’efectes del canvi climàtic ja que no inclouen 

variables ambientals ni polítiques climàtiques sobre la mitigació o l’adaptació, analitzant aquests 

elements com “externs”; és a dir, prenen com a objectiu produir escenaris integrats per estudiar els 

desafiaments que les condicions socioeconòmiques representen per a l’adaptació i els reptes que 

representarien per a la mitigació. Amb base a això, s’obtenen escenaris que, de manera plausible, 

representen condicions socioeconòmiques i ambientals ( però no climàtiques) i les seves adversitats 

per a  executar les polítiques d’adaptació i mitigació 26. 

 

 

 

 

 
  

Il·lustració 9.. Camins de les trajectòries socioeconòmiques compartides. FONT: SSP25 
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D'acord amb la il·lustració 9, els escenaris que combinen nivells baixos de desafiaments de mitigació i 

adaptació són els de la Trajectòria Socioeconòmica Compartida 1 (SSP1), amb la narrativa de 

"sostenibilitat" ja que assumeixen: baix creixement de la població, alt creixement econòmic, alts nivells 

d'educació, governabilitat, una societat globalitzada, cooperació internacional, desenvolupament 

tecnològic i consciència ambiental. Contrari a la SSP1, els escenaris de la SSP3 es descriuen com de 

"fragmentació". Aquests assumeixen creixement poblacional alt i desenvolupament econòmic baix, 

nivells d'educació inferiors, i una societat regionalitzada i amb poca consciència ambiental, pel que 

representen un nivell alt de desafiaments per l'adaptació i la mitigació. 

En la narrativa de "desigualtat" de la SSP4, la tecnologia avança en els països desenvolupats, però no 

tota la població aconsegueix beneficiar-se'n, la qual cosa representa un nivell alt per a l'adaptació. En 

contrapartida, els escenaris de la SSP5 assumeixen un baix creixement en la població, un elevat 

creixement econòmic i un alt desenvolupament humà; però, la consciència ambiental i la dependència 

dels combustibles fòssils és encara molt alta, pel que representa un elevat nivell de desafiament per a 

la mitigació. És a dir, les trajectòries que són relativament més optimistes són la SSP1 i la SSP5, i les 

relativament més pessimistes són la SSP3 i la SSP4. Finalment, els escenaris de la SSP2 s'estableixen de 

manera intermèdia entre els que corresponen a la SSP1y la SSP3 25. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 10. Emissions de CO2 en funció dels diferents camins SSP. Font: SSP 25 
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3.5. Sèries Temporals 

Per a poder definir els escenaris de futur, és necessari generar sèries temporals que ens permetin 

atribuir-l’hi una variació en algun del seus paràmetres al llarg del temps. 

Es pot definir com a sèrie temporal una successió  de valors preses en diferents instants de temps i 

ordenats cronològicament de manera successiva. Les sèries temporals són presents en tots aquells 

camps de coneixement on sigui interessant estudiar l’evolució d’un fenomen o variable de qualsevol 

tipus, respecte al temps i inclús, predir els seus valors futurs: economia, finances, màrqueting, 

empresa, enginyeria, ciències naturals, ciències socials... 

L’anàlisi de les sèries temporals es pot descriure com l’estudi de la dependència existent entre els seus 

valors, és a dir, conèixer el seu patró de comportament al llarg del temps. S’entén com a patró, una 

connexió, una estructura, una certa regularitat, seguint una lògica, unes normes que regeixen el que 

s’observa, etc27. 

Un dels objectius d’aquest projecte és determinar, a partir de les dades històriques, el patró que pugui 

descriure-les dins d’un interval predeterminat d’anys. Per assolir aquest objectiu es requereix 

identificar i descriure, de la manera més precisa possible, el patró de les dades en qüestió, per poder 

interpretar-lo, integrar-lo i complementar-lo amb les noves dades. 

Per estudiar el patró de comportament de qualsevol sèrie temporal, i predir els seus valors futurs, es 

diferencien dues metodologies: 

 Enfocament descriptiu, per components. Aquest mètode consisteix en identificar, en la sèrie 

Yt, les seves components de comportament, com poden ser la tendència, l’estacionalitat, els 

cicles i els residus. Al apartat 5 del treball s’exposen exemples d’aquesta metodologia, com 

són la regressió lineal, la taxa de variació o la exponencial doble. 

 L’enfocament Box-Jenkins no es basa en la descomposició de la sèrie temporal en 

components bàsiques sinó en estudiar el component aleatori pur, representat en els residus. 

Es tracta de determinar quin és el model probabilístic en funció dels fenòmens anteriors en el 

temps. En el apartat 5 del treball es farà una breu introducció a les metodologies de Box-

Jenkins com l’autoregressió i la mitjana de valors mòbils entre d’altres. Dins d’aquestes 

metodologies, cal destacar el procés estacionari anomenat Soroll Blanc, peça fonamental en 

la construcció dels models esmentats anteriorment. Aquesta sèrie temporal té una mitjana de 

zero, una variància constant i és in-correlacionada, és tracta d’un procés on totes les seves 

variables són independents. Aquest afecte ens permet definir que al crear noves variables a 

través d’una sèrie temporal ja existent, els intervals tenen una petita opció de variabilitat28. 
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4. Dades de partida i evolució històrica. 

Per la realització del treball s’han extret totes les dades de dues pàgines de reconeixement 

internacional, les quals són la IEA (International Energy Agency)29. Aquesta base de dates ofereix de 

manera gratuïta informació actualitzada anualment sobre les emissions de CO2 emeses per un país, 

regió o mundial, desglossada per sector, com també el PIB en PPP, i altre informació important. Per a 

tenir un recompte més exacte sobre la població ( tot i que la pròpia IEA també ofereix un recompte 

anual de persones) s’ha anat a través de la base de dates de la UNDESA (United Nations Department 

of Economic and Social Affairs) 30. 

Per  poder quantificar els valors històrics i poder dissenyar escenaris de futur, es fan servir les dades 

mundials per tenir un recompte total de les emissions de CO2. En aquest treball, s’ha treballat a nivell 

de valors amb les emissions, tot i que les metodologies aplicades es podrien portar a terme amb 

qualsevol de les altres dades exposades. 

La IEA proveeix les dades energètiques en quilotones equivalents de petroli (ktoe),en aquest treball 

s’ha decidit convertir aquestes dades a unitats del Sistema Internacional, és a dir joules (J). Al tractar-

se de quantitats molt elevades d’energia, s’ha cregut convenient fer una segona conversió a exajoules 

(EJ) per tal de facilitar el treball amb les dades. La conversió de dades es regeix per la següent conversió: 

 1 𝑘𝑡𝑜𝑒 =  4,1868 · 1013 𝐽 = 4,1868 · 10−5 𝐸𝐽  

En el cas de les emissions de CO2, la població i el producte interior brut en paritat adquisitiva ja ens 

venen en les unitats del Sistema Internacional, que són les mes adients per a treballar amb elles. 

D’altra banda s’ha hagut d’escollir un escenari futur de població. UNDESA proporciona 3 possibles 

projeccions futures de la població que es basen en la taxa de natalitat. La medium variant, que és 

aquella que considera una disminució de la taxa de fertilitat i determina que l’any 2050 la població 

mundial arribarà entre 9.4 i 10 bilions de persones. La projecció low variant aplica una taxa de fertilitat 

mig punt menor a la anterior, metre que la projecció high variant n’aplica  mig punt superior. S’ha 

decidit utilitzar la projecció medium variant per aquests escenaris seguint el criteri utilitzat en projectes 

d’estudi de la Identitat de Kaya i del Vector Energètic d’anys anteriors i esmentats a la bibliografia. 
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Per poder fer un estudi comparatiu s’han extret els valors de les RCP a través de la pàgina oficial de la 

IIASA (del anglès International Institute for Applied Systems Analysis) 31, que ens permet graficar i 

exportar en arxiu Excel els històrics utilitzats en els seus estudis, com així també els diferents valors de 

cadascuna de les RCP. 

 

 

 

 

 

 

 

RCP 8.5 

La RCP8.5 publicada al AR5 a l’any 2014, és el camí que ens porta a un escenari anomenat "línia de 

base" o “baseline” en anglès, que no inclou cap objectiu específic de mitigació del clima. Les emissions 

i les concentracions de gasos d'efecte hivernacle en aquest escenari augmenten considerablement 

amb el temps, cosa que comporta un forçament radiatiu de 8,5 W / m2 a finals de segle. 

És preveu que amb aquest “baseline” la temperatura global del planeta augmentaria fins a 2 ºC envers 

l’actual entre els anys 2045 i 2065 i que podria arribar fins als 4 ºC cap a finals de segle. També preveu 

un augment del nivell del mar de 0,3 metres cap a mitjans de segle i de 0,6 metres a finals de segle. 

Aquesta RCP s’ha desenvolupat a través del MESSAGE IA Model ( del anglès “Model for Energy Supply 

Strategy Altermnatives and their General Environmental Impact”) 32 , el qual és definiria com un model 

d’alternatives d’estratègies del subministrament energètic i el seu impacte general a nivell mundial. És 

un model d’optimització d’enginyeria de sistemes que s’utilitza per a la planificació de sistemes 

energètics a mitjà o llarg termini, analitzant les polítiques de canvi climàtic i desenvolupant escenaris 

per a regions nacionals o globals. El model utilitza un interval de temps de 5 o 10 anys en valors històrics 

per simular un màxim de 120 anys endavant. Totes les tecnologies de generació tèrmica, renovables, 

Il·lustració 11. Extracció de dades del RCP Database de la IIASA. Font: pròpia 29. 
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d’emmagatzematge i de transport  poden ser simulades mitjançant MESSAGE. El model mapeja tot el 

sistema energètic amb totes les seves interdependències des de l’extracció de recursos, les 

importacions i les exportacions, la conversió, el transport i la distribució fins els serveis d’ús final. 

La versió utilitzada per a fer l’estudi proporciona informació global i subregional sobre l’ús de recursos 

interns, les importacions i les exportacions d’energia i els fluxos monetaris relacionats amb el comerç, 

els requisits d’inversió, els tipus de producció o les tecnologies de conversió seleccionades, emissions 

contaminants, processos de substitució de combustibles, així com trajectòries temporals per a energia 

primària, secundària, final i útil. A més del sistema energètic, el model inclou una representació 

estilitzada dels sectors forestals i agrícola i els possibles potencials de la mitigació de les emissions de 

GEH. Els resultats principals del model són l’estimació d’estratègies de mitigació multisectorials globals 

i regionals en comptes d’objectius climàtics. El MESSAGE permet determinar carteres rendibles de 

mesures de reducció d'emissions de GEH. S'ha ampliat recentment per cobrir tot el conjunt de GEH i 

altres substàncies radiatives per al desenvolupament d'escenaris multi-gasos que tinguin com a 

objectiu estabilitzar futures concentracions equivalents de CO2. El model és el nucli central del Marc 

d’Avaluació Integrat IIASA, que inclou enllaços durs i suaus a altres eines de modelització espacial i 

regional.  

Es pot accedir a la utilització del model gràcies a un acord vigent per estudis acadèmics transmès per 

la IIASA a través de la pagina web oficial (https://messageix.iiasa.ac.at/)30. 

 

Il·lustració 12. Representació gràfica del RCP 8.5 de la IIASA. Font: IIASA.30 

https://messageix.iiasa.ac.at/
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Estudi del històric. 

Vector Energètic 

 En el cas del vector energètic històric mundial, es pot veure que manté un comportament de tendència 

estable pel que fa a les potències mundials, però té una tendència en augment degut a tots els països 

que estan convertir-se en potencies mundials, com el cas de la Xina i de la Índia. Això es degut a que 

les principals potències mundials van experimentar un creixement tecnològic i econòmic en períodes 

anteriors i actualment tenen un creixement més pausat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirant-ho des d’un punt de vista percentual, es manté una tendència estable en els anys estudiats, 

amb un petit augment del carbó a partir del segle XXI degut a l’explotació de les mines de carbó xineses. 

Tot i que les fonts fòssils siguin la principal font d’emissió i d’energia dels països, hi ha una lleugera 

consciència de que aquests recursos no són il·limitats, i això permet un augment a petita escala de les 

contribucions de les fonts no emissores. 
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Gràfica 1. Representació gràfica del històric del vector energètic en EJ. Font: pròpia. 
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CO2 

L’estudi de les emissions recau sobretot de les emissions de CO2 produïdes per la crema de 

combustibles fòssils de carbó, petroli i gas natural, però també a petita escala de les emissions de les 

cremadores de gas ( tot i que aquestes representen un 1% del tota dels gasos CO2 expulsats, pel que 

no les tindrem en compte).  

Com es pot veure a la gràfica 3, les emissions de CO2 han estat bastant constants en els anys d’estudi, 

pràcticament generant una recta, molt a la par amb l’augment de la crema de carbó a nivell mundial. 

Es poden observar alguns pics menors produïts per impactes econòmics, com per exemple es reflexa 

l’any 2009 degut a la Gran Recessió del any 2008. Es pot veure que torna a haver un augment i una 

estabilització  posterior degut a que les exportacions de carbó han disminuït i a la par a augmentat en 

casi un 20% el seu preu. 
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Gràfica 3. Representació de les emissions de diòxid de carboni mundial en MtCO2. Font: pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

Per a poder fer la comparativa  amb els valors extrets de la RCP 8.5, s’ha de transformar els valors en 

gigatones de carboni per any (GtC/yr), gràcies a la següent transformació: 

 1 𝑃𝑔𝐶 = 3,7 𝐺𝑡𝐶𝑂2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es fa una comparativa entre els històrics utilitzats en la RCP8.5. i els històrics reals, es pot veure que 

les emissions al llarg dels últims casi 30 anys han estat per sota dels utilitzats en el RCP8.5. degut a que, 

encara que hagi sigut en una escala molt reduïda i no generalitzada, diversos països han seguit les seves 
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polítiques de mitigació, reduint així la quantitat massiva d’emissions lleugerament, fins a una reducció 

del 18% entre un escenari i l’altre al 2018, envers al 9% inicial a l’any 1990. 

 

Gràfica 5. Representació gràfica de la comparativa dels històrics reals amb els utilitzats a la RCP 8.5. FONT: pròpia. 

PIB 

Com ja s’ha explicat amb anterioritat, és defineix el Producte Interior Brut segons la Paritat en Poder 

Adquisitiu per poder tenir un anivellament entre tots els països. Es pot observar que també és una 

gràfica que va en augment, amb un declivi durant la crisis, que produeix una petita caiguda a nivell 

mundial.  

La paritat del poder adquisitiu és una de les mesures més adequades per poder comparar l’evolució 

del PIB i del ingrés per càpita d’un determinat país al llarg del temps. Al tractar-se de la suma de tots 

els béns i serveis finals produïts per un país en un any, la relació al cistell de preus estandaritzats i 

ponderats dintre del mercat es comparen amb els dels Estats Units, ja que es el país agafat com a 

referència en les comparacions internacionals relacionades amb el PPA al ser la major potencia mundial 

dels darrers anys18.  
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Població 

L’augment de la població ha tingut un creixement exponencial durant els últims anys degut a factors 

interrelacionats. L’alimentació, la higiene, la sanitat, el desenvolupament de noves tecnologies i 

medicines han sigut decisius per  l’increment de la població, que ha passat de gairebé 1000 milions al 

segle XIX als 6000 milions de principis del segle XXII, i als 7000 milions de persones a finals del 2011. 

Tots aquests factors ha generat una constant reducció de les taxes de mortalitat mundials com també 

en l’augment generalitzat de l’esperança de vida, tot i que durant l’anomenada transició demogràfica 

a mitjans del segle XX afectes negativament amb una forta reducció de la taxa de natalitat, l’augment 

mundial ha sigut un creixement exponencial 33.  
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Gràfica 6. Representació gràfica del PIB, PPA en milers de milions de dòlars a preu internacional al 2011. Font: pròpia. 
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Il·lustració 13. Imatge de la representació gràfica del augment de la població 
mundial històricament. Font: Wikipedia 31. 
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Gràfica 7. Representació gràfica del augment de la població mundial dels anys estudiats. Font: pròpia. 
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5. Metodologies per a l’elaboració d’escenaris BAU 

A posterior s’exposaran les diferents metodologies que s’han utilitzat en aquest treball, ja siguin d’un 

tipus d’enfocament descriptiu com per Box-Jenkins. D’aquesta segona tipologia es farà una introducció 

dintre de les bases dels seus models, corresponen a l’autoregressió (AR) i a la mitjana de variables 

mòbils (MA) i s’exposarà una petita introducció a les altres metodologies que poden ser inspiració per 

un futur projecte que es centri en aquests mètodes. 

5.1. Extrapolació Lineal 

Per a la primera metodologia s’ha utilitzat el mètode de la regressió lineal, el més utilitzat en molts 

processos matemàtics i estadístics. Definim la regressió lineal o ajustament lineal com un model 

matemàtic utilitzat per aproximar una relació entre una variable dependent Y amb una variable 

independent X i un terme aleatori ε 34. 

És regeix per la següent fórmula: 

 𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝑝 ∗ 𝑋𝑝 + 𝜀 (3) 

Per a poder utilitzar aquesta metodologia és necessari que es compleixin uns requisits: 

- Que la relació entre els valors sigui lineal. 

- Que compleixin una homoscedasticitat ( els errors tinguin una variància constant). 

Les rectes de regressió con les rectes que s’acoten millor a un “núvol de punts” (també anomenat 

diagrama de dispersió) generat per una distribució binomial. Matemàticament, es poden generar dues 

rectes que tingui un màxim ajustament, en funció de Y o de X respectivament. En el nostre cas 

utilitzarem una recta de regressió de Y sobre X. 

 𝑦 = �̅� +
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥
2
∗ (𝑥 − �̅�) (4) 

La correlació (“r”) de les rectes determina la qualitat del ajustament. Entre més pròxim sigui “r” del 

valor 1, el ajustament serà millor i les prediccions realitzades a través del model obtingut seran més 

fiables. En cas de que “r” sigui més pròxim a 0, el ajustament serà erroni i les prediccions que es realitzin 

utilitzant aquest model no seran fiables. 
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Gràcies a la metodologia de la regressió lineal, es pot generar una línia de tendència, la qual representa 

la tendència que genera una sèrie de dades al llarg del temps. Aquesta tipologia de línies ens permet 

definir si un conjunt de valors presentaran un creixement o una disminució al llarg del temps. 

Utilitzant les dades històriques es determinen les emissions de CO2 generades a la gràfica 4. Gràcies al 

recurs del Excel, podem generar la línia de tendència de la recta per a generar els valors fins al 2100. 

 

Gràfica 8. Representació gràfica de les emissions històriques en PgC generant una línia de tendència. Font: pròpia. 

Obtenim que la fórmula de la nostra recta és la següent: 

 𝑦 = 0,1446 ∗ 𝑥 + 4,9667 (5) 

𝑟 = 0.9663 

Sent: 

- y: la quantitat de PgC de l’any estudiat. 

- x: sèrie temporal de l’any estudiat ( sèrie 1 l’any 1990, sèrie 29 l’any 2018, etc). 

Aplicant la formula X, podem generar un seguit de valors corresponent a les emissions fins l’any 2100 

utilitzant la tendència actual. 

y = 0,1446x + 4,9667

R² = 0,9663
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Gràfica 9. Representació gràfica del BAU fins l'any 2100 utilitzant la regressió lineal. Font: pròpia. 

Per a una futura comparativa, reflectirem numèricament els mateixos valors amb cada metodologia, 

concretament els atorgats per la IIASA en la construcció del RCP8.5. 

Taula 2. Quantitat d’emissions en PgC de CO2 en els anys d’estudi utilitzant la regressió lineal i els valors històrics. Font: 
pròpia. 

1990 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

5,55 6,28 7,32 8,24 9,45 10,90 12,34 13,79 15,23 16,68 18,13 19,57 21,02 

Per a poder fer una comparativa més realista amb els valors de la RCP8.5, ens trobem que els valors de 

la RCP8.5 comparats amb els històrics des del 1990 fins al 2018 no són exactament iguals, ja que, com 

intentem demostrar amb aquest treball, els escenaris de futur no són una predicció exacte, pel que hi 

ha unes variacions entre els dos valors. 

Per així tenir uns valors inicials iguals, també s’ha realitzat l’estudi utilitzant els valors definits a la 

RCP8.5 com als històrics, obtenint la següent informació: 
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Gràfica 10. Representació gràfica de les emissions de la RCP8.5 en PgC generant una línia de tendència. Font: pròpia. 

Obtenim que la fórmula de la nostra recta és la següent: 

 𝑦 = 0,1837 ∗ 𝑥 + 5,1941 (6) 

𝑟 = 0.9515 

 
Gràfica 11. Representació gràfica del BAU amb dades de la RCP 8.5 fins l'any 2100 utilitzant la regressió lineal. Font: 
pròpia. 
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Com es pot veure, la línia de tendència utilitzant els valors de la RCP8.5 divergeix més cap a un futur 

amb més emissions, ja que la recta té una correlació menor. 

Taula 3. Quantitat d’emissions en PgC de CO2 en els anys d’estudi utilitzant la regressió lineal i els valors de la RCP8.5. 
Font: pròpia 

1990 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

6,14 6,74 7,97 8,93 10,89 12,73 14,56 16,40 18,24 20,07 21,91 23,75 25,58 

En observar la gràfica anterior, hi ha un salt del any 2018 al 2019, això es degut a que al crear una línia 

de tendència, el pròxim valor es generaria en el següent punt de la funció agafant la nova sèrie 

temporal, sense tenir en compte la tendència anterior. Coneixent això, es decideix modificar el factor 

n per a reposicionar la recta de regressió a partir del 2018. 

 𝑦 = 0,1837 ∗ 𝑥 + 5,68782 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, els valors de les emissions en PgC es veuen lleugerament afectades en els següents anys, 

tal com: 

 

Gràfica 12. Representació gràfica del BAU amb dades de la RCP 8.5 fins l'any 2100 reposicionada utilitzant la 
regressió lineal. Font: pròpia. 
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Taula 4. Quantitat d’emissions en PgC de CO2 en els anys d’estudi utilitzant la regressió lineal i els valors de la RCP8.5 
reposicionats. Font: pròpia 

1990 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

6,14 6,74 7,97 8,93 11,38 13,22 15,06 16,89 18,73 20,57 22,40 24,24 26,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot apreciar a la gràfica 13, amb els valors històrics reals s’obté un pronòstic per l’any 2100 

més favorable que el previst per la RCP 8.5 i en el que es trobaria la humanitat si s’haguessin complit 

les prediccions generades a la RCP. 

Si es fa una comparativa entre el RCP 8.5 real amb la línia de tendència generada amb una regressió 

lineal utilitzant les mateixes dades d’inici, s’observa que amb aquesta metodologia s’està sobre les 

25,58 PgC al any 2100 envers a les 28,74 PgC al any 2100 del BAU RCP8.5, un 12% menys de emissions 

que les pronosticades amb la seva metodologia, però si es té en compte que al 2018 les emissions 

anaven en augment, amb la modificació al pujar la recta de regressió al punt del 2018, amb una emissió 

de 26,08 PgC al 2100, divergeix un 10% menys d’emissions que la pronosticada per la RCP8.5. 

Gràfica 13. Representació gràfica de la comparativa de la metodologia de la regressió lineal amb els valors de 
la RCP8.5 i dels històrics amb la RCP8.5 original. Font: pròpia. 
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Per altre banda, si es fa una comparativa del BAU amb la nostra recta, es veu que a l’any 2100 s’estaria 

sobre les 21,02 PgC al any 2100, mentre que segons l’estudi 8.5 s’assoliria aquests nivells cap a mitjans 

de segle, tenint un 24% més d’emissions al 2100. 

5.2. Extrapolació exponencial. 

Per a la segona metodologia s’ha utilitzat el mètode de la Taxa de Variació. Dins d’aquesta metodologia 

s’han generat diferents escenaris en funció de quina lògica s’hagi agafat, però sempre seguint un 

mateix criteri d’estudi. 

Es pretén fer una projecció de les emissions de forma subjectiva, prenent les taxes de variació del 

període d’anys que s’ha cregut significatiu del període històric, o que representa de millor manera 

l’evolució de les emissions tenint en compte esdeveniments mundials que hagin afecta tal procés. S’ha 

hagut de tenir en compte també que aquestes taxes poden adquirir un valor molt alt amb el temps ja 

que la tendència de la projecció és exponencial. En aquest cas, s’ha realitzat un estudi observant 

l’evolució de les emissions per tal de decidir quins anys marcaran la futura tendència d’aquests i s’han 

pres els mateixos anys pels diferents estudis. L’equació 8 mostra la fórmula aplicada pel càlcul 

d’aquesta taxa de variació 35 36. 

 𝑇𝑣(%) =

[
 
 
 𝑁(𝑡𝑓)

1
𝑡𝑓−𝑡0

𝑁(𝑡0)
− 1

]
 
 
 
∗ 100 (8) 

La variable t representa l’any que s’estudia, pel que les variables tf i t0 representen l’any final i l’any 

inicial del període respectivament. La variable N representa el valor del factor en diferents anys, en 

aquest cas el final i l’inicial del període, tal com indica l’expressió dins del parèntesis. Un cop calculada 

la taxa de variació es pot fer la projecció dels anys següents a través de la fórmula expressada a 

l’equació 9. 

 𝑁(𝑡) = 𝑁(𝑡 − 1) ∗ (1 + 𝑇𝑣(%)) (9) 

Tot i que aquest mètode aporta certa credibilitat a les diferents projeccions de futur presenta una sèrie 

de problemes. El primer és que si el factor amb el qual es treballa ha tingut un creixement molt ràpid 

la projecció exponencial a la qual tendeix aquest mètode condueix les futures variables a valors molt 

per sobre dels que es podrien acceptar com a reals. El segon problema ve amb aquells factors que han 
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tingut una evolució molt desigual, en els quals s’estan menystenint una gran part de les variables que 

podrien canviar de forma significativa el valor final. 

Per solucionar el segon problema s’aplica el mètode de variació exponencial entre cada un dels anys 

del període seleccionat i es busquen les seves taxes de variació, amb les quals es fa posteriorment una 

mitjana per determinar la taxa de variació mitjana del factor d’estudi. 

Si s’observa la gràfica 11 generada en l’apartat de la regressió lineal, es plantegen  diferents estudis 

possibles. 

- Taxa de variació total: en aquest cas és tindria en compte des del any més recent fins al inicial 

que es tinguin registres englobant-los tots, sense diferir entre augments i disminucions del 

període. Per a fer aquesta taxa s’ha agafat com a data inicial l’any 1990 amb un total de 5,55 

PgC, i com a any final el 2018 amb un total de 8,97 PgC. Aplicant aquestes variables a la equació 

8, obtenim una taxa de variació del 1,73%, es a dir, que anirà augmentant progressivament. 

- Taxa de variació progressiva: en aquest cas, s’ha volgut comprovar com seria la variació si 

només es té en compte l’any anterior per a generar la taxa de variació. Com que l’estudi no té 

un ventall ampli de valors per generar la taxa, acaba sent un estudi lineal de 2 punts en una 

recta, fet que genera que la Taxa de Variació entre els anys 2017 i 2018 passi a ser una taxa 

constant. S’obté un valor de 2,15% entre els anys 2017 i 2018. 

- Taxa de variació dels darrers 2 anys: al observar que la metodologia anterior no genera cap 

variació al estudiar només un interval de dos punts, és decideix augmentar l’interval d’estudi 

als darrers 2 anys progressivament, començant amb l’interval entre 2016 i 2018 per el càlcul 

del 2019, i utilitzant l’interval de 2017 a 2019 per el càlcul del 2020, i així progressivament. 

Com era de suposar analitzant la metodologia progressiva, la taxa de variació varia els primers 

anys, però ja a partir de l’any 2024 la taxa també es veu estabilitzada a 1,62% i ja no varia més. 

- Taxa de variació Gran Recessió:  analitzant les dues metodologies anteriors, és decideix 

generar una nova seguint el mateix criteri, però com que el creixement no es veu donat fins 

els darrers 3 anys (2016-2018) degut a la recuperació econòmica de les grans potències, es 

decideix fer l’estudi des d’un moment destacat, com és la Gran Recessió al any 2009, nom 

donat a la crisis econòmica mundial originada pels Estats Units deguda als errors en la regulació 

econòmica, les estafes comeses pels bancs, la sobre valorització de productes, crisis 

alimentària mundial i energètica. 
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Per aquesta metodologia es té en compte només la diferència entre l’any 2009 i l’any 2018, 

generant així una taxa de variació de 1,13%. A partir d’aquí per generar la nova taxa es té en 

compte el següent any, es a dir, el 2010 fins al nou generat, fent així que la taxa de variació 

fluctuï segons vagin avançant els anys. A diferència de la metodologia anterior, amb aquest 

procés tarda més en estabilitzar-se, i no és fins l’any 2044 que no es veu pràcticament 

estabilitzada amb una taxa de 1,03%. 

- Taxa de variació mitjana: per aquesta metodologia es pretén analitzar una mitjana de les 

taxes de variacions any rere any dels històrics, per així generar una Taxa de Variació mitjà, i 

aplicar-la del 2018 endavant. Aquesta taxa de variació és molt semblant a la total, sent així 

de 1,81%. 

-  

Gràfica 14. Representació gràfica de la comparativa de les diferents taxes de variació amb la RCP8.5. Font: pròpia. 

Igual que s’ha realitzat amb la metodologia anterior, també s’ha fet tot l’estudi tenint en compte que 

els històrics son els valors utilitzats en la RCP8.5.  

Taula 5. Comparativa de les Taxes de Variació entre els històrics i els valors de la RCP. Font: pròpia. 

Taxa de variació total
Taxa de variació 

progressiva

Taxa de variació dels 

darrers 2 anys

Taxa de variació Gran 

Recessió

Taxa de variació 

mitjana

Històrics reals 1,73% 2,15% 1,62% 1,03% 1,81%

Històrics RCP 8.5 2,11% 2,43% 2,45% 2,59% 2,20%
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Com es pot apreciar a la taula 5 i a  la gràfica 15, les taxes utilitzant els valors de la RCP8.5, al ser 

generades totes amb un estudi de previsió, destaca que la taxa és pràcticament sempre constant, i 

destaca el canvi de la taxa de la Gran Recessió, fet que no es veu reflectit als estudis de la RCP. 

 

Gràfica 15. Representació gràfica de la comparativa de les diferents taxes de variació utilitzant els històrics de la RCP amb 
la RCP8.5. Font: pròpia. 

Observant les gràfiques 14 i 15 juntament amb la taula 5,mentre menor sigui la taxa de variació, menor 

serà l’augment de les emissions amb el temps, ja que al tenir una tendència exponencial, cada vegada 

l’augment serà major. 

Ja d’entrada es sabia que la metodologia per taxa de variació podia donar uns intervals molt diferents 

segons els valors estudiats, i que no era el cas de la RCP8.5. ja que aquesta metodologia sempre té un 

creixement o un decreixement exponencial, i la RCP 8.5. no els assolia. 

Si es fa la comparativa entre la RCP8.5 real amb les taxes de variació generades, es pot observar que 

utilitzant la taxa de variació total hi ha un total de 36,73 PgC al 2100, mentre que amb una taxa de 

variació progressiva any rere any és tindria un total de 51,5 PgC al any 2100. Amb tots els valors, podem 

observar que si l’interval és genera tenint en compte els esdeveniments i el període d’estudi, els 

màxims es van reduint si seguim el criteri correcte. En el cas de la taxa de variació en els darrers 2 anys, 

al venir d’un moment en el que les potències mundials no estaven en el seu millor moment d’estabilitat 

econòmica, les produccions eren menors i arriba al 2100 amb un màxim de 33,53 PgC. Amb l’estudi 
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generat des de la crisis econòmica, el declivi econòmic mundial produeix que les emissions es vegin 

també afectades, reduint-ne les emissions. Això genera un total de 20,91 PgC com a pic d’estudi a l’any 

2100. Al realitzar un estudi de la mitjana de tots els anys, surt una taxa de variació més elevada que si 

només es miren els extrems, fet que produeix un pic de 39,12 PgC al 2100, per sobre de les 36 PgC de 

la taxa de variació total. Si s’observa això en percentatges respecte l’estudi original de la RCP 8.5, s’obté 

que amb cada taxa de variació esmentada en aquest darrer paràgraf, s’obtindria un augment del 22% 

per la taxa de variació total, un augment del 44% i del 14% respectivament per les taxes de variació 

progressives i dels darrers dos anys, però contràriament als altres casos s’obté una reducció del 37% 

amb la taxa de variació des de la crisis econòmica. Finalment, amb la taxa de variació mitja, hi hauria 

un augment del 27% respecte la RCP8.5. 

Com es pot veure a la gràfica 16, els valors fins a mitjans de segle es mouen en un interval de 5 PgC, 

valors que donen un criteri d’estabilitat sense diferir entre ells. A partir del 2050, degut a que les taxes 

són exponencials, els valors es disparen seguint la seva variació típica. 

 

 

Gràfica 16. Representació gràfica dels primers 50 anys, on hi ha una mínima estabilitat en els valors. Font: pròpia. 
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5.3. Holt 

Per al tercer estudi s’ha utilitzat la metodologia del model de Holt, també conegut com a suavització 

exponencial doble. Aquesta metodologia s’utilitza molt en el sector dels negocis ja que és una manera 

senzilla de pronosticar la demanda d’un producte en un període determinat. Ens permet estimar quina 

pot ser la demanda tenint en compte si se li vol donar una major ponderació als valors més propers en 

el temps. Apart, té en compte l’error de pronòstic actual en els següents pronòstics37. 

La metodologia de Holt es defineix per les següents equacions: 

 𝑆𝑡 = 𝛼𝛾𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑆𝑡−1 + 𝑏𝑡−1)  ;    0 ≤  𝛼 ≤ 1 (10) 

 𝑏𝑡 = 𝛾(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1) + (1 −  𝛾)𝑏𝑡−1  ;    0 ≤  𝛾 ≤ 1 (11) 

On yt es el valor de la sèrie temporal en el temps t, St és la variable que defineix el valor del nivell en el 

temps t i bt és la variable que declara la tendència en el temps t. 

Per a poder utilitzar aquesta metodologia s’ha de definir inicialment uns valors S1 i b1 per poder operar 

amb el model. Per l’estudi posterior s’ha declarat que el valor inicial S1 seria el mateix que el valor inicial 

de la sèrie y1, és a dir, les emissions produïdes al 1990. En el cas de b1, se li assignarà la diferència entre 

y2 i y1, és a dir, la diferencia en emissions de 1991 i de 1990. 

Per altre banda, estimarem els valors dels paràmetres alfa i gamma utilitzant la metodologia de mínims 

quadràtics, una tècnica d’anàlisis numèric emmarcada dins de l’optimització matemàtica en la que, 

donat un conjunt de variables, s’intenta trobar la funció que millor aproxima les dades d’acord amb el 

criteri de mínim error quadràtic. En la seva definició més senzilla, pretén minimitzar la suma de 

quadràtics de les diferències entre els punts generats per la funció seleccionada i els corresponents 

valors originals. El valor que adquirirà alfa dependrà de la importància que se li vulgui donar a les dades 

més recents (un valor alfa α elevat) o agafar per referència valors més enllà en el temps ( una alfa α 

menor). Pel que fa a gamma, un valor γ elevat respon amb més velocitat als canvis a la tendència, en 

canvi un valor menor tendeix a suavitzar la tendència actual 38. 

Conseqüentment un cop es té els paràmetres anteriors, s’estima els valors futurs de la sèrie amb la 

següent fórmula: 

 𝛾𝑇+𝑘 = 𝑆𝑇 + 𝑘𝑏𝑇 (12) 
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En el cas d’estudi en aquest treball, per a desenvolupar la model de Holt s’ha ajudat amb el Software 

subministrat pel propi Excel anomenat Solve 39. Aquest software ens permet trobar un valor òptim (ja 

sigui mínim o màxim) per a una fórmula d’una cel·la, subjecta a restriccions o límits sobre els valors 

d’altres cel·les de fórmula en un full de treball. El solucionador ajusta els valors de les cel·les de la 

variable de decisió per satisfer els límits de les cel·les de restricció i produeix el resultat que es vol per 

a la cel·la objectiva. Com s’ha esmentat en anterioritat, al combinar la metodologia dels mínims 

quadràtics per tenir la menor diferència d’error entre valors juntament amb el software de Solve, es 

generar una alfa de 1 i una gamma de 0,24, corresponent a que els valors més rellevants són els més 

pròxims en el temps i genera una gràfica que tendeix a estabilitzar-se al tenir una gamma menor. 

 
Gràfica 17. Comparativa dels valors històrics amb els generats pel mètode de Holt. Font: pròpia. 

En la gràfica anterior, es pot observar la diferència entre els històrics reals i la pronosticació que es faria 

d’aquell any. Com es pot veure, els valors difereixen una quantitat mínima amb el valor històric d’aquell 

any, tenint així un error del 0,21 % amb el valor real. 

Al realitzar el pronòstic dels anys posteriors, es genera una línia de tendència que pretén estabilitzar-

se en si mateixa degut al model dels mínims quadràtics. 
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Si s’observen els valors marcats com estudi s’obté que: 

Taula 6. Quantitat d’emissions en PgC de CO2 en els anys d’estudi utilitzant el mètode Holt  i els valors històrics. Font: 
pròpia 

1990 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

5,55 6,28 7,32 8,24 9,17 10,17 11,17 12,17 13,16 14,16 15,16 16,16 17,15 

Fent la comparativa amb els valors del BAU 8.5, aplicant el model de Holt, al any 2100 s’haurien emès 

un total de 17,15 PgC de gasos envers als 28,74 pronosticats per la RCP8.5, un 40% d’emissions. 

Igual que s’ha realitzat amb les metodologies anteriors, també es realitza l’estudi de Holt prenen com 

a valors històrics els valors de la RCP8.5. 

En aquest cas, els valors que agafa el software Solve, són una alfa de 1, igual que en el cas anterior, i 

una gamma de 0,9. Amb una gamma tant elevada, farà que qualsevol canvi en els valors, provocarà 

una desviació brusca en els següents valors, com es pot veure a continuació. 

Gràfica 18. Gràfica comparativa dels valors de la RCP8.5 juntament amb els valors pronosticats amb la 
metodologia de Holt prenent com a base els valors històrics. Font: pròpia. 
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També es procedeix a generar els pronòstics de tot el segle utilitzant els valors anteriors: 

Gràfica 20. Comparativa dels valors de la RCP8.5 amb els generats pel mètode de Holt. Font: pròpia. 

Gràfica 19. Gràfica comparativa dels valors de la RCP8.5 juntament amb els valors pronosticats amb la metodologia 
de Holt prenent com a base els valors RCP. Font: pròpia. 



Anàlisis de metodologies per a la realització d’escenaris BAU   

  63 

 

Remarcant els valors d’estudi s’obté que: 

Taula 7. Quantitat d’emissions en PgC de CO2 en els anys d’estudi utilitzant el mètode Holt i els valors RCP8.5. Font: 
pròpia. 

1990 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

6,14 6,74 7,83 8,93 11,54 14,15 16,76 19,37 21,99 24,60 27,21 29,82 32,43 

En aquest anterior cas, les emissions al 2050 seran un 4% inferiors a les esperades per la RCP mentre 

que al 2100 estaran un 11% per sobre. 

5.4. AR(ρ) 

Per a la quarta metodologia de treball, s’utilitza un model d’autoregressió d’ordre q, AR(ρ) 40. Aquest 

model especifica que la variable de sortida depèn linealment dels seus propis valors anteriors. El model 

AR(ρ) es podria escriure com: 

 𝑋𝑡 = 𝑐 + ∑𝜑𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝜖𝑡

𝜌

𝑖=1

 (13) 

Con φ és el paràmetre del model, c és una constant i 𝜖𝑡  és un terme d’error anomenat soroll blanc 

esmentat en el punt 1. Correspon a un mètode correlatiu, és a dir, els termes φ es mou amb el terme 

sumatori en el temps. 

Per a l’estudi del treball, primer s’ha realitzat un estudi AR (3), on s’havia de complir la següent formula: 

 𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝜑1𝑋𝑡−1 + 𝜑2𝑋𝑡−2 + 𝜑3𝑋𝑡−3 + 𝜖𝑡  (14) 

Per al desenvolupament d’aquesta metodologia s’han utilitzat dos camins de desenvolupament, un a 

traves del software del excel anomenat Data Analysist 41 i l’altre a través de l’aplicació de MatLab 

EconometricModeler 42. 

Procés Excel 

S’han introduït les dades al software del Data Analysis, el qual extreu un seguit d’informació que serveix 

per poder determinar la funció de sortida. 
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Figura 5. Valors d'extracció del Data Analysis d'Excel en un estudi AR(3). Font: pròpia. 

Observant els resultats del modelatge amb l’Excel, es pot observar que el seu factor de probabilitat per 

un AR(3), indicat en color vermell, és un valor massa elevat per poder acceptar-lo com un valor de 

confiança, ja que està per sobre del 0,5 de les probabilitats. Correlativament, es pot veure amb el 

conjunt de gràfiques a la figura 6 que el mètode anterior dóna uns valors erronis en la majoria dels 

valors observats. 

 
Figura 6. Valors de dispersió de l'error en cada un dels pronòstics en un estudi AR(3). Font: pròpia. 

Com s’ha vist que amb un factor estudi de tres paràmetres dona un error, es procedeix al estudi 

complint les especificacions respecte un model AR(2), complint que: 

 𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝜑1𝑋𝑡−1 + 𝜑2𝑋𝑡−2 + 𝜖𝑡  (15) 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,99488706

Coeficiente de determinación R^2 0,98980026

R^2  ajustado 0,98840939

Error típico 0,12856838

Observaciones 26

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 3 35,2898275 11,7632758 711,639327 4,7859E-22

Residuos 22 0,36365622 0,01652983

Total 25 35,6534837

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción 0,1450284 0,15753203 0,92062802 0,36723022 -0,18167304 0,47172984 -0,18167304 0,47172984

Lag1 1,25123586 0,20987319 5,9618661 5,3268E-06 0,8159855 1,68648622 0,8159855 1,68648622

Lag2 -0,34991564 0,33428873 -1,04674675 0,30658121 -1,04318804 0,34335675 -1,04318804 0,34335675

Lag3 0,09396146 0,21223881 0,44271575 0,66229368 -0,34619489 0,53411782 -0,34619489 0,53411782
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Figura 7. Valors d'extracció del Data Analysis d'Excel en un estudi AR(2). Font: pròpia. 

En aquest cas, els factors de probabilitat són inferiors a 0,5, pel que es pot afirmar que els valors entren 

dins dels valors de confiança, assolint que: 

𝑐 = 0.14889342 

𝜑1 = 1.22585143 

𝜑2 = −0.23230532 

 

Figura 8. Valors de dispersió de l'error en cada un dels pronòstics en un estudi AR(2). Font: pròpia. 

Procés MatLab 

L’aplicació Econometric Modeler és una eina interactiva per analitzar dades de sèries temporals. 

L’aplicació és molt adequada per visualitzar i transformar dades, realitzar proves d’especificació 

estadístiques i identificació de models, ajustar models a dades i repetir entre aquestes accions. Al 

introduir-li les nostres dades històriques ens retorna les següents variables: 

𝑐 = 0.076393695 

𝜑1 = 1.35635365 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,99484139

Coeficiente de determinación R^2 0,98970939

R^2  ajustado 0,98881456

Error típico 0,12630123

Observaciones 26

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 2 35,2865877 17,6432938 1106,02387 1,3902E-23

Residuos 23 0,36689602 0,015952

Total 25 35,6534837

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción 0,14889342 0,15451632 0,96360968 0,34526443 -0,17074794 0,46853477 -0,17074794 0,46853477

Lag1 1,22585143 0,19832879 6,18090505 2,6345E-06 0,81557706 1,63612579 0,81557706 1,63612579

Lag2 -0,23230532 0,19933943 -1,16537566 0,25581112 -0,64467034 0,18005971 -0,64467034 0,18005971
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𝜑2 = −0.35635371 

𝜖 = 0.0137 

Si es fa la gràfica del mètode de l’AR (2) amb les dues eines de treball, trobem que: 

 
Gràfica 21. Representació gràfica de la comparativa de la metodologia AR (2) feta amb Excel i MatLab utilitzant els valors 
històrics. Font: pròpia. 

Remarcant els valors d’estudi s’obté que: 

Taula 8. Quantitat d’emissions en PgC de CO2 en els anys d’estudi utilitzant el mètode AR(2) i els valors històrics. Font: 
pròpia. 

 1990 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Excel 5,55 6,28 7,32 8,24 9,23 10,35 11,39 12,33 13,21 14,01 14,74 15,42 16,04 

MatLAB↓ 5,55 6,28 7,32 8,24 9,21 10,19 11,17 12,14 13,11 14,09 15,06 16,04 17,01 

MatLAB↑ 5,55 6,28 7,32 8,24 9,28 10,68 12,08 13,48 14,88 16,28 17,68 19,08 20,48 

Es pot veure que amb les dues metodologies les emissions al llarg del segle són menors a les 

pronosticades per la RCP8.5, i que entre elles hi ha una divergència de valors, degut a que amb el 

MatLAB té en compte l’error de la variança dels punts, és a dir, té en consideració un interval de valors 

entre els quals podria fluctuar, marcades a la gràfica 21 de color marró per veure els valors d’interval. 
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Realitzant les mateixes operacions utilitzant com a base els valors històrics de la RCP8.5 s’observa que: 

Procés Excel 

𝑐 = −0.00515654 

𝜑1 = 1.845851027 

𝜑2 = −0.84074248 

Procés MatLab 

𝑐 = 0.018653286 

𝜑1 = 1.93653071 

𝜑2 = −0.93653072 

𝜖 = 0,0007528 

Al utilitzar els valors de la RCP8.5, s’observa que els valors més acurats són els realitzats amb el MatLab. 

 
Gràfica 22. Representació gràfica de la comparativa de la metodologia AR (2) feta amb Excel i MatLab utilitzant els valors 
de la RCP 8.5. Font: pròpia. 
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Taula 9. Quantitat d’emissions en PgC de CO2 en els anys d’estudi utilitzant el mètode AR(2) i els valors RCP 8.5. Font: 
pròpia. 

 1990 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Excel 6,14 6,74 8,93 8,24 11,57 14,89 19,31 25,14 32,82 42,96 56,32 73,94 97,18 

MatLAB↓ 6,14 6,74 8,93 8,24 11,54 14,23 16,99 19,77 23,24 25,38 28,20 31,02 33,84 

MatLAB↑ 6,14 6,74 8,93 8,24 11,55 14,33 17,24 20,22 22,57 26,28 29,33 32,38 35,34 

Es pot observar que els valors calculats amb l’excel surten disparats en augment ja que el paràmetre 

restador y-2 difereix només al tercer decimal, fet que el valor resultant es vegi multiplicat 

exponencialment. 

En canvi, el cas d’estudi amb el MatLab, dona uns valors molt semblats als de la RCO 8.5. 

5.5. Altres metodologies 

MA (ρ) 

Una alternativa per preveure el valor d’una variable a partir de valors anteriors, és el model de la 

mitjana mòbil (“Moving Average Model”) 43. És una metodologia molt semblant a la anterior, però en 

aquest cas és fa a través d’una correlació dels errors observats en els períodes anteriors ponderats. 

Aquest model es defineix com: 

 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + 𝜃2𝜀𝑡−2 + ⋯+ 𝜃𝜌𝜀𝑡−𝜌, (16) 

On μ és un valor constant al voltant del qual es mou la variable, és a dir, la mitjana de la variable: 

μ=E(γt), θρ són els paràmetres del model i εt és la variable aleatòria. 

Un cop queden definits els paràmetres del model, el paràmetre θ expressa el patró de comportament 

seguit pels termes d’error dels períodes anteriors. 

ARMA (ρ,q) 

Amb la combinació del model autoregressiu AR(p) i del model de mitjanes mòbils MA(q) es dona lloc 

al model de l’autoregressió de les mitjanes mòbils ARMA(p,q) 27, que en el seu cas més genèric és el 

següent. 

 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜑1𝑋𝑡−1 + 𝜑2𝑋𝑡−2 + ⋯+ 𝜑𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + 𝜃2𝜀𝑡−2 + ⋯+ 𝜃𝜌𝜀𝑡−𝜌 (17) 
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On μ és la mitjana de la sèrie, on φ són els paràmetres del model AR(p), θρ són els paràmetres del model 

MA(q) i εt és la variable aleatòria. 

En el model ARMA(p,q) la variable μ queda en funció dels valor dels anys anteriors i dels errors que han 

comés. Perquè les estimacions amb aquesta metodologia siguin propietats correctes, és necessari que 

la sèrie d’estudi sigui de caràcter estacionari. 

ARiMA (ρ,d,q) 

El model autoregressiu integrat per mitjanes mòbils o ARiMA ( del anglès “autoregressive integrated 

moving average”) 27 és un dels models dinàmics de les series temporals. Aquesta metodologia és 

només aplicable a les sèries que siguin estacionàries, ja que s’aplica en aquelles sèries que presentin o 

pugin presenciar una tendència. Un cop s’ha ajustat la sèrie se li pot aplicar un model ARMA (p,q) 

normal, ja que la sèrie simplement ha sigut diferenciada per poder eliminar-li la tendència. 

Un model ARiMA (p,d,q) es podria definir tal com: 

 𝑌𝑡 = −(∆𝑑𝑌𝑡 − 𝑌𝑡) + 𝜇 + 𝜀𝑡 + ∑ 𝜑𝑖∆
𝑑𝑌𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑𝜃𝑖∆
𝑑𝜀𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=1

 (18) 

On d és el grau de diferenciació necessari per a convertir la senyal en estacionària, φi correspon al 

paràmetre del model AR, θi correspon al paràmetre del model MA, μ és la constant i εt és el terme 

d’error. 
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6. Anàlisi de l’impacte ambiental 

Per a la realització d’aquest Treball Final de Grau, el impacte ambiental ha sigut mínim, en el qual es 

poden tenir en compte un total de tres factors: el consum energètic del ordenador de treball, el 

transport i l’ús de fulls. 

L’impacte del consum energètic es determina a través de les emissions de CO2 produïdes per unitat 

d’energia consumida. Donat a que podem fer un càlcul estimat del consum generat, podem fer una 

comparativa utilitzant el mateix terme unitari fet servir en tot el treball. En el meu cas, tot el treball 

s’ha realitzat amb un portàtil MSI model GL62MVR 7RFX. 

L’impacte generat per el transport és superior, ja que alguns dies el treball s’ha realitzat des de la 

universitat, i el desplaçament des de casa fins a la universitat genera emissions de CO2. En el meu cas, 

el medi de transport és una BMW k75 del any 1993, amb un consum aproximat de 7,2 litres als 100 

km. Tenint en compte que des de la universitat fins a casa hi han 30 km de separació ( 15 km d’anada 

i 15 km de tornada) i s’han realitzat aproximadament 55 dies de treball a la universitat, s’han recorregut 

un total de 1.650 km amb un consum total de 118 litres de gasolina. Si es fa la transformació de que 

per cada litre consumit es generen 2,196 kg CO2 44, l’impacte en el transport de la realització del treball 

ha sigut de 259,128 kg CO2. 

En quan al paper utilitzat, entre estudis previs, apunts, càlculs, reunions, s’han gastat aproximadament 

uns 30 fulls. 
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7. Conclusions 

Al llarg d’aquest treball s’ha volgut fer prendre consciència de la importància que té el canvi climàtic 

pel planeta terra, fent una introducció del que implica pel planeta i pels seus habitants les condicions 

actuals d’emissions de gasos i mostrar, gràcies als escenaris de futur, cap a quin camí es dirigeix si 

seguim amb les mateixes condicions. En la segona part del document, s’han mostrat les diferents 

variants existents per a la creació d’escenaris de futur. 

Les deduccions, comparatives i conclusions a las que s’ha arribat al llarg del desenvolupament del 

document s’han anat exposant al concloure cada metodologia estudiada, però en caràcter general, es 

pot veure que s’han de tenir en compte altres factors (com per exemple fer el estudi país per país per 

veure com evoluciona cada un) per generar escenaris BAU correctament. Les metodologies escollides 

per l’estudi han estat les generalitzades quan es pretén fer estudis d’extrapolació en estadística i en 

àmbits comercials, com els pronòstics de ventes. 

El projecte serveix com una introducció i una base a la anàlisis de dades i com desenvolupar-les 

utilitzant metodologies de baixa complexitat, treball el qual pot ser millorat i complementat si és fa un 

estudi dividit per regions o s’utilitzen metodologies més complexes com ARMA i ARIMA esmentats en 

apartats anteriors. 

En fer la comparativa de les metodologies estudiades amb la oficial utilitzant la metodologia del 

MESSAGE, com s’ha explicat en el apartat 4, aquesta metodologia observa país per país tots els àmbits 

que poden afectar al canvi climàtic, fet pel qual cap de les nostres prediccions de futur acaba d’apropar-

se del tot a la forma que genera, la qual és un estudi molt més precís que els utilitzats. 
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8. Pressupost 

En aquest apartat, s’exposarà el pressupost aproximat relatiu als costos relacionats en la producció 

d’aquest treball. Aquests pressupost es dividirà en 3 apartats: els costos procedents al treball 

d’enginyeria, els costos del material necessari i els costos de transport i serveis. 

 

Treball d’enginyeria Hores dedicades (h) Preu (€/h) Total (€) 

Estudi Previ 60 10 600 

Investigació i conferències 15 10 150 

Apartat tècnic 180 35 6.300 

Elaboració de la memòria 294 35 10.290 

Reunions de seguiment 15 10 150 

                                                       Subtotal   17.490 

  IVA 21% 21.163 

Els preus s’han comptabilitzat en funció de la feina, la part d’estudi previ i investigació a preu de becari (10 €/h) i la part tècnica a preu d’enginyer 

junior (35 €/h). 

Costos de material Mesos Preu (€/mes) Total (€) 

MSI GL62MVR 7RFX - - 982 

MatLab R2019a 4 66,67 266,68 

Microsoft Office 365 6 7 42 

                                                       Subtotal   1.290,68 
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Costos de transport i serveis Litres consumits (l) Preu (€/l) Total (€) 

BMW K75 118 1.354 159,77 

Conferències - - 18 

                                                       Subtotal   177,77 

 

Aplicarem el preu de la gasolina a dia 23/04/2019 com a preu genèric en tots els mesos del treball. 

Pressupost totals 

Treball d’enginyeria 21.163 € 

Costos de material 1.290,68 € 

Costos de transport i serveis 177,77 € 

Total 22.631,35 € 

 

El pressupost  final del treball, tenint en compte tots els costos associats en aquests mesos de treball, 

es de 22.631,35 €. 

 





Anàlisis de metodologies per a la realització d’escenaris BAU   

  75 

9. Referències i bibliografia 

1. Brohan, P., Kennedy, J. J., Harris, I., Tett, S. F. B. & Jones, P. D. Uncertainty estimates in regional 
and global observed temperature changes: A new data set from 1850. J. Geophys. Res. 111, 
D12106 (2006). 

2. Xercavins, J. & Alcaraz, O. Ciència de l’escalfament global i del CC. (2016). 

3. Global Warming Facts | What is the Greenhouse Effect?What is the Greenhouse Effect? 
Available at: https://globalwarming-facts.info/greenhouse-effect/. (Accessed: 21st April 2019) 

4. Marcos, M. & Amores, A. Quantifying anthropogenic and natural contributions to thermosteric 
sea level rise. Geophys. Res. Lett. 41, 2502–2507 (2014). 

5. Rodó, X. & Rodríguez-Arias, M. A4. El forçament antropogènic i els canvis en el clima. 
researchgate.net 

6. Wikipedia. Cambio Climático. s.f. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_climático.  

7. AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 — IPCC. Available at: 
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/. (Accessed: 21st April 2019) 

8. Stern, N. Preface. in The Economics of Climate Change ix–x (Cambridge University Press, 2007). 
doi:10.1017/CBO9780511817434.001 

9. Naciones Unidas. FCCC/CP/2016/2. (2016). 

10. Xercavins, J. & Alcaraz, O. UNFCCC. (2016). 

11. Xercavins, J. & Alcaraz, O. El IPCC, el AR5, y el presente y el futuro. Assignatura de Canvi climàtic. 

12. Boyd, R., Turner, J. & Ward, B. Intended nationally determined contributions: what are the 
implications for greenhouse gas emissions in 2030? (2015). 

13. CCAP, C. for C. A. P. Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC). (2016). 

14. Trigo Puchol, A. Estudi i projecció d’escenaris futurs d’emissions a partir del vector energètic. 
(2017). 

15. Wikipedia. Identidad de Kaya. s.f. Available at: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_Kaya.  

16. Gutman, V. & Gutman, Á. Emisiones energéticas e Identidad de KAYA: Nota metodológica. 
(2017). 

17. Argilés Mor, G. Escenaris de futur de les emissions mundials en base a l’anàlisi dels factors 
conductors d’aquestes. (2017). 



  Memòria 

76   

18. OECD. NEW INTERNATIONAL COMPARISONS OF GDP AND CONSUMPTION BASED ON 
PURCHASING POWER PARITIES FOR THE YEAR 2011. (2013). 

19. UNDESA. Sustainable Development Scenarios for Rio + 20. (2013). 

20. Fei, T. & Shuang-Qing, X. Definition of Business as Usual and Its Impacts on Assessment of 
Mitigation Efforts. Adv. Clim. Chang. Res. 3, 212–219 (2013). 

21. Juan, J. & Blanch, F. 5. Escenario mundial BaU de emisiones netas. 

22. Cuhls, K. From forecasting to foresight processes - New participative foresight activities in 
Germany. J. Forecast. 22, 93–111 (2003). 

23. Alsan, A. & Atilla Oner, M. An integrated view of foresight:integratedforesight management 
model. 

24. Toro Vidiella, E. Estudi i Anàlisis del vector energètic d’Hondures i escenaris d’emissions futures. 
(2019). 

25. U.S. Global Change Research Program. Global climate change impacts in the United States : a 
state of knowledge report. (Cambridge University Press, 2009). 

26. Escoto Castillo, A., Sánchez Peña, L. & Gachuz Delgado, S. Trayectorias Socioeconómicas 
Compartidas (SSP): nuevas maneras de comprender el cambio climático y social / Shared 
Socioeconomic Pathways (SSP): New ways to assess climate and social change. (2017). 
doi:10.24201/edu.v32i3.1684 

27. Garzón Àngel, M. Disseny d’un model per l’estimació del consum elèctric i la seva 
implementació en R. (2018). 

28. Mauricio, J. A. Análisis de Series Temporales. 

29. IEA. Statistics | World - Total Primary Energy Supply (TPES) by source (chart). Available at: 
https://www.iea.org/. (Accessed: 12th February 2019) 

30. UNDESA. UN DESA | United Nations Department of Economic and Social Affairs |. Available at: 
https://www.un.org/development/desa/en/. (Accessed: 18th February 2019) 

31. IIASA. RCP Database. Available at: http://www.iiasa.ac.at/web-
apps/tnt/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=compare. (Accessed: 23rd February 2019) 

32. Sullivan, P., Krey, V., Reviews, K. R.-E. S. & 2013,  undefined. Impacts of considering electric 
sector variability and reliability in the MESSAGE model. Elsevier 

33. World Population Growth 1750-2100. (Our World in Data). 

34. Seber, G. & Lee, A. Linear regression analysis. (2012). 

35. Villa-Ochoa, J., Jaramillo, C. & Esteban, P. Aspectos emergentes en la comprensión de la tasa de 
variación. (2011). 



Anàlisis de metodologies per a la realització d’escenaris BAU   

  77 

36. Armstrong, J. S. Forecasting by Extrapolation: Conclusions from 25 Years of Research. Interfaces 
(Providence). 14, 52–66 (1984). 

37. Koehler, A., Snyder, R., Forecasting, J. O.-I. J. of & 2001,  undefined. Forecasting models and 
prediction intervals for the multiplicative Holt–Winters method. Elsevier 

38. Paloheimo, J. E. Studies on Estimation of Mortalities: I. Comparison of a Method Described by 
Beverton and Holt and a New Linear Formula. J. Fish. Res. Board Canada 18, 645–662 (1961). 

39. Excel Solver Online Help | solver. Available at: https://www.solver.com/excel-solver-online-
help. (Accessed: 21st March 2019) 

40. PennState, E. C. of S. Regressions Methods. Autoregressive Models | STAT 501. Available at: 
https://newonlinecourses.science.psu.edu/stat501/node/358/. (Accessed: 2nd April 2019) 

41. Linear regression analysis in Excel. Available at: https://www.ablebits.com/office-addins-
blog/2018/08/01/linear-regression-analysis-excel/. (Accessed: 3rd April 2019) 

42. Econometric Modeler App Overview - MATLAB &amp; Simulink - MathWorks España. Available 
at: https://es.mathworks.com/help/econ/econometric-modeler-overview.html. (Accessed: 
4th April 2019) 

43. PennState, E. C. of S. Applied Time Series Analysis. Moving Average Models (MA models) | STAT 
510. Available at: https://newonlinecourses.science.psu.edu/stat510/node/48/. (Accessed: 5th 
April 2019) 

44. IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia, G. de E. IDAE - Consum i emissions 
de CO2 dels vehicles. Available at: http://coches.idae.es/. (Accessed: 23rd April 2019) 





Anàlisis de metodologies per a la realització d’escenaris BAU   

  79 

10. Annexes 

- Annex I – Anàlisis dels històrics. 

o Balanç Energètic. 

o Emissions CO2, població, PIB. 

o Indicadors. 

- Annex II – Metodologies. 

o Indicadors. 

o BAU 1 – Regressió Lineal. 

o BAU 2 – Taxa de Variació. 

o BAU 3 – Holt. 

o BAU 4 – AR. 

o BAU 5 – MA. 

- Annex III – Metodologies amb RCP8.5. 

o Indicadors. 

o BAU 1 – Regressió Lineal. 

o BAU 2 – Taxa de Variació. 

o BAU 3 – Holt. 

o BAU 4 – AR. 

o BAU 5 – MA. 

 


