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Resum 
El present treball ha estat desenvolupat pel Grup sobre Governament 
del Canvi Climàtic de la UPC (GGCC), que és un subgrup del Grup de 
recerca en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme. 
Aquest estudi pretén analitzar els països de la conca Mediterrània per 
veure si estan o no en línia amb l’objectiu de l’1.5 °C pres a l’Acord de 
París. Per fer-ho s’han comparat les emissions acumulades de les actuals 
Contribucions Determinades a Nivell Nacional (NDCs) dels països fins 
al 2030, amb el resultat obtingut del repartiment de les emissions 
acumulades de gasos d’efecte hivernacle compatible amb l’escenari de 
mitigació global dels 1.5 ° C, entre 2018 i 2100. El càlcul del repartiment 
de les emissions acumulades s’ha fet amb el Model de Justícia Climàtica 
desenvolupat pel GGCC. 
De l’anàlisi fet es conclou que el compromís del conjunt de països de la 
conca Mediterrània no està en línia amb l’objectiu de l’1.5 °C, ja que a 
l’any 2030 s’haurà emès el 77% del pressupost d’emissions que estaria 
disponible fins 2100. 

Abstract 
The present work has been developed by the UPC Group on the 
Governance of  Climate Change (GGCC), which is a subgroup of  the 
Research Group on Sustainability, Technology and Humanism. 
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This study aims to analyse the countries of  the Mediterranean basin to 
see if  they are in line with the 1.5 ° C goal taken in the Paris Agreement. 
To do so, the cumulative emissions of  the current NDCs of  the 
countries up to 2030 have been compared, with the result obtained from 
the distribution of  the cumulative emissions of  greenhouse gases 
compatible with the global mitigation scenario of  1.5 ° C, between 2018 
and 2100. The distribution of  the cumulative emissions has been done 
with the Climate Justice Model developed by the GGCC. 
From the analysis made, it is concluded that the commitment of  the 
countries of  the Mediterranean basin is not in line with the goal of  1.5 ° 
C, since in 2030 77% of  the budget of  emissions that would be available 
until 2100 will be emitted. 

1. Introducció 
La conca de la Mediterrània constitueix una unitat geogràfica i 

climàtica que s’estén al llarg de tres continents i que és especialment 
sensible als efectes adversos del canvi climàtic, entre els quals podem 
destacar: 

• L’augment de la temperatura anual mitjana en superfície, la qual és 
superior a l’augment observat a nivell global, ja s’han superat els 1.4 °C 
respecte a la temperatura del període preindustrial (1880-1899).  

• L’augment en la freqüència de les onades de calor. 

• L’augment en la intensitat i freqüència de les sequeres. 

Aquests efectes comporten riscos, els quals seran menors en un 
escenari de 1.5 °C que no en un escenari de 2 °C. 

Tot i tenir una tradició cultural comuna, els països de la conca 
Mediterrània presenten una important diversitat socioeconòmica. Pel que 
fa a nivell d’ingressos, només Síria està classificat pel World Bank (2000) 
com país de baixos ingressos (Low income country); Egipte, Algèria i 
Marroc son països d’ingressos mitjans baixos (Lower middle income 
countries); Albània, Bòsnia i Hercegovina, Líban, Líbia, Montenegro i 
Turquia son països d’ingressos mitjans alts (Upper middle income 
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countries); i els 10 restants, Croàcia, Xipre, France, Grècia, Israel, Italià, 
Malta, Mònaco, Eslovènia i Espanya son països d’alts ingressos (High 
income countries).  

L’Acord de París (AP) és l’acord sota el qual, a l’actualitat, es 
desenvolupa la política global contra el canvi climàtic. L’Acord deixa en 
mans dels països membres l’elaboració dels seus compromisos de 
mitigació, els quals s’anomenen Contribucions Determinades 
Nacionalment (NDC). Durant el 2020, les parts de l’AP han de 
comunicar o actualitzar els seus compromisos, i seria fonamental que ho 
fessin amb vista a assolir l’objectiu global dels 1.5 °C, i amb una visió 
d’equitat mundial. A més, és important que es pugui mesurar la justícia i 
ambició d’aquestes contribucions. 

2. Model de justícia climàtica 
Un aspecte clau a tenir en compte és com es reparteixen les futures 

emissions de gasos d’efecte hivernacle entre els països per conduir a 
assolir l’objectiu de temperatura de l’AP. Dins la literatura podem trobar 
varis models que fan aquest repartiment. Dins el GGCC hem 
desenvolupat un model, el Model de Justícia Climàtica (MCJ), que 
distribueix les emissions globals utilitzant els criteris d’igualtat i 
responsabilitat tenint en compte la diferent responsabilitat històrica de 
cada país. 

El model assigna més emissions a aquells països que històricament 
han estat per sota de la mitjana mundial i penalitza els que han estat per 
sobre. 

3. Metodologia 
S’ha utilitzat el Model de Justícia Climàtica (MCJ) per determinar les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHG) acumulades per al període 
2018-2100 que correspondrien a cada un dels països estudiats, 
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compatibles amb el compliment d’un escenari d’increment de la 
temperatura global de 1.5 °C respecte a la temperatura preindustrial. 

S’ha fet un buidat de totes les NDCs dels països analitzats, 
considerant els objectius de mitigació incondicional. S’han analitzat el 
compromisos per al conjunt de GHG de cada un dels països. 

El resultat del MCJ per a cada país per al període (2018-2100) es 
compara amb les emissions acumulades que implica la seva NDC en el 
període (2018-2030). 

4. Resultats 
Quan es comparen les emissions acumulades que d’acord amb les 

seves NDCs els països de la Mediterrània hauran llançat a l’atmosfera el 
2030 amb el pressupost d’emissions que el MCJ els assigna en el període 
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*Líbia no ha presentat la seva NDC i es fa una previsió en base a un escenari tendencial 

Figura 1. Emissions acumulades GHG segons les NDCs.
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(2018-2100), es constata que hi ha països que ja en 2030 sobrepassen la 
totalitat del pressupost assignat pel MCJ, mentre que n’hi ha que es 
queden per sota. 

A la Figura 1 s’observa el percentatge d’emissions acumulades que 
segons les NDCs s’hauran llançat a l’atmosfera el 2030 (barres taronja + 
vermella) respecte a les emissions assignades pel MCJ per al període 
2018-2100. La barra taronja indica el percentatge que cau dins de 
l’adjudicat i la vermella el excedit. La barra blava indica el percentatge 
que quedaria disponible als països a partir de 2030. 

La Figura 1 permet definir tres grans grups de països: 

• Països que el 2030 hauran consumit menys de el 40% del 
pressupost d’emissions que el MCJ se’ls adjudica. Entre els quals es 
troben Síria, Marroc, Egipte i Albània. Les contribucions d’aquests 
països estan en la línia de l’objectiu global de l’1.5 °C. 

• Països que el 2030 hauran esgotat entre el 40% i 100% del 
pressupost. Entre els quals trobem Croàcia, França, Xipre, Malta, 
Algèria, Líban i Tunísia.  

• Països que el 2030 hauran emès per sobre del pressupost 
d’emissions assignat pel MCJ fins a final de segle: Grècia, Itàlia, 
Eslovènia, Espanya, Bòsnia i Herzegovina, Montenegro, Israel, Turquia 
i Líbia. 

5. Conclusions 
En el seu conjunt, els països de la Mediterrània hauran consumit en 

2030 el 77% del pressupost d’emissions assignat pel MCJ. Això allunya 
els països de la conca Mediterrània de l’objectiu dels 1.5 °C, objectiu de 
gran importància per a la supervivència dels ecosistemes d’aquesta regió 
geogràfica i de l’estil de vida dels seus assentaments humans. 

El camí de recuperació econòmica post-COVID que s’emprengui a 
partir d’ara és crucial, pot convertir la reducció d’emissions global que 
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s’espera en un fet merament circumstancial o bé servir per orientar el 
futur en direcció a l’objectiu de l’1.5 °C que estableix l’Acord de París. 
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