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3. 

no retorn 

3.1. Efectes del canvi climàtic: la disminució de conreus, 

 

Any rere any, els impactes negatius del canvi 

i esforços realitzats pels països durant els 

darrers anys, amb 

de segle, cosa que dificulta l'objectiu de 

l'Acord de París de limitar l'escalfament global 

per sota dels 1,5°C el 2100. La temperatura ja 

ha augmentat 1,2ºC de mitjana i, si els països 

es limiten únicament a seguir les polítiques 

escalfament global del voltant de 2,5°C al llarg 
35.  

ecosistemes es veuran cada cop més afectats 

a mesura que la tendència d'escalfament continuï i augmentin els desastres naturals derivats del 

cat per l'Organització Meteorològica Mundial (OMM)36 

 

• 

 el 

doble respecte a la resta de regions del planeta en els darrers 30 anys. Un estudi de The 

Lancet quantifica que les morts per calor extrema entre 2017 i 2021 van augmentar un 

68% respecte al període de 2001 a 2004.37 cta els 

mars, molt concretament el Mediterrani. 

 

35 UNEP (2022): Emissions Gap Report 2022. 
36 World Meteorological Organization (2022): The State of the Climate in Europe report. 
37 The Lancet (2022): The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the 
mercy of fossil fuels. 

«Ens dirigim cap a l'infern 
climàtic amb el peu a 
l'accelerador [...] Les emissions 
de gasos amb efecte 
d'hivernacle creixen, les 
temperatures globals 
augmenten, i el nostre planeta 
s'acosta ràpidament a punts 
d'inflexió que faran que el caos 
climàtic sigui irreversible.» 

 

 

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://public.wmo.int/en/media/press-release/temperatures-europe-increase-more-twice-global-average
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01540-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01540-9/fulltext
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• 

habituals experimentades a l'Europa central i oriental, es consideren insuficients per a 

compensar els dèficits dels tres anys anteriors. A la Península Ibèrica i als Alps el 2021 va 

canvis dràstics en les precipitacions, molt més intenses al nord i molt més escasses al 

sud, que provocaran grans sequeres. 

• Desglaç: el setembre de 2021 es va registrar la dada més baixa, respecte al mateix mes 

mitjana entre 1981 i 2010). 

• Successos extrems: a causa de fenòmens meteorològics extrems com temporals o 

onades de calor, es van registrar centenars de víctimes mortals. Aproximadament 

510.000 persones es van veure afectades a causa de fenòmens meteorològics extrems i 

es van causar danys econòmics superiors als 50.000 milions de dòlars. 

• Incendis: la sequera i les altes temperatures van provocar un increment dels incendis 

forestals a l'estiu, especialment a Turquia, Itàlia i Grècia. 

Aquesta tendència és generalitzada arreu del món, i la freqüència de desastres naturals no 

gura 10, i les previsions és que 

aquests episodis continuïn creixent. 

Figura 10. Freqüència dels desastres naturals al món (1980-2021) 

Font: FMI. Climate change dashboard 

Es calcula que hi ha 1.600 milions 

l'Àsia i l'Orient Mitjà, i l'Àfrica 

central, oriental i el Sahel), nombre que es doblarà el 

suposin un perill de mortalitat 15 vegades més elevat que a la resta de països, ja que 
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ualtat, els alts nivells de pobresa i la fragilitat dels estats fan 
38. 

els dies de calor extrema, 98 milions més de persones van passar de patir inseguretat alimentària 

 

experimentant la pitjor sequera dels darrers 40 anys. Segons dades de la FAO39, els fenòmens 

meteorològics extrems són en gran part responsables de la disminució de la producció de 

cereals, que es preveu que es redueixi un 1,4% el 2022 respecte a la mitjana dels 5 anys 

anteriors.  

40, la sequera 

global ha reduït substancialment la producció d'alguns cultius bàsics i també d'altres de 

subsidiaris, com el de l'oliva. La Unió Europea preveu que els rendiments per a les collites de 

blat de moro, soja i gira-sol siguin els més afectats, amb reduccions del 16%, 15% i 12%, 

ia amb Ucraïna (vegeu el capítol 5). 

El canvi climàtic també està agreujant la crisi hídrica que afronta el planeta, amb un 40% del total 

reserves hídriques, cosa que ha deixat els rius, llacs i embassament en nivells mínims. Es preveu 

tima que 

de manca d'aigua.41  

Així mateix, les temperatures extremes, juntament amb la falta de precipitacions, estan afectant 

 

la pitjor sequera dels últims 60 anys, que va deixar pràcticament sense aigua la conca del Iangtsé, 

el tercer riu més gran del món i el principal de la Xina. La manca de cabal va reduir la producció 

Toyota i de la taiwanesa Foxconn, el principal fabricant de productes d'Apple42.  

 

38 Future Earth, The Earth League, WCRP (2022). 10 New Insights in Climate Science 2022. 
39 FAO (2022): Crop Prospects and Food Situation  Quarterly Global Report No. 3. 
40 European Drought Observatory (2022): Drought in Europe - August 2022. 
41 WWF (2022):  water scarcity by 2050. 
42 Rodríguez, D. (2022): Les tres plagues de l'economia xinesa: covid, crisi immobiliària i, ara, sequera. Edició impresa 
del diari ARA. 

https://zenodo.org/record/7228926#.Y3Nv6nbMI2w
https://www.fao.org/3/cc2300en/cc2300en.pdf
https://www.fao.org/3/cc2300en/cc2300en.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://wwf.panda.org/wwf_news/?6214416/17-of-Europes-population-faces-high-risk-of-water-scarcity-by-2050
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dels vaixells fins a una tercera part de la seva capacitat, cosa que va afectar greument la seva 

economia, en ser un mitjà clau per al transport de mercaderies, especialment de matèries 

més acusada. 

A 

2022, tres centrals elèctriques (Tricastin, Golfech i Saint-Alban) van veure aturada la seva activitat, 

fet que es va sumar a una reducció de la producció de les centrals nuclears a causa de les 

elevades temperatures dels rius francesos, que impossibilitava la utilització de la seva aigua per 

sud-oest de França a cau

reactors nuclears situats a la ribera del riu Roine. 

De la mateixa manera, la falta de pluges està provocant una dràstica caiguda de la producció 

e Red Eléctrica Española (REE) indiquen que del 

 

acordades per a reduir els impacte

energia a finals de segle, cosa que suposa un risc molt elevat en el sector energètic de la regió.43 

El canvi climàtic també té un impacte rellevant sobre la intensitat dels vents. 

registrar les velocitats de vent més baixes dels últims 40 anys en zones del nord-oest i centre 

Per exemple, a la Gran Bretanya, Alemanya i Dinamarca només es va utilitzar un 14% de la 

capacitat eòlica instal·lada entre el juliol i el setembre, respecte a un 20-26% registrat als anys 

al mateix període del 2020, cosa que 

un augment del 25% de les emissions de CO2 44  

Segons dades del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC), en el cas que la 

temperatura global superi els 2°C, existeix una alta probabilitat que la mitjana de velocitat del 
45. 

 

43 IEA (2021): Climate Impacts on Latin American Hydropower. 
44 Forbes (2021): German Emissions From Electricity Rose 25% In First Half Of 2021 Due To The Lack Of Wind 
Power, Not Willpower. 
45 IPCC (2021): Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 

https://www.iea.org/reports/climate-impacts-on-latin-american-hydropower
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2021/07/28/german-emissions-from-electricity-rose-25-in-first-half-of-2021-due-to-the-lack-of-wind-power-not-willpower/?sh=168e55a837a2
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2021/07/28/german-emissions-from-electricity-rose-25-in-first-half-of-2021-due-to-the-lack-of-wind-power-not-willpower/?sh=168e55a837a2
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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tic 

 

 

3.2. Emissions de CO2 en màxims històrics 

Malgrat els esforços per accelerar la transició cap a una economia més verda i sostenible, la 

stibles fòssils (petroli, carbó i 

gas), desencadenants del canvi climàtic per les emissions que generen. En canvi, les energies 

renovables només representen el 8,2% del total mundial (dades de 2021).  

Figura 11. Fonts d'energia a escala global (TW h, 2000-2021) 

 

Font: Our World in Data a partir de Statistical Review of World Energy, de BP 
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sortida de la crisi de la COVID-19 ha provocat que les 

emissions contaminants relacionades amb la 

2021. La previsió per a 2022 és que les emissions 

mundials de diòxid de carboni a causa dels 

rècord per segon any consecutiu després que el 

2021 creixessin un 6%.46 Les polítiques actuals no 

són suficients per a controlar les emissions globals, 

que podrien arribar a incrementar-se un 13,7% de 

nivells actuals necessària per a assolir els objectius de l'Acord de París.  

en 2,4°C per a finals de segle. Els escenaris més optimistes apunten que l'augment podria ser 

te  

 

46 IEA (2022): Defying expectations, CO2 emissions from global fossil fuel combustion are set to grow in 2022 by 
. 

«Els governs estan 
redoblant l'aposta pels 
combustibles fòssils, cosa 
que fa que l'acció climàtica 
estigui quedant relegada». 

Climate Action Tracker 

https://www.iea.org/news/defying-expectations-co2-emissions-from-global-fossil-fuel-combustion-are-set-to-grow-in-2022-by-only-a-fraction-of-last-year-s-big-increase?utm_content=buffer86433&utm_medium=social&utm_source=twitter-ieabirol&utm_campaign=buffer
https://www.iea.org/news/defying-expectations-co2-emissions-from-global-fossil-fuel-combustion-are-set-to-grow-in-2022-by-only-a-fraction-of-last-year-s-big-increase?utm_content=buffer86433&utm_medium=social&utm_source=twitter-ieabirol&utm_campaign=buffer
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Figura 12
adoptades 

 

Font: Climate Action Tracker, 2022 

Segons la UNEP, les emissions 

un 45% respecte a les actuals projeccions per a aconseguir els límits acordats el 2010. El 2020, 

-27, Indonèsia, Rússia i el Brasil) 

van suposar el 55% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Col·lectivament, els 

fa a les emissions de CO2 per càpita, els Estats Units emeten 14 tones per càpita, seguits de 

Rússia amb 13 tones i de la Xina amb 9,7. La mitjana de la UE se situa en les 7,2 tones per 

càpita.  



9 
Anàlisi de riscos i tendències globals 2023                    

Figura 13  

 

Font: UNEP 

e la Comissió de Transicions Energètiques47 quantifica que de cara a l'any 2030, 

₂ en 22 gigatones, de les quals només un 40% 

es contempla dins dels compromisos pactats pels països.  

contaminats respecte als països de menors ingressos, a causa de la complexitat que suposa per 

a aquests últims, ja que els seus recursos són molt limitats. Tot i que tots els països haurien 

les economies avançades i la Xina han de prendre la davantera, ja que aquest fet permetria 

augmentar el progrés tecnològic i reduir els costos de mitigació del canvi climàtic a tot el món.  

 

3.3. Polítiques per a fer front al canvi climàtic: la necessitat 

 

La crisi climàtica suposa un repte global que només es pot combatre mitjançant una política 

global coordinada. És necessari implementar i enfortir mesures de política climàtica, com el dret 

 

47 Energy Transitions Commission (2022): Degree of Urgency: Accelerating Actions to Keep 1.5°C on the Table. 

https://www.energy-transitions.org/publications/degree-of-urgency/
https://www.energy-transitions.org/publications/degree-of-urgency/
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per a transformar els sistemes energètics actuals. Per a aconseguir-ho, és imprescindible una 

resposta global que desenvolupi polítiques dirigides al sector financer per a impulsar les 

inversions cap a països emergents i en vies de desenvolupament, i que garanteixin que els fluxos 

de capital estiguin alineats amb els objectius de l'Acord de París. 

Les nacions més pobres i poblades, com l'Índia, han subratllat la necessitat de suport financer 

per a limitar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. El finançament climàtic no només 

és necessari degut a les seves limitacions econòmiques, sinó també per la major vulnerabilitat 

que té respecte a perills climàtics per la seva ubicació geogràfica. 

Per a aconseguir la transformació necessària als països emergents i en desenvolupament, cal 

que es produeixi una acceleració de la inversió, mitjançant un augment del finançament privat 

extern, una major implicació per part dels bancs de desenvolupament multilaterals i un major 

finançament concessional per part dels països d'alts ingressos. En aquest context, els països 
48; si això no es compleix, els països en desenvolupament 

produir energia. 

Tot i que hi ha més de 80 països que han legislat o contemplen fer-ho per ser climàticament 

neutres49  

Els Estats Units s'han compromès a reduir les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 

un 52% per sota dels nivells de 2005 per al 2030, i a eliminar-les totalment per al 2050. Per 

aconseguir-

el suport a les energies netes mobilitzant 370.000 milions de dòlars en 10 anys per a incentivar-

les. 

Pel que fa a la Xina, tot i ser el país més contaminant del món, és líder indiscutible en el 

desplegament 

50 El país ha acordat reduir 

ació amb els 

nivells del 2005, i per a 2060 preveu esdevenir «neutral en carboni».  

2 han augmentat en un 6% el 2022 a causa de 

 energètica 

 

 

48 Wolf, M. (2022): Delay only makes climate action more urgent. Financial Times. 
49  
50 IEA (2022): Renewable Electricity. 

https://www.ft.com/content/5198e3ba-997f-4db5-8310-3a68ae91d9f2
https://www.iea.org/reports/renewable-electricity
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2  

Un 

descarbonització i aposta per les energies verdes. El 2019 va presentar el Pacte Verd Europeu, 

cara a 2050. Inicialment, es preveia reduir les emissions de CO2 en un 40% respecte als nivells 

de 1990, objectiu que es va ampliar fins al 55% el 2021 i al 57% el 202251. El Fit for 55, presentat 

el 2021, és la bateria de propostes legislatives en matèria de clima, energia, ús del sòl, transport 

i fiscalitat per a asollir aquesta reducció del 57% de les emissions de cara a 2030. El REPowerEU 

(vegeu l'apartat 4.5) 

 

-

convertit en la principal font energètica renovable per davant de la hidroelèctrica.  

Figura 14. Generació d'energia renovable segons la font a la UE-27 (TWh, 2000-2021) 

 

Font: Our World in Data a partir de dades d'Ember i de Statistical Review of World Energy, de BP  

A finals de 2022 i en el marc del Fit for 55, els estats europeus van posar-

la venda de cotxes de gasolina i dièsel a partir del 2035, i s'ha fixat en el període de transició un 

objectiu de reducció d'emissions del 55% de cara a 2030 per a vehicles nous i del 50% per a 

furgonetes noves (respecte a nivells de 2021). Amb aquesta nova llei es preté impulsar el 

desplegament dels vehicles elèctrics. 

 

51 Parlament Europeu (2022): Fit for 55: Deal on carbon sinks goal will increase EU 2030 climate target. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_es
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
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en 

Frontera, que 

arribar a un acord a mitjans de desembre de 2022 per implementar-lo de manera simplificada a 

partir de l  (només s'aplicaran les obligacions d'informació, amb l'objectiu de 

recopilar dades). 

productes importats a la UE, amb la voluntat que els productors de països no pertanyents a la 

UE ecologitzin els seus processos de producció o, en cas de no fer-ho, paguin una taxa. Això 

permetrà una acceptació més elevada de les energies renovables en el sector industrial europeu, 

que podrà jugar en igualtat de condicions amb rivals més contaminants (ja ho fan a la UE 

mitjançant el pagament 

EUA o el Japó. 

nstrument que té 

com a objectiu reduir les emissions mitjançant el pagament per emetre CO2 . Actualment els drets 

cobreixen el 40% de les emissions a la UE i afecten les activitats de les centrals tèrmiques, la 

cogeneració, les refineries, la siderúrgia, l

comercial. La voluntat és ampliar-

un context difícil per a la indústria europea, donats els alts preus dels combustibles fòssils. 

Per últim, la UE ha reaccionat a la iniciativa Inflation Reduction Act dels Estats Units, que entre 

ix les empreses nord-

donar lloc a represàlies, i ha demanat que es modifiquin nou de les disposicions de la legislació, 

que restringeixen les subvencions i els crèdits fiscals als productes fabricats als EUA. Els 

incentius afecten la fabricació i inversió en panells solars, turbines eòliques i hidrogen net. La 

voluntat de la Comissió Europea és que els Estats Units donin el mateix tractament de les 

empreses estatunidenques a les europees52. 

 

 

 

 

 

 

52 Bounds, A. (2022): EU accuses US of breaking WTO rules with green energy incentives. Financial Times. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/15/by-the-numbers-the-inflation-reduction-act/
https://www.ft.com/content/de1ec769-a76c-474a-927c-b7e5aeff7d9e
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El fracàs de la COP27  

La cimera sobre el canvi climàtic celebrada a Sharm al-

Sheikh (Egipte) el novembre de 2022 va acabar en 

fracàs, malgrat alguns dels acords assolits. Aquesta 

última cimera, que estava orientada a la implementació 

de les iniciatives pactade

manifest que els compromisos climàtics globals estan 

sent insuficients.  

compromisos per a reduir més ràpidament les 

COP26 de mantenir les temperatures en els 1,5ºC sigui 

cada vegada més complicat. 

el Regne Unit van 

i no només incloure el carbó, l'Aràbia Saudita i Rússia es van negar a adherir-se a aquesta 

proposta.  

 

-los pels impactes climàtics creixents que 

rellevància, no es va especificar ni la quantitat ni les normes per seguir degut a la divergència de 

posicions entre governs, cosa que en complica la implementació a curt termini. 

 

3.4. Emergència climàtica a Catalunya 

 

anomalia que superava els +1,4°C de mitjana anual respecte del període de referència de 1961 

a 1990. A més, es va triplicar el nombre de dies càlids respecte a principis del segle XX, amb la 
53 

 

53 Servei Meteorològic de Catalunya (2022): Butlletí climàtic anual (2021). 

«El nostre planeta encara 
es troba en la sala 

reduir dràsticament les 
emissions, i aquest és un 
problema que aquesta 
COP no ha abordat». 

Antonio Guterres, secretari general 
 

 

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/butlleti-anual/
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/butlleti-anual/
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Figura 15. Anomalia de la temperatura mitjana anual a Catalunya (1950-2021) 

 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

temperatures i les onades de calor experimentades, més primerenques i persistents respecte als 

anys anteriors. En àrees del Pirineu, el Prepirineu, la Depressió Central i els dos extrems del litoral 

s càlid registrat fins al 

en zones elevades.54 

Especialment dures van ser les nits als centres urbans: a Barcelona, es va arribar als cinc mesos 

de nits tropicals (temperatures que no baixen dels 20ºC), segons les dades de l'estació 

meteorològica del Raval. Les nits tòrrides (temperatures mínimes iguals o superiors als 25ºC) es 

atori 

Fabra, es van enfilar fins a les 76 nits, una xifra extremadament alta respecte al període de 1914 

a 1980, quan les nits tropicals se situaven al voltant de 20 a l'any. També va augmentar el nombre 

de dies càlids, amb temperatures màximes iguals o su

el valor més alt de la sèrie històrica. A més, durant 149 dies es van registrar temperatures 

119 dies.55  

Les elevades temperatures també fan que augmentin els incendis. Van ser molt intensos el 2022, 

sobretot durant els mesos de juny i juliol, amb focs forestals com el del Pont de Vilomara (Bages), 

que va calcinar 1.743 hectàrees. Les característiques del territori català, on els boscos 

 

54 Generalitat de Catalunya (2022): L'estiu més càlid registrat a Catalunya. 
55 Gómez, N. (2022): Cinc mesos amb nits tropicals a Barcelona, un fet excepcional. CCMA. 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/436822/l-estiu-mes-calid-registrat-a-catalunya
https://www.ccma.cat/el-temps/cinc-mesos-de-nits-tropicals-a-barcelona-un-fet-excepcional/noticia/3190612/
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56 

Meteorològic de Catalunya, està augmentant a un ritme de 0,3ºC per decenni en els primers 20 

metres de profunditat en el perío

57. A 

més, el nivell del mar continua creixent, a un ritme de 3,1 cm per decenni des dels últims 30 

anys, i ja afecta poblacions del sud de Catalunya quan hi ha temporals. 

. Les 

gorgònies, els mol·luscos o les algues calcàries. Un exemple destacable és la mort massiva 

és, els científics alerten 

 

 

Les altes temperatures van estar acompanyades de manca de pluges a tot el territori. Entre el 

ficit de pluges. 

Les baixes precipitacions van fer que els embassaments de les conques internes catalanes 

citat) i arribessin al 39,2% de la 

 

El descens del nivell dels embassaments també afecta el rendiment de les centrals 

hidroelèctriques catalanes, que han vist reduïda la seva producció i, en els pitjors dels casos, 

e la seva capacitat, 

estrepitosament el 2022, fet que obliga a recórrer a combustibles fòssils, justament quan més 

 

Com a conseqüència de la sequera, l'excepcional estrès hídric i tèrmic també està afectant 

directament el sector agrícola, que ja ha patit una disminució de la producció d'alguns cultius 

a calorada de 

la mitjana dels darrers 5 anys.  

 

56 El Periódico (2022): . 
57 Servei Meteorològic de Catalunya (2021): . 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221014/incendis-forestals-catalunya-nivell-risc-pla-alfa-77261831
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/tendencia-climatica/tendencia-de-laigua-del-mar/
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Un ritme de descarbonització insuficient 

Pel que fa a les emissions de carboni, Catalunya és una de les principals CA emissores de CO2 

segona comunitat autònoma amb majors emissions registrades entre els anys 1990 i 2020, amb 

un percentatge del 13% del total, només superada per Andalusia, que representa un 15% del 
58

2 van augmentar gairebé un 10% 

interanual el 2021, fins a les 233,65 milions de tones, principalment degut al relaxament de les 

mesures restrictives imposades el 2020 a causa de la pandèmia de la COVID-1959. 

Catalunya ha revisat el seu objectiu de reducció de les emissions amb efecte d'hivernacle fins al 

legislatives per a reduir les emissions totals com a mínim un 55% de cara a 2030 (Fit for 55). De 

moment, Catalunya ha aconseguit reduir moderadament les seves emissions per càpita entre el 

1990 (6,4 tones de CO2) i el 2019 (5,8 tones de CO2), però el ritme de descarbonització ha estat 

força limitat en comparació amb el de la Unió Europea, on les emissions per càpita es van reduir 

de les 12,2 tones de CO2 fins a les 8,2 tones de CO2 durant el mateix període60. Per tant, 

complir amb els compromisos pactats i aplicar 

polítiques transformadores per a accelerar el descens de les emissions (vegeu l'apartat 4.7) 

Malgrat els reptes econòmics recents, les empreses catalanes mostren un elevat grau de 

conscienciació respecte al seu impacte al planeta i en la societat. Segons el Pols empresarial 

sobre la sostenibilitat, un 89% dels directius de les empreses catalanes enquestades han definit 

o preveuen definir plans de transició per a aconseguir la neutralitat climàtica, i el 100% de les 

empreses ja han definit o preveuen definir una estratègia en matèria de sostenibilitat.61  

 

58 Observatorio de la Sostenibilidad (2022): Radiografía de la emisiones de CO2 por CCAA. 
59 Our World in Data (2022): CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. 
60 Cambra de Comerç de Barcelona (2022): La Cambra de Barcelona demana una inversió a Catalunya de 59.024 

. 
61 La Vanguardia (2022): La empresa responde a los retos ambientales. 

https://www.observatoriosostenibilidad.com/2022/01/16/radiografia-de-la-emisiones-de-co2-por-ccaa/
https://ourworldindata.org/co2/country/spain#citation
https://premsa.cambrabcn.org/content/la-cambra-de-barcelona-demana-una-inversio-a-catalunya-de-59-024-me-en-energies-renovables-entre-el-2022-i-el-2050-per-construir-un-pais-lliure-demissions/
https://premsa.cambrabcn.org/content/la-cambra-de-barcelona-demana-una-inversio-a-catalunya-de-59-024-me-en-energies-renovables-entre-el-2022-i-el-2050-per-construir-un-pais-lliure-demissions/
https://www.lavanguardia.com/economia/management/20221016/8568547/empresa-responde-retos-ambientales-sostenibilidad-esg-pulso-empresarial-kpmg.html

