Cimera catalana davant l’emergència
Títol de la
presentació

climàtica
Sessions preparatòries

Agents econòmics i socials

Què està passant?
Context internacional
Més que canvi climàtic, ara
ja és una emergència
climàtica, que afecta i
afectarà cada dia més tot el
Món.
Les Nacions Unides treballen des de fa
temps per contrarestar el canvi climàtic
 Conveni Marc de l’ONU sobre el Canvi
Climàtic i les Conferències de les Parts
 Protocol de Kyoto (1997)
 Acord de París (2015): Objectiu de
mantenir l'augment de la temperatura
d'aquest segle molt per sota de 2ºC i
reforçar la capacitat per afrontar els
impactes del canvi climàtic.
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L’informe especial de l’IPCC
sobre Escalfament Global
d’1,5ºC (2018) conclou que si
s’arriba a 2ºC d'augment de
temperatura s’intensificaran els
fenòmens hidrometeorològics
extrems, augmentarà el nivell
del mar i es produiran pèrdues
irreversibles d'ecosistemes. Per
evitar-ho, hem de reduir les
emissions el 45% el 2030 i el
100% el 2050.

Què està passant?
Context internacional
La Unió Europea lidera les
polítiques de mitigació i
adaptació al canvi climàtic
Acords horitzó 2030
 Reduir almenys el 40% les emissions de
GEH respecte 1990
 Incrementar l’eficiència energètica +32,5%
 Almenys el 32% del consum d'energia
procedent d'energies renovables

Visió horitzó 2050
 Reduir les emissions en un 100% respecte
els nivells de 1990

2

Cimera contra el canvi climàtic

La nova Presidenta de la Comissió
Europea, Ursula Von der Leyen,
s’ha compromès davant del
Parlament Europeu a anar més
enllà:
• Reduir les emissions un 50%, i
si pot ser un 55%, l’any 2030
• Esdevenir el primer continent
neutre en carboni el 2050

Què està passant?
Context nacional
Canvi climàtic a Catalunya
 Increment

de temperatura mitjana anual (1950-2018)
d’1,6ºC (0,25 ºC / dècada)
 Disminució de l’1,4% de la precipitació anual (5% / dècada)
Increment del nivell del mar 3,3cm per decenni
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 Recursos hídrics  Turisme

Impactes

 Biodiversitat

 Urbanisme

 Agricultura

 Gestió forestal

 Salut

 Etc.

Què està passant?
Context nacional

23% emissions totals (2005-2017)

Tendència d'emissions totals a Catalunya
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Proporció emissions segons sector (2017)
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Referents

Què està passant?
Context nacional
Objectius Catalunya
Acords horitzó 2030
 Reduir almenys el 40% de les emissions totals
 Incrementar l’eficiència energètica +27%
 50% de participació de les energies renovables en
el sistema elèctric català (al 2017 tan sols 8,5%)
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• Llei 16/2017 de canvi climàtic
• Declaració d’emergència climàtica per part
del Govern (14 de maig de 2019)

Acord horitzó 2050
 Balanç de carboni neutre
 Sistema energètic 100% renovables (Pacte
Nacional per a la Transició Energètica, 2017)

Reptes
Mitigació
Assolir el 2030 una reducció del
32% de les emissions difuses i un
51% de les subjectes a comerç de
drets d’emissió
Incrementant l’estalvi i l’eficiència energètica de les
diferents activitats.
Desenvolupant
renovables.

la

implantació

de

les

energies

A través de l’adopció de modalitats de transport més
sostenibles, incloent l’electrificació dels diferents modes.
Mitjançant l’adopció de les MTDs i l’electrificació dels
processos industrials (bomba de calor, tecnologies
elèctriques, etc.)
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Les diferents activitats
econòmiques i de
serveis han de fer un
esforç per reduir els
seus consums
energètics, incrementar
l’eficiència i adoptar
processos de producció
que impliquin menors
emissions.

Reptes
Adaptació
Fer front a un clima més càlid, més sec i amb una major
freqüència de fenòmens meteorològics extrems, així
com a l’increment del nivell del mar
 Reducció de la disponibilitat d’aigua i recursos
energètics.
 Increment dels incendis forestals.
 Efectes negatius sobre la biodiversitat i les produccions
agrícoles.
 Impactes negatius sobre les infraestructures.
 Increment del risc per inundabilitat.
 Increment dels impactes negatius sobre la salut humana
per elevades temperatures.
 Increment dels episodis de contaminació atmosfèrica.
 Canvis en la distribució geogràfica i incidència de
plagues i malalties infeccioses
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Com a conseqüència
dels efectes del canvi
climàtic, les diferents
activitats econòmiques i
de serveis hauran
d’adaptar-se a unes
condicions de producció
i demanda diferents de
les actuals.

Compromisos i iniciatives
rellevants

Segons l'Organització Internacional del
Treball, les mesures dirigides a fer més
ecològica la producció i l'ús de l'energia
generaran guanys nets en matèria
d'ocupació, en crear uns 24 milions de
llocs de treball d'aquí a 2030.

Assemblea General de les Nacions Unides +
Organització Internacional del Treball (Setembre 2019)
Climate Action for Jobs (Acció climàtica per l'ocupació)

• La iniciativa proposa un full de ruta dirigida a garantir que els llocs de treball i
el benestar de les persones estiguin al centre de la transició cap a una
economia neutral en carboni. Governs, empreses i persones poden unir-se a
les iniciatives proposades, de reducció d’emissions i de resiliència als
impactes climàtics.
Els actors del món laboral - governs, ocupadors i treballadors - tenen un paper essencial
en el desenvolupament de noves formes de treballar que salvaguardin el medi ambient
per a les generacions actuals i futures, erradiquin la pobresa i promoguin la justícia social
en promoure empreses sostenibles i crear treball decent per a tots.
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Compromisos i iniciatives
rellevants. Agents socials
European Trade Union Confederation (ETUC)
Un dels seus objectius és desenvolupar accions per combatre el canvi climàtic tot
promovent una transició justa per als treballadors

• Guia per informar als agents socials europeus sobre el que implica l'Acord de
París i les legislacions relacionades de la UE i preparar-los per exercir un
paper actiu en el disseny i l'aplicació de les estratègies nacionals de
descarbonització i en el desenvolupament de marcs de transició justa.
• Projecte de la CES Regiones industriales y políticas climáticas: Hacia una
transición justa
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Compromisos i iniciatives
rellevants. Agents socials
Vénissieux (França)

Regne Unit

 400 llocs de treball es van poder mantenir tot i el tancament

 A una regió altament industrial es va crear el Grup de

de la planta d’equips de transport gràcies a la mobilització dels

Treball de Baixes Emissions de Carboni per reunir a tots

agents socials  Es va crear una comissió de representants

els associats clau (indústries, agents socials, ONGs

d’empreses i agents socials nacionals i locals i al cap d’un any

ambientals) per desenvolupar un pla regional de transició

es va prendre la decisió de transformar la fàbrica em una

de baixes emissions (treballar per afavorir la reducció del

planta de fabricació de panells solars i es va formar de nou als

consum d’energia, invertir en tecnologies baixes en carboni

treballadors (400 de 900 feines mantingudes).

i promoure una transició justa pels treballadors).

Bulgària

Portugal

 Associació Industrial Búlgara amb les confederacions socials

 Els agents socials van involucrar-se en l’adaptació del

locals van desenvolupar un projecte per realitzar un estudi i

marc de Qualificació Nacional i el Catàleg Nacional de

identificar en 40 sectors diversos perfils vinculats a la transició

Qualificacions per crear nous estàndards de competències

ecològica, per integrar-los en les normes vigents per educació

vinculats a feines creats per l’econòmica ecològica (energia

secundària, programes universitaris i mòduls de formació

renovables, gestió ambiental, etc.) i nous mòduls de

existents.

formació curts destinats a treballadors que podran estar
influenciats per regulacions relacionades amb el clima.
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Compromisos i iniciatives
rellevants. Agents econòmics
Business Europe
• Publicació: European business views on a competitive energy & climate strategy
(2019)

CEEP (European Centre of Employers and Enterprises)
• Grups d’actuació de medi ambient, energia, aigua, transport: Estratègia de
residus, entre altres.
• Publicació on acullen les iniciatives de la Comissió Europea per mobilitzar tots els
agents europeus per limitar l’escalfament global al planeta.

European Association of Craft, Small & Medium-Sized Enterprises
• Projecte: European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK), per promoure
un ús efficient dels recursos per part de les PIMES.
• Projecte: R2PI per ressaltar models de negoci sostenibles per a economia circular
i proposar "paquets de polítiques" que admetin aquests models de negoci
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Compromisos i iniciatives
rellevants. Agents econòmics
AVAESEN (Agent econòmic d’energia, Comunitat Valenciana)
 Dona suport al Programa Climate-KIC, la principal iniciativa d’innovació en canvi climàtic a la UE.
 Partner en el projecte ECOTOUR 2014 – 2015, de gestió de l’eficiència energètica en el sector turístic

Eurelectric (Agent econòmic, elèctriques europees)
+ Solarpower Europe, UNEF; WindEurope, AEE; Institut Europeu del Coure, Associació Europea de la Bomba de
Calor Associació Europea per a vehicles elèctrics de bateria, híbrids i pila de combustible (AVERE), Aediv

 Firma acord per electrificar l’economia europea i convertir-se en el líder en la lluita contra el canvi Climàtic, i
aconseguir la descarbonització al 2050.

Convenio Colectivo Agropecuario de la Provincia de Alicante
 En l’article 18 sobre jornades especials es recull: “Treball en hivernacles. Quan la temperatura interior
excedeixi els 38º, es concedirà un descans de 10 minuts per cada hora de feina, no compensable ni en jornada
ni econòmicament.”
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Compromisos i iniciatives
rellevants. Agents socials
UGT
• Manual d’acció d’agents socials per una transició justa en l’Economia
Circular.
• Projecte “Mapa de vulnerabilidad del empleo para una Transición
Justa: análisis de sectores productivos y desarrollo de capacidades y
oportunidades en adaptación al cambio climático (MAVETJ)” (inici
2019, amb Fundación Biodiversidad)
CCOO
• Manual d’intervenció dels agents socials en el medi ambient, en
l’àmbit de les empreses, administracions públiques i centres de treball.
• La adaptación al cambio climático desde la perspectiva de la salud
pública y laboral: Promoure l'adaptació i la protecció de la salut
humana, i especialment alguns dels sectors més vulnerables al canvi
climàtic com els treballadors a l'estranger en l'agricultura, la
construcció, la gestió forestal, etc.
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Compromisos i iniciatives
rellevants. Agents econòmics
Foment del Treball Nacional
• Comissió d’energia i de
desenvolupament sostenible
• Informe 2016: Una Indústria més
Competitiva en l'Àmbit de l'Energia
• Informe 2019:
DESCARBONITZACIÓ: Motor de
canvi per una industria més
competitiva?
• Fòrum d'Energia i empresa: espai de
trobada entre les diferents visions
empresarials vinculades al factor
energètic.
PIMEC
• Informe: Catalunya davant el canvi
climàtic: Exposició del problema i
propostes en 10 àmbits diferents,
encaminades a lluitar contra el canvi
climàtic en la mesura de les
possibilitats de la nostra economia
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CECOT
• Informe: Reptes de la Transició
Energètica a Catalunya: Àmbits clau
de la política energètica
Cambra de Comerç de Barcelona
• Soci del projecte LIFE CLINOMICS:
Promovent la resiliència. Oportunitats
i reptes de l’economia i la societat
local en l’adaptació al canvi climàtic.
• Projecte EV Energy: analitzar, iniciar i
implementar polítiques com l’objectiu
d’afavorir l’ús de vehicles elèctrics i
preparar el camí cap a una
descarbonització futura dels sistemes
d’energia i mobilitat.

Qüestions per als
participants
 Quines accions fareu per l’emergència climàtica?
 Les empreses afiliades han calculat la seva petjada de carboni? Han identificat
quines són les fonts d’emissions més importants? I el major potencial de reducció
d’emissions?
 Disposeu d’una estratègia per promoure l’increment del consum energètic de fonts
renovables a les empreses afiliades?
 Disposeu d’una estratègia per promoure un transport sostenible en les empreses
afiliades?
 Heu identificat les empreses, treballadors, sectors més vulnerables als impactes del
canvi climàtic?
 Com preveieu donar suport i reforçar les actuacions dels treballadors i empreses
afiliades en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic?
 Sabeu els consums d'energia, residus, matèries primes, aigua produïts a les
empreses afiliades?
 Heu promogut entre les vostres empreses certificacions o acords voluntaris per a
reduir les emissions (EMAS, Acords Voluntaris,...)?
 Alguna altra iniciativa a nivell internacional?
Quins són els compromisos quantitatius i temporalitzats de la seva organització,
més enllà d’obligacions legals, per fer front a l’emergència climàtica?
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Qüestions per als
participants

PROPOSTA NÚMERO 1

Els agents econòmics i socials s’adhereixen a
l’objectiu que Catalunya assoleixi la neutralitat de
carboni abans de l’any 2050.

17
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Qüestions per als
participants

PROPOSTA NÚMERO 2

Els agents econòmics i socials organitzaran una campanya
d’adhesió voluntària de les empreses que operen a
Catalunya amb 3 objectius:
1. Que les seves flotes de vehicles siguin d’emissió zero
abans del 2030.
2. Que l’energia consumida sigui exclusivament d’origen
renovable abans del 2050.
3. Que duplicaran l’eficiència energètica en 25 anys.
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Aquestes actuacions corresponen a les iniciatives EV100, RE100 i
EP100 impulsades per The Climate Group a escala mundial.

Cimera contra el canvi climàtic

Qüestions per als
participants

PROPOSTA NÚMERO 3

Els agents econòmics i socials elaboraran una guia de
responsabilitat climàtica per a la presa de decisions de les
empreses, basades en elements com:
• L’avaluació dels riscos climàtics i de les oportunitats en les
respostes.
• El rendiment de comptes als accionistes sobre l’impacte climàtic.
• La integració de la responsabilitat climàtica a l’estructura
directiva.
• L’elaboració d’informes periòdics i públics sobre el comportament
climàtic.
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Aquesta guia pot seguir els principis establerts amb aquesta finalitat
pel World Economic Forum (Davos).
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Qüestions per als
participants

PROPOSTA NÚMERO 4

Els agents econòmics i socials impulsaran un
observatori de resiliència climàtica en què recolliran i
divulgaran casos i experiències d’empreses catalanes
i d’arreu del món que serveixin d’exemple i inspiració
a les altres empreses.
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Aquest observatori pot aprofitar-se d’iniciatives semblants
del World Business Council for Sustainable Development.
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Qüestions per als
participants

PROPOSTA NÚMERO 5

Els agents econòmics i socials dissenyaran i
aplicaran programes de formació de directius i de
quadres sindicals sobre l’emergència climàtica, el rol
d’empreses i treballadors per a fer-hi front i els
mitjans per a mitigar, adaptar i transformar l’activitat
econòmica en aquest context.
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Aquesta formació podria basar-se en experiències tant de l’ European
Cimera contra
el canvi
climàtic Institute com de l’European University Institute.
Trade
Union
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