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Segons el reglament de l'Acord de París, els països han de justificar a les seves Contribucions 

Determinades a nivell Nacional (NDC), que aquests compromisos estan fets en base a criteris de 

justícia i que a més a més reflecteixen el màxim nivell d'ambició.  

Malauradament a dia d'avui, no existeix un consens en com aplicar la justícia quan repartim els 

esforços que els països haurien de fer per tal de reduir les seves emissions de gasos d’efecte 

hivernacle. L’IPCC, en el AR5, identifica 4 dimensions de la justícia en relació a la mitigació del 

canvi climàtic. Aquestes són: la igualtat, la responsabilitat, la capacitat i el dret a un 

desenvolupament sostenible.   

Tampoc no existeix una mètrica que permeti avaluar si el compromís d'un país és prou ambiciós 

o no. Malgrat això, sí que hi ha un consens que a nivell global estem molt lluny de l’ambició 

requerida per tal de complir amb l’objectiu d’estabilitzar l’augment de temperatura ben per sota 

els 2 ⁰C. L’AR5, ens indica que, per tal de no sobrepassar els 2 ⁰C d’escalfament, les emissions 

acumulades que llencem a l’atmosfera entre el 2011 i el 2100, no han de sobrepassar les 1000 

Gt de CO2. Aquesta és una quantitat petita i finita, coneguda com a pressupost global de carboni, 

que ens indica el total de les últimes emissions de CO2 que la humanitat encara podria llançar a 

l’atmosfera. Així doncs, una forma de mesurar l’ambició a nivell global és mesurar el consum 

que estem fent d’aquest pressupost global de carboni. És molt preocupant constatar la rapidesa 

amb que estem consumint aquest pressupost. De fet, a dia d’avui ja només en queden unes 718 

Gt.  

En aquest context, el Grup sobre el Governament del Canvi Climàtic de la UPC presenta una 

metodologia que podria ser utilitzada a l'hora d'avaluar si una contribució és justa i també si és 

prou ambiciosa o no. Aquesta metodologia utilitza el Model de Justícia Climàtica (MJC) 

desenvolupat pel nostre grup, per repartir el pressupost global de carboni entre tots els països 

del món. El MCJ ens permet determinar el pressupost de carboni, o total d’emissions, que el país 

tindria d’ara en endavant. En aquest context, l’ambició de la primera NDC presentada per un 

país (en l’horitzó 2030) pot mesurar-se determinant el percentatge del seu pressupost de 

carboni que la primera NDC utilitza.  

En el side event, es mostraran els resultats obtinguts per al conjunt de països d’Amèrica Llatina 

utilitzant la metodologia proposada. 
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