
Presentació
Al llarg de la història, l’espècie humana ha desenvolupat les seves activitats sen-
se tenir en compte la protecció del planeta, i el centre de preocupació per la na-
tura ha estat sempre l’interès per extreure’n recursos naturals per treure’n bene-
fici. Aleshores, els recursos naturals han anat quedant cada vegada més reduïts i 
l’impacte de les accions humanes sobre el medi ambient i el clima s’ha accentuat 
progressivament. Com a conseqüència, actualment vivim en un món on el canvi 
climàtic és una qüestió que amenaça la nostra forma de viure i el benestar del 
planeta, i, per tant, resulta imprescindible la cohesió de les polítiques globals i el 
compromís a escala mundial per fer-hi front. 
Llavors, després d’haver treballat continguts a classe en relació amb la sosteni-
bilitat i haver sentit a parlar de l’Agenda 2030, em vaig interessar a conèixer fins 
a quin punt els països es comprometen a complir els objectius d’aquest progra-
ma i quins són els més eficaços quant a la implementació d’un sistema soste-
nible a nivell social, econòmic i mediambiental. És per aquesta raó que em vaig 
plantejar la hipòtesi següent: «Quin dels dos països és més responsable a nivell 
mediambiental i disposa d’un compromís més sòlid vers l’Agenda 2030, Espanya 
o França?». Des del meu punt de vista, és molt interessant comparar aquests dos 
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països atès que Espanya és el país on visc i França és el país veí. A més, el fet 
d’estar estudiant la modalitat de batxillerat Batxibac em suscita certa curiositat 
per analitzar la situació de França. 



Metodologia
Amb l’objectiu de resoldre la hipòtesi plantejada, aquest treball consta d’un estudi a 
nivell teòric del dret internacional, del dret del medi ambient i de la seva evolució histò-
rica en vista a comprendre el progrés de la cooperació internacional per regular les acci-
ons humanes a escala mundial i els acords mediambientals que s’han establert. A més, 
també s’ha recercat informació sobre l’Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupa-
ment sostenible (ODS), concretament de l’ODS 13, centrat en l’acció climàtica. Finalment, 
la part teòrica també consta d’un estudi sobre l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU), ja que gran part del treball es relaciona amb aquest organisme internacional. 
Pel que fa al bloc pràctic del treball, es troba estructurat en dues parts on s’analitza, per 
una banda, el compromís de França vers l’Agenda 2030 i els ODS, i per l’altra, el d’Espa-
nya. A continuació, cada part està dividida en subapartats que consten de l’estudi de 
diferents qüestions. En primer lloc, la implementació de l’Agenda 2030 a nivell social, 
econòmic i mediambiental a cada país. En segon lloc, les mesures nacionals adoptades 
a fi d’assolir l’ODS 13, concretament les lleis, les estratègies i els plans de govern. En 
tercer lloc, la contribució de finançament de cada país als fons internacionals pel clima. 
Finalment, per tal de comparar les dades que representen el grau de compliment dels 
objectius establerts a nivell nacional, he contrastat les xifres proporcionades per dife-
rents organitzacions d’estadística pel que fa als indicadors de seguiment dels ODS de 
l’Agenda 2030, concretament, els de l’ODS 13.

Cos del treball
Pel que fa a l’evolució històrica del dret de medi ambient, cal destacar que els primers 
tractats es basaven en l’interès per extreure matèries primeres per produir diversos 
productes i, per tant, la protecció del medi ambient es fonamentava en la preocupació 
per obtenir beneficis per al comerç i per a les empreses. No va ser fins a l’any 1972 que 
va tenir lloc la Conferència d’Estocolm a Suècia, que va ser la primera gran reunió a 
nivell internacional amb l’objectiu de debatre els problemes i preocupacions ambientals 
i d’analitzar possibles solucions per resoldre’ls. Durant els vint anys següents, la preocu-
pació per l’atmosfera, el clima mundial i els esforços per posar en pràctica els principis 
establerts l’any 1972 van agafar més força i importància a escala global i van anar sor-
gint més tractats internacionals per tal de regular diversos àmbits del medi ambient. 
Aleshores, la següent conferència més important va ser la Conferència de les Nacions 
Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, també anomenada Cimera de la 
Terra, que va tenir lloc a Rio de Janeiro (Brasil) del 13 al 14 de juny de 1992. D’aquesta re-
unió en sorgeix la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic, que té per objectiu principal 
l’estabilització de les concentracions de gasos d’efecte d’hivernacle a un nivell que im-
pedeixi efectes nocius per al sistema climàtic i el medi ambient. A continuació, a partir 
de l’any 1995 s’ha celebrat una reunió anual dels països anomenada COP. L’any 1997, a 



la COP3 es va adoptar el Protocol de Kyoto, el primer tractat internacional de reducció 
de gasos d’efecte d’hivernacle. Seguidament, la COP més important va ser la COP 21, 
celebrada a París del 30 de novembre al 12 de desembre de 2015. Les negociacions dutes 
a terme en aquesta reunió van tenir com a resultat l’Acord de París, que es tracta d’un 
pacte del qual formen part 197 països i marca les mesures per reduir el canvi climàtic a 
partir del 2020. 
Així doncs, l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides és un 
acord aprovat per les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, un resultat de l’Acord 
de París. Aquest acord és un full de ruta per assolir i garantir, en quinze anys, la pro-
tecció de les persones, el planeta i la prosperitat, a més de la pau universal i la justícia. 
Aquest pacte de caràcter internacional va ser signat per 193 estats i involucra tota 
la comunitat internacional, l’entitat pública, les empreses, universitats, governs i, 
fins i tot, la mateixa Organització de les Nacions Unides. L’Agenda 2030 abraça 17 
Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 metes definides, quantifi-
cats per mitjà de 232 indicadors. Aquests indicadors adoptats per la Comissió d’Es-
tadística de les Nacions Unides serveixen de base principal per controlar el progrés 
mundial cap al desenvolupament sostenible. 
Concretament, l’acció pel clima se situa a l’objectiu número 13, del qual tracta l’estudi 
realitzat. Aquest ODS proposa prendre mesures per tal de frenar el canvi climàtic i les 
seves conseqüències nocives i construir entre tots un sistema de vida sostenible i com-
patible amb el medi ambient i les necessitats humanes.

Part pràctica 
Amb l’objectiu de comparar el progrés dels dos països per assolir l’objectiu d’acció cli-
màtica, he estudiat, per una banda, la implementació de l’Agenda 2030 a França i Espa-
nya i per l’altra, les mesures nacionals per assolir l’ODS 13. Tant a França com a Espanya 
s’ha creat una pàgina web oficial per a l’Agenda 2030 i s’ha elaborat un full de ruta o pla 
d’acció per implementar l’Agenda 2030 al país. Tot i això, s’han realitzat accions dife-
rents. Per exemple, França va proporcionar una guia metodològica a les autoritats locals 
per facilitar l’elaboració de l’informe de desenvolupament sostenible. En canvi, Espanya 
va crear Alts Comissariats directament relacionats amb l’Agenda 2030, com el de la 
pobresa infantil; a més, també es va constituir el Ministeri per la Transició Ecològica. 
Pel que fa a les mesures nacionals per assolir l’objectiu d’acció climàtica, es troben divi-
dits en tres grups: les lleis, les estratègies i els plans nacionals. En relació amb les lleis, 
França va adoptar l’any 2015 una llei molt important relativa a la transició energètica, 
i l’any 2021 va adoptar la llei Climat et Résilience. Espanya va adoptar també l’any 2021 
una llei relativa al canvi climàtic i a la transició energètica. Respecte a les estratègies, 
França va adoptar l’any 2017 el Plan Climat i seguidament, l’any 2018, va renovar el Plan 
National d’Adaptation au Changement Climatique i va adoptar el PNACC 2. En canvi, 



Espanya va adoptar aquest mateix l’any 2020 i a continuació, l’any 2021, va elaborar el 
PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). Finalment, amb relació a les estra-
tègies, França va adoptar l’any 2015 la Stratégie Nationale Bas Carbone i Espanya, va 
adoptar l’any 2019 la Estrategia de Transición Justa. 
Finalment, s’han comparat els nou indicadors de seguiment de l’ODS 13 de l’Agenda 
2030, a través de les dades proporcionades per l’INE, l’Insee (Institut national de la sta-
tistique et des études économique) i l’Our World in Data, fonamentalment. Tot i això, 
la manca de dades d’Espanya per a alguns indicadors ha dificultat la comparació. Un 
exemple d’indicador és el 13.2.2, que mostra la quantitat total d’emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle anuals i la quantitat anual d’emissions de gasos d’efecte d’hiver-
nacle per càpita. Com mostra la imatge, es pot observar un comportament decreixent 
en la quantitat de gasos emesos respecte a l’any 2000, tot i que en aquest cas, Espanya, 
amb una quantitat de 4,47 tones d’emissions de GEH l’any 2020, es posiciona per sobre 
de França, on les emissions de GEH per càpita són de 4,24 tones el 2020. Cal destacar, 
a més, que Espanya té un nombre de població inferior al de França, i que tot i això el 
nombre d’emissions per càpita és superior.

Conclusions
En conclusió, reprenent la meva hipòtesi: «Quin dels dos països és més responsable 
a nivell mediambiental i disposa d’un compromís més sòlid vers l’Agenda 2030, Es-
panya o França?» Es pot afirmar després l’estudi realitzat que aquest país és França. 
Les diferents accions a fi d’implementar l’Agenda 2030 al país i les diverses mesures 
nacionals adoptades per assolir l’ODS 13 mostren la seva responsabilitat a nivell social 
i mediambiental i el seu compromís per assolir els ODS. Tot i així, cal remarcar que Es-
panya també ha realitzat esforços importants i ha adoptat mesures amb vista a lluitar 
contra el canvi climàtic, però clarament França és un país més avançat en aquest 
aspecte. Per exemple, França ha elaborat més recursos per implementar l’Agenda 
2030, com un joc de cartes per als infants a fi de familiaritzar-los amb els ODS, i a més 
la quantitat aportada als fons internacionals és molt més alta que la d’Espanya. No 
obstant això, cal ressaltar que, tant per França com per Espanya, assolir l’ODS 13 és 
un dels reptes més grans i encara que els dos països mostrin la voluntat per assolir-lo 
i lluitar contra el canvi climàtic, el seu progrés és molt més lent que en relació amb 
l’assoliment d’altres ODS. Per acabar, també s’ha arribat a la conclusió que, malgrat 
l’evolució dels tractats internacionals, les metes pactades resulten insuficients i no 
reflecteixen la urgència per combatre eficaçment el canvi climàtic.
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Les fonts principals d’informació han estat, per al bloc teòric, un document de la 
matèria de Ciències pel Món Contemporani (CMC) on hi consta informació relativa a 



l’evolució dels tractats internacionals. Pel que fa a la part pràctica, les fonts principals 
d’informació han estat la pàgina web del Govern francès, la del Govern espanyol i la de 
les Nacions Unides, on es troben moltes dades pel que fa a l’Agenda 2030 i els ODS, a 
més dels documents oficials de les mesures nacionals, com les lleis. Finalment, he ex-
tret gran part de la informació per realitzar la comparació de les xifres dels indicadors 
de seguiment de l’ODS 13, de l’Our World in Data, una organització d’estudi estadístic 
internacional. 


