
CRONOLOGIA DE LES PRINCIPALS CIMERES SOBRE CANVI CLIMÀTIC  I 
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

>1972 Primera Conferència de Nacions Unides sobre el Medi Humà (coneguda també com la 
Conferència d'Estocolm)
En aquesta època el canvi climàtic no estava a l'ordre del dia. El debat va girar entorn de temes com 
la contaminació química, les proves de bombes atòmiques i la caça de balenes. Però és ací quan 
els líders mundials decideixen reunir-se cada deu anys 
per a realitzar un seguiment de l'estat del medi ambient i analitzar l'impacte que sobre ell puga 
comportar el desenvolupament. 

>1979 Primera Conferència Mundial sobre el Clima en Ginebra

>1988 Apareix el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), creat per l'Organització 
Meteorològica Mundial i el Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA)
 
> 1987 Protocol de Montreal, sobre les substàncies que esgoten la capa dʼozó
El Protocol de Montreal és un tractat internacional dissenyat per a protegir la capa d'ozó mitjançant 
la reducció de la producció i el consum dʼaquelles substàncies que esgoten lʼozó, principalment els 
CFCʼs. 

> 1971 Conveni de Ramsar
El Conveni de Ramsar estableix les bases per a coordinar les accions de protecció dels 
aiguamolls, com a font de biodiversitat i de recursos.

>1992 Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi ambient i el Desenvolupament 
(popularment coneguda com Cimera de la Terra) a Rio de Janeiro, Brasil.
Els líders mundials van adoptar el pla conegut com a Agenda 21, un ambiciós programa d'acció per 
al desenvolupament sostenible global. Les seues àrees d'actuació eren bàsicament la lluita 
contra el canvi climàtic, la protecció de la biodiversitat i l'eliminació de les substàncies 
tòxiques emeses. Va entrar en vigor en 1994, després d'haver rebut el nombre necessari de 
ratificacions.

>1997 Protocol de Kyoto
És ací on els països industrialitzats van adquirir compromisos concrets i un calendari d'actuació. Va 
ser sens dubte un gran avanç, doncs es va aconseguir un acord vinculant a tots els països 
signataris perquè durant el període del 2008 al 2012, es reduïren les emissions dels sis gasos 
que més potenciaven l'efecte hivernacle en un 5,2% 

>2002 Johannesburgo  >2007 Bali  >2009 Copenhague  >2010 Cancún >2011 Durban >2014 Nova York

> 2015 COP 21: Conferència de París sobre el Canvi Climàtic.
Els 195 països reunits a París signen un acord vinculant en el qual es comprometen a mantenir 
lʼaugment de la temperatura de la Terra per davall dels dos graus. A més els països acorden 
fixar cada cinc anys els seus objectius nacionals sobre emissions de gasos dʼefecte hivernacle. 
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