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1 Línia de recerca

Medi Ambient i Paisatges.

2 Sublínia de recerca

Concepte de la sostenibilitat.

3 Escala de Treball

Espanya,Catalunya i Camp de Tarragona.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

La responsabilitat social corporativa a les empreses.
Les estratègies de sostenibilitat en els àmbits ambiental, econòmic i social.
L'economia blava.

5 Competències Generals del Batxillerat

• Competència en gestió i tractament de la informació
• Competència digital
• Competència en recerca

6 Competències Específiques de la Geografia

• Competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• Competència en l'anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques
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7 Introducció 
El concepte de sostenibilitat està evolucionant cap els criteris de viabilitat i resiliència del sistema 
humà.
Si  bé  el  concepte  de sostenibilitat,  en  la  cultura  del  desenvolupament  sostenible,  va  lligada  la 
definició de l'Informe Brundtland, el concepte està evolucionant en funció de l'àmbit on s'aplica i la  
temàtica que més pes té en el desenvolupament de la sostenibilitat.

El  concepte  de  sostenibilitat  es  construeix  a  partir  de  la  problemàtica  ambiental.  Junt  de  la 
metodologia de la petjada ecològica i la capacitat de càrrega, cal fer una aproximació als indicadors 
locals com a proveïdors d'informació intel·ligent amb capacitat d'estimular estratègies d'acció.

La sostenibilitat ambiental té diferents escales. L'escala mundial integra la sostenibilitat ambiental 
al canvi climàtic. L'escala regional analitza els impactes o oportunitats que afecten a la sostenibilitat 
en els àmbits social, econòmic i ambiental.

En la temàtica econòmica cal incorporar coneixement i acció a el desenvolupament de negocis i 
empreses que funcionin amb mecanismes d'eficiència per a minimitzar o reduir l'impacte en les 
models de consum sostenibles. Per que és el consum de béns i serveis el que estimula un ampli 
ventall de problemàtiques tant en diferents escales com en diferents temàtiques.

En la temàtica social,  cal incorporar mecanismes de sostenibilitat  a la participació ciutadana en 
aspecte de governança i lideratge del model social. Vivim en un temps de desconcert institucional i 
visió individualista del món que afecten a l'eficàcia en la presa de decisions per a generar un model 
de societat del benestar i no del consumisme.

Per tant la sensibilitat de la sostenibilitat s'ha d'incorporar en tots els aspectes que influeixen en la 
vida de els persones.

8 Objectius de la Línia de Recerca
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• Conèixer i definir el concepte de la sostenibilitat.
• Interpretar el concepte de la sostenibilitat en els àmbits socials, econòmic i ambientals.
• Relacionar els hàbits, costums i conductes en competència per una millor qualitat de vida.
• Identificar i descriure prioritats i estratègies del desenvolupament sostenible.
• Realitzar un indicador.

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Conèixer i definir el concepte de la sostenibilitat.
• Interpretar el concepte de la sostenibilitat en els àmbits socials, econòmic i ambientals.
• Relacionar els hàbits, costums i conductes en competència per una millor qualitat de vida.
• Identificar i descriure prioritats i estratègies del desenvolupament sostenible.
• Realitzar un indicador.

10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca



Fitxa 2.5.:El concepte de la sostenibilitat.                                                                                                  4  

9.1 Informació General:

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

• La Catalunya sostenible de 2026
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&u=http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/%3Fvgnextoid
%3D3a5c2fc48c108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&prev=/search%3Fq%3Dgeneralitat%2Bdefinici%25C3%25B3%2Bde%2Bsostenibilitat 

Explicació per àmbits prioritaris de l'estratègia catalana: territori,urbanisme, mobilitat, energia, 
competitivitat, la innovació, el consum, la cohesió social i la participació.

• Educació i sostenibilitat
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&u=http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/%3Fvgnextoid
%3D3a5c2fc48c108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&prev=/search%3Fq%3Dgeneralitat%2Bdefinici%25C3%25B3%2Bde%2Bsostenibilitat 

Es pot  consultar  la  definició  de sostenibilitat  i  l'estratègia  catalana de  sostenibilitat.  També 
enllaça  amb  altres  organismes  internacionals.  També  es  poden  consultar  el  pilar  de  la  
sostenibilitat. 

• Tercer Sector Ambiental.
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2Fmediambient
%2Fmenuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0%2F%3Fvgnextoid%3D3a5c2fc48c108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&anno=2 

Es  poden  consultar  les  empreses  i  els  nínxols  de  treball  dels  sector  econòmic 
estretament lligat a la sostenibilitat.

• Actuacions i obres
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?
vgnextoid=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Espai divulgatiu de les accions del departament en temes de territori, urbanisme, medi 
ambient i mobilitat.

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
http://www.diba.cat/xarxasost 

Xarxa de ciutats catalanes que tenen implantada una Agenda 21.
Es poden consultar per temàtiques diversitat de documents en l'apartat de Recursos.:
http://www.diba.cat/web/xarxasost/recursos 

Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles.
http://gios.etsii.upm.es/ 

Grup  d'investigació  de  la  Universitat  Politècnica  de  Madrid  dedicat  a  la  recerca  en  la  temàtica  de  la  
responsabilitat social estratègica.

Universidad Abierta de Anadalucía/Sostenibilidad y urbanismo
http://ocw.unia.es/ciencias-artes-y-letras/sostenibilidad-y-urbanismo.-experiencias 

Espai educatiu en obert que proporciona la documentació d'un curs de sostenibilitat i urbanisme.

IUCN, International Union for Conservation of Nature
http://www.iucn.org/

Espai web dedicat a la conservació i el desenvolupament del medi i la biodiversitat.

http://www.iucn.org/
http://ocw.unia.es/ciencias-artes-y-letras/sostenibilidad-y-urbanismo.-experiencias
http://gios.etsii.upm.es/
http://www.diba.cat/web/xarxasost/recursos
http://www.diba.cat/xarxasost
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2Fmediambient%2Fmenuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0%2F%3Fvgnextoid%3D3a5c2fc48c108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&anno=2
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2Fmediambient%2Fmenuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0%2F%3Fvgnextoid%3D3a5c2fc48c108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&anno=2
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&u=http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/%3Fvgnextoid%3D3a5c2fc48c108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&prev=/search%3Fq%3Dgeneralitat%2Bdefinici%25C3%25B3%2Bde%2Bsostenibilitat
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&u=http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/%3Fvgnextoid%3D3a5c2fc48c108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&prev=/search%3Fq%3Dgeneralitat%2Bdefinici%25C3%25B3%2Bde%2Bsostenibilitat
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&u=http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/%3Fvgnextoid%3D3a5c2fc48c108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&prev=/search%3Fq%3Dgeneralitat%2Bdefinici%25C3%25B3%2Bde%2Bsostenibilitat
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&u=http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/%3Fvgnextoid%3D3a5c2fc48c108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&prev=/search%3Fq%3Dgeneralitat%2Bdefinici%25C3%25B3%2Bde%2Bsostenibilitat
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Projecte Mòduls Universitaris en ciència del Desenvolupament Sostenible (MOUDS).
http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?lang=ca 

Recull  online  de  tots  els  temes  de  sostenibilitat  rellevants  actualment,  desenvolupats  i  amb 
referencies a institucions, bibliografia i altres webs d'interès.

9.2 Bases de Dades

Idescat.
http://www.idescat.cat/es/ 

Recopilatori estadístics de dades econòmiques , social i ambientals.

Dades obertes del Departament de Territori i Sostenibilitat.
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?
vgnextoid=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Proporciona dades sobre planejament, urbanisme i mobilitat.

GlobalCat.
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?
vgnextoid=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgn
extfmt=default 

Espai web de la Generalitat de Catalunya dedicat a la competitivitat en temes de ciutat slow o 
smart, infraestructures internacionals i model econòmic competitiu i sostenible.

Eixos. Observatori econòmic urbà.
http://eixos.cat/ 

Espai web de marketing territorial amb dades actualitzades i georeferenciació.

9.3 Blocs

Responsabilitat Global
http://responsabilitatglobal.blogspot.com/ 

Llog de Josep Maria Canyelles. Informa i actualitza continguts en relació a la Responsabilitat Social 
Estratègica, les estratègies de sostenibilitat en el territori, l'economia i societat.

9.4 Bibliografia

Òscar Saladié i Josep Olivera: Desenvolupament sostenible. Valls: Cossetània, 2010 (Publicacions 
de la URV / Institucional, 31); 304 p. ISBN: 978-84-8424-173-7.

Extens recull de les temàtiques en sostenibilitat, amb explicacions i bibliografia bàsica.

De  Felipe,  J.J.;  Sureda,  B.  y  Cruz,  I.  (2009).  Informe  de  Sostenibilitat  a  Catalunya. 
Generalitat de Catalunya, Barcino Solucions Gràfiques.

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat
%2Fdocs%2Fdmah%2FHome%2FEl%2520Departament%2FPublicacions%2FEducacio%2520i%2520sostenibilitat%2FDesenvolupament
%2520sostenible%2Fdocs%2FInforme_so

http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?lang=ca
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fdocs%2Fdmah%2FHome%2FEl%2520Departament%2FPublicacions%2FEducacio%2520i%2520sostenibilitat%2FDesenvolupament%2520sostenible%2Fdocs%2FInforme_so
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fdocs%2Fdmah%2FHome%2FEl%2520Departament%2FPublicacions%2FEducacio%2520i%2520sostenibilitat%2FDesenvolupament%2520sostenible%2Fdocs%2FInforme_so
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fdocs%2Fdmah%2FHome%2FEl%2520Departament%2FPublicacions%2FEducacio%2520i%2520sostenibilitat%2FDesenvolupament%2520sostenible%2Fdocs%2FInforme_so
http://responsabilitatglobal.blogspot.com/
http://eixos.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.idescat.cat/es/
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Informe  que  proporciona  més  de  200  indicadors  de  sostenibilitat,  amb  la  propietat  que  són 
assequibles  i  comparables tant a Catalunya com a Europa.  Incorpora els  indicadors de petjada 
ecològica i l'Índex de Desenvolupament Humà.

10 Instruments

EIXOS.
http://eixos.cat/html/map-cat.html?
lang=cat&lon=240856.06403122&lat=5070334.1642701&zoom=16&basemap=gstreets&clouds=&pies=&overlays=comerc&clustering=1 

Visor online de diferents estadístics que permet fer mapes.

Sostenibilidad Portal
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=1&id=75&numopcn=1 

Dades i enllaços a tots els organismes que treballen activament per la sostenbilitat

11 Metodologia

Conèixer i definir el concepte de la sostenibilitat:

http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=1&id=75%CE%BDmopcn=1
http://eixos.cat/html/map-cat.html?lang=cat&lon=240856.06403122&lat=5070334.1642701&zoom=16&basemap=gstreets&clouds=%CF%80es=&overlays=comerc&clustering=1
http://eixos.cat/html/map-cat.html?lang=cat&lon=240856.06403122&lat=5070334.1642701&zoom=16&basemap=gstreets&clouds=%CF%80es=&overlays=comerc&clustering=1
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• S'ha de consultar el concepte de sostenibilitat acceptat universalment com el de l'informe 
Brundlant.

• Comparar aquesta definició amb la interpretació que fan els organismes d'escala local. Es 
poden consultar  el  documents  de  Agenda 21 en  el  cas  del  Ajuntaments  i  altres  com el 
Consell Assessor per la Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). També a escala 
estatal i europea es poden consultar els: l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya ( OSE) i
l'estratègia europea de sostenibilitat.

Interpretar el concepte de la sostenibilitat en els àmbits socials, econòmic i ambientals:

• Explicació per  àmbits  prioritaris  de l'estratègia  en funció de l'escala  territorial  com Catalunya o  
Camp de Tarragona.

• Explicar l'estat de la qüestió i l'estratègia de desenvolupament en les temàtiques de:
◦ Tema de territori explicar aspectes com ús del sòl,planejament territorial i urbanístic i gestió 

dels riscos naturals, biodiversitat i patrimoni natural, activitats agràries, forestals i pesqueres i 
paisatge.

◦ Tema  urbanisme:  compacitat,  cohesió,  disseny  urbà,  ciutats  intel·ligents  i  construcció 
sostenible.

◦ Tema mobilitat:eficiència amb la connexió amb el món i el la mobilitat interior a escala regional 
i urbana. Plans de mobilitat Sostenible i ús modal.

◦ Energia: estalvi i eficiència energètica tant a nivell regional com en l'àmbit domèstic, mitigació i  
adaptació al canvi climàtic, les energies renovables, les xarxes de distribució intel·ligents i els  
carburants.

◦ Competitivitat:  la  competitivitat  de  l'activitat  econòmica  i  creació  de  llocs  de  treball,  la 
internalització d'externalitats ambientals de les activitats econòmiques. Conèixer el concepte i el  
desplegament a a Catalunya del Tercer sector ambiental.

◦ Qualitat ambienta
◦ La  innovació:la  recerca,el  desenvolupament  i  la   innovació,   en  l'àmbit  de  la 

sostenibilitat.
◦ El consum: el consum de recursos naturals (aigua, sòl fèrtil i espai vital) i residus, el rol 

de la ciutadania,  empreses i l'administració en dels patrons de consum (consum 
responsable de proximitat i qualitat, sostenibilitat dels preus i mercat interior de la 
producció local).

◦ La  cohesió  social:  resultat  de   la  promoció  d'una  societat  culta,  responsable,  crítica, 
participativa i igualitària.

◦  La participació:  la participació dels  actors socials  i  econòmics i  de la ciutadania en 
general  en  la  millora  del  paradigma  social,econòmic  i  ambiental.  Els  processos 
d'innovació social,encaix institucional en l'estratègia per la sostenibilitat en l'àmbit local 
i supralocal, la bona governança per al desenvolupament sostenible.

Relacionar els hàbits, costums i conductes en competència per una millor qualitat de 
vida.

• Es  tracta  de  relacionar  els  hàbits  socials  vers  les  temàtiques  exposades  en  el  punt 
anterior.S'han de buscar estadístics en els bàses de dades proporcionades per fer una anàlisi 
del territori en els àmbits socials , econòmics i ambientals.

Identificar i descriure prioritats i estratègies del desenvolupament sostenible.
• Es tracta de relacionar les hàbits socials amb les estratègies de canvi cap un sistema eficient, 

viable  i  sostenible.S'han  de  consultar  tres  tipus  de  dades.  Les  accions  coordinades  per 
l'administració com agendes 21 o plans estratègics dels ajuntaments.Les accions del tercer 
sector ambiental com la gent implicada en el consum de proximitat. I les iniciatives en tots 
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els àmbits i en qualsevol temàtica que aportin un canvi cap al paradigma de la sostenibilitat.

Realitzar un indicador.
• Es tracta de elaborar un indicador per l'àmbit i la temàtica escollida.
• Per  a  la  metodologia  d'elaboració  es  pot  escollir  la  del  Banco  Público  de  Indicadores 

Ambientales (BPIA) o altres.
• Cal elaborar les dades de l'indicador per valor actual, evolució i tendència.

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
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