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L'OBSERVATORI DE LA SOSTENIBILITAT A ESPANYA

Ide@Sostenible

El Consell de Ministres, en la seva reunió del passat 25 de febrer, ha aprovat la 
creació de l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya, OSE, que impulsen el Ministeri de Medi 
ambient, la Fundació Biodiversitat i la Fundació General de la Universitat d'Alcalá d'Henares. 

L'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya neix com a organisme independent del Govern i 
fruit del compromís d'arribar a un model de desenvolupament sostenible que tingui en compte 
els aspectes econòmics, territorials, la millora ambiental i la justícia social i que garanteixi la 
conservació del nostre patrimoni natural i una millora en la qualitat de vida dels ciutadans. La 
seva  creació  situa  a  Espanya  en  una  posició  capdavantera  en  el  desenvolupament 
(desplegament, plantejament..) de polítiques de desenvolupament sostenible en els països de 
la Unió Europea. 

El OSE permetrà dotar el nostre país d'un organisme que desenvolupi de forma independent, 
rigorosa, creïble i autònoma, tasques de recopilació d'informació ambiental, econòmica i social, 
així com d'investigació i elaboració d'una sèrie d'informes sobre el desenvolupament sostenible 
a Espanya, que es difondran a tota la societat. 

Es  tracta  d'un  avanç  en  relació  a  la  situació  i  perspectives  de  progrés  en  matèria  de 
sostenibilitat  que produirà  anualment  el  recentment  creat  Observatori  de la  Sostenibilitat  a 
Espanya (OSE), amb seu a la Universitat d'Alcalá, i que va iniciar les seves activitats el febrer 
de 2005 com a resultat d'un conveni entre el Ministeri de Medi ambient, la Fundació General de 
la Universitat d'Alcalá i la Fundació Biodiversitat. 

L'Informe Sostenibilitat  a  Espanya  2005,  pioner  en el  seu  gènere,  analitza  les  dimensions 
econòmica,  social i  ambiental  del desenvolupament a Espanya.  Aquest avanç parteix de la 
constatació que el fort creixement espanyol arrossega mancances greus en matèria de cohesió 
social,  es fa a costa d'un major  ús de recursos naturals (en particular,  energia i  territori)  i 
comporta una degradació persistent, tot i que hi hagi millores en certes àrees. 

Un dels punts de la diagnosi general de l'Informe indica que estaríem davant d'una millora de la 
qualitat de vida, no generalitzada, obtinguda a partir de majors nivells d'ús de recursos i de 
degradació  ambiental,  especialment  a  partir  de  l'emissió  de  gasos  d'efecte  hivernacle  a 
l'atmosfera. 

No obstant això, no tot són mancances i tendències poc sostenibles, també hi ha progressos 
cap a la sostenibilitat. L'informe de l'Observatori valora positivament: l'evolució de l'índex de 
desenvolupament  de  gènere  en  els  últims  decennis;  la  ràpida  expansió  de  l'agricultura 
ecològica (la superfície de la qual ha passat de 4.235 hectàrees a 725.254 hectàrees de 1991 a 
2003); l'augment de les àrees protegides (la previsió és que la Xarxa Natura 2000 s'estengui 
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sobre el 24 per cent del territori espanyol); el creixement de les energies renovables (que ja 
aporten el  22 per  cent  de l'oferta  d'electricitat  del  mercat  espanyol)  i  el  creixement  de les 
assignacions per a I + D en els pressupostos 2005. 

AVALUACIÓ INTEGRADA 

Són 55 els indicadors que s'utilitzen per a analitzar els diferents aspectes del desenvolupament 
en matèria de sostenibilitat. Es tracta, en primer lloc, de visualitzar si hi ha àrees crítiques o 
condicions que per si mateixes impedeixin aquest progrés (Banderes Vermelles) i si, finalment, 
el creixement espanyol aconsegueix aportar major qualitat de vida per a una majoria creixent 
d'espanyols, amb menor ús de recursos i menor degradació mediambiental. Això és el que es 
coneix com dissociació o desacoplament entre el creixement, l'ús de recursos i la degradació 
ambiental, una referència clau de la Declaració sobre Desenvolupament Sostenible recentment 
aprovada en el Consell Europeu. 

L'Informe Sostenibilitat a Espanya 2005 s'articula a través d'indicadors, analitzant el seu grau 
de maduresa i representativitat, la rellevància que tenen en relació a la sostenibilitat, i la seva 
evolució previsible.  Es valora, a més,  la distància entre les dades recollides i  els objectius 
plantejats. 

D'altra banda, l'Informe analitza el que es consideren les cinc àrees prioritàries en les quals 
conflueixen indicadors en situació crítica, àrees que són bàsiques per a l'assoliment dels tres 
objectius de la Sostenibilitat: prosperitat econòmica, cohesió social i ús racional de recursos i 
protecció del Medi ambient. 

A continuació, s'enumeren les cinc àrees en les quals se centra l'anàlisi sobre el model de 
desenvolupament en curs: 1. Prosperitat econòmica amb matisos (raons pel canvi cap a un 
model  econòmic  de  futur),  2.  Cohesió  social  (arguments  per  a  una  societat  inclusiva),  3. 
Energia i  canvi  climàtic (necessitat de major eficàcia i  eficiència energètica i  d'una dràstica 
reducció  de  gasos  d'efecte  hivernacle),  4.  Transport  -  Turisme  -  Territori  (les  tres  “T”,  un 
desafiament únic per al gran patrimoni territorial espanyol), 5. Societat del Coneixement (com a 
condició pel canvi, la innovació i la productivitat). 

Encara  que  la  conclusió  és  que,  de  moment,  hi  ha  més  creixement  però  amb  menys 
sostenibilitat,  s'observen alguns  senyals  per  a  l'esperança,  entre  els  que cal  esmentar  les 
perspectives obertes per l'Agenda pel canvi de la UE (Reunió de l'Agenda Socieconómica de 
Lisboa i de l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible) i per l'adopció en el Consell Europeu 
de  la  Declaració  pel  Desenvolupament  Sostenible,  la  seva  trasposició  al  Pla  de  Reforma 
Espanyol està previst per la Tardor. 

Els Informes de Primavera es donaran a conèixer sempre en el segon trimestre de cada any.
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