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Sostenibilitat, avui

Conceptes clau 
Objectius socioambientals-projecte i agenda. 
La matriu biofísica. 
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La informació. 
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Factors a considerar per la sostenibilitat
Les externalitats, el metabolisme i els serveis ecosistèmics
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Intel·ligència i cogestió
Producció distribuïda-Economia verda- diversificació
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Transició cap a una nova economia
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• Concerniment 
ciutadà

• Avanç en les 
polítiques 
sostenibles

• Disfuncions 
ambientals a 
resoldre

• Internalitzar les 
externalitats

• Crisi econòmica com a 
oportunitat de canvi

• Impuls de l’economia 
ecoeficient

• Nova ocupació



Les tecnologies disruptives… s’adopten molt ràpidament



L’incrementalisme acrític ens porta al malabaratament



Els reptes estratègics globals també han canviat, fins i tot pels actors 
convencionals… com el WEF: 



De manera 
persistent:

La desigualtat 
creixent i els reptes 
socioambientals
són tendéncia i risc



Dècades de reducció de les desigualtats, perdudes en una
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Objectius socioambientals-projecte i agenda

El model socieoconòmic i terrritorial tenen una 
perspectiva sostenibilista quan s’integren els 
objectius socioambientals als objectius 
socioeconòmics i sectorials, considerant la matriu 
ambiental com a premissa inel·ludible, sobre la qual 
també s’estableixen objectius específics per a la seva 
funcionalitat.

límits o resposta a objectius socioambientals 
preestablerts i disseny d’una agenda?



Font: ERF 



Comparativa entre els valors d'NDVI per la darrera quinzena d'abril 2016 i de la mitjana dels 
darrers 15 anys. Font: J. Bauzà a partir de dades NASA

La matriu biofísica



La matriu ambiental

Font: Miquel Mir Gual Universitat 
de les Illes Balears. 

Font: Estudio de dinámica litoral 
para ampliación del club marítimo 
del Molinar. Carlos Garau Sagristà, 
Carlos Garau Fullana, 2013

La matriu ambiental



La informació



L’escala dels fenòmens



L’escala dels fenòmens



Factors a considerar per la sostenibilitat

Producció distribuïda-Economia verda- diversificació
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Precisió informada!

Les externalitats, el metabolisme i els serveis ecosistèmics



Figura 3.2. Model metabòlic del districte de Hammarby Sjöstad, 

proper al centre d'Estocolm, on s’ha transformat una antiga àrea industrial 
en una zona residencial amb elevada exigència sostenibilista. L'objectiu final és 
aconseguir un teixit urbà de baix impacte ambiental i que consumeixi la meitat 
d'energia que un districte estàndard amb les mateixes característiques. El 
planejament, que abasta una superfície de 160 ha, contempla un horitzó demogràfic 
de 25.000 habitants.

Font: Gaffney, A., Huang, V., Maravilla, K. Soubotin, N. (2007). Hammarby Sjöstat: A 
Case Study.

 (http://www.aeg7.com/assets/publications/hammarby%20sjostad.pdf).

http://www.aeg7.com/assets/publications/hammarby%20sjostad.pdf


Sustainable 
Singapur Blueprint

Tancament del cicle de l'aigua a Singapur

Font: The World Bank, extret  del Singapore Public Utilities Board. 



Les externalitats, el metabolisme i els serveis ecosistèmics



Club Mediterranée, Cap de Creus 1976

Paratge de Tudela, Cap de Creus 2010



Les externalitats, el metabolisme i els serveis ecosistèmics



La descarbonització
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La descarbonització



La descarbonització



Paris
Copenhague

La descarbonització



Figura 3.8. Proposta d’actuacions per afrontar els dèficits estructurals A Ciutat Meridiana. S’inclouen actuacions en quatre àmbits: 
edificació, mobilitat, espais d’ús públic i treball i societat.

Font: ERF per a l’Ajuntament de Barcelona (2011).

La descarbonització



Vies per a ciclistes proposades per a la ciutat. En color lila les 
Quiteways, i en color blau les Superhighways. 

Font: Mayor of London

•Amb el London Plan es pretén obtenir una 
reducció de les emissions de CO2 d'un 

60% (respecte els nivells de 1990) pel 
2025. 
•Les taxes de reciclatge s’han incrementat 
de manera notable en els últims anys (del 
8% l'any 2001 al 30% l'any 2012), i 
l’objectiu és assolir un 50% l'any 2020.  

•Es preveu que el Crossrail absorbeixi 200 
milions de desplaçaments anuals, fet que 
reduirà significativament el transport amb 
vehicle privat per carretera.
 
•Es preveu que la zona central de Londres 
incrementi la seva proporció de verd en un 
5% per al 2030. 

Hi ha uns set milions d'arbres a Londres, 
una quarta part dels quals a àrees 
forestals. L’objectiu és assolir els nou 
milions el 2025. 

London Plan La descarbonització



EDIFIIIIICI: certificació ambiental LEED-NC

Característiques

Edifici d’oficines a la Pl. Europa, L’Hospitalet de Llobregat

Promotora: Layetana Immobiliària

Arquitectura: RCR Arquitectes

Enginyeria: PGI Grup

Assessorament LEED: ERF

6.500 m2 construïts

• 90% d’il·luminació natural en els llocs de treball.

• Elevat confort tèrmic en totes les dependències.

• Minimització d’emissions COV en pintures i adhesius.

• 581 tones de CO2 deixades d’emetre anualment.

• 20% de materials constructius reciclats i/o d’origen pròxim.

• 100% de fusta certificada d’explotacions forestals sostenibles.

• 53% d’estalvi energètic en l’ús de l’edifici.

• 67% d’estalvi en il·luminació i climatització.

• 73% d’estalvi d’aigua de la xarxa pública.

• 125.000 € d’estalvi anual en electricitat, gas i aigua.

Fiura 2.3. Resultats certificats de l’edifici EDIIIIIFICI de la Plaça Europa.
Font: ERF

L'eficiència



Objectius versus solucions tancades

L'eficiència



Figura 3.7. Distribució dels barris a la ciutat de Nova York en relació als seus ingressos (esquerra) i àmbit d’aplicació del 

projecte d’inversió BQDM, als barris de baixos ingressos (dreta). El desembre de 2014, la Comissió de Serveis Públics de l’Estat 

de Nova York va aprovar el projecte “Gestió de la Demanda a Brooklyn i Queens” (BQDM, per les seves sigles en anglès). Es 
tracta d’un projecte de 300 milions de dòlars per treballar amb comunitats d’ingressos baixos i moderats per impulsar l’eficiència 
energètica a través de la renovació d’equips i de la gestió eficient.

Font: http://www.coned.com/energyefficiency/competitive_solutions_opportunities.asp

L'eficiència



Figura 2.X. Esquema conceptual sobre els elements que conformen la resiliència de les ciutat
Font: Resilience Alliance, 2007, accés 15 de maig de 2015, http://www.resalliance.org/index.php/urban_reilience).

La resiliència

http://www.resalliance.org/index.php/urban_reilience


Projeccions: 20-30% Reducció de precipitacions Projeccions: TºMax mitjana anual: 2-3ºC

La resiliència (i el canvi climàtic)



La resiliència (i el canvi climàtic)



Figura 2.4. A l’esquerra, evolució del tractament de residus municipals a l’AMB. A la dreta, evolució del consum domèstic d’aigua a l’AMB
Font: AMB



Intel·ligència i cogestió



• 9 out of 10 Europeans say they are attentive to the environmental impact of 
their travel.

• 60% of European customers perceive the sustainability of a living as a plus, 
equal delivery.

• 10% of European customers consider sustainability as an essential criterion.

Producció distribuïda-economia circular- diversificació



Producció distribuïda-economia circular- diversificació



Font: Elaboració pròpia a partir de dades 
DTES i EOLICCAT

Font: PSAM, AMB (elaborat per Barcelona Regional)

Energia i producció distribuïdes





Producció distribuïda-economia circular- diversificació
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Frederic Ximeno
Soci-Director

erf@erf.cat
Palma de Mallorca, octubre 2016
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