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Introducció
L’objectiu del desenvolupament sostenible (DS) pressuposa una actuació de totes
les escales de govern, des de la global fins a la local. Assumint que molts dels reptes
de la sostenibilitat només es poden afrontar a través de compromisos globals, com
ara els assolits a les Cimeres de Rio o de Johannesburg - que després cal, però,
transformar en mesures concretes a la base – n’hi ha d’altres que només es poden
abordar amb garanties d’èxit a partir dels nivells territorials inferiors, ja sigui la Unió
Europea (UE), els Estats o els governs regionals i locals. Així, la interrelació entre els
problemes i les solucions implica necessàriament la participació de tots els nivells de
govern a través d’un nou sistema de governança que faciliti el procés cap a la
sostenibilitat1.
El DS i la governança comparteixen moltes característiques. Tots dos són macroconceptes que gaudeixen d’una certa popularitat; tanmateix, generen tensions i
conflictes en quant al seu abast i significat concrets i a les conseqüències que se’n
deriven. Els darrers anys, han anat apareixent programes destinats a promoure una
“bona governança” a tots els nivells. Les agendes, les estratègies i les polítiques
encaminades a assolir el DS ja tenen una certa història, des de l’Informe Brundtland
de 1987 fins a les Conferències de les Nacions Unides de 1992 i 2002 sobre Medi
Ambient i Desenvolupament Sostenible o els darrers Programes d’Acció Ambiental
de la UE.
La idea de sostenibilitat qüestiona profundament la divisió de competències
tradicional entre els diferents nivells de govern. El sistema de governança, a través
del qual s’adopten i s’apliquen les decisions relatives al DS, té necessàriament un
caràcter multinivell. La governança multinivell o la governança en xarxa expressa el
principi de responsabilitat compartida que es troba implícit en aquest compromís.
Per tant, les institucions i els processos que caracteritzen qualsevol nivell de
governança només es poden entendre com a parts integrants d’un sistema més
extensiu de governança general. En aquest sentit, governança i DS són sinònims
d’interdependència.
A la UE, l’experiència demostra que la cooperació entre els diferents nivells de
govern és una condició essencial per l’èxit de les polítiques. Igualment, les

1 Aquest treball és una versió revisada i ampliada del capitol “The role of the regions in the
local-global Governance for Sustainable Development”, inclòs en l’obra col·lectiva
Governance for Sustainable Development, Barcelona, Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya i Institut Internacional de
Governabilitat, 2002.
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interrelacions entre els àmbits local i regional i els esglaons superiors juguen un
paper molt important. De fet, el debat, sovint conflictiu, sobre la transferència de
competències estatals cap a la Unió o les regions esdevé molt més racional quan els
problemes es plantegen en termes més concrets: com els diferents nivells de govern
poden contribuir millor a assolir el DS en un sistema de responsabilitats
compartides?
La nostra tesi és que, d’acord amb la seva posició intermèdia en l’eix global-local,
amb la seva legitimació popular i amb les funcions que exerceixen, les regions
europees haurien de jugar un paper estratègic en la promoció de la sostenibilitat, la
qual cosa hauria de comportar un grau superior d’implicació en les decisions
europees i estatals i més cooperació transregional.
Els dos primers apartats d’aquest document s’ocupen del debat actual sobre la UE
com un sistema emergent de governança multinivell i de les conseqüències que se’n
deriven de la governança regional, a la vista del paper actual o potencial de les
regions com a canals de relació entre els programes europeus i la materialització
dels compromisos amb el DS. El tercer apartat es refereix a la necessitat de reforçar
les capacitats institucionals multinivell per tal de dirigir el procés cap a la sostenibilitat
en un context multinivell. El quart dibuixa alguns dels reptes principals que es deriven
de la diversitat social, cultural i territorial en el sistema de governança de la UE. Les
conclusions resumeixen els diferents punts tot formulant algunes consideracions.

1. Crisi de l’Estat i governança europea
L’Estat-nació europeu està experimentant una sèrie de transformacions importants:
des de dalt, a partir dels processos complexes que giren al voltant de la globalització
i dels seus efectes econòmics, socials i ambientals; des de baix, arran de la
rellevància que han anat adquirint els governs territorials a molts Estats membres; i
des del costat, a partir dels espais conquerits pel mercat i la societat civil (Keating,
2001, 1). Aquests canvis comporten una reestructuració funcional i territorial del
sistema estatal. La majoria dels autors al·ludeixen sobretot a dos grans tipus de
canvis (Schobben, 2000; Amin and Tomaney, 1995). El primer és de caràcter
ideològic i es refereix a la reorientació dels principis polítics del model de l’Estat de
Benestar keynesià cap el neoliberalisme, amb les importants conseqüències que
se’n deriven, tant per la cohesió social com per la legitimitat del poder polític. El
segon canvi és de tipus institucional. La necessitat de fer front als nous reptes (medi
ambient, immigració, risc, exclusió social, diversitat, biotecnològia, etc.) implica un
conjunt d’activitats i habilitats que ultrapassen la capacitat d’actuació solitària dels
governs, acostumats a “imposar” canvis de comportament als ciutadans mitjançant
regulacions o polítiques des de dalt.
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Ens trobem en un situació de crisi de la legitimitat de l’Estat i de la mateixa teoria
política, que afecta la noció tradicional de govern. Els problemes que han d’afrontar
les autoritats públiques i la naturalesa mateixa de la societat són molt més
complexes que abans. Les respostes individuals i els enfocaments polítics
centralitzats ja no resulten convincents. Al mateix temps, el context social, econòmic
i ambiental tampoc no ofereix punts de referència segurs a les respostes
governamentals. Aquests canvis xoquen tant amb els vells principis jeràrquics de
l’Estat (regles formals, centralitat de les decisions i imperatius de comandament i
control), com amb els enfocaments neoliberals extremistes (deixar actuar el mercat).
En poques paraules, els Estats ja no poden actuar com a “ens sobirans” ni a nivell
internacional i ni tan sols en l’àmbit intern.
El concepte de “governança” presenta l’avantatge de reflectir els canvis actuals en
la manera de “governar” les societats complexes a l’hora que proporciona una
perspectiva útil per analitzar els requisits funcionals (o els imperatius institucionals)
necessaris per organitzar i gestionar un sistema de decisió col·lectiu. La nova
governança és percebuda com "el repartiment de tasques i responsabilitats entre
actors públics i privats a través d’un procés d’interacció més o menys constant”
(Sidenius, 1999). La nova governança pot ser descrita com un mètode o mecanisme
per afrontar "una escala àmplia de problemes/conflictes en els que els actors
acostumen a assolir decisions obligatòries mútuament satisfactòries a través de la
negociació, la deliberació i la cooperació en la implementació de les decisions (...)”
(Schmitter, 2001). Per tant, la governança pot ser definida com una xarxa complexa
de relacions horitzontals i verticals, però també com un concepte normatiu que
tracta de millorar el funcionament insatisfactori de la democràcia. En sentit
estratègic, la governança pretén analitzar un seguit de criteris normatius de la
democràcia com ara l’eficiència, la participació, la transparència i la legitimitat, i la
manera d’aplicar-los en la política i les polítiques públiques (EP, 2002).
Les transformacions institucionals de l’Estat també afecten als nivells subestatals. A
la UE hi ha diferents Estats federals, regionals o descentralitzats en els que les
unitats regionals gaudeixen, tot sovint, d’un marge substancial d’autonomia per dur
a terme les seves pròpies estratègies polítiques. Les insuficiències dels Estats
centrals, combinades amb l’emergència de demandes territorials, han portat a la
fragmentació de la “sobirania” territorial en unitats provistes d’alguns dels atributs
característics de l’estat-nació: institucions autònomes; sistemes de partits
diferenciats; funcions legislatives, executives i, de vegades, judicials; fiscalitat pròpia;
polítiques públiques; identitats culturals; lleialtat ciutadana; i, fins i tot, accés a l’arena
internacional (Morata, 2001). En aquest nou context, l’assoliment del consens en la
gestió dels problemes intergovernamentals ha esdevingut molt més complexa.

5

PAPERS DE LA FUNDACIÓ/136

D’altra banda, els darrers anys s’ha produït una transferència progressiva de
competències estatals (moneda, política de la competència, regulació del mercat,
medi ambient, etc.) a favor de la UE; en d’altres casos, les funcions corresponents
es gestionen a través de mecanismes intergovernamentals o transgovernamentals
(PESC, Afers Judicials i d’Interior, Immigració, Ocupació). El procés d’integració
europea ha significat l’europeïtzació de les estructures administratives dels Estats
membres de tal manera que la majoria de les polítiques estan compartides entre els
diferents nivells de govern. Europa s’ha convertit en el punt de referència comú per
afrontar els problemes i negociar solucions conjuntes. Així, s’ha passat d’un model
de polítiques públiques centrat en el paper de l’Estat, a un sistema més pluralista o
policèntric en el que els actors públics i privats participen en el procés polític: “hi ha
molts jugadors a cada àrea política. De vegades els actors públics són dominants
(Estats i regions polítiques); d’altres, ho són les ONG. En aquest sistema, els grups
d’interessos privats són participants actius i iguals, juntament amb els funcionaris
europeus, nacionals i subnacionals” (Wallace, 1999).
En poques paraules, la UE està allunyada del marc conceptual de l’Estat sobirà. De
fet, no és un Estat, sinó un nou tipus d’entitat política. Actualment, ens trobem
davant d’una “Europa post-sobirana, una Europa feta d’Estats que ja no són
sobirans i que interactuen amb i a través de la Comunitat, dotada d’un sistema legal
independent i que encara no és (i probablement no serà en un futur pròxim) una
Unió federal sobirana". (MacCormik, 1997:339). Aquesta nova entitat es caracteritza
per l’especialització funcional i institucional i la fragmentació de les polítiques i de la
política” (Rhodes, 1997). Com hem vist, hi ha una multiplicitat d’actors específics per
a cada política; interdependència entre ells; objectius compartits; fronteres
esborrades entre sectors públics i privats; i moltes formes d’acció, d’intervenció i de
control. La governança europea és el resultat de processos socio-polítics interactius
que possibiliten l’emergència d’actors subestatals que, a més de representar
interessos diferenciats, s’encarreguen de la implementació d’un nombre creixent de
polítiques públiques.
L’enfocament de la governança multinivell parteix de la idea que la UE ha esdevingut
una entitat en la que l’autoritat està dispersa entre nivells o escales de governança i
entre actors, i en la que es detecten diferències significatives entre les diferents
modalitats de governança (Rosamond, 2001). D’acord amb els seus principals
defensors (Hooghe i Marks, 2001: 4), “(...) el punt de partida de l’enfocament
multinivell és l’existència de competències solapades entre molts nivells de govern,
així com la interacció dels actors polítics entre tots aquests nivells”.
La governança multinivell subratlla el fet que no hi ha cap actor capaç de donar
respostes úniques i universals als problemes socials multiescala. Això explica també
perquè l’europeïtzació dels processos polítics no s’ha traduït en més uniformitat,
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sinó en una mena de “patchwork” (Héritier, 1996), una barreja complexa de diferents
estils de polítiques, d’instruments i d’institucions. La metàfora de la xarxa sembla
particularment adient per entendre l’essència de la governança, “basada en models
flexibles de relacions entre les autoritats públiques dels diferents nivells, les
associacions i els ciutadans” (Jachtenfuchs, 2001). Les xarxes es creen,
normalment, per assolir avantatges mutus i objectius compartits, però tenen la
capacitat d’adaptar-se quan els problemes canvien i calen noves respostes. Aquest
enfocament implica no només una descentralització de la funció de govern, sinó
també una expansió de les relacions horitzontals dins del sistema de governança,
més comunicació i més confiança i reciprocitat per tal d’augmentar les capacitats de
resoldre els problemes socials.
En definitiva, l’increment de la capacitat d’aprenentatge col·lectiva és un element
clau de l’enfocament multinivell com a mètode de gestió més eficient de les
qüestions que, com ara el DS, no es poden circumscriure a un àmbit geogràfic,
competencial o funcional únic.
2. Les regions en la governança multinivell europea
Com hem vist, la integració europea ha generat canvis institucionals per damunt i en
el sí dels Estats membres. La transferència d’àmbits de sobirania estatal al nivell
europeu i el desmatellament progressiu de les fronteres nacionals han contribuït a la
transformació dels espais territorials i a la redefinició de les funcions tradicionals dels
ens subestatals. En un context en el que moltes decisions ja no depenen
exclusivament d’un centre únic, els actors territorials disposen de més oportunitats
per cooperar i competir per sota i per damunt de l’Estat, especialment si disposen
de recursos legals, financers i de lideratge polític. El paper de les regions ha
esdevingut crucial a l’hora d’afrontar qüestions generals com la protecció del medi
ambient, l’ordenació del territori, la millora de les comunicacions i els transports, les
noves tecnologies, la cohesió econòmica i social o la cultura. Els incentius polítics i
econòmics que proporciona la UE contribueixen a reforçar-lo.
Hom detecta una doble pressió a favor de la territorialització a Europa: des de baix,
a través de la mobilització pública i privada; i des de dalt, a través dels programes i
les activitats destinats a estimular les regions per tal que actuïn com a actors polítics
i econòmics de la integració europea. La mobilització regional es veu incentivada de
diferents formes des de la UE: a través de finançaments, atorgant drets de
representació i d’accés al procés de decisió; conferint legitimitat a les aspiracions
polítiques territorials; i recolzant les demandes regionals per augmentar la capacitat
de resolució dels problemes (Kholer-Koch, 1997).
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L’activisme de la Comissió Europea com a generadora de xarxes ha obert nous
canals d’influència als actors regionals tot canviant les regles del joc (reglaments del
Fons estructurals, política de recerca) (Kholer-Koch, 1997). Lògicament, la Comissió
tracta de treure partit de la situació creant coalicions amb les regions per tal de
vèncer les resistències estatals. A través de les Iniciatives Comunitàries, com ara
Interreg, Leader o Urban, l’Executiu comunitari ha fomentat la constitució de xarxes
transreuropees que faciliten els contactes i la cooperació entre les autoritats
regionals i locals dels diferents Estats membres. Actualment, la cooperació
interregional i transregional inclou un nombre important d’organitzacions, entre les
quals cal destacar Eurocities (ciutats grans i mitjanes europees), l’Associació de
Regions d’Europa (ARE), els Quatre Motors per Europa (Baden-Württemberg,
Llombardia, Rhône-Alpes i Catalunya), les Regions de Tecnologia Industrial (RETI) o
les Regions Perifèriques i Marítimes (RPM). També existeixen plataformes de
coordinació sectorial com ara la Conferència Europea de Ministres Regionals de
Medi Ambient.
A nivell regional podem detectar bàsicament tres estratègies convergents: la
promoció de noves activitats mitjançant la valorització dels recursos endògens; la
creació de xarxes transregionals basades en interessos comuns; i l’acció de
lobbying prop de les institucions comunitàries (Morata, 2000). En particular, a través
de les xarxes de cooperació i els acords de partenariat amb els actors econòmics i
socials, els governs regionals poden reforçar la seva pròpia legitimitat.
Tanmateix, els recursos legals i financers, tot i ser necessaris, no són suficients per
jugar un paper a Europa. També fan falta altres ingredients com ara un projecte
estratègic amplament compartit pel conjunt de la societat, una cultura de
cooperació institucional arrelada, eficàcia administrativa, cohesió social i un ambient
econòmic favorable (Keating, 1999).
La UE és, doncs, una complexa estructura multinivell que combina elements
supranacionals i intergovernamentals, territorials i una representació funcional.
Tanmateix, com assenyala el Llibre Blanc de la Comissió sobre la Governança
Europea (Commisión, 2001):
“El funcionament actual de la Unió no afavoreix una interacció adequada a través
de la cooperació multinivell; una cooperació en la que els governs nacionals
impliquin plenament les seves regions i ciutats en el policy-making europeu. Les
regions i les ciutats consideren sovint que, tot i l’augment de les seves
responsabilitats en la implementació de les polítiques europees, no es té prou en
compte el seu paper d’ens electes i representatius que interactuen amb els
ciutadans.
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Hom critica que la legislació adoptada pel Consell i el Parlament Europeu sigui
massa detallada o poc adaptada a les condicions i a l’experiència local (…).
Tanmateix, les crítiques no s’adrecen únicament a la Unió. La principal
responsabilitat pel que fa a la implicació dels nivells regional i local en la política
segueix estant (...) en mans de les administracions estatals. Hi ha la percepció, però,
que els governs centrals no impliquen adequadament els actors regionals i locals en
la preparació de les seves posicions respecte a les polítiques europees".
En el pla intern, l’abast creixent de les polítiques europees ha permès als governs
nacionals, en qualitat de representants dels seus respectius Estats en el Consell,
negociar temes com agricultura, desenvolupament regional, formació o medi
ambient que en els seus països estan assignats constitucionalment a les regions.
També és cert que, en alguns Estats membres, les pressions regionals han portat a
una implicació més directa en les decisions comunitàries. Així, actualment, els
Länder alemanys i austríacs i les regions belgues poden representar els seus Estats
en el Consell de Ministres, mentre que els ministres escocesos i gal·lesos participen
en la delegació del Regne Unit. Per ara, les Comunitats espanyoles i les regions
italianes romanen excloses.
El tractat de Maastricht també va instituir el Comitè de les Regions amb dret de
consulta al Consell, la Comissió i el Parlament en matèries d’abast regional i local.
Tanmateix, les diferències de competències, de representativitat i d’interessos entre
regions i entre aquestes i els ens locals, i el caràcter purament consultiu del Comitè
n’han limitat la capacitat d’influir en les decisions.
Davant d’això, el Llibre Blanc abans esmentat proposa que cada Estat membre posi
en marxa els mecanismes necessaris per garantir una consulta àmplia quan es
discuteixen i s’implementen decisions europees amb una dimensió territorial.
L’objectiu és que els Estats membres escoltin i aprenguin de les experiències
regionals i locals durant el procés de policy-making europeu.
La Comissió propugna, en especial, una resposta complementària a nivell europeu
en tres àrees per tal de millorar la cooperació entre els diferents nivells (Commisión,
2001):
• “Implicació en la formació de les polítiques. A nivell comunitari, la Comissió hauria
de garantir que es tenen en compte els coneixements regionals i locals a l’hora de
desenvolupar les seves propostes. Amb aquest objectiu, hauria de posar en
marxa un diàleg sistemàtic amb les associacions europees i nacionals d’autoritats
regionals i locals, respectant sempre el marc constitucional i administratiu de cada
país. En aquest sentit, la Comissió recolza els esforços en curs, que tendeixen a
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incrementar la cooperació entre aquestes associacions i el Comitè de les Regions.
D’altra banda, l’intercanvi de funcionaris i la formació conjunta entre
administracions dels diferents nivells hauria de facilitar un millor coneixement dels
objectius, els mètodes de treball i els instruments respectius.
• “Més flexibilitat. Les condicions locals poden dificultar l’establiment de regles
generals per al conjunt de la Unió sense haver d’envoltar la legislació d’una
complexitat excessiva. Per això, cal dotar de més flexibilitat els instruments
disponibles per implementar la legislació i els programes que tenen un impacte
territorial fort (…).
• “Coherència general de les polítiques. Caldria garantir l’impacte territorial de
determinades polítiques de la UE com ara els transports, l’energia o el medi
ambient. Aquestes polítiques formen part d’un conjunt coherent (…) i cal evitar
una lògica excessivament sectorial. De la mateixa manera, les decisions regionals
i locals haurien de ser coherents amb un conjunt de principis generals destinats
a afavorir un desenvolupament més sostenible i equilibrat en el sí de la Unió”.
Finalment, la Comissió es declara decidida a establir un diàleg més estret amb els
Estats membres i les seves regions i ciutats per tal de desenvolupar indicadors de
coherència. Ho farà aprofitant el marc existent i, en particular, la Perspectiva Europea
de Desenvolupament Espacial adoptada el 1999 pels Ministres responsables.
L’esforç de coherència entre les actuacions de desenvolupament territorial als
diferents nivells també hauria de permetre la revisió de les polítiques relacionades
amb l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible2.
3. Enfortir la governança regional per al desenvolupament sostenible
Les regions actuen com a nexes entre el nivell global, la UE i el nivell local. El seu
paper específic hauria de consistir en traduir els principis i el concepte de
sostenibilitat en actuacions concretes en el territori. Més enllà de les seves pròpies
responsabilitats lligades a la promoció del DS (medi ambient, desenvolupament
econòmic i social, agricultura, ordenació del territori, etc.), sovint també
s’encarreguen de la implementació dels acords mediambientals internacionals i, en
especial, de les polítiques ambientals europees, sense oblidar la gestió directa de
programes relacionats amb la sostenibilitat (Fons Estructurals, Interreg, Leader o
Life). La política regional comunitària atribueix, cada vegada, més importància a la

2 Vid. La Comunicació de la Comissió relativa a “Una Europa Sostenible per un Mòn Millor,
COM(2001) 264 final, 15.5.01.
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integració de les consideracions ambientals en les polítiques de desenvolupament
econòmic i social, i el Fons de Cohesió atorga recursos significatius a la millora de
les infrastructures ambientals que tenen un impacte important a les regions i als
municipis. Les unes i els altres tenen l’obligació de promoure el debat públic i la
participació dels actors clau en la definició de les tasques i el repartiment de les
responsabilitats necessàries per assolir l’objectiu de la sostenibilitat. Finalment,
inspirant-se en l’experiència local, els darrers anys, algunes regions europees també
han iniciat processos d’Agenda 21. El discurs polític sobre el DS s’ha traduït en
l’adopció de compromisos formals per part dels nivells inferiors de govern, la qual
cosa indica una sensibilització creixent, si més no, en termes simbòlics i normatius.
No obstant, el que no sembla preocupar gaire són els canvis institucionals i el
desenvolupament dels mitjans necessaris per fer efectiu aquest compromís. Tot
sovint, hom tracta de convèncer el públic que la sostenibilitat és un objectiu
desitjable per sí mateix, deixant de banda l’anàlisi de les capacitats organitzatives,
polítiques i socials disponibles per assolir-lo. El debat actual oblida, doncs, aquests
aspectes crucials per la governança del DS. Des del nostre punt de vista, la
capacitat d’un país d’afrontar els nous reptes – fins i tot la seva capacitat de
percebre’ls i definir-los – dependrà de fins a quin punt les institucions facilitin o
obstaculitzin la generació del consens necessari per formular i implementar la
resposta adequada. Qualsevol societat disposada a posar en pràctica una política
de DS necessitarà crear el marc institucional adient per assumir efectivament les
implicacions d’aquest tipus de compromís. En definitiva, seguint la literatura sobre el
DS, creiem que una transició cap a models socio-econòmics més sostenibles
només serà possible si s’acompleixen un conjunt de "precondicions" (GDS, 2001).
Tot i que, generalment, es considera que la sostenibilitat no és assolible en el sí d’un
únic àmbit territorial, ja que les unitats polítiques bàsiques són els diferents nivells de
govern - ajuntaments, regions, governs estatals i UE -, el que determinarà en
darrera instància la manera de dirigir la transició cap a la sostenibilitat són les
capacitats institucionals disponibles, inclosa l’habilitat dels polítics, els funcionaris i
els ciutadans. Les capacitats, però, també depenen de les relacions existents entre
els actors dels diferents nivells d’agregació social, els quals representen comunitats
diferenciades, però també solapades. En suma, l’adequació dels acords
institucionals per la sostenibilitat s’haurà de valorar en funció de la seva capacitat de
mobilitzar les energies i la capacitat d’acció dels actors públics i privats de tots el
nivells de govern implicats. En aquest sentit, el procés vers la sostenibilitat serà el
producte d’una acció multinivell col·lectiva.
La capacitat és un producte col·lectiu resultant dels esforços conjunts dels diferents
actors, cadascun dels quals disposa d’un potencial d’actuació limitat, però rellevant,
en relació amb el problema que es vol afrontar. En aquest cas, la definició i l’aplicació
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de les mesures encaminades a modificar els models actuals de comportament
econòmic i social, a qualsevol nivell, depèn tant dels esforços conjunts dels actors
que actuen a un nivell determinat, com de les accions empreses pels decisors que
operen en els altres nivells, superiors i inferiors. Cada nivell d’acció – social o
governamental – només disposa d’una capacitat limitada. Els nivells superiors
depenen dels inputs dels nivells inferiors per definir els problemes i formular
respostes, així com de les activitats dels implementadors responsables de posar-les
en pràctica. Per la seva banda, els nivells inferiors de decisió no poden dependre
únicament d’ells mateixos per gestionar problemes que ultrapassen la seva
capacitat d’internalitzar els aspectes més importants o de mobilitzar els recursos
necessaris per poder-los afrontar.
En tot cas, les autoritats públiques no estan en condicions d’imposar unilateralment
els canvis de comportament generadors de sostenibilitat. Els actors rellevants de
tots els nivells han de participar en les decisions que els afecten, tot i que
comparteixin l’objectiu del DS, caldrà materialitzar-lo en accions concretes, que no
estan predefinides. Les decisions col·lectives sobre el DS proporcionen el marc de
referència normatiu i cognitiu i creen oportunitats i restriccions pel que fa als diferents
interessos, que es van (re)definint sobre la marxa. Per això el paper de les autoritats
públiques ha de consistir, no només en establir el marc normatiu, sinó sobretot en
estimular, organitzar i gestionar els processos socials necessaris per l’emergència
d’un futur sostenible.
El marc institucional i legal, les polítiques existents, l’estructura socio-econòmica de
la societat en els diferents nivells són factors importants que contribueixen a
determinar les competències, la jurisdicció, els recursos i els condicionaments
polítics i socials que modelen les capacitats necessàries a nivell regional. També
determinen – juntament amb els procediments administratius i la divisió del treball
governamental – les oportunitats de participar en la redefinició del marc politicoadministratiu i socio-econòmic general; la capacitat de mobilitzar els recursos
endògens i exògens en relació amb el desenvolupament del territori; i de coordinar i
col·laborar amb altres actors l’actuació dels quals condiciona o influencia els
esforços dels actors regionals.
Les estratègies del DS, expressades en documents com l’A-21 o el 5è i el 6è
Programes d’Acció Ambiental de la UE, han deixat de banda la perspectiva
exclusivament estatal. Ara es considera vital el partenariat entre diferents tipus de
grups o d’organitzacions governamentals i no governamentals que operen en les
diverses escales de govern. Els estudis sobre DS, el moviment ambientalista, els
Plans d’Acció i les declaracions polítiques insisteixen en la necessitat d’implicar el
públic (ECF, 1999). Els diferents documents, sobretot a nivell europeu, proposen un
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enfocament basat en la participació dels ciutadans, en l’aprofitament dels
coneixements i de l’experiència regional/local i en un model d’organització
descentralitzada.
Tanmateix, i malgrat les declaracions d’intencions, fins ara els resultats aconseguits
són més aviat magres. El creixent reconeixement dels defectes dels models
centralitzats i segmentats de policy making ha portat a qüestionar les teories
tradicionals, incapaces d’incorporar en el seu anàlisi el caràcter policèntric i
multifacètic de la política.
Com hem vist, la noció de "governança" suggereix que les funcions de govern no
han de ser realitzades necessàriament o únicament pels actors governamentals.
Tenint en compte l’organització política de les nostres societats - “les regles formals
del joc” – l’autoritat pública és un factor important per determinar com es gestionen
els problemes col·lectius. Ja que la transició a la sostenibilitat implica decisions
adreçades a guiar els comportaments socials, l’acció pública és imprescindible.
Tanmateix, també és evident que cap govern no serà capaç tot sol de garantir una
transició satisfactòria cap a la sostenibilitat. En canvi, allò realment important és com
s’adopten i s’apliquen aquestes decisions; de quina manera es poden suscitar i
utilitzar altres formes de solució col·lectiva dels problemes per canviar els patrons
actuals de consum i de producció. En aquest sentit, cal tenir en compte que les
capacitats socials, la mobilització de recursos i la resolució de conflictes es
produeixen en un ordre polític i legal determinat i, tot sovint, en paral·lel amb les
activitats polítiques i administratives organitzades en funció del paper i de les
competències dels actors públics. A més a més, aquests poden utilitzar els seus
recursos – la llei, la legitimitat, els finançaments, etc. – per facilitar i recolzar la
mobilització dels actors socials.
En tot cas, amb independència de la definició de sostenibilitat per la qual optem en
darrera instància, sempre hi haurà unes implicacions pel que fa a l’organització de
la societat i a les decisions que caldrà seguir. En relació amb el sistema de
governança, el compromís envers la sostenibilitat sembla comportar els
requeriments següents:
• Canvis fonamentals de comportament social en relació amb la producció i el
consum, en particular amb l’organització de les activitats econòmiques i socials
mitjançant les quals qualsevol societat es manté i es reprodueix.
• Tot i que el govern continua sent un actor crucial en la determinació del marc
normatiu, la tasca de decidir i de gestionar la transició col·lectiva vers un futur
sostenible supera la seva capacitat d’actuació individual.
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• Al contrari, el camí cap a la sostenibilitat exigeix la participació activa del conjunt
d’actors – públics i privats – que actuen als diferents nivells de decisió. Només
d’aquesta manera es poden activar i mobilitzar les capacitats de la societat.
• Això significa que cal desenvolupar nous mecanismes de consulta i de participació
dels actors clau en les diferents fases del procés de decisió col·lectiu. Calen noves
formes d’apoderament dels ciutadans i graus de descentralització més elevats.
• En la mesura que, previsiblement, el debat i les decisions relatives a la sostenibilitat
generaran nous tipus de conflictes, també caldrà posar en marxa nous
mecanismes per gestionar-los i resoldre’ls. La naturalesa del procés de decisió
esdevindrà un element crucial per institucionalitzar la transició cap a la
sostenibilitat.
• D’alguna manera, la capacitat institucional per gestionar aquesta transició es pot
entendre en funció dels rols dels diferents actors en l’organització, la gestió i la
participació en el procés continu a través del qual s’adopten, s’apliquen, es
controlen, s’avaluen i es revisen les decisions col·lectives.
• La perspectiva holística suggereix que els problemes ambientals només es poden
resoldre amb un enfocament integratiu dels problemes, mentre que l’enfocament
tradicional es basa en la fragmentació dels problemes en sectors i unitats més
petites. Qualsevol intent de crear estructures organitzatives o mètodes d’actuació
integratius per tal de respondre a aquest enfocament holístic trobarà, però,
serioses resistències a causa dels procediments existents i de les típiques
rivalitats entre els diferents actors que, tot sovint, competeixen per assolir més
prestigi i més recursos els uns a costa dels altres.
• La sectorialització i la separació dels problemes fan que l’atenció es concentri en
temes ambientals específics a costa d’una visió més àmplia. El DS qüestiona
aquesta visió instrumental-analítica i planteja la necessitat de reestructurar el
conjunt del procés de decisió, evitant la marginalització del medi ambient en
relació amb altres temes importants con la inversió industrial i l’ocupació. La
integració dels problemes ambientals significa quelcom més que considerar el
medi ambient com un factor més o menys important del procés polític. Com es
desprèn del concepte de DS, la capacitat d’integració efectiva de les
consideracions econòmiques, socials i ambientals en les decisions de tots els
nivells d’acció col·lectiva és un element cabdal del trànsit cap a la sostenibilitat. Si
hom pretén assolir realment el grau de qualitat necessari per una actuació
integrada i coherent, cal una capacitat efectiva per dur-la a terme en les diferents
àrees sectorials i funcionals. Tant la visió a llarg termini de la sostenibilitat com les
activitats de la societat a curt i mitjà termini, dirigides cap aquest objectiu, s’han
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de coordinar i confrontar les unes amb les altres per tal d’avaluar la seva
consistència i els efectes acumulatius per l’assoliment dels objectius que es
proposen. També cal que hi hagi la flexibilitat suficient per facilitar la capacitat de
canvi i d’adaptació quan apareixen nous condicionaments i oportunitats. En una
paraula, es requereix una capacitat d’aprenentatge col·lectiu institucionalitzada.
• Aconseguir els canvis de comportament relacionats amb un model econòmic i
social sostenible implicarà la utilització de nous instruments polítics. Les formes de
regulació hauran d’abandonar els mecanismes jeràrquics tradicionals, de
comandament i control, orientant-se cap a l’aplicació d’un ventall més ample
d’instruments dirigits a estimular, alhora, la capacitat d’autoregulació dels actors
socials i la conducció de les forces del mercat cap a la promoció del DS.
• Els punts anteriors impliquen un nou model de relacions entre el govern i la societat
basat en el desenvolupament de noves formes de partenariat i de cooperació. Si
bé el paper de les institucions continuarà sent fonamental, canviaran les seves
formes d’expressió. Les autoritats públiques hauran de preocupar-se “sobretot”
de fomentar la participació i la col·laboració dels diversos actors socials a través
d’un esforç conjunt per tal de definir i aconseguir els objectius del DS.
Aquests són alguns dels requisits per un procés d’avenç cap a la sostenibilitat.
També fan falta, però, indicadors qualitatius que, d’alguna forma, permetin mesurar
el grau d’assoliment de la capacitat institucional necessària i els canvis que cal
introduir per millorar-la. Sense pretensions d’exhaustivitat, voldríem enumerar els
següents indicadors:
1. Grau d’institucionalització del discurs sobre el DS en el debat polític: com es
tradueix en normes, programes, etc., el nivell de consens entre institucions i
grups socials; de quin aparell organitzatiu i de quins mitjans pressupostaris es
disposa.
2. Grau d’integració política: coordinació entre Departaments; grups de treball
interdepartamentals específics; xarxes d’actors governamentals i no
governamentals; capacitat de coordinació pública; introducció de criteris
d’economia ecològica i de gestió del risc en les administracions públiques; difusió
de la cultura de la sostenibilitat.
3. Paper del legislador en el seguiment de la integració de les polítiques i de la
cohesió administrativa, inclosos els mitjans necessaris per identificar els objectius
i avaluar els resultats; seguiment de les actuacions generals i sectorials i del seu
impacte; mitjans tècnics i humans necessaris per a exercir aquestes funcions.
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4. Utilització d’indicadors ambientals i socials de la qualitat de vida i de la tolerància
ecològica com a base informativa per legitimar l’acció pública i avaluar el grau de
transició cap a la sostenibilitat.
5. Grau d’implicació de la comunitat empresarial mitjançant la internalització dels
costos ambientals, les ecoauditories, la comptabilitat ambiental i, per suposat, el
compliment de les normes vigents.
6. Importància de l’acció local per a la sostenibilitat a través de les Agendes 21 o
equivalents com a respostes locals als punts anteriors.
7. Grau de consulta i de participació dels ciutadans: nous instruments per planificar,
debatre, decidir i avaluar l’assoliment dels objectius ambientals, econòmics i
polítics).
4. Diversitat i canvi en el sistema de governança multinivell
Si les regions han de reforçar les seves pròpies capacitats institucionals per
promoure la sostenibilitat, la cooperació entre tots els nivells de govern també és
essencial.
Els darrers anys, diversos projectes de recerca europeus han posat de manifest que
la capacitat dels actors regionals d’establir lligams amb els altres nivells i l’existència
de polítiques de recolzament representen factors d’èxit clau per l’emergència
d’accions innovadores (Schleicher-Tappeser i Strati, 1999). Altres projectes han
demostrat la importància de ser capaços d’actuar simultàniament a diferents nivells.
De totes aquestes experiències es desprèn una nova manera d’enfocar les relacions
verticals. Tot i que generalment s’accepta que les competències regionals i locals
són importants en la lluita per la sostenibilitat, també es remarca la rellevància de la
dimensió multinivell i de les interrelacions que es generen. Allò que compta en un
context en el que els actors polítics, socials i econòmics han de negociar en xarxes
complexes és la qualitat de les relacions entre els diferents nivells competencials. Els
lligams directes entre el nivell europeu i el regional-local han demostrat ser molt útils
en la promoció d’enfocaments innovadors. Seguint aquesta línia, la UE pot contribuir
de forma efectiva a l’enfortiment dels actors territorials, la qual cosa és essencial per
assolir un desenvolupament regional sostenible. Per exemple, el Marc Comunitari de
Cooperació per al DS del Medi Urbà (1999), tot i remarcar els problemes
organitzatius (enfocament administratiu tradicional, manca d’instruments) i les
reticències dels ciutadans i les empreses a modificar la seves actituds, proposa
augmentar la informació, fomentar la integració de les polítiques entre els diferents
nivells de govern, recolzar el desenvolupament de les capacitats locals i afavorir els
enfocaments innovadors per tal d’ampliar la democràcia local.
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Les polítiques comunitàries tendeixen a reflectir, cada vegada més, la idea segons la
qual la subsidiarietat va més enllà de la simple distribució de les competències per
incloure les relacions entre les autoritats dels diferents nivells. El concepte tradicional
de subsidiarietat s’utilitza moltes vagades com un pretext per separar i dividir els
diferents nivells de govern, mentre que, en un món interdependent, les diverses
esferes de govern necessiten interactuar i treballar conjuntament. En la mesura que
els temes i els problemes se solapen, la identificació de les funcions, les
responsabilitats i els recursos necessaris no pot ser una operació automàtica, sinó
que ha d’estar oberta a la negociació i la coordinació, en funció del problema que el
conjunt del sistema de governança tracta d’afrontar. La subsidiarietat moderna
implica que els actors d’una xarxa (institucions públiques, agents econòmics,
organitzacions no governamentals i ciutadans dels diferents nivells) estan en
condicions d’adoptar un enfocament proactiu per tal d’aportar llur contribució al
procés polític. Com més implicats estiguin els ciutadans i els seus representants dels
nivells més baixos en el policy-making europeu, més preocupació, comprensió i
acceptació hi haurà respecte a la necessitat i a les modalitats de les polítiques que
es proposen (Eurocities, 1991).
La subsidiarietat també representa un mitjà important per tal d’incorporar la
diversitat cultural i territorial. L’intent de desenvolupar enfocs generals per al DS a
Europa ha de tenir en compte els canvis relacionats amb els aspectes socials,
econòmics i culturals del desenvolupament. Per això, com hem vist anteriorment, les
polítiques europees necessiten formes de gestió més flexibles. També calen
instruments que facilitin l’aprenentatge mutu per tal d’aprofitar la rica varietat
d’experiències regionals i locals, i procediments que afavoreixin innovacions
creatives en el camí de la sostenibilitat. Sens dubte, la implementació de legislació
europea es podria millorar si es posés més l’accent en els objectius, deixant que les
autoritats regionals escullin els instruments més apropiats d’acord amb el principi de
subsidiarietat. També caldria tenir més en compte la diversitat de les cultures
administratives.
Es necessiten més esforços per trobar un equilibri adequat entre integració i
autonomia i, al mateix temps, també cal un suport efectiu dels programes europeus
per aprofitar de forma més sistemàtica, en benefici de tots, la riquesa de les diferents
experiències. Fomentar l’intercanvi d’experiències entre regions pot ser, fins i tot,
més efectiu que el simple finançament de les actuals estructures. La recerca
europea demostra que, a moltes regions, la contribució més important de la UE al
desenvolupament territorial ha consistit en obrir les ments i generar creativitat
superant les estructures de poder tradicionals i oferint noves oportunitats per
aconseguir un aprenentatge mutu (Schleicher-Tappeser and Strati, 1999).
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5. Resum i consideracions finals
• La sostenibilitat és un tema complex i, com a tal, requereix una nova perspectiva
que implica canvis fonamentals en l’organització de les activitats socials,
econòmiques i governamentals en els diferents nivells territorials.
• Qualsevol societat que opti pel DS ha de crear el marc institucional adient per
afrontar amb eficàcia les implicacions d’aquest compromís. La capacitat d’una
regió determinada d’enfrontar-se amb el repte del la sostenibilitat dependrà de fins
a quin punt les institucions existents faciliten o dificulten la formulació i la
implementació col·lectiva de les respostes adequades.
• La sostenibilitat és un concepte general que només es pot implementar i concretar
a través de la gestió pràctica dels processos polítics en situacions específiques.
Aquesta gestió necessita orientacions generals i procediments per establir
objectius específics i instruments eficaços per facilitar la transparència, el control i
la participació pública.
• El concepte de DS implica un nou enfocament per gestionar les complexes
interrelacions entre les diferents dimensions del desenvolupament: integració
horitzontal, xarxes i partenariat entre actors públics i privats. La sostenibilitat
qüestiona la divisió tradicional de les competències entre nivells de govern. La
governança multinivell i la governança en xarxa expressen la idea de
responsabilitats compartides que s’amaguen darrera aquest objectiu. En un
context d’interdependències en el que els diferents actors públics i privats han de
negociar a través de xarxes, la qualitat de les relacions entre nivells i competències
esdevé un factor clau.
• L’estratègia europea cap el DS es basa en la idea segons la qual la governança
efectiva és una precondició per desenvolupar i aplicar les mesures necessàries per
assolir la sostenibilitat. Tanmateix, el debat actual sobre el “Futur de la Unió
Europea” no té en compte els canvis institucionals i constitucionals necessaris per
respondre a aquest repte essencial.
• El funcionament actual de la Unió no permet la interacció necessària per a un
partenariat multinivell. Manquen mecanismes efectius de consulta quan es
discuteixen les decisions i s’implementen les polítiques amb impacte territorial.
Per això, el policy-making europeu hauria de tenir en compte l’experiència local i
regional. Al mateix temps, la legislació i els programes, haurien de deixar més
llibertat a les autoritats regionals per escollir els instruments més adients d’acord
amb el principi de subsidiarietat.
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• La subsidiarietat no afecta només a la distribució de les competències, sinó que
inclou les relacions entre els diferents nivells de govern en un context caracteritzat
per la interdependència. La determinació de les funcions, de les responsabilitats i
dels recursos ha d’estar oberta a la negociació en funció dels problemes que es
volen afrontar.
• La subsidiarietat multinivell significa que els actors públics i privats, i els mateixos
ciutadans, haurien d’estar en condicions d’actuar per tal de contribuir al procés
polític general. La subsidiarietat també permet incorporar la diversitat cultural i
territorial. A la UE, l’intent de formular enfocaments generals per assolir un DS ha
de tenir en compte els diferents contextos socials, culturals i territorials del
desenvolupament. La diversitat exigeix formes de gestió flexibles i instruments que
facilitin l’aprenentatge col·lectiu del camí cap a la sostenibilitat, a partir de la
varietat d’experiències regionals i locals.
• Les Agendes 21 regionals haurien de servir per institucionalitzar la governança
multinivell integrant les Agendes 21 locals des d’una perspectiva horitzontal i
vertical més àmplia. Això requereix més voluntat política, més cooperació
institucional i més recursos humans i tècnics.
• A Espanya, hi ha un manca de voluntat política i de capacitat institucional per
integrar les preocupacions regionals i locals en el disseny del instruments per al
DS. Pitjor encara: el govern espanyol no va ser capaç de definir una estratègia de
sostenibilitat abans de la Cimera de Johannesburg. Per augmentar la seva
capacitat d’influència, les CCAA haurien de crear coalicions i xarxes amb els
actors clau i les ONG i definir formes de cooperació interregional.
• Les relacions directes entre la UE i el nivells regional i local afavoreixen la innovació
i el canvi necessaris per promoure el DS. La cooperació interregional i
transregional facilita la definició d’estratègies conjuntes i de formes d’aprenentatge
mutu. Tanmateix, els seus beneficis potencials es veuen reduïts a causa de les
diferències institucionals que existeixen entre les regions europees. Un altre factor
negatiu és la manca de correspondència entre les jurisdiccions administratives i els
problemes ambientals. El concepte de “regions ecològicament definides” (regions
que comparteixen recursos naturals o que s’enfronten a problemes comuns),
podria ajudar a superar aquesta dificultat.
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