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RESUM

Un	dels	reptes	més	importants	amb	vista	a	aconseguir	el	desenvolupament	sostenible	és	la	integració	
de la component mediambiental en els sistemes de producció existents per a un major aprofitament 
dels	recursos	utilitzats	i	una	generació	menor	de	contaminants.		
L’aplicació	per	part	de	les	empreses	de	sistemes	de	gestió	mediambiental	és	una	de	les	vies	que	
possibiliten	aquesta	evolució,	comptant	amb	la	particularitat	que,	a	diferència	de	les	altres	vies	
existents,	com	ara	impostos	i	legislació	ambiental,	la	seva	aplicació	és	de	caràcter	voluntari	cosa	que	
suposa	un	indicador	del	nivell	de	compromís	del	sector	empresarial	amb	la	protecció	del	medi	
ambient,	tot	i	que	en	molts	casos	es	vegi	impulsat	per	una	recerca	de	major	competitivitat.	
Els	sistemes	de	gestió	ambiental	es	van	idear	com	a	instrument	voluntari	de	prevenció	i	reducció	de	la	
contaminació.	Amb	la	seva	aplicació,	les	industries	inclouen	de	forma	voluntària	en	el	seu	sistema	de	
gestió	general	tots	aquells	aspectes	de	les	seves	activitats	que	poden	generar	un	impacte	en	el	medi.	
L’adopció	i	implementació	d’un	sistema	de	gestió	ambiental	contribueix	a	que	s’assoleixin	resultats	
òptims,	i	les	empreses	que	disposen	d’un	sistema	de	gestió	ambiental	es	plantegen	sovint	i	d’una	
forma	conscient	i	explícita,	mitjançant	els	programes	ambientals,	la	implementació	de	les	millors	
tècniques	disponibles.

El	present	projecte	està	pensat	com	estudi	analític	de	la	situació	actual	relativa	a	la	implementació	de	
sistemes de gestió mediambiental al sector de l’edificació a l’àmbit territorial de Catalunya, aplicables 
a	tot	tipus	d’organització	del	sector,	des	de	l’empresa	constructora	o	fabricant	de	materials	de	
construcció, fins al despatx tècnic o consultor. procurant un abast ampli i extens d’avaluació i valoració 
de	totes	les	possibles	variables	que	poden	quedar	afectades

Alhora,	formen	part	dels	objectius	d’aquest	treball:

-	Fer	explicites	les	polítiques	de	millora	contínua	en	la	qualitat	i	costos	del	procés	de	producció	per	
avaluar	la	conveniència	d’invertir	en	termes	de	prevenció	ambiental,	a	partir	de	la	proposta	de	
entendre la política de gestió ambiental com una extensió del programa de qualitat.	(la	comptabilitat	
ambiental)

-	Recollir	les	millors	opcions	per	una	correcta	avaluació	ambiental	inicial.	El	propòsit	és	conèixer	quina	
és	la	situació	de	partida	de	l’empresa	respecte	al	medi	ambient,	abans	d’establir	el	seu	sistema	de	
gestió	ambiental.	
El	punt	de	partida	per	posar	en	marxa	una	política	ambiental	i,	per	tant,	un	sistema	de	gestió	
ambiental,	és	el	d’aconseguir	el	compromís	per	part	de	la	direcció	en	la	voluntat	d’establir	una	política	
ambiental.	(El	compromís	ambiental)

- Explicar el proces d’implantació d’un SGA amb especial atenció a la identificació  i avaluació dels 
aspectes mediambientals mes significatius relacionats amb el sector de l’edificació, per tal de fer-ne 
un	control	operacional	adequat
Les etapes del funcionament d’un SGA seguint el programa de millora continua són: planificació, 
implantació,	seguiment	i	revisió
La planificació inclou la identificació i avaluació dels aspectes mediambientals , habitualment la part 
que	requereix	una	acurada	revisió	tècnica	de	tots	els	factors	de	la	organització	que	incideixen	a	
l’entorn	ambiental,	considerant	els	aspectes	mediambientals	com	aquells	elements	de	les	activitats	
que	poden	generar	un	impacte	sobre	el	medi	ambient,	tant	positiu	com	negatiu.	
En el sector de l’edificació de cara al seu control operacional s’han considerat com a possibles 
impactes significatius:
1.	 Generació	de	residus.	
2.	 Emissions	atmosfèriques.	
3.	 Generació	d’aigües	residuals.	
4.	 Afecció	del	sòl.		
5.	 Generació	de	soroll.	
6.	 Bones	pràctiques	mediambientals	a	l’obra	
7.	 Compra	de	materials	de	construcció	ambientalment	correctes	



El	seguiment	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental	permet	controlar	el	seu	grau	d’implantació	i	
funcionament,	és	a	dir,	controlar	i	mesurar	quan	sigui	possible	de	forma	regular	les	activitats	que	
desenvolupa l’organització que puguin tenir un impacte ambiental significatiu sobre el medi ambient. 
En	aquest	punt	s’analitzen	amb	mes	detall	en	l’annex	complementari	les	auditories	mediambientals	
com una eina que permet identificar i analitzar la bondat del grau de gestió ambiental que s’està 
portant	a	terme.	

Una	vegada	que	l’empresa	ha	implantat	el	SGA	i	aquest	porti	cert	temps	funcionant,	de	manera	que	
hi hagi registres i informació sobre el seu funcionament, l’empresa pot certificar el seu sistema. La 
certificació serveix a les empreses com a exponent de la seva preocupació i del seu compromís amb 
la	protecció	ambiental.	
En	l’actualitat	a	la	UE	coexisteixen	dos	sistemes	de	gestió	ambiental:	la	norma	internacional	de	
sistemes	de	gestió	mediambiental	ISO	14001	i	el	sistema	comunitari	de	gestió	i	auditoria	
mediambientals	(EMAS).	Tot	i	presentar	una	certa	compatibilitat	i	similitud	en	alguns	aspectes,	
posseeixen	múltiples	diferències	i	se’n	detallen	les	seves	característiques	per	fer-ne	una	comparativa,	
amb	valoració	critica.

De forma complementaria s’afegeix en annex especific les tècniques per l’Anàlisi de Cicle de Vida, 
aplicables	als	materials	de	construcció	i	tècniques	constructives.
La metodologia d’anàlisi del cicle de vida (ACV) és una eina ambiental que permet l’anàlisi, el 
diagnòstic	i	les	propostes	de	millora	globals	de	productes,	processos	i	serveis.	Els	seus	objectius	són	
múltiples,	com	l’obtenció	d’informació	ambiental	de	qualitat,	el	subministrament	d’un	quadre	el	més	
complet	possible	de	les	interrelacions	dels	processos,	productes	i	activitats	amb	el	medi	ambient	o	la	
identificació de les millores aplicables a productes, processos i serveis.
Tanmateix, les Ecoetiquetes, estretament relacionades amb l’ACV, son d’utilitat en empreses 
fabricants	de	materials	i	sistemes	constructius,	amb	sistemes	de	gestió	i	normativa	voluntària	de	
certificació,  permeten obtenir informació ambiental de qualitat i avaluar alternatives i escenaris pel 
disseny i la innovació de productes mes eficients i sostenibles.  

El	TFM	està	directament	relacionat	amb	qüestions	mediambientals	relatives	al	control	i	la	gestió	dels	
impactes	que	l’activitat	constructora	pot	provocar	a	l’entorn	humà	i	el	medi	natural	i	es	un	estudi	per	la	
millora de la qualitat de l’edificació amb la recerca de noves oportunitats al voltant del creixent interes 
per	la	implicació	mediambiental	de	totes	les	activitats	humanes	actuals.
Per això, el present treball es complementa amb un apartat final dedicat a recollir tot un seguit de 
dades relatives al Medi Ambient i l’Edificació, que permeten emmarcar i situar tot l’estudi en un 
context especific i un entorn determinat.
	
Finalment,	la	Gestió	Ambiental:	1.	Permet	reduir	l’impacte	mediambiental	dels	materials	i	de	les	
tecnologies	de	la	construcció,	i	2.	Un	sistema	de	gestió	ambiental	permet	a	les	organitzacions	avançar	
en	el	compromís	de	millora	contínua.	

Els objectius del treball es contemplen des del punt de vista de la sostenibilitat a l’edificació, per 
tant, l’aprofitament dels recursos, l’eficiència energètica, i la durabilitat dels materials, en aplicació 
de	sistemes	de	gestió	mediambiental	a	partir	de	normativa	 UNE-ISO/TS	21929-1:2009,	i	UNE-ISO	
21930:2010 que tracten de la sostenibilitat en els edificis, indicadors i declaracions ambientals.
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El sistema de gestió ambiental a l’edificació

1.	INTRODUCCIÓ

- Els inicis de la preocupació pel medi ambient

Després	de	la	Segona	Guerra	Mundial	es	produeix	una	intensa	i	rapida	reconstrucció	de	les	diverses	
economies	mundials.	Aquesta	època	es	caracteritza	per	un	fort	creixement	general,	mitjançant	un	
fort	consum	de	recursos	naturals	i	la	conseqüent	generació	de	contaminació	en	forma	d’emissions,	
abocaments	i	residus,	que	es	veu	agreujat	per	l’ocurrència	d’incidents	de	greus	conseqüències	per	a	
la salut pública. L’any 1952, un fenomen atmosfèric denominat inversió tèrmica va produir un smog 
a	la	ciutat	de	Londres	que	va	acabar	amb	la	vida	d’unes	4000	persones	en	un	període	de	11	dies.	
(McNeill,	2003)	

L’any 1972 marca un punt d’inflexió que indica el començament generalitzat de la preocupació pel 
medi	ambient,	amb	la	publicació	del	conegut	com	l’Informe	Meadows,	Els límits del creixement	
(Meadows,1972).	Aquest	informe	va	ser	encarregat	pel	Club	de	Roma	al	Laboratori	de	Sistemes	
Dinàmics	del	Institut	de	Tecnologia	de	Massachusetts	i	elaborat	sota	la	direcció	de	Denis	L.	Meadows.	
Aquest	treball	genera	un	canvi	d’actitud,	que	passa	a	ser	clarament	alarmista,	a	causa	de	les	
prediccions	sobre	l’esgotament	de	les	fonts	d’energia	i	dels	recursos	naturals	(causades	principalment	
per	les	activitats	dels	països	més	industrialitzats)	si	es	mantenia	el	ritme	de	creixement	desenvolupat	
fins a aquesta època. La conclusió final de l’informe era que la població i la producció globals no 
poden seguir creixent indefinidament (Meadows, 2006).	
Part de les idees assenyalades en Els límits del creixement es	tenen	en	compte	en	un	altre	important	
esdeveniment	que	es	produeix	també	el	1972,	com	va	ser	la	Conferència	de	Nacions	Unides	sobre	
el Medi Humà celebrada a Estocolm. En la declaració final d’aquesta conferència es proclama que 
la	protecció	i	millora	del	medi	ambient	és	una	qüestió	prioritària	que	afecta	tant	el	benestar	de	la	
població	com	al	desenvolupament	econòmic	de	tot	el	món.	D’aquesta	manera,	s’introdueix	la	idea	que	
no	és	només	el	creixement	econòmic	el	que	condueix	per	si	mateix	a	majors	cotes	de	benestar.	

En	aquest	primer	període	d’inici	de	la	preocupació	mediambiental	s’ha	de	destacar	també	el	programa	
d’acció sobre el medi ambient que l’any1973 va desenvolupar la llavors Comunitat Econòmica 
Europea	(CEE).	La	importància	d’aquest	programa	radica	fonamentalment	en	la	introducció	de	tres	
principis	bàsics	que	són	els	següents:	
-	Acció	correctiva:	el	seu	principal	objectiu	és	tractar	de	fomentar	entre	les	empreses	la	inversió	en	
tecnologies	que	redueixin	els	seus	impactes	mediambientals	(el	que	es	coneix	com	a	tecnologies	de	
“final de canonada “(Gallopín, 2010).	
-	Acció	preventiva:	el	seu	principal	objectiu	és	buscar	l’aplicació	de	la	tecnologia	en	tot	el	procés,	no	
només al final.	
-	Qui	contamina	paga:	el	seu	objectiu	principal	és	que	les	empreses	i	els	particulars	assumeixin	els	
costos	dels	seus	impactes	ambientals	a	través	de	impostos,	multes,	etc.	(Ludevid,	2000)	

Al final d’aquest període d’inici de la preocupació mediambiental, destaquen alguns esdeveniments 
claus	que	van	afavorir	la	conscienciació	de	tota	la	societat,	com	van	ser	la	demostració	de	l’existència	
d’un	forat	a	la	capa	de	ozó	(1983),	la	mort	de	2.800	persones	a	Bhopal	(Índia)	a	causa	d’un	
escapament	de	gas	en	una	empresa	química	(1984)	i	l’accident	radioactiu	de	Txernòbil	(1986)	
(McNeill,	2003).	

L’últim	període	d’aquesta	evolució	d’actituds	ambientals	de	la	societat	més	desenvolupada	comença	
l’any 1987 amb la publicació del treball El nostre futur comú, també conegut com Informe Brundtland, 
editat	per	la	Comissió	Mundial	del	Medi	Ambient	i	el	Desenvolupament	constituïda	per	les	Nacions	
Unides	i	presidida	per	la	primera	ministra	noruega	Gro	Harlem	Brundtland.	En	aquest	treball	apareix	
per	primera	vegada	el	concepte	de	“desenvolupament	sostenible”,	entès	com	aquell	desenvolupament	
que	assegura	la	satisfacció	de	les	necessitats	de	les	generacions	presents	sense	comprometre	
la	satisfacció	de	les	necessitats	de	les	generacions	futures.	A	més,	aquest	treball	destaca	que	la	
naturalesa	té	una	capacitat	de	regeneració	limitada,	i	que	a	l’hora	de	prendre	decisions	econòmiques,	
hauria	de	tenir	en	compte	la	variable	mediambiental.	(Comissió	Mundial	sobre	el	Medi	Ambient	i	el	
Desenvolupament,	1989)
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L’any 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient 
i	el	Desenvolupament,	també	anomenada	Cimera	de	la	Terra.	La	seva	importància	radica	en	l’àmplia	
participació, tant en el pla polític com en el científic que va tenir, doncs hi van assistir representacions 
de	172	països.	L’objectiu	fonamental	d’aquesta	cimera	va	ser	establir	un	compromís	internacional	
cap a la consecució del desenvolupament sostenible, per al que es va dissenyar una sèrie d’acords 
i	es	van	elaborar	accions	i	mesures	concretes.	Destaca	el	document	elaborat,	anomenat	Agenda	21	
o Programa 21, que estableix iniciatives específiques, on es demanava als governs que elaboressin 
estratègies	nacionals	de	desenvolupament	sostenible.	
També es va acordar que la cimera es realitzaria periòdicament cada 5 anys. Així, en 1997 es va 
celebrar la II Cimera a Nova York i el 2002 la III a Johannesburg (També conegudes per Rio +5 i Rio 
+10 respectivament), encara que desgraciadament van tenir una transcendència molt menor que la 
de	Rio	
El 1997 va tenir lloc la Cimera del Clima a Kyoto, de la qual es va derivar el conegut Protocol de Kyoto 
en	el	qual,	després	de	tenses	negociacions,	es	va	establir	un	compromís	de	reducció	de	emissió	de	
gasos d’efecte hivernacle.(Sachs, 2008). L’any 2005 entra finalment en vigor.

A	mesura	que	la	societat	ha	anat	tenint	consciència	de	la	magnitud	problemes	ambientals	
existents	deguts	en	gran	part	al	creixement	desmesurat	de	les	activitats	contaminants,	s’ha	
plantejat la necessitat de definir unes pautes de comportament i de producció que, sense aturar el 
desenvolupament,	generin	un	menor	impacte	sobre	el	medi	ambient	i	la	nostra	salut.	A	partir	dels	
anys 70 del Segle XX comencen a posar-se a punt una sèrie d’eines que permetin assolir aquests 
objectius.	(Sachs,	2008)

- La preocupació pel medi ambient des de la industria i l’empresa

El	deteriorament	ambiental	derivat	de	l’actual	model	de	producció	i	consum	de	béns	i	serveis	ha	
obligat	a	l’adopció	de	polítiques	i	instruments	que	tenen	per	objectiu	la	protecció	i	millora	del	medi	
ambient.	
Així	mateix,	l’increment	de	la	sensibilització	social	davant	els	problemes	ambientals	ha	suposat	per	
a	les	empreses	l’aparició	d’un	conjunt	de	factors	i	interessos	que	incideixen	sobre	la	seva	gestió	i	
comportament	ambiental.	(Ludevid,	2000)	
-	Aquests	factors	estan	determinats	per	diferents	actors:	
•	Els	inversors	i	els	accionistes,	que	volen	rendibilitzar	les	seves	inversions	amb	el	mínim	risc	possible	
(deteriorament	de	la	imatge	pública	de	l’empresa,	responsabilitats	penals	i	civils,	multes	per	part	de	la	
Administració,	etc.).	
•	Les	administracions	públiques,	que	controlen	el	compliment	d’una	legislació	ambiental	cada	vegada	
més	exigent.	
•	Els	clients	i	consumidors,	que	cada	vegada	més	exigeixen	la	qualitat	ambiental	dels	productes	i	
serveis	que	adquireixen.	
•	Les	organitzacions	ecologistes,	ambientals	o	de	defensa	del	medi	ambient,	que	actuen	mitjançant	
campanyes d’informació i sensibilització de la població enfront de les empreses més contaminants.	
•	Els	treballadors	i	els	seus	representants,	en	l’exercici	del	seu	dret	a	conèixer	i	a	intervenir	enfront	
dels	riscos	per	a	la	salut	dels	processos	productius.
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Factors que incideixen en la gestió de l’empresa

Inversors	i	accionistes Beneficis, estabilitat i competitivitat

Societat Salut	pública	i	qualitat	de	vida

Organitzacions	ambientals Responsabilitat	social

Consumidors Qualitat	i	preus

Treballadors Salaris,	ocupació,	salut	laboral	i	medi	ambient

Legislació Majors	obligacions	i	responsabilitats

Competència Noves	tecnologies,	millors	productes

Riscos

socials deteriorament	de	la	imatge	pública	i	pèrdua	de	reputació	i	de	mercat

econòmics multes, indemnitzacions, dificultats accés a subvencions i ajudes

tècnics pèrdua de competitivitat, ineficiència en l’ús de recursos

Eines

R + D + I	

Comunicació	amb	els	ciutadans	

Participació	dels	treballadors	

Participació	de	clients	i	proveïdors	

Sistema	de	gestió	(qualitat,	medi	ambient,	prevenció	de	riscos	laborals)	

Etiquetatge	de	productes	

responsabilitat	social

Implantació d’un SGA: beneficis empresarials

•	Garantia	de	compliment	de	la	normativa	ambiental	en	vigor	i	adaptació	a	futures	

disposicions	legals.

	

• Millores en l’eficiència dels processos, optimització i estalvi de consums de matèries 

primeres	i	recursos	(energia,	aigua	...).

	

•	Prevenció	i	control	en	la	generació	d’emissions,	residus	i	abocaments,	que	es	pot	

traduir	en	menors	costos	de	gestió,	tractament,	pagament	de	taxes	i	cànons,	etc.

	

• Exempcions i beneficis en el compliment de determinats requisits legals, més facilitats 

per	a	l’obtenció	de	permisos	i	llicències,	accés	a	subvencions	i	contractes	públiques,	etc
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●Directives

●Avaluació d'impacte ambiental

●Sistemes de gestió (ISO 14001, EMAS)

●Millors tecnologies (eficiència)

●Limitació de les emissions

●Legislació

●Planificació

RESIDU

RESIDU

PRODUCTE

DISSENY

●Legislació

●Planificació

●Eco-etiqueta

●Anàlisi Cicle de Vida

●Auditories

●Eco-disseny

●Directives

PRODUCCIÓ 

- Política Integrada de Producte

La	gradual	incorporació	de	la	dimensió	ambiental	dins	de	la	gestió	empresarial	ha	vingut	motivada,	
fonamentalment,	per	una	normativa	ambiental	cada	vegada	més	rigorosa,	com	a	resposta	al	evident	
deteriorament	del	medi	ambient	ocasionat	pels	impactes	derivats	de	les	activitats	productives	i	de	
serveis,	i	per	la	irrupció	en	el	mercat	de	les	preocupacions	de	la	societat	pel	medi	ambient.	
L’empresa	ha	integrat	la	component	ambiental	en	el	marc	de	la	seva	gestió	global	a	través	dels	
sistemes	de	gestió	ambiental	(SGA).	Aquests	constitueixen	un	instrument	amb	gran	potencial	per	
assolir un comportament ambiental adequat i eficaç, tot i que fins ara ha primat la millora de la imatge 
de	l’empresa	i	la	competitivitat	de	la	mateixa	davant	d’altres	empreses	del	seu	sector	d’activitat.	
(Asociación Española de Normalización y Certificación, 2007) (fig. 1)

fig. 1: Política Integrada de Producte
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PRIMERA PART: EMPRESA I GESTIÓ AMBIENTALEMPRESA I GESTIÓ AMBIENTAL

2. L’ASPECTE GLOBAL DE LA VESSANT MEDIAMBIENTAL DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA
- Política d’empresa, política de qualitat (TQM) i gestió sostenible

Múltiples	i	diverses	han	estat	les	formes	d’explicar	el	funcionament	d’una	empresa.	Hom	pot	coincidir	
que	l’empresa	és	un	ens	que	decideix,	que	pren	decisions	que	afecten	a	la	societat	que	acull	aquesta	
empresa.	
El	comportament	de	l’empresa	no	és	sinó	la	suma	de	decisions	que	aquesta	pren,	observades	en	una	
dimensió temporal suficientment àmplia. Però convindrem en dos fets que expliquen la majoria de 
comportaments:	
a)	L’empresa	tendeix	a	crear	valor	amb	el	seu	comportament.	
b)	L’empresa	està	a	l’aguait	de	noves	oportunitats	de	mercat	i	resulta	sensible	al	canvi	de	
comportament d’aquest i, no poques vegades, participa en la modificació d’hàbits de comportament 
del	mateix	mercat.

Conèixer	les	implicacions	d’un	entorn	diferent	és	un	valor	a	tenir	en	compte	en	la	formulació	
d’objectius i fites de l’empresa. Una lectura d’interès d’aquest canvi d’entorn proporciona a l’empresa 
pistes	i	idees	de	negoci,	l’oportunitat	d’assumir	una	posició	de	lideratge	o	conquerir	una	posició	
important.	La	sostenibilitat	esdevé	un	factor	desencadenant	d’aquesta	posició.	
Per	avaluar	la	conveniència	d’aquesta	decisió	transcendental	(introduir	criteris	de	sostenibilitat)	des	de	
la qual difícilment es pot fer marxa enrere, cal avaluar avantatges i costos.(Gallopín, 2010) (fig. 2)
Quan	l’empresa	introdueix	polítiques	de	millora	contínua	en	la	qualitat	i	costos	del	procés	de	
producció,	avaluar	la	conveniència	d’invertir	en	termes	de	prevenció	ambiental	en	lloc	de	limitar-se	a	
respondre en termes de reparació quan el dany ja està produït constitueix un pas més en la reducció 
de	costos	i	l’accés	a	nivells	de	qualitat	superior.	

Així,	podem	entendre	una	política	de	sostenibilitat	a	tots	els	nivells	com	una	extensió	del	programa	de	
qualitat,	tot	i	que	aquesta	depassa	l’àmbit	intern	de	producció	de	l’empresa.

Eco-Eficiència

Responsabilitat Social

Dimensió 
Econòmica

Dimensió Social

Dimensió 
Ambiental

Dimensió Ètica

Prevenció i Seguretat

Equitat
Desenvolupament 

Sostenible 

fig. 2: Política de empresa i gestió sostenible
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La	consideració	de	variables	en	clau	de	sostenibilitat	implica	la	integració	de	les	preocupacions	
ambientals	en	la	resta	de	polítiques	de	l’empresa,	la	qual	cosa	comporta	el	desplegament	d’un	grup	
d’indicadors	per	mesurar	i	expressar	el	comportament	de	l’empresa	en	aquesta	faceta	de	forma	
semblant	al	requeriment	de	més	informacions	per	a	la	gestió	del	coneixement	o	de	la	qualitat.	
La millora del rendiment ambiental no està renyida amb el creixement de l’empresa, sinó que més 
aviat pot afirmar el contrari. (Roca, 2004) (fig. 3)

Efectes del risc ambiental amb implicacions a l’àmbit financer

L’augment	de	les	possibles	contingències	ambientals.	Comporta	més	dotacions	o	costos	
d’assegurances	per	cobrir	aquestes	àrees	més	àmplies	de	risc.

L’envelliment	tecnològic	accelerat	per	causes	ambientals	que	fan	reduir	la	vida	útil	de	les	
instal·lacions	i	equipaments	per	sota	de	la	vida	tècnica	quan	s’inclou	l’efecte	ambiental.	
(més	dotacions	d’amortització	i,	per	tant,	més	costos)

Necessitat	de	noves	mesures	correctores	d’impactes.	Més	inversions.

Conèixer els costos de prevenció i els possibles costos de restitució per dany i 
contraposar-ho amb la posició de risc ambiental de l’empresa no és únicament un 
exercici ambiental

Proporciona	una	nova	imatge	que	impulsa	un	canvi	de	cultura	i	de	mentalitat	que	
repercuteix	en	tots	els	nivells	de	l’empresa	i	és	percebuda	(i	també	difosa)	per	clients	i	
agents	socials.

Es	converteix	en	una	política	que	afavoreix	una	relació	més	harmoniosa	amb	treballadors,	
clients i proveïdors, entitats financeres i administracions.	

Impulsa	millores	tecnològiques	que	contemplen	una	millor	utilització	de	recursos.

EMPRESA
SOSTENIBLE

Responsabilitat Mediambiental

Oportunitats de mercat Adaptació canvis d'entorn

fig. 3: Política de empresa i gestió sostenible
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Model d’enquesta inicial per valorar la necessitat de realitzar un estudi previ del comportament 
ambiental de l’organització

Avaluació de costos i avantatges

1.	L’empresa	coneix	les	normatives	ambientals	que	són	d’aplicació	a	processos	i	
productes.

1 2 3 4 5

2.	L’empresa	compleix	totes	les	normatives	ambientals	que	són	d’aplicació	a	
processos	i	productes.

1 2 3 4 5

3.	L’empresa	rep	queixes	del	comportament	ambiental	del	procés	de	producció	o	
ús	dels	productes

1 2 3 4 5

4.	L’activitat	de	l’empresa	depèn	de	contractes	amb	administracions	públiques. 1 2 3 4 5

5.	Els	productes	de	l’empresa	tenen	efectes	ambientals	severs. 1 2 3 4 5

6.	L’activitat	de	l’empresa	ha	tingut	accidents	amb	implicacions	ambientals	
significatives.

1 2 3 4 5

7.	Les	disposicions	legals	limiten	les	possibilitats	tècniques	de	l’explotació. 1 2 3 4 5

8.	L’explotació	produeix	considerables	quantitats	de	residus. 1 2 3 4 5

9.	L’explotació	utilitza	i	produeix	residus	perillosos. 1 2 3 4 5

10. El procés de producció té efectes ambientals severs.0.	El	procés	de	producció	té	efectes	ambientals	severs. 1 2 3 4 5

11. El procés de producció depèn significativament de recursos naturals. 1 2 3 4 5

12.	L’empresa	pot	garantir	la	màxima	re-utilització	dels	seus	residus. 1 2 3 4 5

13.	El	procés	de	producció	segueix	esquemes	de	millora	de	la	qualitat. 1 2 3 4 5

14. Existeix cobertura suficient per a reparació de danys en cas d’accidentalitat 
ambiental.

1 2 3 4 5

15. Activitat comercial amb empreses amb certificació ambiental de forma 
significativa.

1 2 3 4 5

Avaluarem	amb	el	següent	criteri:	
Poc	(0):	no	constitueix	cap	problema	per	al’empresa,	es	disposa	dels	recursos	per	fer	front	al	tema.	
Molt	(5):	constitueix	un	factor	de	risc	per	a	la	supervivència	de	l’empresa	a	mig	termini,	és	poc	estudiat	
o amb recursos insuficients.	
	
Pot	ser	recomanable	un	estudi	seriós	del	comportament	ambiental	de	l’empresa	en	cas	que	la	
puntuació	total	superi	els	30	punts.
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VI Programa de Acción de la UE en materia de medio ambiente:

«(...) �as empresas tienen que aumentar su rendimiento ecológico, en otras palabras, producir un volumen 
igual o superior de productos utilizando menos recursos y generando menos residuos, y los modelos de 
consumo tienen que hacerse más sostenibles (...)» (pág. 3); 
«(...) se avanzará más en la aplicación de la legislación de medio ambiente en los Estados miembros. �e 
intensificará y profundizará la integración del medio ambiente en las políticas económicas y sociales que 
ejercen presiones ambientales. 
(... ) 2.3. Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente. 
Hasta la fecha, la estrategia aplicada en relación con las empresas se ha centrado fundamentalmente en 
establecer normas y metas y en velar por que se cumplieran» (pág. 15); 
«(...) Es posible orientar la demanda de mercados y consumidores hacia productos y servicios que, desde 
el punto de vista ecológico, son mejores que sus competidores, con información y educación, así como 
incluyendo en el precio de los productos los costes ambientales reales, en la medida de lo posible. De esta 
manera, se animará a las empresas a responder con iniciativas de gestión e innovación que estimulen 
el crecimiento, la rentabilidad, la competitividad y la creación de empleo. Así, también, se permitirá a los 
consumidores adoptar estilos de vida más ecológicos y tomar decisiones con conocimiento de causa» (pág. 
16); 
«Acciones: 
Fomentar una aplicación más amplia del sistema comunitario de gestión y auditoría ambientales (EMA�) 
y, además, elaborar medidas para aumentar el porcentaje de empresas que publican informes rigurosos y 
verificados por auditores independientes en los que se presentan sus resultados en materia de desarrollo 
sostenible y de rendimiento ecológico. 
(...) Promover la introducción de la dimensión ambiental en los contratos de compra, con orientaciones, y 
evaluar ese aspecto en los contratos de las instituciones comunitarias, para dar ejemplo» (pág. 19). 
«(...) Contribución a una mejor información al consumidor respecto a los procesos y productos en lo que se 
refiere a sus efectos sobre medio ambiente, para lo cual se requiere: 
– fomentar el empleo de etiquetas ecológicas que permitan a los consumidores comparar el comportamiento 
ambiental de productos del mismo tipo; 
– fomentar el empleo de declaraciones fiables de las propias empresas sobre comportamiento ambiental y 
evitar las declaraciones engañosas; 
– fomentar la aplicación de criterios ecológicos en la adjudicación de contratos, sin perjuicio del respeto 
por las normas comunitarias sobre mercado interior y competencia, aportando orientaciones sobre mejores 
prácticas y empezando con una revisión de la adjudicación de contratos con criterios ecológicos en las 
instituciones comunitarias...»
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- Les decisions, els aspectes i els impactes	

Delimitades aquestes tres grans àrees, definim ara què són les decisions, els aspectosy els impactes 
ambientals	de	l’empresa.	
	 -Les	decisions	ambientals	inclouen	totes	les	polítiques,	estratègies,	plans	d’acció	i	
instruccions	de	treball	que	la	direcció	de	l’empresa	adopta	per	desenvolupar	una	gestió	ambiental	
determinada en la companyia.	
 -Els aspectes ambientals són elements específics de les activitats, productes o serveis de 
l’empresa	que	poden	interactuar	(positiva	o	negativament)	amb	el	medi	ambient.	
 -Els impactes ambientals es defineixen com tot canvi en el medi ambient, sigui advers 
o beneficiós, que sigui resultat, totalment o parcialment, de les activitats, productes o serveis de 
l’empresa.	(Pousa	Lucio,	2005)

Impactes econòmic-financers de la gestió ambiental

Valors Accions	 Repercussió	en	els	comptes	de	resultats

Costos	 Guanys

Estalvi	 Reducció	en	origen.	
Desmaterialització

Menor	consum	de	matèries.	
Menys costos de gestió.	
Menor	volum	de	magatzem	per	
finançar.

Reutilització. Vida útil més curta de	
equips	anteriors.

Menor	consum.	

Minimització	de	
residus.

Noves	inversions	en	
equipament.

Menys costos de gestió de residus.	
Estalvi	en	el	consum.

Posició	al	
mercat	i	
oportunitats	de	
negoci.
	

Reciclar	per	obtenir	
noves	matèries

Costos	de	formació. Nous	mercats.	
Nous	ingressos.

Noves	utilitats	del	
rebuig.

Costos	de	gestió	ambiental
	

Menor	cost	de	residus.	
Menys consums.	
Menys impactes (restitució).

Decisions compromeses

•	Establir un codi ètic de responsabilitats ambientals de l’organització, compartides iEstablir	un	codi	ètic	de	responsabilitats	ambientals	de	l’organització,	compartides	i	
acordades	de	forma	participativa.	
•	Adopció	de	compromisos	personals	realistes,	assumibles	i	que	es	puguin	aconseguir.	
•	Establiment	de	prioritats	ambientals.	
•	Establiment	d’un	sistema	de	gestió	ambiental	integrat	amb	altres	sistemes	de	gestió	
empresarials.	Fixació	d’indicadors	de	seguiment.	
•	Establir	el	pla	de	formació	i	conscienciació	de	tota	l’empresa.	
•	Introducció	de	sistemes	d’informació,	formació	i	col.laboració	ambientals	continus.	
•	Millora	contínua	en	la	gestió	ambiental.

Impactes / resultats

•	Estalvi.Estalvi.	
•	Posició	del	mercat	i	oportunitats	de	negoci.	

•	Qualitat	del	producte.	
•	Seguretat.	

•	Imatge	i	altres	intangibles.
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Qualitat	del	
producte.	

Noves	tecnologies.	 Substitució	de	materials
substitució	equips

Accés	a	mercats	més	
exigents.	
Augment	de	preus.	
Desenvolupament	de	noves	tecnologies.

Seguretat.	 Canvi	de	la	
mentalitat	de	tota	la	
organització.

Costos	formació	 Disminució	de	la	sinistralitat.	
Reducció	de	riscos	en	l’ús	
del	producte.	
Millor	productivitat.	
Reducció	de	primes	de	risc.	
Reducció	de	tipus	interès.	
Accés	a	fons	de	
finançament ètics.

Imatge	i	altres	
intangibles.

Resistència	als	canvis. Millora	de	la	imatge.

Despeses	de	la	
comunicació	ambiental.

Visió de l’empresa a llarg termini.	
Relació	harmoniosa	amb	els	
interlocutors	socials.

polítiques de desenvolupament sostenible

canvi de escenari

conseqüències

• transformació de l'estructura de competitivitat en el moment que inclou 

nous elements a l'estructura de costos (els ambientals i socials).

• modificació de les demandes de clients i proveïdors en el mateix 

moment en que introdueix nous criteris d'avaluació. Sensibilitza més a 

clients i proveïdors respecte a comportaments ambientals.

• impuls de la modificació de sistemes de producció i innovacions 

tecnològiques que contemplin la reducció de contaminants i l'estalvi de 

recursos, especialment els no renovables.

• internalització d'aquests costos per part de les empreses. Ofereix 

oportunitats noves de negoci i constitueix un repte en termes de 

competitivitat.

fig. 4: Polítiques de desenvolupament  sostenible
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3.	SGA:	DECISIO	ESTRATEGICA	SEGONS	(ISO	14031:1999)

- Tipus de motivació principal per a la direcció d’una empresa

- Raons de gestió interna.	És	a	dir,	relacionades	amb	la	posada	en	marxa	d’una	activa	gestió	
ambiental	i	el	seu	control	i	seguiment	periòdics.	
- Exigències legals.	La	creixent	exigència	legal	i	normativa,	pot	obligar	els	directius	a	controlar	més	
precisament	els	seus	riscos	ambientals,	davant	l’amenaça	de	multa,	sanció	o	procés	administratiu-
penal.	
- Demandes dels “stakeholders” (els parts interessades).	L’empresa	està	sotmesa	cada	vegada	més	
a	pressions	internes	o	externes.	Les	demandes	poden	provenir	de	treballadors,	accionistes,	veïns,	
administracions	públiques,	clients,	subministradors,	inversors,	bancs,	asseguradores	o	organitzacions	
ambientalistes.

stakeholders Les parts interessades

Directius.	

Treballadors.	

Accionistes.	

Veïns i comunitat local.

Administracions	Públiques.	

Clients.

Proveïdors.	

Accionistes.	

Inversors.

Bancs i entitats financeres.	

Companyies d’assegurances	

Organitzacions	ecologistes	

Universitats	i	centres	de	recerca

Conèixer els Interessos de les parts interessades

-	Realització	d’enquestes	o	estudis	d’opinió.	
-	Establiment	d’un	sistema	de	presentació	de	suggeriments	per	part	dels	treballadors	o	
clients	de	l’empresa.	
-	Realització	de	reunions,	entrevistes	i	seminaris.	
- Participació en entitats ciutadanes i sense finalitat de lucre.	
-	Estudi	de	les	declaracions	públiques,	programes	i	iniciatives	dels	diferents	partícips.
-	Comunicació	directa	amb	els	veïns,	amb	les	entitats	públiques	reguladores	i	amb	els	clients.	
-	Obtenció	d’informació	a	partir	dels	mitjans	de	comunicació	i	altra	informació	pública.
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Resultats esperats

-	Saber	si	l’empresa	compleix	amb	la	legislació	ambiental	vigent.	
- Ajudar els directius en el seu procés de presa de decisions i en la fixació d’una política i uns 
objectius	de	gestió	ambiental.	
- Comprovar l’evolució de l’actuació ambiental de l’empresa a través del temps i identificar les 
tendències	que	s’observen.	
-	Detectar	les	àrees	de	l’empresa	que	necessiten	especial	atenció	(àrees	crítiques)	i	els	
aspectes ambientals significatius.	
-	En	el	cas	d’empreses	amb	una	política	ambiental	ja	establerta,	Conèixer	si	s’han	complert	
els objectius ambientals fixats per la companyia.	
- Identificar oportunitats per a una millor gestió dels aspectes ambientals.	
- Identificar oportunitats estratègiques: Com l’empresa pot obtenir avantatges competitives 
gràcies	a	millores	concretes	en	la	gestió	ambiental.	Quines	són	les	millores	que	afegeixen	
valor a la companyia.	
- Obtenir informació específica per fer front a sol·licituds de partícips concrets.

Compromís amb	

1.	El	compliment	de	la	normativa	ambiental.	
2.	La	prevenció	de	l’impacte	ambiental	que	les	seves	activitats,	productes	i	serveis	puguin	causar.	
3.	L’inici	d’un	procés	de	millora	contínua	en	l’àrea	ambiental.

Compromisos amb les parts interessades

Treballadors. Garantia	d’ocupació.	Salaris.	Orgull	i	sentiment	de	dignitat.	Salut	i	seguretat	en	el	
lloc	de	treball.

Veïns i comunitat 
local.

Riscos de salut. Sorolls. Olores.Vertidos als sòls, aigua o aire. Coneixement de 
l’activitat	de	l’empresa.	Riscos	d’accident.

Clients.	
Proveïdors.

Qualitat	dels	productes.	Preus.	Seguretat	dels	productes.	
Garantia	dels	productes

Administracions	
Públiques.

Compliment	de	la	legislació.	Accidents	i	denúncies.	
Consum	de	recursos.	Evidència	que	l’empresa	compleix	els	seus	compromisos	
ambientals.

Accionistes.	
Inversors.	
Bancs	i	entitats	
financeres.

Resultats financers. Informació sobre responsabilitats o obligacions legals i 
respecte	a	tercers.	
Costos	ambientals	i	la	seva	gestió.	Inversions	ambientals.	
Avantatges	comercials	relacionades	amb	la	gestió	ambiental.	
Cost	del	incompliment	legal.

organitzacions	
ecologistes

Informació	ambiental	en	l’àmbit	de	la	planta	i	del	barri.	
Impacte	en	els	ecosistemes.	Impacte	ambiental	del	producte	o	servei.

Competència Noves	tecnologies,	millors	productes
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- El compromís ambiental	
	
El	punt	de	partida	per	posar	en	marxa	una	política	ambiental	i,	per	tant,	un	sistema	de	gestió	
ambiental	(SGA)	a	l’empresa,	és	el	d’aconseguir	el	compromís	per	part	de	la	direcció	en	la	voluntat	
d’establir	una	política	ambiental.	(Ruesga	Benito,	2000)

La	implantació	d’un	SGA	suposa	la	decisió	d’acollir	a	una	metodologia	contrastada,	decisió	de	
caràcter	voluntari.	S’ha	mostrat	com	un	vehicle	ideal	per	dotar	les	empreses	d’una	major	consistència	
en	les	seves	activitats,	productes	i	serveis	respecte	al	medi	ambient,	com	un	valor	en	si	mateix,	però	
aportant	també	millores	més	àmplies	en	la	gestió	global.	
També	constitueix	un	vehicle	que	proporciona	una	acreditació	o	distintiu	que	reconeix	la	posició	i	
esforç de l’empresa mitjançant la certificació duta a terme per organismes independents.	
En l’àmbit català, avui convergeixen dues possibles certificacions: els SGA certificables o verificables 
són	la	norma	UNE-EN	ISO	14001	i	el	Reglament	CEE	núm.	1221/2009,	EMAS	III.	
La	norma	ISO	14001,	al	seu	torn,	forma	part	de	les	sèries	dels	estàndards	ISO	14000.

Aquests	estàndards	de	qualitat	estan	orientats	cap	a	la	qualitat	de	processos	dins	del	sistema	de	
gestió,	i	cap	als	aspectes	següents,	entre	d’altres:	
•	Auditories	ambientals.	
•	Avaluació	de	l’actuació	ambiental.	
•	Etiqueta	ecològica.	
•	Anàlisi	del	cicle	de	vida.	
•	Aspectes	ambientals	en	els	estàndards	de	producte.
L’inici	del	sistema	de	gestió	ambiental	es	deriva	de	la	política	ambiental.	Correspon	a	la	política	
ambient. fixar les directrius per les quals es vol que discorri la gestió de l’empresa, i recull el conjunt 
de	projectes	evidenciats	en	l’avaluació	inicial.	
Per	fer	operatius	els	programes	hauran	de	controlar	els	seus	efectes:	aquest	és	el	sentit	dels	
indicadors	ambientals.	L’assignació	de	capacitats	i	mitjans	corre	parella	a	l’execució	de	projectes.	
Serà	el	procediment	d’auditoria	el	que	revisi	l’adequació	del	comportament	de	l’empresa	a	les	
polítiques i objectius establerts, i el que analitzi el grau de compliment de les fites proposades.	
Tanca el cicle de millora contínua l’apreciació que es fa dels resultats per tal de rectificar o modificar 
els	objectius	per	al	proper	període.
Incorporació	de	valors	ambientals	al	procés	de	selecció	d’inversions:	una	necessitat.

DOCUMENT DE POLÍTICA AMBIENTAL

1
2
3
4
5
6
7

Títol:	Política	ambiental	de	l’empresa.	
Raons	de	l’empresa	per	adoptar	aquesta	política.	
Declaració	de	la	política,	manifestació	del	compromís	de	l’empresa.	
Manifestació	dels	temes	ambientals	a	considerar.	
Procediments	i	directrius	per	implantar	la	política	ambiental,	i	codi	de	millors	pràctiques.	
Definició de compromisos i responsabilitats assumides.	
Definició dels terminis adoptats, (si s’escau)

Aquesta	declaració	de	la	política	ambiental	és	comunicada	a	totes	les	instàncies	de	
l’empresa	i	permet	la	difusió	al	públic	en	general.

Per	dur	a	terme	aquesta	política,	l’empresa	desenvolupa	un	sistema	de	gestió	que	possibilita	
l’operativitat	d’aquests	plantejaments	genèrics	i	la	concreció	en	les	tasques	del	dia	a	dia.
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Qualitats del document que conté la declaració de compromís ambiental

•	Declaració	única.	Declaració	d’intencions	respecte	al	tema	ambiental	i	la	sostenibilitat.	
• Transcendental, suficientment genèrica com per evitar rectificacions constants. Permanent.	
•	Concisió	i	claredat.	No	pot	deixar	dubtes	sobre	l’orientació	cap	a	la	sostenibilitat	de	l’empresa.	
•	Raonada.	Explica	les	raons	per	operar	amb	criteri	ambiental.	
•	substantivada.	Menció	del	coneixement	dels	valors	ambientals,	culturals,	socials	i	econòmics.	
•	Difosa.	Comunicada	a	tota	l’empresa	i	feta	pública.

Resposta de l’empresa a les pressions de

La	Administració. L’adopció	de	directives	condueix	a	una	legislació	més	estricta	i	restrictiva	amb	
una	tendència	creixent	d’exigència,	tant	en	relació	amb	les	sancions	com	amb	
l’àmbit	de	la	responsabilitat	(extensió	de	la	responsabilitat	a	l’ús	del	producte	i	
l’envàs).

Les	empreses	
relacionades	
(clients,	
proveïdors)

que	alhora	estan	immerses	en	programes	de	sostenibilitat.	El	fet	d’aconseguir	
fites de millor comportament ambiental (i sostenible) passa per disposar de 
proveïdors,	distribuïdors	i	clients	amb	programes	i	actuacions	de	sensibilitat	
ambiental.

Els	consumidors.	 La	conscienciació	de	clients	i	consumidors,	que	porta	a	manipular	una	creixent	
quantitat	d’informació	sobre	el	comportament	ambiental	del	producte	i	les	
condicions	de	fabricació	i	tractament	de	residus.

Els	treballadors. En	relació	amb	el	personal,	les	mesures	d’ambientalització	i	seguretat	corren	
parelles	a	la	noció	de	qualitat	de	vida.

Els	agents	
financers.

La	reducció	de	riscos	ambientals	és	una	font	de	valor	per	als	accionistes,	i	
la consideració ambiental, sovint certificada, és la clau d’accés a formes de 
finançament de fons ètics o fons verds.

Els	competidors. L’establiment	de	tecnologies	respectuoses	i	l’assoliment	de	productes	
respectuosos	es	converteixen	en	una	barrera	competitiva	per	a	l’empresa.	Els	
competidors	també	ho	saben.

- L’anàlisi econòmica ambiental: criteris ambientals i mesures financeres.	

L’empresa,	en	la	seva	actuació,	es	manifesta	com	a	ens	generador	de	valor,	com	a	mínim	de	valor	
econòmic,	valor	que	obté	a	través	del	reconeixement	d’un	preu	en	el	mercat	dels	seus	productes	i	
serveis	atorgat	pels	clients.

- Impactes directament associats a l’aspecte ambiental	

Corresponen als fluxos de tresoreria derivats del compliment de normatives ambientals, ja siguin 
imposades	per	l’Administració	o	es	derivin	de	la	sensibilització	de	la	direcció	del	projecte.

“Tenen la naturalesa de despeses mediambientals dels imports meritats, de les activitats 
mediambientals realitzades o que s’hagin de realitzar, per a la gestió dels efectes mediambientals de 
les operacions de l’entitat, així com els derivats dels compromisos mediambientals per la prevenció 
de la contaminació relacionada amb les activitats operatives actuals, el tractament de residus i 
abocaments, la descontaminació, la restauració, la gestió mediambiental o l’auditoria mediambiental.“
(Norma cuarta de la resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas,	por	la	que	se	aprueban	normas	para	el	reconocimiento,	valoración	e	información	de	los	
aspectos	Medio	ambientales	en	las	cuentas	anuales,	BOE	4	abril	de	2002).	



El sistema de gestió ambiental a l’edificació

«factor	quatre» produir	el	doble	consumint	la	meitat

La mesura d’aquest esforç per produir un volum igual o superior de productes emprant menys recursos i 
generant menys residus ens porta a buscar nous coneixements, noves mesures sovint conegudes com eco-
eficients per avaluar el camí recorregut en el procés de recerca de sostenibilitat de l’empresa .

Impactes considerats de forma indirecta

Corresponen	a	una	variada	tipologia	d’aspectes	ambientals	que	tenen	una	incidència	en	el	
comportament	econòmic	d’una	variable	de	forma	conjunta	amb	altres	accions	de	l’empresa.	Sovint,	en	
la	presentació	de	comptes	es	presenta	la	magnitud	resultant	sense	esmentar	l’esforç	ambiental,	o	la	
repercussió	ambiental	en	la	magnitud	explicada.	
Suposem	la	possibilitat	d’incidir	en	un	mercat	que	assumeixi	un	cost	més	alt	del	producte	pagat	pel	
consumidor	que	l’atribueix	a	un	comportament	respectuós	amb	el	medi,	tant	en	el	procés	d’elaboració	
com	en	el	procés	de	consum.	
Neixen	els	«intangibles»	i	la	corresponent	problemàtica	d’avaluació,	on	la	resolució	passa	per	la	
imputació, més o menys sostinguda en valors subjectius, d’una part del creixement o de l’import al 
vector	ambiental.	
La	consideració	«respecte	al	medi»	impacta	favorablement	i	de	forma	sensible.	Només	s’ha	de	
considerar	la	situació	contrària:	l’efecte	que	en	la	xifra	de	vendes	tindria	la	difusió	i	coneixement	que	
es	tracta	d’un	producte	agressiu	amb	el	medi	ambient.	Semblaria	que	els	intangibles	apareixen	amb	
més	facilitat	en	un	sentit	desfavorable.	
En	el	mateix	sentit	considerem	la	millor	gestió,	traduïda	en	menor	cost	o	major	valor	del	residu	derivat	
d’una	acció	de	recollida	selectiva.

Impactes no considerats

Els	impactes	no	considerats	apareixen	arran	de	la	consideració	d’aquells	elements	que	no	són	objecte	
d’adquisició	o	de	mercat	però	que	en	resulten	implicats	per	l’activitat.	
Comprenen	tant	els	elements	que	assumeix	l’empresa	(assumpció	de	riscos	per	accidentalitat,	per	
exemple)	com	els	elements	que	accepta	la	comunitat	que	acull	el	projecte	i	els	productes	(com	ara	el	
soroll,	el	canvi	del	microclima	o	les	implicacions	en	la	mobilitat)	.	
Els	factors	desfavorables	d’aquesta	relació	d’impactes	han	estat	agrupats	en	el	concepte	
d’externalitats.	Tanmateix,	seria	convenient	la	internalització	d’aquests	costos	i	dels	ingressos	o	
aportacions	positives	que	el	projecte	tingui	en	relació	amb	la	societat.	
Segurament, l’etapa d’inventari d’impactes ens permet identificar molts d’aquests elements que, ara 
per	ara,	passen	desapercebuts	i	que,	previsiblement,	tindrien	diferent	tracte	al	considerar	tots	els	
impactes	i	no	únicament	els	monetaris.	
A més dels recursos generats, consideraríem la contribució a la sostenibilitat, menys emissió de 
contaminants,	millor	pràctica,	ocupació	de	sòl,	degradació	del	paisatge,	condicionants	de	mobilitat,	
despeses de reparació de danys, reducció de riscos i pràctiques de recuperació.

L’inventari ambiental té per objecte

•	Conèixer	el	comportament	ambiental	de	l’empresa.	
•	Analitzar	la	causa	dels	problemes.	
• Identificar àrees en que s’han d’adoptar mesures correctores.	
• Millorar la gestió de l’empresa, augmentar l’eco-eficiència en el procés.	
• Millorar l’eco-eficiència en el disseny de productes.

Impactes recollits no associats a l’aspecte ambiental
	
La noció d’eco-eficiència té una arrel econòmica. Així, la reducció del consum per l’aplicació de millors 
tècniques	o	la	reducció	de	consum	derivada	d’una	pràctica	de	re-utilització	de	factors	té	un	aspecte	
que es reflecteix en el compte de resultats i en la tresoreria: es redueixen les compres i pagaments. 
(Costanza,	1999)
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Potencials beneficis econòmics Potencials beneficis ambientals

Reciclatge	per	obtenir	noves	matèries	primeres. A menys residus, menys contaminació. 

Reducció	del	cost	al	reduir	residus.	 Menys agressió al medi. 

Disminució de costos i beneficis afegits. Augment	de	energia.	

Valoració del rebuig; mes guanys i menys despesa. Reducció	del	consum	de	bens	ambientals.	

Noves	tecnologies	mes	netes.	 Aplicació	dels	estalvis	de	emissions	en	millora	ambiental.

Canvis	tecnològics	en	processos	productius.	 Disminució	de	la	sinistralitat.	

Increment	de	la	productivitat	neta.	 Disminució	de	la	contaminació.	

Generació	de	valor.	 Seguretat	en	la	ocupació.

Seguretat	en	el	subministrament	de	productes.

Adopció de la política ambiental
La política són els objectius globals i principis 
d’actuació de l’empresa respecte al medi 
ambient adoptada al màxim nivell directiu

Eco-Eficiència

Auditoria del sistema
consisteix a comprovar l'adequació del 
sistema als objectius de la política 
ambiental i els altres requisits de la norma

Dimensió 

Econòmica
Dimensió Social

Prevenció i Seguretat

Equitat

Desenvolupament 

Sostenible 

Avaluació ambiental inicial (voluntària)
És una anàlisi preliminar de les activitats 
del centre per identificar els seus impactes i 
els efectes sobre el medi

Sistema de gestió ambiental
És l’establiment de l’estructura 
organitzativa, els procediments 
operatius i els sistemes de control

Programa ambiental
Consisteix en la definició de les 
responsabilitats referents als objectius 
fixats en la política, els mitjans humans i 
materials per assolir aquests objectius, així 
com els terminis de la seva aplicació

Objectius Ambientals

Fig. 5: Etapes de la implantacio d’un sistema de gestio ambiental
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Política ambiental

Eco-Eficiència

Responsabilitat Social

Dimensió 
Econòmica

Dimensió Social

Dimensió 
Ambiental

Dimensió Ètica

Prevenció i Seguretat

Equitat
Desenvolupament 

Sostenible 

Programal

Revisió 
d'objectius

Implantació i 
seguiment

Comprovació
(acció correctora)

Revisió i 
auditoria

Aspectes a considerar a l’inventari inicial

Gestió	energètica -	Quantitat	i	tipus	d’energia	que	es	consumeix.	
-	Formes	de	reduir	el	consum	d’energia.	
- Formes d’utilitzar fonts d’energia renovables o menys perjudicials.

Materials	i	bens -	Efectes	que	els	productes	i	components	tenen	sobre	el	medi	ambient.	
-	Selecció	i	gestió	dels	materials	ambientalment	correctes.	
-	L’ús	i	l’eliminació	dels	productes	acabats	no	re-utilitzables.	
-	Recuperació	de	residus.	Revaloració.	
-	Mètodes	de	transport	i	emmagatzematge.	
-	Els	embalatges	i	els	envasos:	quantitat,	tipus	i	materials	que	els	
componen.

Eliminació	de	residus -	Efectes	de	la	seva	manipulació,	emmagatzematge	i	transport.	
-	Reducció	de	la	supressió	de	residus.	
-	Recuperació,	re-utilització	i	reciclatge	de	materials.

Emissions	atmosfèriques	
e	hídriques	

-	Reducció	i	eliminació,	en	la	mesura	del	possible.	
-	Recuperació,	re-utilització	i	reciclatge.

Sorolls -	Reducció	dels	nivells	de	soroll	dins	i	fora	del	centre.
-	Sorolls	derivats	del	procés	de	producció.	
-	Efectes	potencials	de	nous	processos	o	de	canvis	en	els	ja	existents.	
-	Inclusió	de	criteris	ambientals	en	el	procés	de	presa	de	decisions.

Subministradors -	Actuació	ambiental	de	subministradors,	contractistes	i	sub-contractistes.	
-	Formes	d’incidir	en	la	seva	actuació	ambiental	i	de	controlar-la.

Accidents	 -	Efectes	potencials	d’accidents	ambientals.	
-	Plans	de	prevenció	i	limitació.	
-	Plans	de	contingència	per	a	la	recuperació	posterior.

Informació	externa -	La	necessitat	de	proporcionar	informació	sobre	efectes	i	actuacions.

fig. 6: Implantació de SGA
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- Avaluació del comportament mediambiental

L’avaluació	del	comportament	mediambiental	(ACM)	és	un	procés	de	gestió	interna	que	utilitza	
indicadors	per	proporcionar	informació	que	permeti	comparar	el	comportament	mediambiental	passat	i	
present	d’una	organització	amb	els	seus	criteris	de	comportament	mediambiental.	(ISO	14031:1999)	

Les	etapes	d’aquest	procés	continu	són	les	següents:	
a) Planificació	
1 planificació de la ACM;	
2	selecció	d’indicadors	per	a	la	ACM	(el	procés	de	selecció	d’indicadors	pot	incloure	tant	l’elecció	
d’indicadors	existents	com	el	desenvolupament	d’altres	nous).	
b)	Implantació	
Utilització	de	dades	i	informació	que	inclou:	
1 Obtenció de dades rellevants per als indicadors seleccionats;	
2	Anàlisi	i	conversió	de	les	dades	en	informació	que	descrigui	el	comportament	mediambiental	de	la	
organització.	
3	Avaluació	de	la	informació	que	descriu	el	comportament	mediambiental	de	l’organització,	en	
comparació	amb	els	criteris	de	comportament	mediambiental	de	la	mateixa.	
4	Publicació	i	comunicació	de	la	informació	que	descriu	el	comportament	mediambiental	de	la	
organització.	
c)	Seguiment	i	Actuació	
Revisió	i	millora	de	la	ACM.

Indicadors	per	a	la	ACM.	La	norma	descriu	dues	categories	generals	d’indicadors	per	a	la	ACM:

- Indicadors de comportament mediambiental (ICM)
Existeixen	dos	tipus	de	ICM:	
	 	 -	Els	indicadors	de	gestió	mediambiental	(IGM),	que	proporcionen	informació	
sobre els esforços realitzats per la direcció per influir sobre el comportament mediambiental de les 
operacions	de	l’organització.	
	 	 -	Els	indicadors	de	comportament	operacional	(ICO),	que	proporcionen	informació	
sobre	el	comportament	mediambiental	de	les	operacions	de	l’organització.
- Indicadors de situació mediambiental (ISM).	:	proporcionen	informació	sobre	la	situació	del	medi	
ambient.

- Planificació de la ACM
	
Directrius generals. Una organització hauria de basar la seva planificació de la ACM (incloent-hi la 
selecció	dels	indicadors)	en:	
- Els aspectes mediambientals significatius que pugui controlar i sobre els quals caldria esperar que 
exerceixi influència;	
- Els seus criteris de comportament mediambiental;	
-	Les	opinions	de	les	parts	interessades.	

En la planificació de la ACM, l’organització pot igualment considerar:	
- La totalitat de les seves activitats, productes i serveis;	
- La seva estructura organitzativa;	
- La seva estratègia empresarial global;	
- La seva política mediambiental;	
- La informació necessària per satisfer els seus requisits legals i d’un altre tipus;	
- Els acords internacionals rellevants de caràcter mediambiental;	
- Els costos i beneficis mediambientals;	
- La informació necessària per a l’anàlisi dels efectes financers relacionats amb el comportament	
mediambiental;	
- La necessitat d’informació coherent sobre el seu comportament mediambiental d’any en un altre;	
- Informació sobre l’estat local, regional, nacional o global del medi ambient;	
-	Factors	culturals	i	socials.	
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Per determinar els aspectes mediambientals significatius, aquesta organització hauria de considerar:	
- La dimensió i naturalesa de matèria i energia utilitzades;	
- Les emissions;	
- Els riscos;	
-	La	situació	del	medi	ambient:	
- La possibilitat d’incidents;	
-	Els	requisits	legals,	normatius	i	d’un	altre	tipus	subscrits	per	l’organització.

- processats, reciclats, 
reutilitzats o matèries 
primeres

SERVEIS DE SUPORT A 
LES OPERACIONS DE 
L'ORGANITZACIÓ 

- quantitat o tipus d'energia 

utilitzada

MATERIALS

- recursos naturals

- neteja, administració i jardineria

- manteniment, transport i 

distribució

- informació i comunicacions

- seguretat

- alimentació i subministrament de 

menjars

- recollida de residus

- altres serveis contractats

ENERGIA
INSTAL.LACIONS I EQUIPS

ENTRADES

- disseny

- instal·lació

- operació

- manteniment

- ús del terreny

SORTIDES

PRODUCTES

- productes principals
- subproductes
- materials reciclats i 
reutilitzats

SERVEIS 
PROPORCIONATS PER 
L'ORGANITZACIÓ

RESIDUS

- sòlids / líquids
- perillosos / no perillosos
- reciclables / re-utilitzables

EMISSIONS

- emissions a l'atmosfera
- efluents a l'aigua o al sòl
- soroll, calor, vibració, 
llum, radiació 

SUBMINISTRAMENT DISTRIBUCIÓ 

EL METABOLISME INDUSTRIAL

fig. 7: Avaluació del comportament mediambiental (Costanza,1999)Costanza,1999)
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4.	LA	COMPTABILITAT	FINANCERA:	EINA	DE	CONTROL	DE	L’EMPRESA

- Comptabilitat ambiental 

La comptabilitat ambiental es pot definir com la generació, anàlisi i utilització d’informació financera 
i no financera destinada a integrar les polítiques econòmica i ambiental de l’empresa i construir una 
empresa	sostenible.	
La	comptabilitat	ambiental	és	el	procés	que	facilita	les	decisions	directives	relatives	a	l’actuació	
ambiental	de	l’empresa	a	partir	de	la	selecció	d’indicadors,	la	recollida	i	anàlisi	de	dades,	l’avaluació	
d’aquesta	informació	amb	relació	als	criteris	d’actuació	ambiental,	la	comunicació	,	i	la	revisió	i	millora	
periòdics	d’aquests	procediments.	
La comptabilitat ambiental ha de servir a la direcció de l’empresa per comptar amb informació fiable, 
verificable i periòdica per determinar si l’actuació ambiental de la companyia es desenvolupa d’acord 
amb els criteris establerts per l’esmentada direcció. (Erias Rey, 2007)

- Eco-eficiència 

Parlem	de	comptabilitat	ambiental	com	una	sèrie	d’instruments	al	servei	de	l’objectiu	últim	de	
l’empresa en el terreny ambiental: la eco-eficiència.	
La eco-eficiència consisteix en maximitzar el valor de l’empresa al mateix temps que la companyia 
minimitza	l’ús	de	recursos	i	els	impactes	ambientals	negatius.	
La eco-eficiència s’expressa a través de la següent fórmula:	
valor del producte o servei / influència ambiental	
L’objectiu de la eco-eficiència és aconseguir el màxim nivell del numerador, amb el mínim nivell del 
denominador (en el cas de considerar influències negatives).

- �a mesura, l’avaluació i la comunicació

Hi ha tres moments en el procés definit de comptabilitat ambiental. (Conde,Javier 2003)	
1.	El	primer	moment	és	el	de	la	mesura,	que	consisteix	en	l’obtenció	de	dades	rellevants.	
Per això, cal haver definit abans les àrees d’influència ambiental i de creació de valor que han de ser 
estudiades,	i	els	indicadors	a	utilitzar	per	obtenir	la	informació	adequada	de	cada	aspecte	rellevant	
dins	de	cada	àrea.	
2.	El	segon	moment	és	el	de	l’avaluació,	i	consisteix	en	l’anàlisi	i	conversió	de	les	dades	en	informació	
útil	per	a	la	presa	de	decisions,	així	com	en	la	valoració	i	ponderació	d’aquesta	informació.	
3.	Un	tercer	moment	en	què	s’expressa	la	comptabilitat	ambiental	és	el	de	la	comunicació	de	
l’actuació ambiental de la companyia, tant cap a dins com cap a fora de l’empresa. Tal procés de 
comunicació	consisteix	en	la	transmissió	d’informació	sobre	l’actuació	ambiental	de	l’empresa	als	
partícips	(“stakeholders”)	externs	o	interns,	sobre	la	base	de	la	valoració	que	la	direcció	realitza	sobre	
les	necessitats	i	interessos,	tant	de	l’empresa	com	dels	seus	diferents	partícips.

- Actuació ambiental i indicadors ambientals

La	comptabilitat	ambiental	és	un	instrument	de	mesura,	avaluació	i	anàlisi	sobre	l’actuació	ambiental	
de	l’empresa.
	 -actuació	ambiental:	resultats	de	la	gestió	que	l’empresa	realitza	dels	seus	aspectes	
ambientals.
 -indicador ambiental és una expressió específica que ens aporta informació sobre l’actuació 
ambiental	de	l’empresa.

Els	indicadors	ambientals	expressen	informació	útil	i	rellevant	sobre	l’actuació	ambiental	de	l’empresa	
i sobre els seus esforços per influir en aquesta actuació.

Podem	dividir	els	indicadors	en	tres	grups,	segons	corresponguin	a	les	tres	àrees	esmentades:	
direcció, producció o medi ambient.
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	 -indicadors ambientals d’actuació directiva (IAD)	són	aquells	que	ens	donen	informació	
sobre les polítiques, gestió de personal, planificació, pràctiques i procediments a tots els nivells de 
l’empresa,	així	com	sobre	les	decisions	i	accions	relatives	als	aspectes	ambientals	de	la	empresa.	
(indicadors	de	gestió	mediambiental	(IGMs),	segons		ISO	14031:1999)

	 -indicadors ambientals d’activitat productiva (IAP) són	els	que	ens	aporten	informació	sobre	
l’actuació	ambiental	de	les	operacions	o	de	la	producció	de	l’empresa:	des	dels	inputs	utilitzats	
(materials, energia i serveis) fins als otputs resultants (productes, serveis , residus i emissions), 
passant pel procés de compra dels inputs, el disseny, instal lació, operació i manteniment de l’equip 
i	les	instal.lacions	físiques	de	l’empresa,	o	la	distribució	dels	outputs	resultants	del	procés	productiu.	
(indicadors	de	comportament	operacional	(ICOs),	segons		ISO	14031:1999)

 -indicadors de condicions ambientals (ICA)	mesuren	les	condicions	del	medi	ambient,	i	poden	
ser	usats	per	mesurar	els	impactes	de	les	activitats	de	l’empresa	en	el	medi	ambient.	(	indicadors	de	
situació	mediambiental	(ISMs),	segons		ISO	14031:1999)

- Criteris generals dels indicadors (Blasco,	2006)

1.	El	sistema	de	comptabilitat	ambiental	ha	de	considerar	els	aspectes	ambientals	d’una	manera	que	
permeti	a	la	direcció	de	l’empresa	avaluar	les	conseqüències	ambientals	de	les	seves	decisions.	Els	
indicadors ambientals han de ser simples, flexibles, reproduïbles i han de mostrar les tendències 
generals, perquè puguin servir de base a les decisions de la companyia.	

2. Els indicadors que aborden aspectes ambientals han de ser rellevants i significatius per a la 
protecció	del	medi	ambient	i	de	la	salut	humana,	així	com	respecte	a	la	millora	del	nivell	de	vida.	Cal	
poder-ne establir relacions causa - efecte significatives.
	
3.	El	sistema	ha	de	considerar	també	els	aspectes	econòmics.	La	consideració	simultània	de	la	
informació	ambiental	i	econòmica	permet	tenir	una	visió	de	conjunt	sobre	les	decisions	de	l’empresa.	
No és possible tenir informació completa sobre l’eco-eficiència de la organització, sense considerar 
els	costos	de	la	gestió	ambiental.
	
4.	És	recomanable	considerar	el	cicle	de	vida	complet	del	producte	o	servei	ofert	per	l’empresa.	Això	
evita solucions incompletes o errònies que es basen en augmentar l’eficiència en algun estadi del 
cicle	de	vida,	disminuint	en	altres	fases	(per	exemple,	en	l’etapa	de	compra	de	matèries	primeres).	
El	sistema	ha	de	reconèixer,	per	tant,	els	temes	relacionats	amb	aspectes	situats	“aigües	amunt”	
(subministradors,	per	exemple)	com	“aigües	avall”	(consumidors,	per	exemple),	en	els	que	té	impacte	
l’activitat	de	l’empresa.
	
5.També	és	oportú	organitzar	el	sistema	de	comptabilitat	ambiental	de	manera	que	es	pugui	partir	de	
les	dades	ja	existents	en	l’empresa,	tenint	en	compte	que	recopilar	noves	dades	és	un	procés	car	i	
intensiu	en	mà	d’obra.	És	important	que	les	dades	puguin	obtenir	amb	un	cost	i	un	temps	raonable	pel	
que	fa	a	la	seva	utilitat	i	efectivitat	posteriors.

6.	Cal	intentar	generar	informació	que	sigui	al	mateix	temps:	
- Clarament definida.	
-	Fiable.	
- Mesurable i verificable.	
-	Representativa	de	l’actuació	ambiental	de	l’empresa.	
-	Transparent	i	reproduïble.	
-	Adequada	(en	tipus,	qualitat	i	quantitat)	a	l’ús	que	se	li	vol	donar	a	l’empresa.	procurant	que	la	
influència subjectiva sigui la menor possible.
	
7.	Les	dades	generades	han	de	ser	útils,	rellevants	i	informatives	per	a	la	presa	de	decisions	de	la	
direcció	de	l’empresa,	comparant	l’actuació	ambiental	real	amb	els	criteris	prèviament	establerts	per	
aquesta.	És	a	dir,	han	de	servir	per:	
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-	Millorar	l’actuació	ambiental	de	l’empresa,	
-	Realitzar	una	avaluació	conjunta	de	totes	les	operacions,	productes	i	serveis	de	l’empresa,	
-	Establir	un	seguiment	(control	de	gestió)	i	una	comparació	(benchmarking)	al	llarg	del	temps,	
posant	especial	èmfasi	en	aquelles	àrees	que	són	més	susceptibles	de	control	directiu	directe.
	
8. El sistema ha de ser prou flexible per poder ser usat com a base de diferents sistemes de 
comptabilitat	de	costos.	Heu	de	reconèixer	la	diversitat	inherent	a	la	mateixa	idea	d’empresa.	Ha	de	
poder	respondre	als	canvis	operats	en	l’actuació	ambiental	de	l’empresa.
	
9. El sistema ha de ser comprensible i significatiu per al major nombre possible de “partícips” de 
l’empresa,	tant	interns	com	externs.
	
10.	El	sistema	de	comptabilitat	ambiental	ha	de	ser	consistent	i	coherent	amb	la	política	ambiental	
establerta	per	l’empresa	i	ser,	alhora,	apropiat	respecte	a	l’esforç	realitzat	per	la	direcció	de	l’empresa,	
a la seva actuació ambiental ia les condicions de l’entorn ambiental en què opera la companyia.
	
11.	Finalment	aquest	sistema	ha	de	ser	apropiat	per	a	la	persona	que	vagi	a	utilitzar.	Pot	ser	molt	
diferent	l’interès	i	les	necessitats	informatives	d’un	inversor,	d’un	directiu	o	d’una	administració	pública	
reguladora	o	d’una	organització	ecologista,	com	ja	vam	veure.

- Criteris específics

- La determinació causa - efecte
L’empresa	pot	optar	per	construir	un	sistema	d’indicadors	i	comptable	que	es	dirigeixi	a	determinar	
i avaluar les causes bàsiques o subjacents de cada aspecte ambiental significatiu de les activitats 
o productes de la companyia. Es tracta de realitzar una anàlisi per identificar aquestes causes i 
seleccionar	els	indicadors	a	partir	d’aquesta	anàlisi.	
Per	exemple,	una	empresa	pot	detectar	que	el	seu	alt	nivell	d’emissió	de	partícules	en	suspensió	
és	a	causa	d’un	manteniment	preventiu	inadequat	i	poc	freqüent.	En	conseqüència,	l’empresa	
pot	seleccionar	com	Indicador	d’Actuació	Productiva	(IAP)	la	quantitat	d’emissió	de	partícules	en	
suspensió	per	dia,	i	com	Indicadors	d’Actuació	Directiva	(IAD)	la	quantitat	de	diners	dedicada	al	
manteniment	preventiu,	o	la	freqüència	amb	què	es	realitza	tal	manteniment	preventiu.

- �a determinació del risc associat
Una	altra	forma	a	través	de	la	qual	l’empresa	pot	seleccionar	el	seu	sistema	d’indicadors	és	la	que	es	
basa	en	l’avaluació	del	risc	ambiental	associat	a	les	activitats,	productes	o	serveis	de	la	organitzacio.	
Tal	risc	es	pot	avaluar	de	maneres	diferents:	
-	A	partir	d’un	càlcul	matemàtic	de	probabilitats	d’ocurrència.	
-	A	partir	del	càlcul	del	risc	per	a	la	salut	humana.	
- A partir del càlcul del risc financer.	
-	A	partir	del	càlcul	del	risc	per	a	la	sostenibilitat.
-	L’anàlisi	de	cicle	de	vida	de	producte
Un	altre	criteri	de	selecció	d’indicadors	i	d’organització	de	la	comptabilitat	ambiental	és	la	consideració	
dels	inputs	i	outputs	associats	a	un	producte	en	particular,	així	com	tots	els	aspectes	ambientals	
significatius i els seus corresponents impactes en totes les etapes del cicle de vida de tal producte 
.
- Exigències legals o mecanismes voluntaris
Un últim criteri específic per dissenyar un sistema de comptabilitat ambiental és el que es basa en 
les	àrees	de	l’activitat	empresarial	en	les	quals	hi	ha	obligacions	legals	o	requisits	corresponents	a	
esquemes voluntaris adoptats per la companyia.
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- L’instrument de mesura: els indicadors

Podem classificar els indicadors ambientals d’empresa amb dos criteris.	
-	Segons	les	àrees	a	què	fa	referència	(direcció,	producció	o	medi	ambient).	
-	Segons	les	característiques	intrínseques	de	l’indicador	(és	a	dir,	com	tracta	la	informació	que	
vehicula).
	
Tipologia	d’indicadors	segons	l’àrea:	direcció,	producció	o	medi	ambient
Àrea	bàsica Qüestió	clau	 Indicador	 Exemples	de	actuacions	 Exemples	de	indicadors	

Producció
(operacions)	

Aspectes	
ambientals	

IAP	
Indicador	de	
Activitat	
Productiva	

-	El	procés	de	manufactura.	
-	Calefacció,	refrigeració,
 il·luminació d’edificis.il·luminació d’edificis.	
-	Activitats	de	transport	
-	Operació	de	l’equip	de	
oficina.

-	Ús	total	energia	anual	
- Producció de residus l’any.	
-	Emissions	per	unitat	
produïda.	
-	Consum	d’aigua	per	unitat	
produïda.

Direcció		
(gestió)	

Decisions	
ambientals	

IAD	
Indicador	de	
Activitat	
Directiva	

-	Inversió	en	activitats	de	
gestió	ambiental	
-	Formació	ambiental	als	
treballadors.	
-	Implantar	un	Sistema	de	
Gestió	Ambiental

Qualitatius	
-	Objectius	assolits	
-	Empleats	formats	
-	Subministradors	als	
quals	s’exigeix			conducta	
ambiental.	
-	Freqüència	de	revisió	de	
processos	productius.	
financers	
-	Cost	de	capital	i	
d’explotació	activitats	de	
gestió	ambiental.	
-	Estalvis	obtinguts	amb	
gestió	ambiental.	
-	Retorn	s	/	inversió	en	
projectes	de	millora

Entorn	
Ambiental	

Impactes	
ambientals	

ICA	
Indicador	de	
Condicions	
Ambientals	

-	L’impacte	de	l’activitat	
de	l’empresa	en	el	medi	
ambient.

-	Concentració	de	
contaminants	en	aire,	aigua,	
sòls,	biota.	
-	Contaminació	
bacterianana	
-	Nivell	d’olors,	partícules	i	
soroll
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- Indicadors de Actuació Productiva (IAP) 

Operen sobre els aspectes ambientals significatius que puguin provocar actuacions de l’empresa com 
ara el propi procés de manufactura o transformació, l’ús energètic dels edificis (calefacció, refrigeració 
i il·luminació), les activitats de transport o les operacions dels equips d’oficina.	
activitats	potencialment	crítiques	
els	aspectes	ambientals	de	les	activitats	productives	o	d’operacions	que	poden	interactuar	en	major	
mesura	amb	el	medi	ambient

Indicadors de Actuació Productiva segon ISO 14.031

Materials	
-	Quantitat	de	materials	usats	per	unitat	de	producte.	
-	Quantitat	de	materials	processats,	reciclats	o	reutilitzats.	
-	Quantitat	de	materials	d’embalatges	rebutjats	o	reutilitzats	per	unitat	de	producte.	
-	Quantitat	de	materials	auxiliars	reciclats	o	reutilitzats.	
-	Quantitat	de	matèries	primeres	reutilitzades	en	el	procés	productiu.	
-	Quantitat	d’aigua	per	unitat	de	producte.	
-	Quantitat	d’aigua	reutilitzada.	
-	Quantitat	de	materials	perillosos	utilitzats	en	el	procés	productiu.
Energia	
- Quantitat d’energia utilitzada per any o per unitat de producte.	
-	Quantitat	d’energia	utilitzada	per	servei	o	per	client.	
-	Quantitat	de	cada	tipus	d’energia	utilitzada.	
- Quantitat d’energia generada a partir de subproductes o de fluxos de procés.	
-	Quantitat	d’unitats	d’energia	estalviades	gràcies	a	programes	de	conservació	energètica.
�erveis de suport a la producció	
-	Quantitat	de	materials	perillosos	utilitzats	pels	serveis	de	proveïdors	contractats	per	l’empresa.	
-	Quantitat	de	productes	de	neteja	utilitzats	pels	serveis	de	proveïdors	contractats	per	l’empresa.	
-	Quantitat	de	materials	reciclables	i	reutilitzables	utilitzats	pels	serveis	de	proveïdors	contractats	per	
l’empresa.	
-	Quantitat	i	tipologia	de	residus	generats	pels	serveis	de	proveïdors	contractats	per	l’empresa.
Instal·lacions físiques i equips	
- Nombre de peces de l’equip amb parts dissenyades per a un fàcil desacoblament, reciclatge i re-
utilització.	
- Nombre d’hores per any que està en funcionament una peça específica de l’equip.
-	Nombre	d’emergències	(pe	explosions)	o	operacions	no	rutinàries	(pe	interrupcions	sobtades	del	
treball) per any.	
-	Àrea	de	sòl	total	usada	per	a	activitats	productives.	
-	Àrea	de	sòl	utilitzada	per	produir	una	unitat	d’energia.	
- Consum mitjana de combustible per part de la flota de vehicles de l’empresa.	
- Nombre de vehicles a la flota amb tecnologia de reducció de la contaminació.	
- Nombre d’hores de manteniment preventiu de l’equip per any.
�ubministrament i distribució	
- Consum mitjana de combustible per part de la flota de vehicles.	
- Nombre de nolis de distribució per modalitat de transport per any.	
- Nombre de vehicles de la flota amb tecnologia de reducció de la contaminació.	
-	Nombre	de	viatges	d’empresa	estalviats	gràcia	a	l’ús	d’altres	mitjans	de	comunicació.	
-	Nombre	de	viatges	d’empresa	per	modalitat	de	transport.
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Productes	
-	Nombre	de	productes	posats	en	el	mercat	amb	reducció	d’atributs	perillosos.	
-	Nombre	de	productes	que	poden	ser	reutilitzats	o	reciclats.	
-	Percentatge	del	contingut	d’un	producte	que	pot	ser	reutilitzat	o	reciclat.	
-	Ràtio	de	productes	defectuosos.	
-	Nombre	d’unitats	de	subproductes	generades	per	unitat	de	producte.	
-	Nombre	d’unitats	d’energia	consumides	durant	l’ús	del	producte.	
-	Durada	de	l’ús	del	producte.	
-	Nombre	de	productes	amb	instruccions	relatives	al	seu	ús	i	disposició	ambientalment	segurs.
�erveis (per a empreses de serveis)	
-	Quantitat	de	productes	de	neteja	usada	per	metre	quadrat	(per	empreses	de	neteja).	
-	Quantitat	de	consum	de	combustible	(per	empreses	de	transports).	
-	Quantitat	de	llicències	venudes	per	a	millorar	processos	(per	empreses	de	llicència	de	tecnologia).	
-	Nombre	d’incidents	de	risc	creditici	o	insolvències	relacionats	amb	temes	ambientals.	
-	Quantitat	de	materials	utilitzats	durant	els	serveis	postvenda	de	productes.
Residus	
- Quantitat de residus per any o per unitat de producte.	
- Quantitat de residus perillosos, reciclables o reutilitzables produïts a l’any.	
- Residus totals que necessiten disposició (gestió final).	
-	Quantitat	de	residus	emmagatzemats	a	la	planta	o	local	de	l’empresa.	
-	Quantitat	de	residus	que	estan	afectats	per	permisos	de	control.	
- Quantitat de residus transformats en material reutilitzable a l’any.	
-	Quantitat	de	residus	perillosos	eliminats	a	causa	de	la	substitució	de	materials
Emissions a l’aire	
- Quantitat d’emissions específiques a l’any.	
- Quantitat d’emissions específiques per unitat de producte.	
-	Quantitat	d’energia	dissipada	emesa	a	l’aire.	
-	Quantitat	d’emissions	a	l’aire	amb	potencial	de	reducció	de	la	capa	d’ozó.	
-	Quantitat	d’emissions	a	l’aire	amb	potencial	de	contribuir	al	canvi	climàtic	global.
Emissions a l’aigua o als sòls 
- Quantitat de productes específics abocaments a l’any.	
- Quantitat de productes específics abocaments a l’aigua per unitat de producte.	
-	Quantitat	d’energia	dissipada	emesa	a	l’aigua.	
-	Quantitat	de	materials	enviats	a	abocador	per	unitat	de	producte.	
- Quantitat d’efluent per servei o per client.
Altres emissions	
-	Sorolls	mesurats	a	certa	distància.	
-	Quantitat	de	radiació	emesa.	
-	Quantitat	de	calor,	vibracions	o	llum	emesos.
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- Indicadors d’Actuació Directiva (IAD) 
	
Detectar	i	analitzar	les	decisions	ambientals	(les	mesures	preses	per	la	direcció	de	l’empresa	que	
tenen una influència en la gestió ambiental de la companyia)	
Aquests indicadors operen sobre les decisions ambientals significatives. Les actuacions de l’empresa 
que	poden	considerar-se	com	a	tals	poden	ser,	per	exemple,	la	decisió	sobre	quants	diners	gastar	
en	activitats	de	gestió	ambiental,	sobre	quanta	formació	ambiental	cal	donar	als	treballadors	o	si	s’ha	
d’implantar	o	no	un	sistema	de	gestió	ambiental	
Aquests indicadors ambientals d’actuació directiva poden ser de tipus qualitatiu o de tipus financer.	
-	Indicadors	qualitatius	són	el	nombre	d’objectius	o	metes	ambientals	assolits	per	l’empresa,	el	
nombre	de	treballadors	formats	en	temes	de	gestió	ambiental,	el	nombre	de	proveïdors	als	quals	
s’exigeix			determinat	comportament	ambiental	positiu,	o	la	freqüència	amb	què	s’efectua	la	revisió	dels	
processos	productius.	
- Indicadors financers podríem citar el cost (tant de capital com d’explotació) de les activitats 
relacionades	amb	l’actuació	ambiental	de	l’empresa,	els	estalvis	obtinguts	en	la	gestió	ambiental	de	
la	mateixa,	o	els	retorns	sobre	les	inversions	realitzades	en	projectes	de	millora	ambiental	.	en	la	
companyia (i quin d’ells).

Indicadors d’Actuació Directiva segons ISO 14.031
Nivell de conformitat i compliment	
-	Grau	de	compliment	de	les	regulacions	legals.	
- Grau de compliment dels proveïdors de serveis pel que fa als requisits i expectatives especificats 
per	l’empresa	en	els	seus	contractes.	
-	Temps	de	resposta	o	de	correcció	dels	accidents	ambientals.	
-	Nombre	d’accions	correctives	resoltes	i	no	resoltes.	
-	Nombre	de	(o	costos	atribuïbles	a)	multes	o	sancions.	
- Nombre i freqüència d’activitats específiques (pe auditories ambientals).	
- Nombre d’auditories acabades respecte a les que es van planificar.	
-	Nombre	d’aspectes	detectats	per	les	auditories	per	període.	
-	Freqüència	de	la	revisió	dels	procediments	operatius.	
-	Nombre	d’exercicis	de	simulació	de	situacions	d’emergència	realitzats.	
-	Percentatge	d’aquests	exercicis	que	demostren	que	s’està	preparat	per	a	tals	situacions	tal	com	
està	previst	per	l’empresa.
Aplicació de polítiques i programes	
-	Nombre	d’objectius	i	metes	ambientals	assolits.	
-	Nombre	de	departaments	de	l’empresa	que	han	assolit	els	objectius	i	metes	ambientals.	
- Grau d’aplicació de codis específics de gestió o de bones pràctiques ambientals.	
-	Nombre	d’iniciatives	de	prevenció	de	la	contaminació	aplicades.	
- Nombre de nivells de direcció amb responsabilitats ambientals específiques.	
- Nombre d’empleats en els perfils professionals s’inclouen requisits ambientals.	
-	Nombre	d’empleats	que	participen	en	programes	ambientals	(pe	suggeriments,	reciclatge,	
iniciatives	de	neteja,	premis	i	reconeixement,	o	altres)	
-	Nombre	d’empleats	formats	en	relació	amb	el	nombre	d’empleats	que	necessita	formació.	
-	Nombre	d’individus	contractats	que	han	estat	formats	en	gestió	ambiental.	
-	Nivells	de	coneixement	obtinguts	pels	participants	en	els	programes	de	formació	ambiental.	
-	Nombre	de	suggeriments	de	millora	ambiental	procedents	dels	empleats.	
-	Resultats	dels	exàmens	als	empleats	sobre	el	seu	coneixement	dels	problemes	ambientals	de	
l’empresa.	
-	Nombre	de	proveïdors	i	subcontractats	als	quals	es	qüestiona	sobre	aspectes	ambientals.	
-	Nombre	de	proveïdors	de	serveis	contractats	per	l’empresa	que	compten	amb	un	sistema	de	gestió	
ambiental aplicat o certificat.	
- Nombre de productes amb plans específics de “stewardship” de producte.	
- Nombre de productes dissenyats per ser desacoblar, reciclats o reutilitzats.	
-	Nombre	de	productes	amb	instruccions	relatives	al	seu	ús	i	disposició	ambientalment	segurs.
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Indicadors financers	
-	Costos	(de	capital	i	d’explotació)	associats	als	aspectes	ambientals	del	producte	o	del	procés.	
-	Retorn	sobre	les	inversions	realitzades	per	a	millores	ambientals.	
-	Estalvis	aconseguits	amb	reduccions	en	l’ús	de	recursos,	la	prevenció	de	la	contaminació	o	el	
reciclatge	de	residus.	
- Import de les vendes atribuïble a un nou producte o un subproducte dissenyat per assolir una millor 
actuació	ambiental.	
- Fons de recerca i desenvolupament aplicats a projectes amb significació ambiental.	
- Obligacions i responsabilitats ambientals que poden tenir un impacte material en l’estatus financer 
de	l’empresa.
Indicadors socials	
-	Nombre	d’investigacions	o	comentaris	públics	realitzats	per	l’empresa	sobre	aspectes	relacionats	
amb	el	medi	ambient.	
-	Nombre	de	reportatges	de	premsa	sobre	l’actuació	ambiental	de	l’empresa.	
-	Nombre	de	programes	educatius	sobre	medi	ambient	i	quantitat	de	material	educatiu	subministrat	
per	l’empresa	per	a	la	comunitat	local.	
-	Recursos	dedicats	a	donar	suport	als	programes	ambientals	de	la	comunitat	local.	
-	Nombre	de	centres	de	treball	de	l’empresa	amb	informes	ambientals.	
-	Nombre	de	centres	de	treball	amb	programes	sobre	la	vida	salvatge.	
-	Progrés	assolit	en	les	activitats	de	restauració	ambiental	local.	
-	Nombre	d’iniciatives	locals	de	neteja	o	reciclatge	patrocinades	o	acte	implantades	per	l’empresa.	
- Valoracions positives referides a l’actuació ambiental de l’empresa per part dels informes i 
investigacions	de	la	comunitat	local.

- Indicadors de Condicions Ambientals (ICA) 
	
detectar	i	analitzar	els	impactes	ambientals	que	produeixen	les	activitats,	productes	o	serveis	de	
l’empresa	en	l’entorn	ambiental	en	què	desenvolupa	la	seva	tasca.

Indicadors	de	Condicions	Ambientals	(ICA)

aire	
- Concentració d’un contaminant específic en l’aire en localitats seleccionades.	
-	Temperatura	ambient	en	localitats	a	una	distància	determinada	de	les	instal.lacions	de	l’empresa.	
-	Nivells	d’opacitat	en	les	instal·lacions	de	l’empresa	
-	Freqüència	d’accidents	de	smog	fotoquímic	en	una	àrea	local	determinada.	
-	Nivells	de	soroll	ponderats	en	el	perímetre	de	les	instal·lacions	de	l’empresa.	
- Olors mesurats a una distància específica de les instal·lacions de l’empresa.
aigua	
- Concentració d’un contaminant específic en aigües superficials o subterrànies.	
- Terbolesa mesura en un flux adjacent a les instal·lacions de l’empresa, aigües amunt i aigües avall 
del	punt	d’abocament	de	les	aigües	residuals.	
-	Oxigen	dissolt	en	les	aigües	d’entrada.	
- Temperatura de l’aigua en una zona d’aigües superficials adjacent a les instal.lacions de l’empresa.	
-	Canvi	en	el	nivell	d’aigües	subterrànies.	
-	Nombre	de	bacteris	coliformes	per	litre	d’aigua.
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sòls	
- Concentració d’un contaminant específic en sòls superficials en localitats seleccionades en l’àrea 
que	envolta	les	instal·lacions	de	l’empresa.	
-	Concentració	de	nutrients	seleccionats	en	sòls	adjacents	a	les	instal·lacions	de	l’empresa.	
-	Àrea	rehabilitada	en	una	zona	local	determinada.	
-	Àrea	dedicada	a	abocador,	turisme	o	aiguamolls	en	zones	locals	determinades.	
-	Àrea	pavimentada	i	no	fèrtil	en	una	zona	local	determinada.	
-	Àrees	protegides	en	una	zona	local	determinada.	
-	Mesura	de	l’erosió	del	sòl	profund	d’una	zona	local	determinada.
flora	
- Concentració d’un contaminant específic en el teixit d’espècies de plantes determinades trobades a 
l’àrea	local	o	regional	on	es	troba	l’empresa.	
-	Evolució	del	rendiment	de	les	collites	en	els	camps	de	l’àrea	circumdant.	
- Població d’espècies de plantes determinades a una distància definida de les instal·lacions de 
l’empresa.	
- Nombre total d’espècies de flora en una àrea local determinada.	
-	Nombre	i	varietat	de	les	espècies	de	collites	en	una	àrea	local	determinada.	
- Mesura específica de la qualitat de l’hàbitat per a espècies determinades en l’àrea local.	
- Mesura específica de la quantitat de vegetació en una àrea local determinada.	
- Mesura específica de la qualitat de vegetació en una àrea local determinada.
fauna	
- Concentració d’un contaminant específic en el teixit d’espècies animals determinades trobades a 
l’àrea	local	o	regional	de	l’empresa.	
-	Població	de	determinada	espècie	animal	a	determinada	distància	de	les	instal.lacions	de	l’empresa.	
- Mesures específiques de la qualitat de l’hàbitat per espècies específiques en l’àrea local.	
-	Nombre	total	d’espècies	de	fauna	en	una	àrea	local	determinada.
salut humana	
- Dades de longevitat per a poblacions humanes específiques.	
- Incidència de malalties específiques, particularment entre poblacions vulnerables, a partir d’estudis 
epidemiològics	en	l’àrea	local	o	regional.	
-	Índex	de	creixement	de	la	població	en	l’àrea	local	o	regional.	
-	Densitat	de	població	en	l’àrea	local	o	regional.	
-	Nivells	de	plom	en	la	sang	dels	nens	de	la	localitat.
paisatge i cultura	
-	Mesura	de	les	condicions	en	què	es	troben	les	estructures	vulnerables.	
-	Mesura	de	les	condicions	de	llocs	considerats	d’interès	natural	en	el	veïnatge	de	les	instal.lacions	
de	l’empresa.	
- Mesura de la integritat de la superfície d’edificis històrics a la localitat.
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-	Segons	les	característiques	intrínseques	de	l’indicador

- Mesura en termes absoluts: 	indicadors	que	mesuren	dades	bàsiques	en	termes	absoluts.	
Exemples d’aquest tipus d’indicador són les tones de CO2 emeses a l’any per l’empresa, les tones de 
residus generades a l’any, o els litres d’aigua per refrigeració consumits a l’any.	
Els indicadors en termes absoluts rarament mesuren eficaçment l’eco-eficiència de l’empresa. Un 
descens	d’emissions	de	diòxid	de	carboni,	per	exemple,	pot	ser	causa	de	la	mera	reducció	de	la	
producció.	Per	aquest	motiu	sempre	siguin	més	interessants	els	indicadors	relatius,	com	el	nivell	
d’emissions	per	unitat	efectivament	produïda.

- Mesura en termes relatius:	indicadors	que	mesuren	l’actuació	ambiental	de	l’empresa	relacionant	
dues	fonts	d’informació.	Permeten	comparar,	per	exemple,	els	nivells	absoluts	d’emissió	o	de	consum	
de recursos amb altres dades significatives de referència.	
Entre aquests indicadors, solem parlar de ràtios d’eficiència i de quotes.	
Les ràtios d’eco-eficiència descriuen l’ús de recursos o el volum d’emissions en relació amb inputs o 
outputs	de	producció.	Entre	els	exemples	ja	esmentats	en	la	secció	anterior,	correspondrien	a	aquest	
tipus	d’indicador	les	emissions	de	CO2	per	unitat	de	producció,	el	consum	d’aigua	per	unitat	de	
producció,	o	la	quantitat	de	residus	produïts	per	unitat	d’input	material.	
Les	quotes	descriuen	una	part	de	la	mesura	en	relació	amb	el	conjunt	de	la	mesura.

- Mesures agregades:		Els	indicadors	agregats	posen	junts	dades	procedents	de	diferents	categories	
dins	d’una	categoria	més	general.	
Un	exemple	és	la	disposició	anual	de	residus.	Aquesta	categoria	general	consisteix	en	la	suma	de	
tots els fluxos separats de residus. Altres exemples són el consum total d’energia de l’empresa, els 
residus perillosos totals produïts, o el quilometratge total dels vehicles de l’empresa al llarg de l’any. 
permet	tenir	una	visió	general	d’una	àrea	determinada.

- Mesures ponderades: 	permet	a	l’empresa	decidir	donar	un	pes	diferent	a	cada	aspecte	que	s’està	
mesurant, en funció del seu major o menor significació ambiental.	
L’indicador	ambiental	ponderat	és,	així,	el	resultat	de	multiplicar	la	dada	inicial	mesurat	(per	exemple,	
quantitat	d’emissions	per	unitat	de	producció)	per	un	factor	de	ponderació	(que	pot	anar,	per	exemple,	
d’1 - el menys significatiu - a 10 - el més significatiu).

- Índexs: es poden comparar les dades sobre un aspecte de l’actuació de l’empresa d’un any respecte 
al seu valor l’any anterior.
Com a resultat d’aquesta divisió, obtenim un índex. El seu valor inferior a 1 significa que l’actuació 
ambiental de l’empresa ha millorat respecte a l’any anterior.

- Indicadors i sistemes d’indicadors

L’indicador	es	converteix	en	la	unitat	bàsica	del	sistema	d’informació	ambiental,	tant	a	efectes	de	la	
gestió	interna	de	l’empresa	com	en	l’aspecte	de	la	comunicació.	
L’indicador	és	una	imatge	de	la	realitat	i,	com	a	tal,	està	subjecte	a	les	deformacions	en	les	seves	
indicacions	provinents	de	l’observador	i	el	seu	mètode,	la	forma	de	captació	i	mesura	de	la	imatge	i	
també	de	la	forma	i	expressió	de	comunicació.	

INDICADORS

•	Dimensió	econòmica:	indicadors	de	rendibilitat,	productivitat	i	capacitat	de	generar	valor.	
•	Dimensió	social:	indicadors	de	motivació	i	satisfacció	en	el	treball,	bones	condicions	de	treball,	
bones	pràctiques,	salari	social	digne	...	
•	Dimensió	ambiental:	indicadors	d’estalvi	de	matèries,	de	reducció	d’emissions,	de	reducció	de	
residus	en	origen	...
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Els	elements	(mètode,	forma	de	captació,	de	mesura	i	forma	de	presentació)	són	d’especial	
rellevància en la determinació d’indicadors de tipus social, ambiental i financers. Són elements 
que	condicionen	la	informació	subministrada	pels	indicadors,	arribant	a	l’extrem	de	qüestionar	la	
seva	validesa.	Tot	i	així,	ens	cal	disposar	d’un	conjunt	d’indicadors	vertebrats	en	un	quadre	de	
comandament	(balanç	scorecard)	per	possibilitar	la	gestió	de	l’empresa	
Aquests	indicadors	estructurats	no	limiten	la	seva	utilitat	a	l’esfera	del	control	intern,	sinó,	més	aviat	el	
contrari,	serveixen	de	base	per	comunicar,	explicar	quin	és	el	comportament	de	l’empresa	al	conjunt	
de	la	societat	que	estigui	interessada.(Edwards,	2008)

Tipologia dels indicadors

•	Comptadors indicadors	que	mesuren	la	posició	d’una	magnitud	(per	exemple,	la	velocitat	del	
vent).

•	Acumuladors	 indicadors	que	relacionen	el	comportament	d’una	magnitud	al	llarg	del	temps	(m3	de	
pluja	caiguda	per	mes).

•	De	relació	
(ratios)

indicadors	que	mesuren	dues	o	més	magnituds	relacionades	a	través	d’una	
explicació causa-efecte (com, per exemple, la percepció de temperatura ambiental; 
indicador	format	per	components	de	temperatura	i	d’humitat).

•	D’avis: indiquen	la	posició	dels	valors	d’una	magnitud	a	partir	d’un	interval	determinat	com	a	
referent.	En	especial,	aquells	indicadors	que	només	informen	en	cas	que	el	valor	de	
la	magnitud	que	observen	surti	dels	valors	de	l’interval	marcat	(llum	d’alarma	quan	el	
nivell	de	carburant	arriba	a	un	mínim	estipulat	de	reserva).

Requisits d’un indicador 

•	Sensible prou subtil per captar les modificacions de la variable escollida de forma que sigui 
d’interès.

•	Fidel la	distància	entre	modelització	teòrica	i	seguiment	de	la	realitat	ha	de	ser	tan	petita	
com	sigui	possible	i	desitjable.

•	Estable tant	en	el	procés	de	captació	de	les	dades	necessàries	per	l’indicador	com	en	
l’estabilitat	dels	criteris	de	mesura,	càlcul	i	presentació.

•	Operatiu ha de comptar amb la informació (contrastada i fiable) necessària per a la seva 
expressió	o,	com	a	mínim,	disposar	dels	mitjans	per	obtenir-la.

•	Simple per	evitar	equívocs	i	la	possibilitat	que	pugui	ser	utilitzat	per	diferents	col.lectius	
d’usuaris sense massa problema de coneixements tècnics específics.

•	Agregable en	la	mesura	del	possible,	per	evitar	la	profusió	d’informacions.	

•	Comparable tant en un sentit geogràfic (tota la indústria) com en sentit temporal (l’evolució de 
l’indicador	en	diferents	períodes).

•	Publicable es conjuguen les dificultats per obtenir les informacions, i el grau de confidencialitat 
que	es	deriva	del	resultat	de	l’empresa.

Indicadors predictius Indicadors normatius Indicadors explicatius 

Enfocats	a	l’explicació	de	fets	
que	es	preveu	que	puguin	
succeir.	
D’especial	interès	en	l’explicació	
d’impactes	i	projectes	d’activitat.

Situats	en	un	horitzó	
temporal	determinat,	es	
refereixen	a	valors	que	
s’imposen	a	l’organització	com	
a	objectius	i	referents	de	la	seva	
activitat.

Orientats	a	posar	de	
manifest	la	importància	de	
diferents	causes	en	els	
resultats	obtinguts.
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• Indicadors generals de sostenibilitat.Indicadors generals de sostenibilitat. definits per organismes de caire supraempresarial. L’empresa 
pren	postura	en	relació	amb	aquestes	magnituds.

• Indicadors específicsIndicadors específics	de	cada	producte	o	centre	de	producció	que	forma	part	de	l’empresa.	Tenen	
la	funció	d’avaluar	línies,	programes,	accions	i	serveis	individualment.

• Indicadors de grau de participació. Mesuraran el grau de compromís assolit per la participació enIndicadors de grau de participació. Mesuraran el grau de compromís assolit per la participació en 
l’àmbit d’acollida de les mesures indicades.

• Indicadors del grau de compliment de la política ambiental.Indicadors del grau de compliment de la política ambiental. Indiquen	els	progressos	aconseguits	en	
els	objectius	que	l’empresa	s’ha	proposat	en	l’àrea	ambiental.

De	forma	especial,	convé	evitar	l’efecte	de	redundància	(tots	els	indicadors	diuen	el	mateix)	i	l’efecte	
originalitat	(l’únic	indicador	que	parla	de	...).

Posem	un	exemple	d’aquests	indicadors	que	fan	referència	a	un	tema	comú	en	la	majoria	
d’empreses:	la	generació	de	residus.

-	Títol:	Generació	de	residus	
-	Descripció.	Intensitat	de	producció	de	RI	del	sector:	
Estima	la	intensitat	de	producció	de	RI	a	partir	de	la	producció	total	de	residus	del	sector	(declarats	a	
l’Agència	de	Residus)	en	relació	amb	el	PIB	del	sector.	
-	Tipologia.	Indicador	d’estat.	
Valor inicial. 12%, l’any 2002.	
-	Sistema	de	càlcul.	Percentatge	del	PIB	del	sector	sobre	el	total	del	PIB	dividit	pel	percentatge	de	RI	
del	sector	sobre	el	total	de	RI.	
-	Font	de	dades.	Agència	de	Residus	
-	Periodicitat	de	càlcul	i	d’actualització	de	dades.	Semestral.	
-	Tendència	desitjada.	Millora	(creixement)	de	l’índex.

Per mantenir un indicador vigent, haurà de respondre afirmativament al següent qüestionari:
1) Reflecteixen les dades de l’indicador la tendència de l’impacte ambiental de l’entitat? 
2) Permeten les dades recollides en l’indicador la quantificació d’objectius ambientals? 
3) Possibilita una anàlisi comparativa de l’evolució dels darrers períodes? 
4) Les informacions són prou clares com per no necessitar l’ajuda d’un expert? 
5) Admet la possibilitat de comparacions amb normes legals o empreses i sectors? 
6) Ofereix informació no redundant? 
7) És significatiu el tema que descriu? 
8) És sensible a les modificacions de comportament de l’empresa? 
9) És la millor manera de descriure el tema? 
10) Disposem de les informacions suficients? (en qualitat i confiança)

- Sistemes d’indicadors
	
L’efectivitat d’un indicador és limitada, si no va acompanyat d’altres que de forma sistemàtica el 
complementin,	ampliïn	o	expliquin	amb	diferent	grau	de	detall.	Al	grup	d’indicadors	relacionats	entre	sí	
que	se	li	coneix	com	a	sistema	d’indicadors.	(Blasco,	2006)
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Requisits	d’un	sistema	d’indicadors

•	Complet defineix totes les relacions significatives de les relacions a gestionar, en el nostre 
cas	les	relacions	empresa	/	medi	ambient.

•	Compensat ofereix	la	mateixa	informació	dels	aspectes	favorables	que	dels	no	favorables.	
Pot	oferir	més	detall	de	forma	voluntària	si	es	tracta	d’una	publicació	periòdica,	on	
l’èmfasi en el detall pot ser diferent d’un any a un altre.

•	Explicatiu permet	apreciar	les	relacions	causa-efecte	entre	les	activitats	i	els	impactes	
produïts

En	relació	amb	el	grup	d’indicadors,	s’aprecia	la	possibilitat	de	tenir	indicadors	de	síntesi,	és	a	dir,	
aquells	indicadors	que	reuneixen	en	un	càlcul	o	expressió	moltes	relacions	causals,	però	que	poden	
analitzar-se	de	forma	individual	a	través	d’altres	indicadors	de	major	grau	de	detall	(indicadors	
analítics),	ja	sigui	a	nivell	temporal	o	espacial,	o	també	a	partir	d’un	nombre	més	petit	de	relacions	
causa-efecte.	
Un	bon	exemple	d’indicador	de	síntesi	el	constitueix	la	xifra	de	resultat	de	l’empresa	(resultat	
comptable).	Per	si	sol,	només	té	dues	magnituds:	total	d’ingressos	i	total	de	despeses.	Alhora,	
seria possible enumerar un gran nombre de coeficients, ràtios o indicadors que expliquen aspectes 
d’aquest indicador (suficiència, rendibilitat, composició ...).

En termes de gestió i supervisió, tant d’elements financers com ambientals, a l’empresa s’estableix 
un	sistema	d’indicadors	de	seguiment	i	de	control	amb	bones	connexions	a	la	comptabilitat	
pressupostària	i	la	comptabilitat	de	costos,	i	més	a	efectes	de	control	intern	de	la	activitat	de	
l’empresa.	
S’estableix	una	bateria	d’indicadors	que	constituiran	una	eina	al	servei	del	mecanisme	de	seguiment,	i	
seran utilitzades per avaluar tots els actes d’implantació del pla (financer o ambiental).	
El	sistema	d’indicadors	compta	amb	diversos	tipus	d’indicadors,	però	en	tots	ells	és	necessari	que	
es reflecteixin fets mesurables i es posin de manifest aspectes quantitatius i qualitatius que ajudin a 
avaluar	les	accions.	Han	de	ser	rellevants,	representatius,	fàcils	d’obtenir	i	d’interpretar,	sensibles	al	
canvi	i	han	de	proporcionar	resultats	comparables.	
A l’hora d’elaborar un sistema d’indicadors, convé definir amb exactitud la forma en què calcularem 
cada	un	d’ells,	la	seva	temporització,	les	dades	necessàries	perquè	es	pugui	entendre	i	les	fonts	de	
les dades. Es definirà qui serà el responsable de formar i mantenir aquest sistema d’indicadors.

Model de sistema d’indicadors: pressió, estat i resposta (PER)
La	consideració	de	l’empresa	com	a	ens	immers	en	un	context	ambiental	més	ampli,	en	permanent	
interacció	permet	adaptar	el	model	de	pressió-estat-resposta	promogut	per	l’OCDE	en	relació	amb	el	
camp	ambiental.	
Aquest	model	considera	a	tot	ens	subjecte	a	unes	situacions	de	l’entorn	físic	que	condicionen	la	seva	
actuació.	Aquests	elements	tenen	un	valor	i	una	expressió	en	un	moment	donat.	Es	descriuen	en	
termes	d’indicadors	d’estat.
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Indicadors d’estat ambiental (IEA):	
Aquest	grup	d’indicadors	estan	orientats	a	la	descripció	dels	impactes	ambientals	de	tipus	genèric	
associats	a	les	activitats	de	l’empresa.	Informen	que	fa	a	la	qualitat	de	l’entorn,	l’estat	del	medi	en	la	
ubicació de l’empresa o en zones geogràfiques de més abast.	
Caracteritzats	per	tenir	una	visió	molt	supra-empresarial,	aquests	indicadors	tenen	una	gran	utilitat	
per	centrar	l’atenció	de	les	organitzacions	en	aspectes	ambientals	aplicats	als	seus	impactes	més	
significatius.

Indicadors d’esforç (IDEA):	
Descriuen	els	esforços	de	gestió	adreçats	a	facilitar	i	dotar	les	activitats	de	l’empresa	de	la	
infraestructura	necessària	per	disposar	d’una	gestió	amb	èxit.	
Contemplen, entre d’altres, les àrees de formació específiques en medi ambient, sistemes de 
incentivació,	freqüència	d’auditories,	disconformitats	...	
Estan	orientats	al	desenvolupament	de	les	polítiques	i	objectius	interns.	Aquests	indicadors	estan	
més	propers	a	la	gestió	interna	de	l’empresa	i	no	han	estat	pensats	per	a	establir	un	mecanisme	de	
comunicació	de	l’empresa	amb	l’exterior.

Indicadors de resultat ambiental (IRA):	
Posen	de	manifest	els	aspectes	determinants	de	l’activitat	de	l’empresa	en	relació	amb	productes,	
processos	i	serveis	de	què	disposa.	Contempla	els	temes	d’emissions,	abocaments,	reciclatge,	
re-utilització,	moviments	de	mercaderies	i	ús	de	l’energia,	entre	altres	possibles	temes	centrals	de	
l’actuació	de	l’empresa.

Podem dividir aquests indicadors en dos grups: indicadors de fluxos i indicadors d’infraestructura i 
transport.	Aquests	indicadors	constitueixen,	per	si	sols,	un	instrument	rellevant	de	comunicació	de	
dades	en	sengles	informes	ambientals.	Tal	i	com	es	recull	en	el	Reglament	EMAS,	sovint	inclouen	els	
costos	ambientals	i	el	seu	seguiment.
	
En definitiva, tres categories d’indicadors per assolir tres objectius diferents:	
•	L’empresa	comprèn	les	conseqüències	que	té	la	seva	activitat	per	al	medi	ambient	(IEA).	
•	L’empresa	pren	mesures	adequades	per	garantir	la	millor	gestió	possible	dels	impactes	ambientals	
que	genera	la	seva	activitat	(IDEA).	
•	El	resultat	de	la	gestió	ambiental	es	descriu	en	termes	d’enumerar	els	objectius	proposats	per	
l’empresa	i	el	seu	grau	de	realització	(IGA).

- La matèria primera: les fonts d’informació
	
comprovar	si	l’empresa	compta	ja,	a	través	de	les	seves	formes	d’informació	interna	tradicionals,	amb	
alguna	informació	interessant	per	a	les	tasques	de	mesura	ambiental,	que	ens	eviti	el	cost	en	diners	i	
en	temps	de	realitzar	nous	mesuraments,	molt	especialment	si	es	tracta	de	els	primers	mesuraments.
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FONTS	INTERNES
1. Procedents del sistema comptable:	
-	Factures	i	comptes	dels	proveïdors.	
-	Factures	de	l’empresa	contractada	per	a	la	disposició	dels	residus,	i	costos	del	dipòsit	intern	de	
residus	per	part	de	l’empresa.	
-	Registres	dels	plans	d’inversió.	
-	Comptes	corrents.	
- Informes financers.	
-	Pagaments	als	contractats	i	comptes	corrents	respectives.	
-	Costos	de	formació,	costos	d’assessoria	externa,	i	salaris	del	personal	ambiental	de	l’empresa.
2. Procedents del sistema productiu:	
-	Ús	i	característiques	de	les	matèries	primeres.	
-	Fórmules	dels	productes.	
-	Consum	d’energia.	
-	Consum	d’aigua.	
-	Característiques	i	ús	de	l’embalatge.	
-	Generació	de	residus.	
-	Registres	de	producció.	
-	Registres	de	manteniment.		
3. Procedents del sistema de compres i vendes:	
-	Registres	de	magatzem.	
-	Pes	total	dels	productes	enviats.	
-	Pes	de	l’embalatge	usat.	
-	Característiques	de	les	matèries	primeres	i	de	l’embalatge.
4. Procedents del sistema de relacions laborals:	
-	Base	de	dades	d’empleats.	
-	Descripcions	dels	llocs	de	treball.	
-	Registre	d’activitats	de	formació.

	
FONTS EXTERNES 

1.	Els	informes	legislatius	i	de	regulació	legal.	
2. Informes i estudis científics.	
3.	Agències	governamentals.	
4.	Institucions	acadèmiques.	
5.	Organitzacions	no	governamentals	especialitzades.
6.	Patronals	i	associacions	empresarials.	
7.	Clients,	consumidors	i	parts	interessades.	
8.	Entrevistes	realitzades	per	la	mateixa	empresa	cap	a	l’exterior.

- L’avaluació 
	
Un	cop	mesurada	l’actuació	ambiental	de	l’empresa	amb	l’ajuda	dels	indicadors,	haurem	transformat	
una	informació	dispersa	en	un	sistema	de	dades.	
És	el	moment	de	avaluar	i	analitzar	aquestes	dades,	contrastant	la	realitat	de	les	xifres	amb	els	
objectius,	polítiques	i	recursos	de	l’empresa.	
	
En	aquesta	fase	hi	ha	dues	activitats	importants	a	realitzar.	D’una	banda,	analitzar,	depurar	i	
explotar	les	dades	per	obtenir	la	informació	requerida,	de	manera	que	es	puguin	prendre	decisions	
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a	l’empresa.	D’altra	banda,	valorar	aquesta	informació	a	través	de	la	comparació,	la	ponderació	i	
l’anàlisi	de	cartera	ambiental.

- Anàlisi de les dades
	
Anàlisi	de	la	qualitat,	validesa,	adequació	i	exhaustivitat	de	les	dades

1. examinar la solidesa i fiabilitat de les dades:	
- Qualitat.	A	partir	del	rigor	amb	què	van	ser	obtinguts,	a	partir	de	la	metodologia	utilitzada,	de	la	
professionalitat i competència de qui va dur a terme la seva captura, i de la disponibilitat de suficient 
evidència	per	que	la	dada	sigui	sòlida.	
- Validesa.	És	a	dir,	que	la	dada	sigui	actual	i	aplicable	a	la	realitat	concreta	que	ens	interessa	
analitzar	per	decidir.	
- Adequació. El que significa que sigui el que es necessita, tenint en compte les característiques de la 
companyia i de les seves polítiques d’empresa i de gestió ambiental.	
- Exhaustivitat.	És	a	dir,	que	la	dada	ens	informi	completament	del	fenomen	o	activitat	que	volem	
analitzar.	
Si	aquestes	dades	no	passen	aquest	primer	control,	caldrà	abandonar	o	re-elaborar	noves	bases.

	2.	explotació	i	desenvolupament	de	les	dades
realitzar	càlculs	sobre	aquestes,	realitzar	algunes	estimacions	sobre	situacions	que	ignorem	(en	el	
temps i l’espai) a partir d’allò que sí sabem, elaborar estadístiques, preparar gràfics i, posteriorment, 
elaborar	índexs,	ponderacions	i	agregacions.	
- Comparació:	Es	pot	comparar	la	informació	i	dades	referents	a	l’actuació	ambiental	de	l’empresa	
en el temps o en l’espai. En el temps, seguint la seva evolució any rere any, per exemple. A l’espai, 
comparant l’actuació ambiental de diverses línies d’activitat de la companyia, o dels seus diferents 
productes	o	serveis.	
Destaca	la	tasca	creixent	de	benchmarking	que	efectuen	moltes	empreses,	procurant	aprendre	de	les	
empreses	líders	en	alguns	aspectes	de	la	gestió	ambiental.	
- Ponderació: assignar pesos i significacions diferents als diversos aspectes detectats de l’actuació 
ambiental	de	l’empresa.

Assignació de pesos

1 �egligible - Impacte ambiental molt poc significatiu.	
-	Baixa	probabilitat	de	ocurrència.

2 Menor -	Les	operacions	en	condicions	especials	poden	causar	un	incompliment	legal.	
-	Reduïts	l’impacte	i	la	probabilitat	de	succés.

3 Significatiu -	L’activitat	té	un	impacte	ambiental	en	condicions	normals	de	funcionament	i	
implica	un	incompliment	legal	en	condicions	especials	de	funcionament.	
-	Impacte	ambiental	i	probabilitat	de	ocurrència	intermedis.	

4 Major - L’activitat en condicions normals significa un incompliment de la legislació.	
-	Impacte	ambiental	important.

Tècniques	d’avaluació	de	riscos

F:	La	freqüència	de	succés	del	fenomen	de	què	es	tracti 1 2 3 4 5

P:	Les	possibilitats	de	pèrdua	de	control	per	part	de	l’empresa 1 2 3 4 5

G:	Gravetat	de	les	conseqüències	de	l’aspecte	ambiental,	i	gravetat	de	l’impacte	potencial 1 2 3 4 5

C:	factor	crític	de	conjunt											C �� F x P x GC	��	F	x	P	x	G	
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- Anàlisi de cartera ambiental:	permet	combinar	l’anàlisi	de	l’impacte	ambiental	amb	l’anàlisi	de	
variables	econòmiques,	com	l’evolució	de	la	rendibilitat	i	del	creixement	del	mercat.	
Aquesta	anàlisi	no	és	res	més	que	combinar	l’anàlisi	conjunta	i	creuada	de	tres	variables:	
1.	L’impacte	ambiental	actual	o	potencial	de	l’activitat,	producte	o	servei	de	l’empresa	que	estiguem	
analitzant.	
2.	La	rendibilitat	que	suposa	per	a	l’empresa	una	gestió	ambiental	avançada	en	aquella	activitat,	
producte o servei. En altres paraules, fins a quin punt tal o qual millora ambiental pot traduir-se en un 
avantatge competitiu traduïble en beneficis econòmics comprovables.	
3.	El	creixement	de	mercat	actual	o	esperat	d’aquelles	activitats,	productes	o	serveis.

- La comunicació

Avantatges i riscos per a l’empresa

- Avantatges
	
1.	Demostra	una	actitud	pro-activa	de	l’empresa	respecte	al	medi	ambient	i	els	seus	problemes.	
2.	Posa	de	manifest	el	compromís	de	l’empresa	amb	una	gestió	ambiental	responsable.	
3.	Permet	respondre	a	les	creixents	demandes	d’informació	dels	partícips.	
4. Ajuda a mantenir i reforçar la confiança en l’empresa dels diferents partícips, permet respondre 
a	les	preocupacions	d’aquests,	i	millora	la	reputació	de	l’empresa.	
5.	Pot	ajudar	a	millorar	les	relacions	amb	els	clients	existents	ia	detectar	noves	oportunitats	de	
negoci.	
6. Indirectament, ajuda a descobrir millores en l’eficiència, estalvis de costos i reducció de riscos, 
actualitzar	i	augmentar	l’atractiu	de	la	gamma	de	productes.	
7. Estimula el desenvolupament de sistemes eficaços de mesura, recollida i processament de les 
dades	ambientals	de	l’empresa	
8.	Augmenta	la	motivació	dels	treballadors,	particularment	quan	se’ls	dóna	l’oportunitat	de	
participar	en	la	preparació	dels	informes.	
9.	Permet	anticipar-se	als	sistemes	obligatoris	d’informació	ambiental,	abans	que	tal	obligatorietat	
entri	en	vigor.

- Inconvenients
	
1.	Ofereix	informació	que	pot	ser	usada	contra	l’empresa	pels	organismes	de	control	públic	i	
entitats	reguladores.	
2.	Aquesta	informació	pot	ser	contrastada	amb	la	que	existeix	en	entitats	públiques	i,	si	es	
plantegen	diferències,	comportar	un	descrèdit	per	a	l’empresa.	
3.	És	informació	que	pot	ser	usada	per	entitats	ecologistes	contra	l’empresa,	en	determinades	
circumstàncies.	
4.	És	una	informació	sensible	que	pot	ser	utilitzada	de	manera	interessada	per	les	empreses	de	
la	competència.	
5.	Polítics	o	grups	d’interès	locals	poden	usar	en	el	seu	interès	la	informació	per	realitzar	
campanyes demagògiques contra l’empresa.	
6. Significa, en definitiva, posar l’actuació ambiental de l’empresa sota els focus de l’opinió 
pública,	amb	tots	els	riscos	que	això	comporta.
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Partícips Per què volen informació ambiental

Treballadors -	Comprovar	que	el	seu	empresari	és	responsable,	i	que	qualsevol	risc	
ambiental o de salut es gestiona eficaçment.	
-	Avaluar	com	el	seu	treball	ha	contribuït	a	l’actuació	ambiental	del	conjunt	de	
l’empresa.	
-	Comprendre	les	raons	de	l’empresa	per	les	que	emprèn	actuacions	
ambientals	i	com	aquestes	accions	poden	afectar	els	seus	llocs	de	treball.

Veïns i comunitat 
local 

-	Comprendre	com	les	operacions	de	l’empresa	afecten	la	qualitat	de	l’aire,	
l’aigua	i	dels	sòls	en	l’àmbit	local.	
-	Conèixer	l’existència	de	processos	i	programes	en	marxa	per	gestionar	els	
riscos	i	els	impactes	ambientals.

Clients -	Avaluar	la	conveniència	de	l’empresa	com	a	potencial	proveïdor.	
-	Comparar	l’actuació	de	l’empresa	amb	la	de	proveïdors	alternatius.	
-	Estar	informats	sobre	possibles	riscos	i	responsabilitats	ambientals	
potencials.	
-	Estar	informats	dels	impactes	ambientals	associats	amb	productes	i	serveis	
que	ells	compren.

Proveïdores -	Comprendre	el	plantejament	del	seu	client	respecte	a	la	gestió	ambiental.	
-	Conèixer	si	el	seu	client	planteja	algun	requisit	previ	als	proveïdors	abans	
de	contractar	o	comprar.

Administracions 
públiques reguladores 

-	Conèixer	amb	precisió	el	que	l’empresa	està	fent	per	gestionar	i	millorar	la	
seva	actuació	ambiental	
-	Assegurar	el	compliment	legal	per	part	de	l’empresa.	
- Prendre idees de la pràctica empresarial per al disseny de noves normes 
reguladores.

Financers, inversores 
i accionistes 

- Avaluar el risc financer per poder prendre decisions ponderades en els 
terrenys de l’assegurança, el crèdit i la inversió.

Entitats 
de promoció 
ambiental 

- Identificar exemples de bones pràctiques.	
-	Imitar	les	millors	actuacions	ambientals.

Organitzacions 
ambientalistes 

-	Conèixer	l’impacte	ambiental	potencial	de	l’empresa	en	el	territori.	
-	Tenir	bases	per	interposar	possibles	denúncies	o	reclamacions	contra	
l’empresa	o	altres	empreses	del	mateix	sector	o	territori.	
- Obtenir evidència i punts de referència per a les seves campanyes de 
sensibilització	i	educació	ambiental.
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Objectius	i	tipologia	de	comunicació

Partícips Objetius missatges mitjans	comunicació

Treballadors Informar-los	de	les	bones	
pràctiques	ambientals	i	els	
seus	motius

Política	ambiental,	objectius	i	
resultats	

Informe	ambiental,	
Informe	social,	
Memòria	anual,	Tauler	
d’anuncis,	Butlletí	
intern	d’empresa

Veïns i 
comunitat 
local 

-	Millorar	la	comprensió	
sobre	activitats	ambientals	
empresa	
-	Prevenir	protestes	i	
denúncies.

limitació	de	la	contaminació,	
gestió	de	residus	
responsable,	atenció	als	
interessos	de	
els	veïns.

Informe	ambiental,	
Butlletí,	Departament	
de	comunicació,	Notes	
de	premsa,	
Grups	ad-hoc	de	
plantejament	de	
problemes.

Clients i 
proveïdores 

-	Assegurar	contractes	
-	Augmentar	quota	de	mercat	
-	Atraure	nous	clients.

venem	productes	
ambientalment	responsables,	
assegurances,	desig	de	
contribuir	a	la	seguretat	del	
consumidor,	transparència	
davant	problemes	
ambientals,	desig	de	conèixer	
les	demandes	del	proveïdor.

Màrqueting,	Etiquetes	
ambientals	de	
producte,	Mailings	a	
clients	i	a	grans	
proveïdors...

Administ. 
públiques 
reguladores

Informar	de	les	nostres	bones	
pràctiques	de	gestió	
ambiental.

Activitats	ambientalment	
responsables,	resum	de	
costos i beneficis de les 
actuacions	ambientals.

Informe	ambiental,	
Certificació EMAS o 
ISO,	negociacions.

Financers 
i inversors 

-	Canviar	percepció	de	risc.	
-	Millorar	les	ràtios	de	crèdit.	
-	Atreure	inversors	
-	Futur	de	productes.

Gestió	del	risc,	estalvis	de	
costos	a	través	d’una	millor	
gestió	ambiental.

Informe	ambiental,	
Informe	social,	
Memòria	anual,	
Butlletí,	
Informació	de	premsa.

Accionistes -	Augmentar	el	preu	de	
l’acció.	
- Reafirmar a els accionistes	
-	Atreure	nous	accionistes.

Idem.	 Idem.	

Organiz. 
ambientalistes

-Canviar	la	seva	percepció	de	
l’empresa.	
-	Donar	una	base	de	fets	per	
les	discussions	sobre	les	
activitats	de	l’empresa.

Millora	de	la	actuació	
ambiental,	interès	a	cooperar	
per	millorar	els	temes	
ambientals.

Informe	ambiental,	
Visites, Memòria anual, 
negociacions,	Butlletí,	
Informació	de	premsa
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- Avaluació de la comunicació ambiental
	
És oportú, finalment, avaluar l’eficàcia dels diferents instruments de comunicació ambiental de 
l’empresa,	a	través	de	qüestionaris	o	preguntes	directes	als	diferents	partícips	als	quals	dirigim	la	
nostra	informació.	
Això	permetrà	a	l’empresa	assegurar	que	els	objectius	de	comunicació	s’han	complert,	donarà	
credibilitat i confiança als partícips i permetrà millorar els sistemes de comunicació de l’actuació 
ambiental	de	l’empresa	en	el	futur.
Contingut	bàsic	d’un	informe	ambiental	d’empresa	

-	Esquema	bàsic:	
1. L’empresa. Presentació de la companyia, les seves característiques, filosofia i raó de ser generals, i 
el	seu	posicionament	en	el	mercat	i	en	la	societat.	
2.	La	política	ambiental.	La	política	ambiental	de	l’empresa,	els	seus	objectius	i	metes,	la	seva	
organització	interna,	els	seus	sistemes	de	gestió	ambiental,	així	com	els	seus	mecanismes	de	control,	
de	formació	i	de	mesurament.	
3. L’actuació ambiental. Els resultats quantificables de l’actuació ambiental de l’empresa en el període 
que	corresponda.El	informe	ha	de	cobrir	tots	els	vectors	ambientals	(aigua,	aire,	sòls,	biota,	cultura).	
Un	aspecte	molt	important	és	destacar	el	compliment	legal	assolit.	És	important	destacar,	així	mateix,	
l’evolució	en	el	temps.	
4.	Els	resultats	econòmics.	Tant	pel	que	fa	a	costos,	impostos,	cànons	i	inversions	ambientals,	com	
estalvis	i	altres	avantatges	econòmics	(el	creixement	de	la	quota	de	mercat,	la	millora	de	preus,	
la	millora	de	les	condicions	de	crèdits	o	assegurances,	i	la	situació	de	la	cotització	borsària	de	la	
companyia).	
5.	El	compromís	social.	Les	relacions	amb	els	diferents	partícips,	amb	una	atenció	especial	a	la	
comunitat	local.	El	compromís	de	l’empresa	amb	el	conjunt	de	la	societat	en	la	millora	del	medi	
ambient.	La	contribució	de	l’empresa	a	la	investigació	i	millora,	amb	les	universitats,	centres	de	
recerca	i	administracions	públiques.

- Responsabilitat Social Corporativa	
	
Podríem	dir	que	una	empresa	sostenible	és	aquella	que	a	més	de	ser	rendible,	té	cura	a	l’hora	de	
fer-ho.	No	només		té	present	als	seus	accionistes	o	socis,	sinó,	també,	l’entorn	on	exerceix	les	seves	
activitats,	així	com	als	seus	empleats.	
La	mundialització	de	l’economia,	la	liberalització	de	mercats	i	una	societat	cada	vegada	més	exigent	
està	provocant	una	evolució	en	el	món	empresarial	cap	a	postures	més	compromeses	amb	la	
societat.	(Conde,	2003)	
Responsabilitat	social	corporativa	i	desenvolupament	sostenible	són	nous	conceptes	que	les	
empreses estan introduint en les seves estratègies de mercat i que reflecteixen un canvi en 
l’enfocament	del	govern	corporatiu.	Canvi	que	considera	que	l’èxit	en	els	negocis	i	la	creació	de	valor	
per l’accionista no es poden obtenir únicament maximitzant els beneficis econòmics a curt termini, 
sinó	amb	un	comportament	responsable	orientat	al	mercat	i,	d’altra	banda,	amb	la	necessitat	de	
gestionar	riscos	de	caràcter	ambiental	i	social	que	tradicionalment	no	s’han	tingut	en	compte,	i	que	
requereix	atendre	expectatives	d’un	conjunt	més	ampli	d’interlocutors.	
La	responsabilitat	social	corporativa	(RSC)	consisteix	en	la	integració	voluntària	per	part	de	les	
empreses	de	les	preocupacions	ambientals	i	socials	en	les	seves	operacions	comercials	i	en	les	
relacions	amb	els	interlocutors	de	l’empresa.	Es	considera	que	les	organitzacions	exerceixen	la	seva	
RSC	quan	compleixen	amb	les	expectatives	que	sobre	el	seu	comportament	tenen	diferents	grups	
d’interès.	Per	tant,	la	RSC	d’una	empresa	pot	mesurar-se	en	gran	part	per	la	resposta	que	l’empresa	
dóna	a	les	necessitats	dels	seus	interlocutors	socials.	
La RSC amplia la visió corporativa, té en compte, en la formulació d’estratègies de negoci la influència 
d’altres	parts	interessades,	a	més	dels	clients	i	accionistes.	
Aquest	canvi	es	manifesta	també	en	la	pròpia	consideració	del	que	és	un	actiu	empresarial.	En	efecte,	
la	propietat	d’actius	físics	com	instal·lacions	per	a	la	fabricació	són	únicament	una	part	del	valor	de	
mercat, valor influït per actius intangibles com les habilitats de gestió, la reputació i el valor de marca, 
el	capital	humà	i	intel·lectual	i	l’habilitat	per	cooperar	amb	parts	interessades.	Tots	ells,	actius	que	
habitualment no estan inclosos en els balanços financers.	
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Assenyalarem les característiques principals que regeixen la RSC:	
•	Es	desenvolupa	de	forma	voluntària,	i	va	més	enllà	dels	requeriments	legals.	
•	Presenta	una	gran	interacció	entre	els	agents	d’interès.	Amplia	la	visió	corporativa,	incorporant	
l’atenció	per	les	expectatives	d’altres	parts	interessades.	
•	L’empresa	col·labora	en	la	consecució	d’objectius	comuns	i	fomenta	la	protecció	del	medi	ambient	i	
el	desenvolupament	socio-econòmic	de	l’entorn	on	opera.	
•	S’incorporen	consideracions	ambientals	i	socials	en	les	decisions	de	negoci.	
•	L’empresa	es	torna	econòmicament	més	competitiva.	
	
La RSC s’ha configurat com un element essencial de la contribució empresarial al desenvolupament 
sostenible i la transparència informativa destaca com a necessitat derivada de la confiança necessària 
entre	l’empresa	i	els	seus	interlocutors	socials.	
És	en	aquest	context	on	apareix	un	nou	instrument	de	comunicació:	les	memòries	de	sostenibilitat.	
Es	revelen	com	a	eina	important	per	proporcionar	informació	i	respostes	als	diferents	actors	que	es	
relacionen	amb	l’empresa.	Aquests	actors	que	demanen	una	major	transparència	i	compromís	en	la	
integració	de	valors	de	sostenibilitat	en	el	món	empresarial,	tant	pel	que	fa	a	la	comunicació	com	per	
la	integració	de	les	variables	de	sostenibilitat	en	la	presa	de	decisions.	
	
Si	es	pretén	que	una	actuació	sostenible	de	l’empresa	ajudi	al	manteniment	i	millora	de	la	seva	
imatge,	l’actuació	ha	de	ser	comunicada,	i	això	ha	motivat	que	les	empreses	optin	per	elaborar	la	
memòria	de	sostenibilitat,	que	permet	avaluar	i	comunicar	els	esforços	que	aquesta	fa	pels	seus	
grups	d’interès.	
El	suport	a	la	creació	d’un	marc	d’acceptació	general	per	a	la	publicació	de	memòries	de	sostenibilitat	
segueix	creixent	tan	ràpid	com	la	necessitat	de	disposar	d’un	estàndard	de	comunicació.	La	ràpida	
evolució de la Global Reporting Initiative (GRI), que en pocs anys ha passat de ser una idea arriscada 
a ser una «nova institució mundial permanent», reflecteix el valor imperatiu que molts sectors de la 
societat	atorguen	a	aquests	marcs,	fonamentats	en	la	globalitat,	transparència,	neutralitat	i	millora	
contínua,	que	han	permès	donar	una	forma	concreta	al	concepte	«responsabilitat	social	corporativa».

- La memòria de sostenibilitat
 
Una memòria de sostenibilitat es pot definir com un informe voluntari, de caràcter públic, que les 
empreses	ofereixen,	des	de	la	seva	posició	corporativa,	a	les	parts	interessades	en	les	seves	
activitats	relacionades	amb	les	tres	dimensions	de	la	sostenibilitat.	És	l’informe	en	el	qual	s’intenta	
plasmar	la	contribució	de	l’empresa	al	desenvolupament	sostenible.	
Com	més	compromesa	sigui,	més	necessitat	té	l’empresa	de	fer	informes	de	sostenibilitat,	tant	pels	
compromisos	adquirits	voluntàriament	com	per	les	obligacions	que	li	marca	la	llei.	
Fruit	de	la	necessitat	d’explicar	amb	més	abast	les	actuacions	i	esforços	de	l’empresa	en	l’àrea	
ambiental	neix	la	Global	Reporting	Initiative	(GRI),	amb	bastant	suport	i	ànim	d’esdevenir	un	referent.	
Té	per	objecte	desenvolupar	informes	de	sostenibilitat,	més	enllà	de	memòries	ambientals,	d’una	
forma	harmonitzada	i	impulsant	les	informacions	socials	i	ambientals	al	mateix	nivell	que	té	la	
informació financera.	
Les	memòries	empresarials	per	a	un	desenvolupament	sostenible	es	revelen	com	un	instrument	
important	per	donar	resposta	als	diferents	actors	que	es	relacionen	amb	l’empresa.	Actors	que	
reclamen	una	major	transparència	i	compromís	en	la	integració	de	valors	de	sostenibilitat,	en	el	món	
empresarial,	tant	pel	que	fa	a	la	comunicació	com	a	la	integració	de	les	variables	de	sostenibilitat	en	la	
presa	de	decisions.	
La Global Reporting Iniciative (GRI) va començar l’any 1997 a dissenyar una guia global i funcional 
per	elaborar	memòries	empresarials	de	sostenibilitat,	buscant	una	estructura	de	treball	comú	que	
recollís	els	tres	aspectes	de	la	sostenibilitat:	ambiental,	social	i	econòmic.	
La	Guia	elaborada	per	la	GRI	no	és	un	codi	de	conducta,	però	es	pot	utilitzar	per	recolzar	l’adopció	
d’un	determinat	codi.	
Té	com	a	objectiu	principal	promoure	l’harmonització	internacional	en	l’elaboració	de	memòries	que	
continguin	informació	rellevant	i	creïble	sobre	actuacions	sostenibles,	de	manera	que	millori	el	procés	
de	presa	de	decisions.	
L’ànim	d’aquesta	proposta,	esdevenir	un	estàndard,	persegueix	que	les	memòries	de	sostenibilitat	
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tinguin un nivell d’acceptació i de pràctica general, com passa de forma en les memòries financeres.	
La	memòria	és	més	que	la	suma	d’informacions	econòmiques,	ambientals	i	socials.	Ha	de	buscar	
la	integració	d’aquestes	informacions,	de	tal	manera	que	els	seus	destinataris	comprenguin	les	
interrelacions	entre	les	tres	dimensions,	tant	en	l’àmbit	de	procés	(com	es	prenen	les	decisions),	com	
en	el	dels	resultats.

Els principis per a la redacció de les memòries de sostenibilitat segons GRI

1.	Transparència,	globalitat	i	auditabilitat	
2.	Exhaustivitat,	rellevància	i	context	de	sostenibilitat	
3.	Precisió,	neutralitat	i	comparabilitat	
4.	Claredat	i	prioritat

	

Els punts essencials que estableix la Guia són els següents:

• Introducció i identificació Declaració	de	principis	i	presentació	del	president.

• Visió i estratègia Exposició	de	la	visió	i	estratègia	de	l’empresa	respecte	a	la	seva	
contribució	al	desenvolupament	sostenible.	
-	¿Què	és	el	més	important?	
- ¿Com s’ha inclòs en les parts interessades en la identificació d’aquests 
compromisos?	
- ¿Com es reflecteixen aquests interessos en els valors de l’organització?	
-	¿Com	s’integren	en	les	estratègies	empresarials?

• Perfil -	nom,	
-	activitats,	
-	estructura	operativa,	
-	descripció	dels	departaments,	
-	naturalesa	dels	mercats,	
-	forma	jurídica	...

•	Abast de la memòriaAbast	de	la	memòria - Estructura de govern i sistemes de gestió;	
- estructura de govern i compromisos;	
-	polítiques	globals	i	sistemes	de	gestió,	entre	d’altres.

•	Índex Com	moure’s	per	la	memòria.

•	Indicadors	d’actuació En	aquestes	expressions	de	memòria	de	sostenibilitat	o,	com	a	part	
integrant	d’ella,	en	les	memòries	ambientals,	l’èxit	vindrà,	sempre,	en	
funció	dels	indicadors	que	la	formen.
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La comptabilitat ambiental
costos recurrents	
-	Costos	derivats	d’obtenir	la	informació	ambiental.	
-	Costos	derivats	d’un	pla	de	gestió	ambiental.	
				•	Costos	derivats	de	la	gestió	mediambiental.	(Eco-auditoria,	eco-etiqueta.)	
				•	Diagnòstic	i	estudis	d’impactes	mediambientals.	
				•	Anàlisi	de	riscos.	
				•	Costos	interns	de	formació	mediambiental.	
				•	Costos	d’anàlisi,	laboratoris	i	assajos.	
				•	Pèrdues	incorregudes	en	recerca	i	desenvolupament.	
				•	Primes	i	assegurances.	
-	Costos	derivats	de	l’adequació	tecnològica	ambiental.	
				•	Patents	per	l’ús	de	tecnologia.	
				•	Amortització	d’actius.	
				•	Manteniment	i	equips.	
-	Costos	derivats	de	la	gestió	de	residus	d’emissions	i	abocaments.	
				•	Tractament	previ.	
				•	Transport.	
				•	Emmagatzematge.	
				•	Manipulació	de	substàncies	contaminants,	envasos	i	embalatges.	
-	Costos	derivats	de	la	gestió	del	producte.	
				•	Publicitat	ecològica.	
				•	Màrqueting	mediambiental.	
				•	Anàlisi	del	cicle	de	vida	del	producte.	
-	Costos	derivats	de	les	exigències	administratives.	
				•	Costos	d’abocadors.	
				•	Recollides	d’escombraries.	
				•	Tributs	i	impostos	ecològics.	
				•	Multes	i	sancions.	
-	Costos	derivats	de	l’auditoria	ambiental.

costos no recurrents	
-	Costos	derivats	dels	sistemes	d’informació	i	prevenció	ambiental.	
				•	Costos	de	prevenció	de	la	contaminació.	
				•	Costos	dels	sistemes	d’informació.	
				•	Costos	dels	sistemes	de	detecció	sobre	la	contaminació.	
    • Costos R + D.	
-	Costos	derivats	de	les	inversions	en	instal·lacions.	
    • Costos financers.	
				•	Costos	de	gestió	d’inversions	(per	reciclat,	re-utilització	de	residus,	etc.)	
-	Costos	plurianuals	de	conservació	i	manteniment.	
-	Costos	derivats	de	la	interrupció	del	procés	per	contingència	ambiental.	
				•	Costos	per	parada	tècnica	i	retards.	
				•	Costos	d’interrupció	de	la	producció.	
-	Costos	d’accidents	ambientals.	
				•	Costos	d’accidents	pròpiament	dits.	
    • Costos de compensació de danys.	
    • Costos d’indemnització de danys.	
-	Costos	de	noves	exigències	de	l’entorn.	
-	Costos	derivats	de	la	millora	d’imatge	mediambiental	de	l’empresa:	
				•	Patrocini	de	les	activitats	mediambientals.	
				•	Costos	de	creació	i	manteniment	de	marcats	ecològics.
    • Costos de dissenys de nous productes.Costos de dissenys de nous productes.	
-	Costos	dels	sistemes	de	mesura	i	control.	
-	Costos	no	desemborsades.	
				•	Costos	de	fuites.	
    • Danys a la cultura i al paisatge.	
-	Costos	de	tipus	jurídic.

- Costos mediambientals 
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D’entrada	ens	trobarem	amb	dues	tipologies	de	costos:	
a)	Els	registrats	per	la	comptabilitat	tradicional.	Tenen	per	referent	una	despesa,	és	a	dir	un	pagament	
o	compromís	recollit	en	la	relació	de	l’empresa	amb	tercers,	previsiblement	a	través	d’un	contacte	o	
obligació	legal.	
b) Els costos que la comptabilitat considera o ha de considerar sense relació amb els fluxos de 
tresoreria.	Efectivament	no	tots	els	costos	a	considerar	provenen	de	decisions	d’adquisició.	L’impacte	
mediambiental de l’activitat de l’empresa genera diferents costos que no repercuteixen en les finances 
de	les	empreses	que	els	generen.	En	certs	casos	la	valoració	d’aquesta	repercussió	constitueix	un	
mal	referent	per	a	la	seva	avaluació
L’aspecte	global	de	la	vessant	mediambiental	de	l’activitat	de	l’empresa	

Resultats	mediambientals	

Costos

Costos	directes	de	gestió	 • Manteniment d’instal·lacions (específiques).
•	Recollida,	transport	i	tractament	de	residus.
•	Transport	i	eliminació	de	rebuigs	i	residus.	
• Assegurances danys ambientals. 
•	Costos	de	formació.	
•	Costos	d’accés	a	la	informació.	
• Impostos, cànons i taxes específiques. 

Costos	de	responsabilitats	
futures	

•	Sanejament	d’espais	contaminats.	
•	Contribució	a	sanejament	d’infrastructures.
• Restitució i compensació per danys.Salut i ecosistemes. 
•	Costos	jurídics.	

Costos	ocults	de	gestió	 •	Més	costos	de	producció	per	reduir	efectes	contaminants.	
•	Cost	mesures	d’adequació	i	compliment	de	normes.
•	Tràmits	burocràtics	de	gestió	(bàsicament	rebuig	i	
residus).
•	Cost	d’obtenció	de	permisos.	

Costos	intangibles	 •	Risc	de	l’empresa	per	passius	mediambientals.	
•	Complica	les	relacions	amb	treballadors	i	sindicats.	
•	Publicitat	negativa.	
•	Oposició	social	a	les	instal·lacions.	
•	Quedar	enrere	en	posició	relativa	vers	competidors	
directes.	
•	Cost	de	no	actuar.	
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Ingressos 

Ingressos	directes	de	
gestió	

•	Accés	a	nous	mercats	amb	comportament	mediambiental.	
• Venda de residus valoritzats.
•	Ajuts	i	subvencions	per	accions	mediambientals.	
•	Reducció	cost	d’assegurances.	
• Venda de tecnologia i/o informació del procés 
mediambiental.
•	Assessorament	en	temes	mediambientals.	
•	Millor	potencial	de	qualitat	del	producte	(més	valor	afegit).

Ingressos	de	
responsabilitats	futures	

•	Millor	valor	en	casos	de	venda,	liquidació	i	fusió	al	no	tenir	
passius	mediambientals.
• Accés a mercats financers en millors condicions (menys 
risc menys cost). 
• Menys dotació de provisions per reparació i compensació 
de danys.

Ingressos	ocults	de	gestió	 •	Estalvi	de	consums	per	peça	(desmaterialització	producte	
i	procés).	
• Menys despeses de gestió de rebuig i residus. 
• Menys hores de gestió.
• Menys provisions per incompliments.

Ingressos	intangibles	 • Motivació més alta de la plantilla (menys risc, més confort, 
més	responsable	ambiental).	
•	Imatge	corporativa	“neta”.	
• Absència de conflictes mediambientals.
•	Millor	credibilitat	de	l’empresa.	
•	Apreciació	social	favorable	de	l’empresa	i	empresari.	
•	Millor	capacitat	derivada	del	coneixement.	
•	Bona	posició	que	permet	un	millor	diferencial	de	
competitivitat.

Resultats	mediambientals	
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- Sistemes de Gestió Ambiental 

Finalment,	l’eina	de	gestió	ambiental	més	estesa	internacionalment	en	les	organitzacions	és	el	
sistema	de	gestió	ambiental	(SGA).	
La norma ISO 14001 el defineix com: “�a part del sistema general de gestió que inclou l’estructura 
organitzativa, la planificació de les activitats, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els 
processos i els recursos per desenvolupar, implantar, dur a efecte , revisar i mantenir al dia la política 
mediambiental.”	
El	SGA	tracta	de	ressaltar	la	idea	de	considerar	l’organització	com	un	sistema	sencer	i	no	com	un	
conjunt	de	parts,	de	manera	que	la	preocupació	i	les	actuacions	mediambientals	afecten	totes	les	
activitats	i	recursos	de	l’organització,	amb	una	conscienciació	sobre	el	tema	per	part	de	tots	els	
treballadors	[nota	1].	
Una definició més pràctica de SGA és “aquell sistema de gestió pel qual una organització controla les 
seves activitats, productes i serveis que generen, o podrien generar, impacte sobre el medi ambient”.	

Això	es	tradueix	en	el	control	sobre	una	sèrie	d’aspectes	mediambientals,	que	habitualment	són	els	
següents	[nota]:
	
-	�estió de l’aigua.	Fa	referència	tant	a	la	gestió	de	l’aigua	d’abastament	(xarxa	local,	pous,	rius,	
etc.),	Com	a	la	gestió	dels	abocaments	d’aigües	residuals	resultants	de	les	activitats	que	realitzen	les	
organitzacions.	La	gestió	de	l’aigua	d’abastament	està	encaminada	al	control	del	consum,	tractant	de	
aconseguir	una	reducció	després	de	prendre	les	mesures	oportunes.	Quant	a	la	gestió	de	les	aigües	
residuals,	comportarà	un	control	analític	dels	abocaments	que	es	realitzin.	
-	�estió de l’aire. Les	organitzacions	poden	generar	emissions	atmosfèriques	(CO,	SO2,	NOx,	etc)	en	
instal·lacions	d’incineració,	en	determinades	fases	del	procés	productiu,	en	campanes	extractores	de	
gasos,	etc.	La	gestió	d’aquestes	emissions	suposa	un	control	sobre	els	focus	emissors.	
-	�estió dels residus. Els	residus	generats	s’han	de	gestionar	segons	estableix	la	legislació	vigent	
en	funció	de	la	seva	naturalesa	(perillosos,	radioactius,	assimilables	a	urbans,	etc).	S’ha	de	portar	
un	control	del	procediment	de	gestió	perquè	aquest	sigui	adequat	en	tot	moment	a	les	condicions	
canviants	de	les	activitats.	
-	�estió de l’energia.	L’energia	és	imprescindible	per	al	normal	funcionament	de	les	organitzacions.	
En	molts	casos	es	solen	consumir	grans	quantitats	d’electricitat,	gasoil,	etc.	La	gestió	de	l’energia	
implica	el	control	del	consum	buscant,	sempre	que	sigui	possible,	el	seu	estalvi,	tractant	a	més	
d’emprar noves fonts d’energia menys contaminants.	
-	�estió del sòl.	La	contaminació	del	sòl	és	una	de	les	qüestions	més	importants	des	del	punt	de	
vista	mediambiental.	Els	abocaments	accidentals,	els	residus	mal	emmagatzemats,	els	dipòsits	de	
combustible,	etc.,	Poden	generar	episodis	de	contaminació	del	sòl.	La	gestió	del	sòl	ha	de	perseguir	
el	control	dels	possibles	focus	contaminants	d’aquest	mitjà	i,	en	cas	de	contaminació,	procedir	a	la	
restauració	de	les	condicions	originals.
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- La normalització en la gestió ambiental (UNE-EN ISO 14001 i Reglament EMAS)	

Les	normes	tenen	caràcter	voluntari,	a	diferència	de	les	disposicions	legislatives,	que	són	d’obligat	
compliment.	
En	el	procés	d’elaboració	i	aprovació	de	les	mateixes	participen	totes	les	parts	implicades	en	cada	cas	
(fabricants,	Administració,	sindicats,	consumidors,	laboratoris,	etc.).	Aquest	procés	està	gestionat	pels	
anomenats organismes de normalització (AENOR a Espanya).	
La	normalització	busca	homogeneïtzar	i	articular	nombrosos	aspectes	de	la	producció	de	béns	i	
serveis,	per	tal	d’incorporar	criteris	de	qualitat,	de	seguretat	o	de	protecció	ambiental.	

Actualment,	coexisteixen	normes	que	operen	en	diferents	àmbits:	
• Normes l’àmbit exclusiu és l’Estat espanyol, anomenades normes UNE.	
•	Normes	l’àmbit	és	la	Unió	Europea,	denominades	normes	EN.	
•	Normes	l’àmbit	és	internacional,	anomenades	normes	ISO.	
Quan	una	norma	és	reconeguda	en	aquests	tres	àmbits	apareixeran	les	tres	denominacions,	a	més	
del	número	de	la	norma	i	el	seu	nom:	UNE-EN	ISO	14001:2004	
L’existència	d’una	norma	sol	comportar	el	desenvolupament	d’altres	per	regular	la	seva	interpretació	i	
la	seva	aplicació,	constituint	«famílies».	
D’entre	els	dos	grans	tipus	de	sistemes	de	gestió	ambiental,	ISO	14001	i	EMAS,	els	sistemes	
certificats segons aquest últim són, a priori, una garantia de que l’empresa assumeix reptes i 
pretensions	de	millora	del	seu	comportament	ambiental.	
L’última	reforma	del	Reglament	EMAS	escomesa	per	la	Unió	Europea	té	el	propòsit	d’incrementar	
substancialment	el	nombre	d’empreses	que	s’adhereixin	a	aquesta	eina	europea	i	equiparar	en	
nombre	a	les	que	opten	per	la	norma	internacional	ISO	14001.	Si	es	compleixen	les	seves	previsions,	
això suposa que en un escenari de deu anys hauria 35.000 instal·lacions actuant a la UE sota la 
certificació EMAS, enfront de les 7582 registrades a finals de 2009. Si és així, una part important del 
teixit	productiu	de	la	Unió	Europea	hauria	assumit	els	compromisos	i	objectius	que	EMAS	propugna,	
entre	altres,	la	millora	constant	del	comportament	ambiental	de	les	empreses,	la	difusió	pública	
d’informació	sobre	aquest	comportament,	la	implicació	activa	dels	treballadors,	la	seva	adequada	
formació	sobre	les	qüestions	ambientals	dels	seus	centres	de	treball	i	el	diàleg	obert	amb	el	públic	i	
les	parts	interessades.

Identificació de punts crítics

1.	Compliment	de	la	legislació	
2. Integració de sistemes (PRL + qualitat) - EMAS - ISO 14001	
3. Eco-eficiència	
4.	Responsabilitat	
5.	Eco-innovació	
6.	Excel·lència

- Els Sistemes de gestió ambiental
 

Han estat dissenyats per millorar les prestacions i el rendiment ambiental de les empreses, incloent-hi 
els derivats del cicle de vida dels seus productes, activitats i serveis. Es poden definir com la part del 
sistema	general	de	gestió	que	realitza	la	política	mediambiental	de	l’empresa	i	participen	de:	
-	l’organització	de	l’empresa,	
- la planificació de les activitats i operacions de producció,	
- el disseny i definició dels productes o serveis, i	
-	els	recursos	disponibles.	

Actualment, es tendeix a articular les diferents normes d’implantació i certificació de sistemes 
(qualitat,	medi	ambient	i	prevenció	de	riscos	laborals)	per	tal	de	fer-les	compatibles	entre	si.
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SEGONA PART: EL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

Funcionament d’un sistema de gestió ambiental	

5.	INTRODUCCIÓ	
Cada	empresa	determina	el	sistema	de	gestió	ambiental	convenient	per	desenvolupar	la	seva	activitat	
productiva,	assolir	els	objectius	de	mercat	i	complir	les	exigències	mediambientals	que	s’ha	imposat.	
A	més,	dependrà	de	la	seva	mida,	de	l’activitat	que	desenvolupi,	dels	seus	productes	i	serveis	i	de	la	
gestió	que	dugui	a	terme.	Per	això,	el	sistema	de	gestió	ambiental	de	dues	empreses	similars	no	ha	
de	ser	homogeni.	No	obstant	això,	tots	els	SGA	implantats	i	desenvolupats	segons	la	metodologia	
ISO	14001	o	EMAS	tenen	una	exigència	comuna:	la	millora	contínua	del	comportament	ambiental.	
Per a això, es parteix d’un model circular que consisteix en Planificar-Fer-Comprovar-Revisar la gestió 
ambiental	de	l’empresa	de	manera	permanent.

Les etapes del funcionament d’un SGA són:	
-	PLANIFICACIÓ.	
-	IMPLANTACIÓ	I	OPERACIÓ.	
- VERIFICACIÓ.	
- REVISIÓ.

La situació de partida a l’empresa pot ser:	
a)	Inici	de	la	implantació	d’un	sistema	de	gestió	ambiental	segons	la	norma	UNE-EN	ISO	14001.	
b)	L’empresa	té	ja	un	SGA	funcionant.

En	el	primer	cas	es	fa	necessari:	
•	El	compromís	inicial.	
•	L’avaluació	ambiental	inicial.	

• El compromís inicial	
L’alta	direcció	adquireix	el	compromís	de	desenvolupar	una	política	ambiental	a	l’empresa.	
Les	raons	i	objectius	poden	ser	diferents	en	cada	centre	de	treball.	Aquesta	actuació	és	comú	en	la	
norma	UNE-EN	ISO	14001	i	el	Reglament	EMAS.	

• �’avaluació ambiental inicial.	
El	propòsit	és	conèixer	quina	és	la	situació	de	partida	de	l’empresa	respecte	al	medi	ambient,	
abans	d’establir	el	seu	sistema	de	gestió	ambiental.	Consisteix	en	una	anàlisi	de	les	pràctiques	i	
procediments de gestió ambiental existents a l’empresa, en la identificació i avaluació dels seus 
aspectes	ambientals,	dels	impactes	ambientals	derivats	d’aquests	i	en	la	determinació	dels	requisits	
legals	i	els	assumits	de	manera	voluntària	(acords	voluntaris,	normativa	interna,	imposats	per	
contractistes	o	clients,	etc.)	de	caràcter	ambiental	aplicables	a	la	mateixa.	Així	mateix,	s’haurà	
de desenvolupar una avaluació dels accidents i situacions d’emergència que ha patit fins ara 
l’organització.	
L’avaluació	ambiental	inicial	no	està	explicitada	en	la	norma	UNE-EN	ISO	14001,	tot	i	que	es	realitza	
habitualment	com	a	punt	de	partida.	A	més,	mitjançant	la	mateixa	s’aborden	ja	alguns	dels	requisits	de	
planificació que exigeix   la norma (identificació de requisits legals, identificació d’aspectes ambientals, 
etc.).	
Al	Reglament	EMAS,	aquesta	avaluació	ambiental	inicial	és	obligatòria	i	s’anomena	ANÀLISI	
MEDIAMBIENTAL.	Entre	les	qüestions	a	destacar	cal	esmentar	les	següents:	
1.	A	més	d’elaborar	una	llista	amb	els	requisits	legals	aplicables	en	matèria	de	medi	ambient,	
l’organització	ha	d’indicar	com	poden	proporcionar	proves	del	seu	compliment.	
2.	L’organització	ha	de	determinar	tots	els	aspectes	ambientals	que	tinguin	un	impacte	ambiental	
significatiu, considerant tant els aspectes ambientals directes com els indirectes. Per EMAS, un 
aspecte	ambiental	indirecte	és	aquell	que	pot	resultar	de	la	interacció	entre	l’organització	i	tercers	i	en	
el qual aquella pugui influir en un grau raonable. En el cas que hi hagi aspectes ambientals indirectes, 
l’organització ha d’analitzar quina influència pot exercir sobre els mateixos i quines mesures pot 
adoptar	per	reduir	el	seu	impacte.	
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Per avaluar el caràcter significatiu d’un aspecte ambiental, EMAS estableix una sèrie de qüestions 
que	l’organització	ha	de	considerar:	
• El risc de provocar danys mediambientals.	
•	La	fragilitat	del	medi	ambient	local,	regional	o	mundial.	
•	L’amplitud,	el	nombre,	la	freqüència	i	la	reversibilitat	de	l’aspecte	o	impacte.	
•	L’existència	i	els	requisits	de	la	legislació	pertinent.	
•	La	importància	per	a	les	parts	interessades	i	els	treballadors	de	l’organització.

6.	ELS	REQUISITS	DEL	SISTEMA	DE	GESTIÓ	AMBIENTAL
	
Índex	de	la	norma	UNE-EN	ISO	14001	
1. OBJECTE I CAMP D’APLICACIÓ	
2.	NORMES	PER	A	CONSULTA	
3.	TERMES	I	DEFINICIONS	
4.	REQUISITS	DEL	SISTEMA	DE	GESTIÓ	AMBIENTAL	
4.1	Requisits	generals	
4.2	Política	ambiental	
4.3 Planificació	
	 4.3.1	Aspectes	ambientals	
	 4.3.2	Requisits	legals	i	altres	requisits	
	 4.3.3	Objectius,	metes	i	programes	
4.4	Implementació	i	operació	
	 4.4.1	Recursos,	funcions,	responsabilitat	i	autoritat	
	 4.4.2	Competència,	formació	i	presa	de	consciència	
	 4.4.3	Comunicació	
	 4.4.4	Documentació	
	 4.4.5	Control	de	documents	
	 4.4.6	Control	operacional	
	 4.4.7	Preparació	i	resposta	davant	emergències	
4.5 Verificació	
	 4.5.1	Seguiment	i	mesurament	
	 4.5.2	Avaluació	del	compliment	legal	
	 4.5.3	No	conformitat,	acció	correctiva	i	acció	preventiva	
	 4.5.4	Control	dels	registres	
	 4.5.5	Auditoria	interna	
4.6	Revisió	per	la	direcció

- Requisits generals	(Requisit	4.1)	
«�’organització ha d’establir, documentar, implementar, mantenir i millorar contínuament un sistema 
de gestió ambiental d’acord amb els requisits d’aquesta norma internacional, i determinar com 
complirà aquests requisits ... 
L’organització ha de definir i documentar l’abast del seu sistema de gestió ambiental ».	
Abast	del	sistema	de	gestió	ambiental	
L’empresa haurà definit i documentat quin és l’abast del seu sistema de gestió ambiental. Amb això es 
fixen els límits de l’organització que queden dins de la seva aplicació. Un cop fixat aquest abast, totes 
les	activitats,	productes	i	serveis	que	es	trobin	dins	d’aquest	han	de	ser	inclosos	en	el	SGA.	
El	compromís	ambiental	i	el	nivell	de	credibilitat	del	SGA	dependran,	en	gran	mesura,	de	l’abast	
d’aquest	i	dels	límits	seleccionats	per	l’organització.

- Política ambiental (Requisit	4.2)	
La	política	ambiental	és	un	conjunt	de	principis	i	declaracions	realitzades	per	l’alta	direcció	de	
l’empresa	en	relació	amb	el	medi	ambient.	
Ha	de	recollir	tres	compromisos	expressos:	
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1.	Complir	amb	la	legislació	ambiental	aplicable	i	altres	compromisos	existents.	
2.	Millora	contínua	(una	progressiva	i	permanent	millora	dels	resultats	ambientals	de	l’empresa).	
3.	La	prevenció,	la	minimització	i	el	control	de	la	contaminació.	
•	Proporcionar	el	marc	per	establir	i	revisar	els	objectius	i	metes	mediambientals	que	s’estableixin.	
•	Ser	el	més	clara	i	concisa	possible.	
És	un	document	públic	que	ha	d’haver	estat	comunicat	a	tots	els	empleats	i	ha	d’estar	a	disposició	de	
qualsevol	persona	que	ho	demani.	
S’ha	d’actualitzar,	fonamentalment	sobre	la	base	dels	resultats	de	les	auditories	i	de	la	revisió	per	part	
de	la	direcció	de	l’empresa.	
La	política	ambiental	és	un	requisit	comú	en	la	norma	UNE-EN	ISO	14001	i	el	Reglament	EMAS.

- Planificació (Requisit	4.3)	
- Identificació d’aspectes ambientals (Requisit 4.3.1)	
Aquest	requisit	del	sistema	de	gestió	ambiental	sol	ser	abordat	en	fer	l’avaluació	ambiental	inicial	en	
UNE-EN	ISO	14001	o,	de	manera	obligatòria,	al	ANÀLISI	MEDIAMBIENTAL	d’EMAS.	
La norma exigeix   la identificació de tots els aspectes ambientals i la posterior avaluació dels mateixos, 
és	a	dir,	d’aquells	elements	derivats	de	les	activitats,	productes	o	serveis	d’una	organització	que	
actuen o poden actuar sobre el medi ambient, i determinar quins són significatius .

Un aspecte ambiental és un element de les activitats, productes o serveis d’una empresa que actua o 
pot interactuar amb el medi ambient. 
Per tant, un aspecte ambiental és aquell que una activitat, producte o servei genera (emissions, 
abocaments, residus, soroll, consums, etc.) I incideix sobre el medi ambient. 
L’efecte ambiental és qualsevol canvi en el medi ambient, sigui positiu o negatiu, resultant de les 
activitats, productes i serveis d’una empresa. 
L’impacte ambiental és la quantificació de l’efecte ambiental. 
En resum: 
• Aspecte ambiental és causa (X). 
• Efecte és canvi de comportament del medi natural F (X). 
• Impacte és quantificació d’aquest efecte (I). 
Exemple: Instal·lació que emet gasos procedents d’una combustió 
�’aspecte ambiental (X) és l’emissió de gas CO2. 
L’efecte es produeix quan els mecanismes F (X) del medi natural (difusió de CO2 a l’atmosfera) 
promouen el canvi climàtic i l’impacte (I) és la categorització de l’alteració produïda.

Cal	tenir	en	compte	totes	les	situacions	possibles,	tant	previstes	(que	actuen	sobre	el	medi	ambient)	
com	potencials	(que	poden	actuar	sobre	el	medi	ambient).	

Previstes:	
•	En	condicions	normals	de	funcionament:	condicions	habituals	d’operació	o	activitat	(producció	o	
prestació	d’un	servei).	
•	En	condicions	anormals	de	funcionament:	parada,	posada	en	marxa,	operacions	de	neteja,	
manteniment	...

Potencials (poden actuar sobre el medi ambient):	
•	Incidents:	situacions	no	previstes	de	les	quals	es	poden	derivar	riscos	per	al	medi	ambient	les	
conseqüències,	de	produir-se,	tenen	caràcter	lleu	(vessaments,	fuites,	petites	fuites,	etc.).	
•	Accidents:	situacions	no	previstes	de	les	quals	es	poden	derivar	riscos	per	al	medi	ambient	les	
conseqüències,	de	produir-se,	tenen	caràcter	greu.	Poden	ser	originades	per	un	incendi,	una	explosió,	
un	abocament,	un	terratrèmol,	etc.	
Com	a	mínim,	cal	considerar	aquells	aspectes	ambientals	sobre	els	quals	l’organització	té	un	control	
directe.	Aquests	són	anomenats	ASPECTES	AMBIENTALS	DIRECTES	i	per	a	la	seva	determinació	
s’ha	de	tenir	en	compte:	
Emissions	atmosfèriques.	•	
•	Generació	i	gestió	de	residus.	
•	Abocaments.	
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•	Soroll,	olors,	pols,	vibracions,	impacte	visual	...	
•	Utilització	i	consum	de	sòl.	
•	Ocupació	de	recursos	i	matèries	primeres.	
•	Efectes	sobre	els	ecosistemes.	
•	Factors	del	medi	ambient	local.

La norma UNE-EN ISO 14001 exigeix  que s’hagin identificat tots els aspectes ambientals directes, 
però	no	imposa	una	metodologia	obligatòria	(per	procés,	per	instal·lació,	per	materials,	etc.).	
Pel	que	fa	als	ASPECTES	AMBIENTALS	INDIRECTES,	els	quals	inclourien	activitats,	productes	o	
serveis	sobre	els	quals	l’empresa	no	té	ple	control	(comportament	ambiental	de	proveïdors,	clients,	
consumidors,	productes	subministrats,	cicle	de	vida	dels	productes,	inversions,	etc.),	la	norma	UNE-
EN	ISO	14001	no	els	esmenta.	
Quan un aspecte ambiental té o pot tenir un impacte significatiu en el medi ambient es denomina 
ASPECTE AMBIENTAL SIGNIFICATIU. Els aspectes ambientals significatius s’han de tenir en compte 
en	l’establiment	posterior	dels	objectius,	metes	i	programes	del	SGA	
Per determinar el grau de «significació» d’un aspecte ambiental, l’organització ha d’establir un 
procediment on es defineixin els criteris que ha emprat.	
La	norma	UNE-EN	ISO	14001	no	estableix	una	metodologia	comuna,	de	manera	que	cada	empresa	
pot	optar	pels	criteris	que	consideri	més	adequats.	
No obstant això, els criteris seleccionats per a la determinació dels aspectes ambientals significatius 
de	l’organització	han	de	complir	una	sèrie	de	característiques:	
•	Ser	criteris	tècnics,	relacionats	exclusivament	amb	el	medi	ambient.	Per	tant	no	tenen	cabuda	criteris	
que	atenguin	a	costos	econòmics,	imatge	de	l’empresa	o	facilitat	de	la	gestió	de	l’aspecte	ambiental.	
•	Que	es	puguin	valorar	i	siguin	objectius.	És	a	dir,	que	qualsevol	persona	que	els	analitzi	aplicant	la	
metodologia	seleccionada	obtingui	el	mateix	resultat.	
•	Que	permetin	valorar	la	millora	contínua.

Entre	els	criteris	que	atenen	a	aquestes	característiques	es	poden	esmentar	els	següents:	
•	Magnitud.	
•	Gravetat,	perillositat	o	toxicitat.	
•	Freqüència	i	probabilitat.	
•	Sensibilitat	del	medi.	
•	A	prop	d’límits	legals.	
	
En definitiva, si el procediment establert per una empresa per determinar els seus aspectes 
ambientals significatius no ofereix informació sobre la rellevància dels seus impactes ambientals, no 
és	una	metodologia	correcta.	
Els aspectes ambientals que siguin considerats significatius per una empresa concreta no tenen per 
què	ser-ho	en	una	altra	similar,	ja	que	pot	ser	que	aquesta	tingui	altres	més	importants	o	perquè	el	
control	sobre	els	impactes	potencials	sigui	major.

-	Requisits	legals	i	altres	requisits	(Requisit	4.3.2)	
L’organització haurà hagut d’identificar i registrar tots els requisits legals aplicables als seus aspectes 
ambientals	i	també	aquells	requisits	voluntaris	que	hagi	subscrit	(acords	voluntaris,	clàusules	de	
contractes,	exigències	de	proveïdors	i	clients,	etc.).	A	més,	hi	haurà	determinat	com	s’apliquen	als	
seus	aspectes	ambientals.	
Els	requisits	legals	poden	venir	establerts	en	la	legislació	d’àmbit	europeu,	estatal,	autonòmic	o	local.	
El que demana la norma és identificar el requisit legal contingut en la legislació:	
Així mateix, l’empresa ha d’haver establert i mantenir al dia procediments per identificar i tenir accés 
a nous requisits aplicables (accés als butlletins oficials, contractació d’un servei jurídic extern, etc.), 
mantenint-los	al	dia.
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-	Objectius,	metes	i	programes	(Requisit	4.3.3)	
L’empresa	estableix	els	objectius	i	metes	per	complir	amb	els	compromisos	adquirits	en	la	seva	
política	ambiental.	
Els OBJECTIUS són fins de caràcter general i es quantificaran quan sigui possible.	
Les	METES	són	els	requisits	detallats	d’actuació	aplicable	a	l’empresa	o	parts	d’ella	per	complir	els	
objectius	generals.	
Un	objectiu	pot	estar	compost	per	diverses	metes	que	permetin	conèixer	el	grau	d’avanç	respecte	
d’aquest,	avaluar	els	resultats	en	determinats	terminis	de	temps	i	permetre	així	que	la	direcció	de	
l’empresa	tingui	una	informació	adequada	per	poder	establir	noves	metes	i	objectius	quan	es	revisi	el	
sistema.	
Per	establir	els	objectius	i	metes,	l’empresa	haurà	de	tenir	en	compte:	
• Els seus aspectes ambientals significatius.	
•	Les	seves	opcions	tecnològiques.	
•	Els	seus	recursos	econòmics.
•	La	normativa	vigent.	

OBJECTIU META

Objectiu Indicadors	del	objectiu Meta Indicadors	de	meta

Els	objectius	i	les	metes	s’integren	en	el	PROGRAMA	de	gestió	ambiental,	on	l’empresa,	a	més,	hi	
haurà	hagut	de	determinar	les	responsabilitats,	els	mitjans	i	el	calendari	per	assolir	aquests	objectius	
i	metes.	El	programa	de	gestió	ambiental	s’ha	de	revisar	periòdicament	per	integrar	els	canvis	dels	
objectius	i	metes	establerts.

PROGRAMA AMBIENTAL 

Aspecte Objectiu Meta Responsable	 Termini	
consecució

Data	
consecució

Recursos

- Implementació i operació (Requisit	4.4)	
-	Recursos,	funcions,	responsabilitat	i	autoritat	(Requisit	4.4.1)	
Es defineixen les funcions, els responsables, els recursos humans, formatius, tecnològics i financers 
per	a	la	implantació	i	funcionament	del	sistema.	
Aquesta	condició	és	comuna	en	la	norma	UNE-EN	ISO	14001	i	el	Reglament	EMAS.
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7.	PROPOSTA		per	Implementar	un	SGA

Estructura organitzativa i responsabilitats	
Per	a	la	correcta	implantació	del	sistema	de	gestió	ambiental	s’ha	de	crear	una	estructura	organitzativa	en	
què les funcions i responsabilitats de cada membre implicat en la implantació estiguin perfectament definides i 
documentades.	
A	més,	per	assegurar	l’èxit	de	la	implantació	es	requereix	el	compromís	i	la	participació	de	tot	el	personal

Comitè de Medi Ambient	
Si	l’organització	manté	una	elevada	població	vinculada	pot	ser	oportú	la	creació	d’un	Comitè	Mediambiental	
(COMA),	per	coordinar	la	implantació	i	el	funcionament	del	SGA	
- Funcions del Comitè Ambiental:	
• Identificar, avaluar i revisar periòdicament els diferents aspectes mediambientals que es poden controlar i 
aquells	altres	sobre	els	quals	es	pot	esperar	que	es	tingui	algun	tipus	de	control.	
• Identificar i controlar el compliment de tots els requisits legals vigents (lleis, reglaments, decrets, etc), permisos 
i	autoritzacions	administratives	que	siguin	d’aplicació.	
• Planificar i posar en marxa activitats de formació i sensibilització mediambiental.	
•	En	cas	de	l’adscripció	o	ingrés	de	nou	personal,	li	haurà	de	fer	lliurament	de	la	Política	Ambiental	del	Centre,	
així	com	informar	dels	objectius	i	metes	mediambientals	establerts	
•	Realitzar	les	comunicacions	sobre	el	SGA	que	estimi	oportunes,	així	com	tramitar	de	forma	adequada	i	
registrar	totes	les	que	rebi	i	incloure-les	en	un	registre.	
•	Elaborar,	revisar,	aprovar,	controlar	i	distribuir	la	documentació	del	SGA.	
• Identificar, juntament amb el personal dels departaments, àrees i serveis, els diferents equips que pel seu 
funcionament	incorrecte	o	falta	de	manteniment	puguin	generar	un	impacte	sobre	el	medi	ambient,	i	elaborar	
anualment	un	Pla	de	Manteniment	Preventiu.	
•	Tramitar	la	creació	de	noves	categories	de	residus	perillosos.	
• Planificar anàlisi de les aigües residuals i establir un control sobre els resultats. En cas que es produeixi 
alguna	anomalia,	recopilarà	la	major	quantitat	d’informació	possible	sobre	els	abocaments	relacionats.	
•	En	cas	de	produir-se	un	abocament	accidental	que	pogués	desembocar	en	un	abocament	no	tolerat	o	prohibit,	
ha	de	comunicar	aquesta	situació	de	manera	immediata	a	les	autoritats.	
•	Portar	un	registre	dels	consums	mensuals	d’aigua	i	energia.	
• Identificar els focus d’emissió de contaminants a l’atmosfera i planificar les mesures legalment establertes, així 
com	qualsevol	altra	que	s’estimi	oportuna.	
•	Controlar	els	focus	generadors	de	soroll	prenent	les	mesures	que	siguin	necessàries	(manteniment	adequat	
d’equips,	mesuraments,	etc).	
• Identificar i avaluar totes les empreses que afectin el sistema de gestió ambiental.	
•	Lliurar	als	proveïdors	i	subcontractistes	la	documentació	que	s’estimi	oportuna	(política	ambiental,	requisits	
mediambientals	d’aplicació,	etc).	
•	Coordinar	i	col·laborar	en	les	activitats	pròpies	de	l’auditoria	ambiental.	
•	Detectar	no	conformitats	i	emprendre	les	accions	(preventiva	o	correctiva)	oportuna	per	eliminar	la	/	les	causa	/	
es	que	les	originen.

Responsable Mediambiental	
-Funcions del Responsable Mediambiental del Departament o �ecció.	
•	Detectar	el	possible	incompliment	d’algun	requisit	legal.	
• Detectar la necessitat de modificar la documentació del SGA.	
•	Registrar	el	correcte	envasat,	etiquetatge,	transport	i	emmagatzematge	de	productes	i	materials	entrants.	
• Identificar, juntament amb el coma, els diferents equips que pel seu funcionament incorrecte o falta de 
manteniment	puguin	generar	un	impacte	sobre	el	medi	ambient.	
•	Coordinar	les	tasques	de	manteniment	correctiu	d’un	equip,	després	de	la	comunicació	d’aquesta	
circumstància	per	part	del	responsable.	
•	Controlar	el	correcte	envasat,	etiquetatge,	transport	i	emmagatzematge	de	residus.	
• Identificar i registrar els focus generadors de soroll en el seu Departament o Secció.	
• Identificar i comunicar les no conformitats que detecti.	
-Funcions del Responsable Mediambiental de l’Activitat.	
• Detectar la necessitat de modificar la documentació del SGA.	
•	Controlar	el	correcte	envasat,	etiquetatge,	transport	i	emmagatzematge	de	productes	i	materials	entrants.	
• Col.laborar en la identificació dels diferents equips que, pel seu funcionament incorrecte o falta de 
manteniment,	puguin	generar	un	impacte	sobre	el	medi	ambient.	
•	Controlar	el	correcte	funcionament	dels	equips	que	estiguin	al	seu	càrrec.	
• Identificar els residus que generarà i estimar amb la periodic acordada la quantitat que es generarà.	
•	Demanar	els	envasos	de	residus	per	a	reciclar	i	/	o	recuperar.	
•	Supervisar	el	correcte	etiquetatge	dels	envasos	de	residus.	
•	Donar	de	baixa	els	béns	inventariats	per	la	seva	retirada,	en	cas	de	ser	responsables	dels	mateixos.	
•	Demanar	els	envasos	i	les	etiquetes	per	residus.	
• Identificar i comunicar les no conformitats que detecti.
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-	Competència,	formació	i	presa	de	consciència	(Requisit	4.4.2)	
El	sistema	ha	de	garantir	la	formació	adequada	de	tots	els	treballadors	en	relació	amb	l’impacte	
ambiental	associat	al	seu	lloc	de	treball.	Aquesta	condició	és	comuna	en	la	norma	UNE-EN	ISO	
14001	i	el	Reglament	EMAS.	No	obstant	això,	ISO	14001	delimita	la	formació	a	aquells	llocs	de	treball	
associats amb aspectes ambientals significatius.	
Per	la	seva	banda,	EMAS	concedeix	gran	importància	a	la	formació	permanent	sobre	temes	
ambientals	per	a	tot	el	personal,	i	remarca	que	els	treballadors	més	implicats	directament	amb	la	
gestió	ambiental	de	l’empresa	haurien	de	rebre	formació	complementària.
	
«L’organització ha de reconèixer la necessitat d’una formació i informació permanent per al personal 
sobre temes mediambientals. S’ha de facilitar formació i informació bàsica a tots els treballadors ... 
Els empleats més directament implicats en la gestió del medi ambient de l’organització, per exemple a 
través de la seva participació en grups de treball, haurien de rebre una formació complementària que 
s’afegiria a les seves qualificacions ».
Directrius	relatives	a	la	implicació	dels	treballadors	en	el	context	de	l’EMAS.	
Annex	II	de	la	Recomanació	de	la	Comissió	Europea	de	7	de	setembre	de	2001,	per	la	qual	es	
determinen	unes	directrius	per	a	l’aplicació	de	l’EMAS.

-	Comunicació	(Requisit	4.4.3)	
El	sistema	de	gestió	ambiental	ha	de	comptar	amb	procediments	destinats	a	mantenir	la	comunicació	
interna	entre	tots	els	estaments	de	l’empresa.	També	ha	de	comptar	amb	procediments	per	
rebre,	documentar	i	respondre	a	les	comunicacions	pertinents	de	les	parts	interessades	externes	
(comunicació	externa).	
L’empresa	que	implanti	un	SGA	segons	UNE-EN	ISO	14001	decideix	de	manera	voluntària	si	
comunica externament informació sobre els seus aspectes ambientals significatius. Per contra, en el 
Reglament	EMAS	s’exigeix			reforçar	la	comunicació	externa	per	mitjà	de:	
•	L’obligació	d’emetre	anualment	una	declaració	ambiental	actualitzada	que	hagi	estat	validada	per	
un verificador ambiental. Aquesta declaració s’ha de posar a disposició del públic i l’empresa ha de 
comunicar	de	manera	prèvia	de	quina	manera	es	pot	accedir	a	la	mateixa.	
•	L’establiment	d’un	diàleg	obert	amb	el	públic	i	amb	les	parts	interessades.	
Les	empreses	adherides	a	l’EMAS	poden	utilitzar	el	logotip	EMAS	a	les	declaracions	validades,	en	
capçaleres	de	cartes,	en	documents,	en	determinats	anuncis,	etc.,	Però	no	el	poden	emprar	sobre	
productes	ni	embalatges	per	evitar	confusió	amb	les	etiquetes	ecològiques	de	productes.

-	Documentació	(Requisit	4.4.4)	
El	sistema	obliga	a	mantenir,	en	paper	o	en	format	electrònic,	així	com	a	actualitzar	els	següents	
elements:	
•	La	política	ambiental,	els	objectius	i	les	metes	establertes	per	l’organització,	així	com	la	
documentació	del	sistema,	descrivint	els	elements	principals	d’aquest,	incloent	el	seu	abast,	les	
responsabilitats	i	funcions.	És	comú	que	l’empresa	reculli	aquests	elements	en	un	Manual	de	Gestió	
del	Sistema7.	
•	Els	procediments	i	les	instruccions	que	els	desenvolupen.	
•	Registres	de	les	auditories	i	revisions.	
•	Registres	de	«no	conformitat»,	d’accidents	i	incidents	amb	repercussió	mediambiental.	
•	Registres	de	legislació.	
•	Registres	de	formació	impartida.	
•	Registres	de	les	comunicacions,	tant	internes	com	externes.	
•	Registres	d’altres	informacions	convenients	per	al	funcionament	del	sistema	i	per	mostrar	la	
conformitat	amb	la	norma.	
Aquesta	condició	és	comuna	en	la	norma	UNE-EN	ISO	14001	i	el	Reglament	EMAS.
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EXEMPLE. ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

El	control	de	les	activitats	de	l’organització	que	poden	generar	un	impacte	sobre	el	medi	
ambient,	es	porta	a	terme	mitjançant	una	sèrie	de	documents	que	descriuen	com	s’han	de	
realitzar	aquestes	activitats.
La	documentació	que	s’ha	generat	com	a	resultat	del	procés	d’implantació	del	SGA	és	la	
següent:	
•	Manual	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental.	
•	Procediments.	
•	Instruccions	Tècniques.	
•	Registres.
Les	tasques	associades	a	l’elaboració	de	la	documentació	són	les	següents:	
1.	Detecció	de	la	necessitat	de	l’elaboració.	
2.	Autorització	per	a	la	seva	elaboració.	
3.	Elaboració.	
4.	Revisió.	
5.	Aprovació.	
6.	Control	i	distribució.
Pel	que	fa	al	Manual	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental,	correspon	al	CoMA	realitzar	totes	
les	tasques	abans	esmentades.	
Per	a	la	resta	de	la	documentació	(procediments,	instruccions	tècniques	i	registres)	
correspon	al	CoMA	la	realització	de	totes	les	tasques	esmentades,	llevat	de	la	detecció	de	
la	necessitat	d’elaboració	que	és	compartida	amb	la	resta	del	personal	implicat	en	el	SGA.
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EXEMPLE Manual del Sistema de Gestió Ambiental.

L’objectiu	del	Manual	és	servir	de	guia	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental,	
de	manera	que	n’hi	hagi	prou	amb	lliurar	una	còpia	del	Manual	i	dels	
procediments	que	afecten	el	personal	implicat	perquè	pugui	ubicar	dins	
del	context	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental.	
Els	continguts	del	Manual	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental	elaborat	són	
els	següents:
1.	INTRODUCCIÓ	
1.1.	informació	general	
1.2.	política	ambiental

2.	DOCUMENTACIÓ	DEL	SISTEMA	DE	GESTIÓ	AMBIENTAL	
2.1. Documentació Vigent del SGA.
3.	ORGANITZACIÓ	I	FUNCIONS	
3.1.	estructura	
3.2.	funcions

4.	ASPECTES	MEDIAMBIENTALS	
4.1. Identificació i avaluació d’aspectes mediambientals	
4.2.	Documentació	del	SGA	relacionada

5.	REQUISITS	LEGALS	
5.1. Identificació i compliment dels requisits legals	
5.2.	Documentació	del	SGA	relacionada

6.	FORMACIÓ	I	SENSIBILITZACIÓ	
6.1.	formació	
6.2.	sensibilització	
6.3.	Canvi	de	lloc	de	treball	i	ingrés	de	nou	personal	
6.4.	Documentació	del	SGA	relacionada
7.	COMUNICACIÓ	
7.1.	Comunicacions	del	SGA	
7.2.	Documentació	del	SGA	relacionada
8.	ELABORACIÓ	I	CONTROL	DE	LA	DOCUMENTACIÓ	
8.1. Elaboració o modificació de la documentació	
8.2.	Estructura	dels	documents	
8.3.	Distribució	i	control	
8.4.	Documentació	del	SGA	relacionada

9. CONTROL DE LES ACTIVITATS	
9.1.	Gestió	de	l’aigua	
9.2.	emissions	atmosfèriques	
9.3.	Gestió	de	residus	
9.4.	soroll	
9.5.	Gestió	de	l’energia	
9.6.	Avaluació	de	proveïdors	
9.7.	Avaluació	de	productes	
9.8.	Manteniment	d’equips	i	instal·lacions	
9.9.	Documentació	del	SGA	relacionada
10.	PLANS	D’EMERGÈNCIA	
10.1.	Plans	d’emergència	
10.2.	Documentació	del	SGA	relacionada
11. NO CONFORMITAT. ACCIÓ CORRECTIVA I ACCIÓ PREVENTIVA	
11.1.	Detecció	i	resolució	de	les	No	Conformitats	
11.2.	Documentació	del	SGA	relacionada
12.	AUDITORIES	AMBIENTALS	
12.1.	Realització	de	les	auditories	ambientals	
12.2.	Documentació	del	SGA	relacionada

13. REVISIÓ PER L’COMA	
13.1.	Revisió	del	SGA	
13.2.	Documentació	del	SGA	relacionada

ANNEXOS: Glossari i Acrònims
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EXEMPLE Procediments i instruccions tècniques.

L’estructura que s’ha donat a aquests documents a fi de facilitar el seu maneig i lectura és la 
següent:	
0. Contingut de les modificacions. Breu resum de les modificacions que s’hagin realitzat. Aquest punt 
només s’inclou si s’ha realitzat alguna modificació.	
1. Objecte i abast. Es tracta d’una breu descripció del contingut del procediment / ensenyament 
tècnic	i	el	seu	àmbit	d’aplicació.	
2. Definicions. En aquest apartat s’inclouen les definicions dels conceptes d’interès per a una 
adequada	comprensió	del	procediment	/	instrucció	tècnica.	
3. Documents del	Sistema	de	Gestió	Ambiental	amb	els	que	té	relació.	És	un	llistat	dels	documents	
del	sistema	(procediments,	instruccions	tècniques,	etc)	amb	què	està	relacionat.	
4. Procediment / Instrucció tècnica. Es	tracta	del	text	explicatiu	del	procediment	/	instrucció	tècnica.	
5. Registres. En	aquest	apartat	es	recull	un	índex	dels	registres	derivats	de	l’ús	del	procediment	/	
instrucció	tècnica,	on	a	més	s’indica	qui	és	el	responsable	de	emplenar-los	i	el	lloc	i	període	d’arxiu.	
Annexos.	
Finalment, cal destacar que per a la identificació de la documentació s’ha creat un sistema de codis 
mitjançant el qual cada procediment, instrucció tècnica i registre porta assignat un codi específic.

	

El sistema de codificació emprat per a la documentació del SGA és el següent:

ME	1	2	3/4

1.	ME: Fa referència al Màster d’Edificació	
2.	Indica	el	tipus	de	document	de	què	es	tracta:	
•	PR:	Procediment	
•	IT:	Instrucció	Tècnica	
3.	Indica	el	número	d’ordre	del	procediment	o	instrucció	tècnica.	
/4.	Indica	el	número	d’ordre	dels	registres	generats	en	el	procediment	o	instrucció	tècnica.

exemple. ME PR – 05 / 2
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EXEMPLE : Documentació per al Sistema de Gestió Ambiental

CODI TÍTOL	DEL	DOCUMENT
MEPR-01	
MEPR-02	
MEPR-03	
MEPR-04	
MEPR-05	
MEPR-06	
MEPR-07	
MEPR-08	
MEPR-09	
MEPR-10	
MEPR-11	
MEPR-12	
MEPR-13	
MEPR-14	
MEPR-15	
MEPR-16	
MEPR-17	
MEIT-01	
MEIT-02	
MEIT-03	
MEIT-04	
MEIT-05	
MEIT-06	
MEIT-07	
MEIT-08	
MEIT-09	
MEPR-01/1	
MEPR-03/1	
MEPR-03/2	
MEPR-04/1	
MEPR-04/2	
MEPR-04/3	
MEPR-05/1	
MEPR-05/2	
MEPR-06/1	
MEPR-06/2	
MEPR-06/3	
MEPR-08/1	
MEPR-08/2	
MEPR-09/1	
MEPR-10/1
MEPR-11/1	
MEPR-12/1	
MEPR-12/2	
MEPR-14/1	
MEPR-14/2	
MEPR-15/1	
MEPR-16/1	
MEPR-16/2	
MEPR-16/3
MEPR-17/1	
MEPR-17/2	
MEIT-01/1	
MEIT-02/1	
MEIT-03/1	
MEIT-05

Identificació i avaluació d’aspectes mediambientals.	
Identificació i compliment de requisits legals i reglamentaris.	
Objectius,	metes	i	Programa	de	Gestió	Ambiental	
Formació	i	sensibilització.	
comunicació	
Elaboració	i	control	de	la	documentació.	
Gestió	de	residus.	
Gestió	de	l’aigua	
Gestió	de	les	emissions	atmosfèriques	
Gestió	del	soroll	
Gestió	de	l’energia	
Manteniment	d’equips	i	instal·lacions	
Avaluació	de	proveïdors	i	productes	
No	conformitat,	acció	correctiva	i	acció	preventiva.	
Plans	d’emergència.	
Auditories	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental.	
Revisió	pel	Comitè	Ambiental.	
Perillositat d’un residu. Classificació dels residus perillosos i creació de noves categories.	
Manipulació,	envasat	i	etiquetatge	de	residus	perillosos.	
Emmagatzematge	i	transport	de	residus	perillosos	
Gestió específica de residus perillosos especials	
Gestió	de	residus	inerts	i	assimilables	a	urbans.	
Manteniment	de	maquinària	i	vehicles.	
Manteniment	de	l’enllumenat.	
Mesura	del	soroll	de	les	instal·lacions	i	els	vehicles.	
Presa	de	mostres	d’aigües	residuals.	
Identificació i avaluació d’aspectes mediambientals.	
Programa	de	gestió	ambiental.	
Planificació del Programa de gestió ambiental.	
Registre	d’activitats	de	formació	i	sensibilització	mediambiental.	
Sol·licitud	de	formació	complementària.	
Fitxa	de	formació	mediambiental	del	personal	
Comunicació	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental.	
Registre	de	comunicacions.	
Full	informatiu	sobre	la	documentació.	
Control	de	la	documentació.	
Llistat	de	documents	vigents	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental.	
Control	analític	de	les	aigües	residuals.	
Control	del	consum	d’aigua.	
Focus	d’emissió.	
Focus	generadors	de	soroll.	
Control	de	consums.	
Fitxa	de	l’equip.	
Pla	de	manteniment	preventiu.	
Informe	de	no	conformitat.
Registre	d’accions	correctives	i	preventives.	
Registre	d’incidents	
Fitxa de qualificació d’auditors	
Pla	d’auditoria
Informe	d’auditoria	
Convocatòria	del	personal	implicat	en	la	revisió	
Actes	de	la	reunió	de	la	revisió	
Expedient	d’activitat	
Sol·licitud	i	lliurament	d’envasos	
Entrada	al	magatzem	temporal	de	residus	perillosos	
Eliminació	de	residus	inerts
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-	Control	de	documents	(Requisit	4.4.5)	
La	documentació	del	sistema	ha	d’estar	controlada	per	garantir	que:	
-	La	informació	i	els	documents	es	revisen	i	s’actualitzen	quan	sigui	necessari.	
-	S’incorporen	els	canvis	oportuns	a	la	documentació.	
-	La	informació	que	contenen	no	sigui	obsoleta.	
-	Els	documents	són	llegibles	i	estan	disponibles	en	els	seus	punts	d’ús.	
-	Es	fa	un	ús	correcte	de	la	documentació.	
-	Etcètera.	
L’empresa	haurà	establert	procediments	per	dur	a	terme	les	anteriors	actuacions.	
Aquesta	condició	és	comuna	en	la	norma	UNE-EN	ISO	14001	i	el	Reglament	EMAS.

-	Control	operacional	(Requisit	4.4.6)	
El control operacional planifica les operacions i activitats de l’empresa amb impactes ambientals 
significatius, establint i documentant procediments que indiquin les accions a prendre quan apareixen 
desviacions,	incloent	la	comunicació	als	proveïdors	de	les	exigències	que	el	sistema	els	planteja.	
El	seu	objectiu	és	garantir	que	les	activitats,	processos	i	serveis	amb	potencial	impacte	en	el	medi	
ambient	es	realitzen	de	manera	controlada	i	segons	els	criteris	establerts	en	els	procediments	i	
instruccions.	
Aquesta	condició	és	comú	en	ambdues	normes.	
La	implantació	i	funcionament	del	sistema	en	l’empresa	imposa	major	treball	administratiu,	noves	
operacions	i	responsabilitats	en	els	llocs	de	treball	amb	impacte	ambiental,	nous	requeriments	
formatius	i	informatius	per	a	la	plantilla	i,	ocasionalment,	canvis	en	l’organització	del	treball.
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8.	CONTROL	OPERACIONAL

- Aspectes mediambientals a les obres i la seva gestió 

Els aspectes mediambientals de cada obra han de ser identificats per l’equip de l’obra i dependran 
de	les	característiques	tant	de	les	activitats	que	cal	realitzar	com	de	l’entorn	en	què	es	produeixen.	
A partir d’aquesta identificació ha de ser possible assignar els mitjans necessaris per a la gestió dels 
aspectes	mediambientals.	Això	inclou	tant	recursos	tècnics	i	documentals	com	recursos	més	operatius	
com	poden	ser	els	contenidors	mateixos.	

- Mesures operatives per a la reducció de l’impacte	 	

- Contaminació atmosfèrica: fums, gasos, pols i soroll

> Vehicles 
Els	motors	únicament	han	d’estar	en	funcionament	el	temps	estrictament	necessari	per	desenvolupar	
l’activitat.	S’ha	de	parar	el	motor	dels	vehicles	quan	aquests	hagin	d’estar	aturats	més	de	3	minuts.	
Cal	circular	per	l’interior	del	recinte	de	l’obra	sense	fer	acceleracions	brusques	i	a	una	velocitat	
reduïda.	
S’ha	de	garantir	que	tots	els	vehicles	emprats	a	l’obra	no	emeten	més	fums	o	gasos	que	els	que	
permet la normativa vigent i comprova la ITV. 

>	Maquinària	
Els	motors	de	la	maquinària	únicament	han	d’estar	en	funcionament	el	temps	estrictament	necessari	
per	desenvolupar	l’activitat.	S’ha	de	parar	el	motor	de	la	maquinària	quan	hagi	d’estar	aturada	més	de	
3	minuts.	
S’ha de garantir que tota la maquinària emprada a l’obra no emet més fums o gasos que els que fixen 
les especificacions tècniques. Per aquest motiu, tota la maquinària ha d’estar sotmesa a un control 
periòdic	necessari	per	tal	de	poder-ho	garantir.	

>	Producció	d’olors	a	l’obra	
Cal	que	els	processos	que	comportin	emissions	oloroses	que	superin	el	llindar	de	percepció	olfactiva,	
de	reconeixement	o	de	molèstia,	es	duguin	a	terme	en	tallers,	sempre	que	sigui	possible.	Alguns	
d’aquests	processos	són,	principalment,	la	pintura	i	la	soldadura.	
En	els	casos	que	això	no	sigui	possible,	els	processos	que	comportin	emissions	oloroses	caldrà	
fer-los en condicions de mínima molèstia: en zones al més allunyades possible dels habitatges, en 
absència	de	vent,	substituint	el	pintat	a	pistola	per	altres	mitjans,	etc.	

>	Fums	i	gasos	a	causa	de	l’encesa	de	focs	a	l’obra	
No	es	permés	encendre	foc	dins	o	fora	de	l’àrea	de	treball	de	l’obra.	

>	Activitats	amb	materials	pulverulents	
en	general,	en	condicions	de	fort	vent,	cal	evitar	la	realització	d’operacions	que	impliquin	l’ús	de	
materials	pulverulents	o	que	puguin	generar	pols.	

>	Treballs	d’enderroc	
Quan	les	condicions	climatològiques	ho	permetin,	es	regaran	les	runes	i	els	materials	que	es	vagin	
desprenent	durant	l’enderroc	per	tal	de	minimitzar	la	formació	de	núvols	de	pols.	
Una	setmana	abans	d’iniciar	els	treballs	d’enderroc,	cal	haver	informat	els	veïns,	les	activitats	
econòmiques	i	d’empreses	limítrofs	del	dia	i	l’hora	en	què	es	faran,	per	tal	que	puguin	prendre	les	
mesures	que	considerin	oportunes.	

>	Càrrega	i	descàrrega	de	materials	pulverulents:	
Qualsevol	càrrega	o	descàrrega	de	runes	o	material	pulverulent	es	farà	en	contenidors	o	saques,	
cobrint-los	sempre	amb	lones	o	plàstics	estancs.	
La descàrrega de materials d’edificis es farà mitjançant tubs de conducció, per tal d’evitar les 
emissions	de	pols.	
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>	Roderes	de	fang	a	la	via	pública:	
Cal	prendre	les	mesures	pertinents	per	tal	d’evitar	les	roderes	de	fang	que	deixen	els	camions	sobre	
la xarxa viària quan surten de l’obra. Per fer- ho, les obres que disposin de l’espai suficient, destinaran 
un	espai	mínim	de	2	×	1	m	a	la	sortida	de	l’obra	(per	exemple,	zona	de	graves	o	solera	de	formigó	o	
planxes	tipus	“Religa”),	on	es	farà	la	neteja	de	les	rodes	mitjançant	aigua	a	pressió	reutilitzada	d’altres	
processos,	sempre	que	sigui	possible.	

>	Emmagatzematge	de	materials	pulverulents:	
Qualsevol	emmagatzematge	de	runes	o	material	pulverulent	s’ha	de	fer	en	contenidors,	saques	o	
sitges,	cobrint-los	sempre	amb	lones	o	plàstics	estancs.	Els	emmagatzematges	de	material	mai	no	
poden	superar	en	més	de	30	cm	l’alçada	del	contenidor	que	els	conté.	
El	temps	màxim	permès	per	a	l’emmagatzematge	de	materials	pulverulents	a	l’obra	és	de	2	dies,	
durant	els	quals	hauran	d’estar	en	contenidors	o	saques.	En	les	grans	obres,	en	general,	s’han	
de	traslladar	els	materials	a	l’abocador	de	runes	controlat	ha	mesura	que	es	generin,	com	també	
gestionar	el	préstec	de	terres	de	qualitat	acceptable	per	a	rebliments.	

>	Circulació	de	vehicles	i	maquinària:	
Quan	es	tracti	d’espais	pavimentats	de	pas	de	vehicles	o	maquinària,	caldrà	escombrar-los	
mecànicament	per	tal	de	minimitzar	la	formació	de	núvols	de	pols	a	causa	de	la	circulació.	
Caldrà	posar	una	capa	de	graves	a	les	zones	de	pas	dels	vehicles	i	regar-la	per	tal	d’evitar	la	formació	
de	núvols	de	pols.	El	rec	s’efectuarà	quan	les	condicions	meteorològiques	ho	permetin,	és	a	dir,	quan	
no	s’estigui	en	condicions	de	sequera.	

>	Operacions	de	tall	a	l’obra:	
En	els	treballs	de	pavimentació,	sempre	que	la	geometria	i	les	característiques	del	tall	i	del	material	
ho	permetin,	s’utilitzarà	la	guillotina	com	a	eina	de	tall.	Quan	la	guillotina	no	es	pugui	utilitzar	i	sigui	
necessari	l’ús	d’un	disc,	es	farà	el	tall	amb	aigua	per	tal	de	minimitzar	els	núvols	de	pols.	Quan	no	hi	
hagi	una	altra	alternativa,	es	farà	el	tall	en	sec	(amb	radial),	en	les	zones	de	l’àmbit	d’obra	que	puguin	
ocasionar menys molèsties, i es procurarà fer una aspiració localitzada. 

>	Soroll	produït	per	la	maquinària:	
Totes les màquines i els equips utilitzats a les obres  hauran de disposar del certificat d’homologació 
CE o certificat de conformitat CE, i d’una placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència 
acústica.	
S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts en les especificacions 
tècniques	i	fer-ne	un	correcte	manteniment.	

>	Característiques	de	la	maquinària:	
Els	motors	de	combustió	aniran	equipats	amb	silenciadors	de	gasos	de	combustió	i	sistemes	
esmorteïdors	de	soroll	i	vibracions.	Els	martells	pneumàtics,	autònoms	o	no,	disposaran	d’un	
mecanisme	silenciador	de	l’admissió	i	l’expulsió	de	l’aire.	Els	compressors	i	la	resta	de	maquinària	
sorollosa	hauran	de	funcionar	amb	el	capot	tancat	i	amb	tots	els	elements	de	protecció	instal·lats,	bé	
pel	fabricant	o	bé	amb	posterioritat,	per	amortir	els	sorolls.	
Cal	evitar	les	conductes	que,	de	manera	directa	o	indirecta,	suposin	la	supressió	dels	elements	
aïllants	o	esmorteïdors	del	soroll	de	la	maquinària,	especialment	de	martells	i	motors.	

>	Soroll	produït	per	vehicles:	
Els	motors	dels	vehicles	únicament	han	d’estar	en	funcionament	el	temps	estrictament	necessari	per	
desenvolupar	l’activitat.	S’ha	de	parar	el	motor	dels	vehicles	quan	aquests	hagin	d’estar	aturats	més	
de	3	minuts.	
Cal	circular	per	l’interior	del	recinte	de	l’obra	sense	fer	acceleracions	brusques	i	una	velocitat	reduïda.	
S’ha	de	garantir	que	els	vehicles	emprats	a	l’obra	no	emetin	més	soroll	que	el	que	permet	la	
normativa vigent i comprova la ITV. 

>	Soroll	produït	per	planxes	metàl·liques	i	tanques:	
S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases, fixar-les correctament i utilitzar elements 
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que	evitin	el	contacte	planxa-planxa	o	planxa-paviment,	de	manera	que	no	facin	soroll	quan	hi	passin	
vehicles o vianants. També s’han de mantenir i fixar les tanques de manera que no facin soroll quan 
xoquin	entre	elles.	

>	Soroll	produït	per	l’acció	dels	operaris:	
Cal	que	el	personal	de	l’obra	es	comuniqui	sense	cridar	i	eviti	l’ús	d’equips	de	música	per	tal	de	
no	molestar	la	ciutadania.	Les	tanques	i	les	planxes	de	pas	s’han	de	manipular	amb	cura,	evitant	
arrossegar-les.	

-Residus i neteja de l’obra	 	
>	Neteja	de	l’exterior	de	l’obra	
Els	contractistes	de	les	obres	hauran	de	protegir	l’espai	públic	que	es	pugui	veure	afectat	per	l’obra	
amb	els	mitjans	necessaris	(tanques,	lones,	etc.)	per	tal	d’evitar-ne	l’embrutiment.	
Totes	les	actuacions	que	puguin	generar	brutícia	o	acumulació	de	materials	es	faran	dins	de	l’àmbit	
de	tancament	de	l’obra	i	s’hauran	de	prendre	les	mesures	necessàries	per	tal	de	minimitzar	la	brutícia	
que	puguin	generar.	
S’haurà	de	netejar,	tantes	vegades	com	sigui	necessari,	l’espai	públic	afectat	per	l’activitat	de	l’obra,	
especialment	després	d’haver	efectuat	càrregues	o	descàrregues	de	materials	o	altres	operacions	
que	potencialment	puguin	embrutir.	

>	Embrutiment	per	operacions	de	càrrega	i	descàrrega	
En	les	operacions	de	descàrrega	de	materials,	una	persona	en	controlarà	el	procés	per	tal	d’evitar	
abocaments	sobre	la	calçada	o	la	vorera.	
En	cas	que	fortuïtament	es	produeixi	l’embrutiment	de	la	via	pública,	es	netejarà	de	manera	
immediata una vegada hagi finalitzat l’activitat. 

>	Acumulació	de	terres	i	runa:	
No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini públic de l’obra, tret que es vulguin aprofitar 
les	terres	procedents	de	l’excavació	per	a	un	ús	posterior	a	la	mateixa	obra.	En	aquest	cas,	s’apilaran	
al	llarg	del	traçat	de	l’obra	si	el	rebliment	es	fa	el	mateix	dia,	o	bé	s’acumularan	en	contenidors	o	sacs	
situats	dins	el	mateix	perímetre	de	l’obra	si	el	rebliment	es	fa	en	dies	posteriors.	En	qualsevol	cas,	
s’haurà	d’evitar	el	despreniment	de	les	terres	o	runes	cap	a	l’exterior	de	l’àmbit	d’obra.	

>	Neteja	de	l’interior	de	l’obra:	
S’han	d’evitar	les	acumulacions	i	restes	de	materials	d’obra,	com	morter	o	sorres,	sobre	l’espai	públic	
de	l’àmbit	de	l’obra,	que	s’hauran	d’acumular	en	sacs	o	contenidors.	

>	Gestió	dels	residus	a	l’obra	
La	gestió	dels	residus	generats	a	l’obra	s’haurà	de	portar	a	terme	a	través	d’una	empresa	inscrita	al	
Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. Es poden consultar els gestors que hi són 
inscrits al web de l’Agència de Residus de Catalunya. 
Quan	es	tracti	de	residus	especials,	a	més,	s’hauran	d’haver	transportat	al	gestor	autoritzat	a	través	
d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus. Es poden consultar els transportistes autoritzats 
al web de l’Agència de Residus de Catalunya. 

> Identificació i disposició dels residus 
A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament identificats, i segregar-los 
per	fraccions	dins	l’àmbit	de	l’obra,	en	contenidors	especials	o	amb	tancat	perimetral.	
En aquest sentit, s’ha de disposar d’un llistat dels residus que s’hi generen, identificats per codi, 
segons	el	Catàleg	Europeu	de	Residus	vigent	(codi	CER).	Segons	aquest	catàleg,	els	residus	es	
classifiquen en especials i no especials. Tot seguit, s’enumeren els residus que habitualment es 
poden	generar	a	les	obres:	
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RESIDUS	NO	ESPECIALS
Codi	CER Tipus	i	subtipus	de	residu
1501 Envasos	(inclosos	els	de	la	recollida	selectiva	municipal):	(01-09)	envasos	de	paper	i	

cartró,	plàstic,	fusta,	metàl·lics,	compostos,	mixtos,	vidre	i	tèxtils
1701 Formigó,	maons,	teules	i	materials	ceràmics:	formigó	(01),	maons	(02),	teules	(03),	

materials	ceràmics	(05),	mescles	d’aquests	(07)	
1702 Fusta,	vidre	i	plàstic:	fusta	(01),	vidre	(02),	plàstic	(03)	
1703 Mescles	bituminoses,	quitrà	d’hulla	i	altres	productes	enquitranats:	mescles	bitumino-

ses	que	no	contenen	quitrà	d’hulla	(02)	
1704 Metalls,	inclosos	els	seus	aliatges:	coure,	bronze	i	llautó	(01),	alumini	(02),	plom	(03),	

zinc(04), ferro i acer (05), estany (06), metalls mesclats (07), cables que no contenen 
hidrocarburs,	ni	quitrà	d’hulla	ni	altres	substàncies	perilloses	(11)	

1705 Terra	(inclosa	l’excavada	de	zones	contaminades)	pedres	i	llots	de	drenatge:	terra	i	
pedres	que	no	contenen	substàncies	perilloses	(04)	

1706 Materials	d’aïllament	i	materials	de	construcció	que	contenen	amiant:	materials	
d’aïllament	que	no	contenen	amiant	i	no	consisteixen	en	substàncies	perilloses	ni	en	
contenen	(04)	

1708 Materials	de	construcció	a	base	de	guix:	materials	de	construcció	a	base	de	guix	que	
no	estan	contaminats	amb	substàncies	perilloses	(01)

200128 Pintures,	tintes,	adhesius	i	resines	que	no	contenen	substàncies	perilloses	

RESIDUS	ESPECIALS
Codi	CER Tipus	i	subtipus	de	residu
1302 Residus	d’olis	de	motor,	de	transmissió	hidràulica	i	lubricants
1307 Residus	de	combustibles	líquids:	fueloil	i	gasoil	(01),	benzina	(02),	altres	combustibles,	

incloses	mescles	(03)	
1406 Residus	de	dissolvents,	refrigerants	i	propel·lents	d’escuma	i	aerosols	orgànics	(proce-

dents	de	neteja,	desgreixatge	i	manteniment	de	maquinària)
1501 Envasos	(inclosos	els	de	la	recollida	selectiva	municipal):	envasos	que	contenen	restes	

de	substàncies	perilloses	o	estan	contaminats	per	aquestes	(10)
1701 Formigó,	maons,	teules	i	materials	ceràmics:	mescles	de	formigó,	maons,	teules	i	

materials	ceràmics	que	contenen	substàncies	perilloses	(06)
1702 Fusta,	vidre	i	plàstic:	vidre,	plàstic	i	fusta	que	contenen	substàncies	perilloses	o	estan		

contaminats	per	aquestes	(03)	
1703 Mescles	bituminoses,	quitrà	d’hulla	i	altres	productes	enquitranats:	mescles	bituminoses	

que	contenen	quitrà	d’hulla	(01)	i	productes	enquitranats	(03)
1704 Metalls,	inclosos	els	seus	aliatges:	residus	metàl·lics	contaminats	amb	substàncies	

perilloses	(09),	cables	que	contenen	hidrocarburs,	quitrà	d’hulla	i	altres	substàncies	
perilloses	(10).	

1705 Terra	(inclosa	l’excavada	de	zones	contaminades)	pedres	i	llots	de	drenatge:	terra	i	
pedres	que	contenen	substàncies	perilloses	(03)

1706 Materials	d’aïllament	i	materials	de	construcció	que	contenen	amiant:	materials	
d’aïllament	que	contenen	amiant	(01),	altres	materials	d’aïllament	que	consisteixen	
en	substàncies	perilloses	o	en	contenen	(03),	materials	de	construcció	que	contenen	
amiant	(05)	

1708 Materials	de	construcció	a	base	de	guix:	materials	de	construcció	a	base	de	guix	conta-
minats	amb	substàncies	perilloses	(01)	

200127 Pintures,	tintes,	adhesius	i	resines	que	contenen	substàncies	perilloses
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>	Disposició	dels	residus	perillosos	a	l’obra:	
Els	materials	o	residus	que	puguin	ser	perillosos,	com	poden	ser	olis	usats,	lubricants,	bateries,	piles,	
restes	de	pintures,	etc.,	s’han	d’emmagatzemar	separadament	de	la	resta	de	residus,	en	indrets	
estancs	i,	si	és	possible,	tancats	(fora	de	les	zones	de	trànsit,	sobre	superfícies	impermeabilitzades	o	
cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs del sol, etc.). Cal tenir-los clarament identificats 
i	localitzats,	dins	l’obra,	indicant-hi	la	data	d’inici	de	l’emmagatzematge.	Els	materials	o	residus	
perillosos	no	podran	estar	a	l’obra	més	de	6	mesos.	
En	qualsevol	cas	s’evitarà	el	vessament	d’olis	i	greixos	i,	demés,	residus	líquids	tòxics	procedents	de	
la	maquinària.	

>	Residus	tòxics	o	perillosos:	
Si	en	les	excavacions	i	buidats	de	terres	apareixen	antics	dipòsits	o	canonades	no	detectats	
prèviament	que	continguin	o	hagin	pogut	contenir	productes	tòxics	i	contaminants,	es	buidaran	i	
s’aïllaran	els	productes	corresponents	de	l’excavació	per	tal	de	ser	evacuats	independentment	de	la	
resta	i	es	lliuraran	a	un	gestor	autoritzat,	tot	seguint	el	protocol	de	prevenció	de	riscos	laborals.	
Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels materials a través d’una 
empresa	inscrita	al	Registre	d’Empreses	amb	Risc	d’Amiant	(RERA),	tal	com	estableix	la	legislació	
vigent.	

>	Reutilització	dels	residus:	
Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com roques, terres de menys 
qualitat	i	àrids	en	general.	

>	Prevenció	de	la	generació	de	residus:	
S’han	d’emmagatzemar	correctament	totes	les	matèries	primeres	de	l’obra	per	tal	d’evitar	que	es	
malmetin	i	siguin	inservibles:	sobre	palets	o	contenidors,	convenientment	tapats	amb	materials	
impermeables	quan	sigui	necessari	protegir-los	de	la	pluja,	protegint	dels	raigs	del	sol	els	materials	
perillosos	o	fotosensibles,	etc.	

- Afecció a les aigües i al sòl		
>	Abocaments	a	la	xarxa	de	clavegueram:	
Es	prohibeix	efectuar	qualsevol	tipus	d’abocament	a	la	xarxa	de	clavegueram	públic.	Sota	
excepcionalitat,	el	personal	que	es	fa	càrrec	del	manteniment	de	la	xarxa	podrà	donar	aquest	permís	
sempre	que	els	abocaments	no	siguin	contaminants	i	segons	les	condicions	del	tram	de	la	xarxa	
concret.	

>	Aigües	derivades	de	la	neteja	de	maquinària:
Mai	no	s’han	d’abocar	directament	les	aigües	resultants	de	la	neteja	de	maquinària	(cisternes	de	
formigó	o	similars)	als	embornals,	escocells	o	altres	espais,	tant	si	estan	dins	com	fora	de	l’àmbit	
d’obra.	
Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat i situar-los lluny d’embornals 
o	d’altres	elements	que	la	puguin	posar	en	contacte	amb	la	xarxa	de	sanejament	o	les	aigües	
superficials. 
Les	aigües	residuals	procedents	de	la	neteja	de	maquinària	s’hauran	de	recollir	en	punts	de	neteja	
que	s’ubicaran	sobre	materials	que	impermeabilitzin	el	sòl.	Aquests	punts	poden	ser,	per	exemple,	
dipòsits	o	contenidors.	El	residu	resultant	caldrà	gestionar-lo	a	través	d’un	abocador	autoritzat.	

>	Contenció	de	l’afecció	a	les	aigües	i	al	sòl:	
A	l’obra,	s’ha	de	disposar	de	sepiolita	o	sorra	per	poder	actuar	amb	rapidesa	davant	d’un	vessament	
accidental	i	evitar	possibles	afeccions	a	les	aigües	i	al	sòl.	

> Vessaments accidentals de productes: 
Productes	químics:	els	productes	químics	líquids	que	sigui	imprescindible	tenir	a	l’obra	per	a	la	
seva execució disposaran de cubetes de retenció correctament estancades, i estaran situats lluny 
d’embornals	o	d’altres	elements	que	els	puguin	posar	en	contacte	amb	la	xarxa	de	sanejament	o	les	
aigües superficials, en cas de vessament accidental. 
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Reposició	d’olis	o	combustibles:	cal	evitar	la	reposició	d’olis	i	combustibles	a	l’obra	i,	sempre	que	sigui	
inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements 
impermeabilitzants	que	permetin	retenir	les	possibles	pèrdues.	

>	Amassament	de	formigó:	
No	es	permés	l’amassament	de	formigó	directament	sobre	el	sòl,	tant	dins	de	l’àmbit	d’obra	com	fora.	
En	aquest	sentit,	és	obligatori	l’ús	de	la	formigonera	o	la	pastera.	

>	Protecció/recuperació	del	sòl:	
Cal	protegir	la	terra	fèrtil	de	les	petjades	i	el	trànsit	de	vehicles	o	maquinària	i	evitar-hi	l’estucatge	de	
materials.	
Qualsevol	material	d’obra	que	s’hagi	d’acumular	sobre	el	paviment	es	col·locarà	sobre	palets	o	dins	
de	contenidors,	i	els	quals	sempre	s’ubicaran	dins	les	tanques	d’obra.	

>	Consums	i	pèrdues	d’aigua:	
S’ha	de	racionalitzar	l’ús	d’aigua	a	l’obra	i	es	prohibeix	totalment	deixar-hi	mànegues	d’aigua	obertes.	
En	aquest	sentit,	s’ha	de	revisar	periòdicament	i	fer	un	correcte	manteniment	de	totes	les	conduccions	
d’aigua	de	l’obra	per	tal	de	detectar	possibles	fuites	i	solucionar-les.	

- Afecció als espais verds 
>	Protecció	de	l’arbrat:	Cal	protegir	l’arbrat	afectat	per	l’obra	deixant	al	seu	voltant	una	franja	de	
2 metres de zona no ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en aquesta zona, que inclou 
l’escocell,	no	s’hi	podrà	fer	abassegament	de	materials,	no	s’hi	col·locaran	casetes	d’obra	ni	hi	
transitarà	maquinària.	
Si	no	és	possible	impedir-hi	el	trànsit,	la	superfície	del	sòl	al	voltant	de	l’arbre	s’ha	de	recobrir	amb	
una	capa	de	material	de	drenatge	(grava)	de	20	cm	de	gruix,	sobre	la	qual	es	col·loca	un	revestiment	
de	taulons	o	d’algun	altre	material	semblant.	
Cal	protegir	els	troncs	dels	arbres	que	es	poden	veure	afectats	per	l’execució	de	l’obra	mitjançant	
taulons	de	fusta	de	2	metres	d’alçada	com	a	mínim,	ben	lligats	amb	elements	que	no	siguin	corrosius	
ni	malmetin	el	tronc,	o	bé	s’anellaran	amb	pneumàtics.	
En	cas	d’haver	de	protegir	agrupacions	d’arbres,	s’aïllaran	en	conjunt	de	l’àmbit	d’obra	mitjançant	
tanques	de	tipus	“Rivisa”.	Es	prohibeix	clavar	rètols	sobre	el	tronc	o	les	branques	dels	arbres.	

>	Protecció	de	zones	enjardinades	i	d’arbusts:	
Els parterres i les zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements estranys, escombraries, 
runa,	etc.	Tampoc	no	s’hi	pot	efectuar	l’abassegament	de	materials	ni	posar-hi	casetes	d’obra.	
En	cas	que	l’obra	afecti	una	part	d’un	jardí,	cal	tallar	el	rec	de	la	zona	afectada,	però	mantenir	el	de	la	
zona	no	afectada.	

- Afecció a la mobilitat dels veïns i vianants, i a l’activitat econòmica i d’empreses 
>	Informació	prèvia	de	l’obra:	
48	hores	abans	de	l’inici	de	l’obra	cal	haver	informat	els	veïns	de	la	zona	afectada	per	l’obra	
mitjançant cartells a les porteries i cartells identificatius a la mateixa obra, com també a les entitats de 
persones	cegues	de	la	Ciutat	i	a	les	federacions	d’entitats	de	persones	amb	discapacitat	física.	
El cartell identificatiu de l’obra s’ha de col·locar dins el tancament de l’obra, de manera que no suposi 
un	obstacle	per	a	la	circulació	de	vianants,	i	estarà	escrit	amb	caràcters	i	contrastos	llegibles	per	a	les	
persones	amb	visió	reduïda.	

>	Pas	temporal	de	vianants:	
En	els	casos	en	què	l’obra	afecti	els	espais	reservats	per	al	pas	de	vianants	(voreres,	zones	de	
vianants,	etc.),	cal	habilitar	espais	de	pas	alternatiu	amb	una	amplada	mínima	d’1,40	m	i	una	alçada	
mínima	de	2,1	m	lliure	d’obstacles.	A	les	girades	dels	passos	de	vianants,	l’amplada	lliure	de	pas	ha	
de	permetre	inscriure	un	cercle	d’1,5	m	de	diàmetre,	com	a	mínim.	
Quan	les	amplades	de	pas	existents	a	la	zona	afectada	per	l’obra	no	compleixin	aquest	criteri,	s’haurà	
de	desviar	la	circulació	de	vianants	per	un	recorregut	que	tingui	una	amplada	mínima	igual	a	l’existent	
i	mai	inferior	als	0,9	m.	
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Els	passos	alternatius	de	vianants,	veïns	i	clients	hauran	d’estar	en	tot	moment	nets	i	lliures	de	
material	de	l’obra,	no	hi	podrà	haver	cap	escala	ni	graó	aïllat	i	el	paviment	haurà	de	ser	dur,	no	lliscant	
i	sense	regruixos	diferents	als	del	gravat	de	les	peces.	
Els	passos	alternatius	de	vianants,	veïns	i	clients	tindran	els	elements	de	protecció	corresponents	
amb etiquetes de senyalització ben visibles, amb característiques òptimes de lectura i amb llums de 
posicionament.	
Les etiquetes de senyalització hauran de contenir el pictograma del símbol d’accessibilitat. 
L’empresa constructora no podrà utilitzar la via pública com a espai de magatzem, oficines o vestuari 
per	als	treballadors,	sempre	que	sigui	possible.	

>	Enllumenat	d’abalisament:	
Tot	el	perímetre	de	l’obra	ha	d’estar	il·luminat,	tant	si	ocupa	part	de	la	calçada	o	la	vorera	com	si	no	
l’ocupa.	L’enllumenat	ha	d’estar	operatiu	tota	la	nit	i	durant	el	dia	quan	les	condicions	atmosfèriques	
siguin	adverses	(dies	ennuvolats,	etc.).	

>	Operacions	d’entrada	i	sortida	de	l’obra:
Les	operacions	d’entrada	i	sortida	de	vehicles	de	l’obra	han	d’estar	dirigides	pel	personal	responsable	
de	l’obra,	que	dónarà	indicacions	al	conductor	i	avisarà	els	vianants	i	els	vehicles	sobre	rodes.	Es	
col·locaran les oportunes senyals d’advertència d’entrada i sortida de camions i de limitació de 
velocitat	als	vials,	complint	les	distàncies	reglamentàries.	

>	Tanques	de	protecció	de	l’obra:	
Qualsevol	obra	ha	d’estar	separada,	en	tot	el	seu	recorregut,	dels	passos	de	vianants	i	de	vehicles	
mitjançant	tanques	que	cal	mantenir	en	bon	estat	al	llarg	de	tota	la	durada	de	l’obra.		
Les tanques han d’estar col·locades de manera estable, fixades entre si fermament i amb una 
separació	màxima	d’11	cm.	
Les	tanques	han	de	ser	d’un	color	de	fàcil	detecció,	sense	caires	vius,	antilliscants,	resistents	a	la	
bolcada	i	col·locades	de	manera	que	ocupin	tot	el	perímetre	de	l’obra,	l’arreplega	de	materials,	etc.	
Les	tanques	de	protecció	de	rases	han	d’estar	separades	com	a	mínim	uns	50	cm	de	la	part	més	
exterior	de	la	rasa.	En	les	tanques	metàl·liques	col·locades	sobre	peus	de	formigó	prefabricat,	els	
peus	no	han	de	sobresortir	més	per	la	banda	de	vianants	que	per	la	banda	de	l’obra.	

>	Planxes	de	cobertura	de	rases:	
Cal col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, de manera que no es 
moguin	al	pas	dels	vianants.	Es	prohibeixen	els	taulons	de	fusta	per	cobrir	les	rases.	
Les	planxes	han	de	ser	antilliscants,	en	sec	i	en	mullat.	

>	Afecció	d’accessos	de	vianants:	
Durant	l’execució	de	l’obra	cal	garantir	que	tots	els	accessos	a	habitatges,	a	les	empreses,	activitats	
econòmiques	i	espais	de	lleure	estiguin	lliures	d’embrutiment	i	materials	d’obra.	Els	accessos	
provisionals	han	de	complir	tots	els	requisits	dels	passos	temporals	de	vianants.	
	
>	Contenidors	de	runa:	
Els	grans	contenidors	d’obra	remolcables,	de	forma	trapezoïdal,	que	s’instal·len	a	les	voreres	s’han	de	
protegir adossant-hi una tanca sense arestes, des del terra fins al seu extrem superior, en els costats 
curts.	
El	contingut	dels	contenidors	de	runa	instal·lats	a	la	vorera	no	ha	de	sobresortir	de	les	verticals	que	
formen	els	seus	límits.	
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- Generació de residus. 
- Emissions atmosfèriques. 
- Generació d’aigües residuals. 
- Afecció del sòl. 
- Estalvi de recursos. 
- Generació de soroll. 
- Afeccions diverses. 

- Generació de residus 
D’acord	amb	la	Decisió	de	la	Comissió	Europea	de	16	de	gener	de	2001,	en	base	a	la	qual	s’estableix	
el vigent  Catàleg Europeu de Residus (CER), classifiquem els residus en dos grans grups: especials i 
no	especials		atenent	a	la	perillositat	dels	seus	components.	
Els	residus	han	de	segregar-se	a	l’obra	mateixa,	a	través	de	contenidors,	abassegaments	separatius	
o altres mitjans, de manera que s’hi identifiqui clarament el tipus de residu. 
Els	residus	especials	tòxics	i	perillosos	no	podran	ser	emmagatzemats	més	de	6	mesos.	Per	aquest	
motiu, aquest tipus de residus han de venir etiquetats de manera que quedi clarament identificada la 
data	del	seu	emmagatzematge.	En	aquesta	etiqueta,	caldrà	incloure,	a	més:	
- El codi d’identificació del residu. 
-	El	nom,	l’adreça	i	el	telèfon	del	titular	dels	residus.	
-	La	naturalesa	dels	riscos	que	presenten	els	residus	(per	mitjà	d’un	pictograma).	
Els	residus	són	retirats	per	gestors	autoritzats,	els	quals	seran	els	encarregats	d’assegurar-ne	la	
gestió	òptima:	valorització,	reutilització,	deposició	controlada,	etc.Cal	matisar	que	la	primera	opció	a	
l’hora	de	gestionar	un	residu	serà	sempre	la	valorització	d’acord	amb	la	disponibilitat	d’instal·lacions.	
Els gestors han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya i en la 
retirada	dels	residus,	segons	la	tipologia	i	quantitat,	poden	generar	els	documents	següents	(Decret	
93/1999,	de	procediment	de	gestió	de	residus):	
-	Fitxes	d’acceptació.	
-	Fulls	de	seguiment.	
-	Fulls	de	seguiment	itinerant.	
- Justificant de recepció del residu. 

D’acord	amb	el	Decret	93/1999	i	en	funció	de	la	tipologia	i	quantitat	de	residus	transportats,	caldrà	
que els vehicles estiguin autoritzats per la Junta de Residus. En tot cas, l’empresa que ha generat els 
residus serà sempre la responsable final de la seva gestió correcta.

�eneració de residus.
TIPUS	DE	RESIDU:	
-	RUNA	I	RESTES	D’OBRA		
-	TERRES	NO	APTES	DE	L’OBRA	
-	FERRALLA,	CANONADES	I	ELEMENTS	METÀLLICS	D’OBRA	
-	PECES	O	RETALLS	SOBRANTS	EN	REPARACIÓ	DE	MAQUINÀRIA	
-	ESCÒRIES	I	RESTES	DE	SOLDADURA	
-	FUSTA	
-	PAPER	I	CARTRÓ	
-	EMBALATGES	PLÀSTICS	
- ELEMENTS DE PVC 
-	MATERIALS	PROCEDENTS	DEL	DRAGATGE	
-	RESTES	D’AGLOMERATS	ASFÀLTICS	
- FIBRA I LLANA DE VIDRE 
- VIDRE 
-	PNEUMÀTICS	USATS	
- RESTES DE VEGETACIÓ 
-	MATERIALS	ABSORBENTS,	TERRA	DE	DIATOMEES,	DRAPS	BRUTS,	etc.	
-	LLOTS	DE	BENTONITA	O	SIMILAR	
- POLS PROCEDENT DE LA NETEJA DE PISTES D’ATERRATGE 
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-	TÒNERS	D’IMPRESSIÓ	O	SIMILAR	
- RESTES DE MENJAR 
-	RESIDUS	SANITARIS	(material	de	cures,	robes,	etc.)	
-	RESIDUS	DE	PRODUCTES	QUÍMICS	PERILLOSOS	EN	GENERAL	CER	-	Especial	
- ENVASOS I UTILLATGE BRUT DE PRODUCTES QUÍMICS EN GENERAL CER - Especial 
-	AEROSOLS	CER	-	Especial	
-	RETALLS	D’ELEMENTS	D’AMIANT	UTILITZATS	COM	A	AÏLLANT	CER	-	Especial	
-	RETALLS	D’ELEMENTS	DE	FIBROCIMENT	AMB	AMIANT	CER	-	Especial	
-	OLIS	USATS	DE	MAQUINÀRIA	O	SIMILAR	CER	-	Especial	
- ENVASOS D’OLIS, COMBUSTIBLES O SIMILAR CER - Especial 
-	FILTRES	USATS	D’OLI	CER	-	Especial	
-	BATERIES	USADES	CER-	Especial	
-	LLOTS	I	RESIDUS	PROCEDENTS	DEL	RENTAT	DE	MÀQUINES	CER	-	Especial	
-	TRANSFORMADORS	I	CONDENSADORS	QUE	CONTENEN	PCB	i	PCT	CER	-	Especial	
-	FLUORESCENTS	USATS	PROCEDENTS	D’OFICINES	D’OBRA	CER	-	Especial	
-	PILES	USADES	CER	–	Especial	(piles	amb	mercuri)	CER	-	No	especial	(piles	alcalines)	
-	RESIDUS	PROCEDENTS	D’INCENDIS	A	L’OBRA	(potencial)	
-	GESTIÓ	DE	PARALLAMPS	RADIOACTIUS	
- GESTIÓ DE DETECTORS DE FUM AMB FONT RADIOACTIVA EN DESÚS 

- Emissions atmosfèriques	
Les	emissions	atmosfèriques	a	les	obres	són	bàsicament	produïdes	per	maquinària	i	vehicles	que	
intervenen	en	el	
procés	constructiu	i,	en	determinades	obres,	per	la	pols	generada	pels	enderrocs.	
-	GENERACIÓ	DE	POLS	EN	OPERACIONS	AMB	MAQUINÀRIA	
- POLS EN PLANTES D’ÀRIDS, DE MATXUCATGE, ASFÀLTIQUES O SIMILAR 
-	GENERACIÓ	DE	POLS	PRODUÏDA	EN	ABASSEGAMENTS	
-	GENERACIÓ	DE	POLS	EN	ENDERROCS	
- EMISSIONS DE POLS I PARTÍCULES EN VOLADURES A LES OBRES 
-	EMISSIONS	CAUSADES	PER	LA	CREMA	INCONTROLADA	DE	RESIDUS	(potencial)	
-	COMBUSTIÓ	DE	GASOIL	O	SIMILAR	EN	MAQUINÀRIA	D’OBRA	
- EMISSIONS DE XEMENEIES EN PLANTES DE MESCLES BITUMINOSES A L’OBRA 
-	POLS	DE	FIBROCIMENT	I	AMIANT	
-	GENERACIÓ	DE	POLS	A	LES	OPERACIONS	DE	TALL	A	L’OBRA	
- GENERACIÓ DE POLS EN L’ESCOMBRADA PRÈVIA A L’ESTESA DE MESCLES ASFÀLTIQUES 
- EMISSIONS DE GASOS EN VOLADURES 
-	EMISSIONS	DE	GASOS	DE	SOLDADURES	
- EMISSIONS DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS (COV) EN ACTIVITATS AMB PINTURES 
-	EMISSIONS	DE	CFC	EN	INSTAL·LACIONS	D’AIRE	CONDICIONAT	I	ANTIINCENDIS	

Generació d’aigües residuals 
Les	aigües	residuals	s’han	de	gestionar	i	per	tant	cal	evitar-ne	l’abocament	al	medi.	
- AIGÜES RESULTANTS DE LA NETEJA DE CISTERNES DE FORMIGÓ O SIMILAR 
- AIGÜES SANITÀRIES PROCEDENTS D’INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
-	ABOCAMENT	D’AIGUA	PROCEDENT	DE	LA	PERFORACIÓ	DE	TÚNELS	

- Afecció del sòl 
-	ABOCAMENT	ACCIDENTAL	DE	FORMIGÓ	A	L’OBRA	(potencial)	
-	ABOCAMENT	DE	RESIDUS	AL	MEDI	
- EXTRACCIÓ D’ÀRIDS DE RIU, EMBASSAMENTS O COSTA 
- DESVIAMENT TEMPORAL DEL CURS D’UN RIU 
- COMPACTACIÓ PER TRÀNSIT DE VEHICLES 
-	OLIS	PROCEDENTS	D’ABOCAMENTS	ACCIDENTALS	AL’OBRA	(potencial)	
-	ABOCAMENT	ACCIDENTAL	DE	GASOIL	A	L’OBRA	(potencial)	
-	ABOCAMENT	ACCIDENTAL	DE	DESENCOFRANT	(potencial)	
-	AFECTACIÓ	D’AQÜÍFERS	EN	LA	CONSTRUCCIÓ	DE	TÚNELS	(potencial)	
- CORRIMENTS DEL TERRENY EN L’EXECUCIÓ DE TÚNELS (potencial) 
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Estalvi de recursos 
Els	recursos	que	cal	gestionar	amb	més	cura	a	les	obres	des	d’un	punt	de	vista	mediambiental	són:	
l’aigua,	l’electricitat,	combustibles,	àrids	i	terres.	
-	UTILITZACIÓ	DE	TERRES	A	L’OBRA	
-	CONSUM	D’ÀRIDS	A	L’OBRA	
-	CONSUM	D’AIGUA	A	L’OBRA	
-	CONSUM	D’ELECTRICITAT	A	L’OBRA	
-	CONSUM	DE	GASOIL	O	SIMILAR	A	L’OBRA	

- Generació de soroll 
-	PROCEDENT	D’OPERACIONS	AMB	MARTELLS	PERFORADORS	HIDRÀULICS	O	D’AIRE	
COMPRIMIT	
- SOROLL I VIBRACIONS EN VOLADURES A LES OBRES 
-	PROCEDENT	DE	MAQUINÀRIA	PESANT	D’OBRES	PÚBLIQUES	
-	PROCEDENT	D’EQUIPS	D’ESTESA	DE	MESCLES	ASFÀLTIQUES	EN	CALENT	
-	PROCEDENT	D’OPERACIONS	DE	CÀRREGA	I	DESCÀRREGA	DE	MATERIALS	
- PROCEDENT DE PLANTES D’ÀRIDS, DE MATXUCATGE, ASFÀLTIQUES O SIMILAR 
-	PROCEDENT	DE	PETITA	MAQUINÀRIA	D’OBRA	

- Afeccions diverses 
-	AFECCIONS	A	LA	FAUNA	
- AFECCIONS A LA VEGETACIÓ 
-	AFECCIONS	AL	PAISATGE
-	AFECCIÓ	AL	PATRIMONI	
-	AFECCIONS	ALS	BÉNS	(potencial)	
-	IMPACTES	DE	LES	OBRES	SOBRE	EL	MEDI	SOCIOECONÒMIC	
-	MODIFICACIÓ	DE	LES	CONDICIONS	DEL	TRÀNSIT	
-	AFECCIÓ	AL	TRÀNSIT	MARÍTIM	PER	FALSES	MANIOBRES	D’EQUIPS	DE	L’OBRA	(potencial)	
- RUPTURA DE SERVEIS (potencial) 
-	IMPACTES	SOBRE	L’AIGUA	DE	MAR	EN	OBRES	MARÍTIMES	
- ABOCAMENT ACCIDENTAL DE GREIXOS O OLIS A MAR (potencial) 
-	ABOCAMENT	DE	FORMIGÓ	EN	EL	MEDI	AQUÀTIC	(potencial)	
- DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT MARÍTIM 
-	A	B	A	N	D	O	N	A	M	E	N	T	D	E	R	E	S	T	E	S	D’INSTAL·LACIONS,	MAQUINÀRIA	O	SIMILAR	UN	COP	
ACABADA	L’OBRA	
- CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA EN OBRES D’EDIFICACIÓ (potencial) 
-	ABOCAMENT	ACCIDENTAL	DE	MATERIALS	DES	DE	CAMIONS	O	SIMILAR	(potencial)	
-	GENERACIÓ	DE	FANGS	O	SIMILAR	ALS	ACCESSOS	PÚBLICS	DE	L’OBRA	
-	OBERTURA	DE	PEDRERES,	PRÉSTECS	I	ABOCADORS	
-	OBERTURA	DE	CAMINS	D’ACCÉS	
-	OCUPACIÓ	DE	SUPERFÍCIE	PER	INSTAL·LACIONS	DE	L’OBRA	
-	INCENDIS	A	L’OBRA	(potencial)	
- OLORS PROCEDENTS D’INSTAL·LACIONS PROVISIONALS DE L’OBRA 
-	TRANSMISSIÓ	DE	MICROORGANISMES	COM	ARA	LEGIONEL·LES	(potencial)	

- Bones pràctiques mediambientals a l’obra 
-	Observar	un	estricte	compliment	de	les	indicacions	dels	encarregats	i	de	les	instruccions	de	treball	
de	l’empresa.	
-	Exercici	de	la	corresponsabilitat	dels	diferents	agents	de	l’obra	pel	que	fa	al	medi	ambient.	
-	Minimització	de	la	generació	de	residus.	
- Planificar degudament la contractació del gestor autoritzat per a la recollida de residus. 
-	Contractació	del	comptador	provisional	d’obra	amb	temps.	
- Planificar la contractació de les grues. 
-	Realitzar	seguiments	del	consum	energètic	de	l’obra.	
-	Utilitzar	criteris	de	desconstrucció	en	els	enderrocs.	
-	Utilització	de	tubs	d’abocament	de	runes	sense	pèrdues.	
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-	Reutilització	de	bentonita	mitjançant	la	realització	de	basses	impermeables	en	la	construcció	de	
murs	pantalla.	
-	Estalvi	d’aigua	en	les	operacions	de	remullada	de	maons	i	altres	prefabricats	abans	de	col·locar-los.	
-	Adequada	conducció	de	vehicles	i	màquines.	
-	Utilització	de	vehicles	i	màquines	de	baix	consum	de	combustible.	
- Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinària de les obres. 
-	Fer	un	correcte	manteniment	de	la	maquinària	d’obra.	
-	Realitzar	un	correcte	manteniment	del	magatzem.	
-	Mantenir	els	materials	continguts	en	sacs	de	paper	a	cobert.	
-	Control	i	correcte	emmagatzematge	de	les	peces	per	al	muntatge	dels	encofrats.	
-	Col·locació	dels	dipòsits	de	gasoil	en	cubetes	o	similar.	
-	Col·locació	d’armadures	i	elements	metàl·lics	sobre	suports	de	fusta.	
-	Abassegar	els	materials	en	el	moment	i	en	la	zona	d’utilització.	
-	Establir	neteges	periòdiques	de	l’obra.	
-	Correcta	gestió	dels	punts	de	llum	en	instal·lacions	provisionals.	
-	Conservació	d’eines	i	instal·lacions.	
- Evitar possibles inundacions als soterranis després de fer la coberta en obres d’edificació. 
-	Mantenir	neta	la	fossa	de	l’ascensor.	
-	Control	del	soroll	de	la	maquinària	d’obra.	
-	Minimitzar	la	contaminació	acústica	dels	compressors.	
-	Minimitzar	la	contaminació	acústica	de	les	formigoneres.	
-	Evitar	sempre	que	sigui	possible	la	realització	de	treballs	contaminants	a	obra.	
- Muntatge d’armadures en zones específiques per evitar l’aparició incontrolada de filferros en 
estructures.	
-	Eliminar	les	operacions	de	pintat	amb	pistola.	
- Evitar l’aplicació de determinats productes químics amb pistola o similar en acabats d’edificis en 
condicions	
atmosfèriques	poc	recomanables.	
-	Minimitzar	l’emissió	de	partícules	en	la	realització	de	regates	de	forma	automàtica.	
-	Evitar	la	dispersió	dels	regs	asfàltics	en	les	operacions	de	pavimentació	de	mescles	asfàltiques	en	
calent.	
-	Eliminar	la	pols	provocada	pel	trànsit	de	maquinària	amb	sistemes	de	polvorització	d’aigua.	

- Compra de materials de construcció ambientalment correctes 
-	Utilitzar	materials	durables	i	de	baix	manteniment	és	una	bona	opció	en	la	major	part	dels	casos	en	
la	construcció.	
-	Disposar	d’informació	àmplia	i	precisa	de	les	condicions	més	adients	de	col·locació	i	utilització	dels	
materials	per	treure’n	les	màximes	prestacions.	Cal	exigir	als	proveïdors	la	informació	necessària	
sobre	les	característiques	dels	materials	i	llur	composició,	garantia,	distintius	de	
medi	ambient,	qualitat	i	plans	de	manteniment.	
-	Donar	prioritat	a	materials	simples,	d’un	sol	component	i	fàcils	de	muntar	i	desmuntar	per	permetre’n	
un	nou	ús	o	reciclar-los	amb	facilitat.	
-	Incorporar	materials	estàndards	ja	que	faciliten	la	seva	utilització,	així	com	la	seva	reposició	i	
reparació.	
-	Considerar	les	propietats	acústiques,	lumíniques	i	de	salubritat	dels	materials	perquè	aquests	factors	
condicionaran	l’impacte	ambiental	durant	la	seva	utilització.	
-	Donar	prioritat	a	la	compra	de	materials	a	subministradors	propers	a	l’obra	per	tal	d’afavorir	la	
reducció	de	consum	de	combustible	i	emissions	associades	al	transport	de	mercaderies.	

El	tipus	de	material	més	adient	per	a	una	determinada	aplicació	depèn	de	factors	diversos.	La	
resposta	exacta	només	es	pot	tenir	fent	una	anàlisi	detallada	del	cicle	de	vida	del	producte	que	tingui	
en compte també les característiques de l’entorn d’utilització (un exemple clar, n’és la influència de la 
climatologia; molts materials d’exteriors no es comportaran d’igual manera en climes freds o càlids). 
El	que	és	clar	és	que	els	materials	que	disposen	d’una	etiqueta	ecològica	atorgada	per	una	institució	
independent	i	de	reconegut	prestigi	garanteixen	un	bon	comportament	ambiental.	Igualment,	les	
empreses que disposen de la certificació ISO 14001 i EMAS garanteixen una millora ambiental 



El sistema de gestió ambiental a l’edificació 77

continuada	en	els	seus	processos.	
Quan	el	mercat	no	disposi	de	materials	amb	etiqueta	ecològica,	cal	prioritzar	l’elecció	de	materials	
amb altres distintius i certificats de qualitat. 
En	tot	cas,	sempre	cal	considerar	la	utilització	de	materials	reciclats	o	de	bon	comportament	energètic	
o	ambiental.	
Per	tal	d’accedir	als	materials	amb	etiqueta	ecològica,	ens	podem	adreçar	a	diferents	fonts	que	
ens	donaran	aquesta	informació.	Així,	per	exemple,	la	web	del	Departament	de	Medi	Ambient	de	la	
Generalitat de Catalunya, 
www.gencat.es/mediamb.	També	la	web	del	Col·legi	d’Aparelladors	de	Barcelona,	on	es	pot	trobar	
una	àmplia	informació	sobre	els	materials	sostenibles	de	la	construcció,	www.sostenible.net.	

MATERIALS POTENCIALMENT TÒXICS I PERILLOSOS 
AMIANT	la	utilització	de	l’amiant	està	prohibida	
MATERIALS	RADIOACTIUS	parallamps	radioactius	(ara	ja	prohibits)	
PRODUCTES	PEL	TRACTAMENT	DE	LA	FUSTA	additius	
PLOM	pintures,	canonades	d’aigua,	cobertes	
FIBRES MINERALS, I LLANES DE VIDRE I DE ROCA 
COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS (COV) determinats plàstics i aïllants tèrmics 
ORGANOCLORATS	(CFC,	PCB)	determinats	transformadors,	condensadors	i	aires	condicionat	



El sistema de gestió ambiental a l’edificació

ASPECTE	MEDIOAMBIENTAL
(causa)

IMPACTE	AMBIENTAL
(efecte)

Ex.	Generació	de	residus	perillosos Ex.	Contaminació	de	sòls	per	vessament.

-	Generació	de	residus	perillosos	
-	Generació	de	residus	assimilables	a	urbans	
-	Generació	de	residus	inerts	
-	Generació	d’emissions	atmosfèriques	
-	Abocaments	a	la	xarxa	de	clavegueram	
-	Generació	de	soroll	
-	Consum	de	substàncies	i	/	o	productes	
perillosos	
-	Consum	de	matèria	primera	o	auxiliar	no	
perillosa	(per	exemple	paper)	
-	Consum	d’aigua	
-	Consum	d’energia	(per	exemple	electricitat)	
-	Fuites	i	vessaments	de	substàncies	perilloses	
(incloent	residus)	
-	Abocaments	accidentals	
-	Emissions	accidentals	a	l’atmosfera	
-	Avaria	de	qualsevol	índole	
-	Explosió

9. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES MEDIAMBIENTALS	
	
Els	aspectes	mediambientals	són	aquells	elements	de	les	activitats	que	poden	generar	un	impacte	
sobre el medi ambient, tant positiu com negatiu (Gracia Villar, 2003). Recorrent al model causa-efecte, 
un	aspecte	mediambiental	seria	la	causa	i	l’impacte	mediambiental	l’efecte

- Avaluació d’aspectes mediambientals.
	
Els	criteris	d’avaluació	que	es	poden	utilitzar	son	els	següents:	
•	Estar	sotmès	a	algun	requisit	legislatiu	de	caràcter	mediambiental.	
Els	aspectes	mediambientals	amb	un	major	impacte,	estan	legislats	i	han	de	controlar-sota	unes	
condicions	que	estableix	aquesta	legislació	
• Possibilitat de causar un dany greu al medi ambient.	
Alguns	aspectes	mediambientals	no	estan	sotmesos	a	cap	legislació	però,	tenen	o	poden	tenir	un	
impacte ambiental significatiu [ISO, 1996]. En altres casos, pot haver aspectes mediambientals que 
estiguin regulats legalment però que el dany que puguin causar al medi ambient sigui relativament 
poc	important.	
•	Afecció	de	la	imatge	pública.

L + D + P = Nivell de significació

L Estar	sotmès	a	un	requisit	legal	de	caràcter	mediambiental SI 4
1

D Possibilitat de causar un dany greu al medi ambient SI 4
1

P Afecció	de	la	imatge	pública SI 4
1

Un aspecte mediambiental es considera significatiu si el nivell de significació és igual o superior a 8
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Una vegada identificats i avaluats els aspectes mediambientals, es recullen en el registre Identificació 
i Avaluació d’Aspectes Mediambientals	(MEPR-01	/	1).

- Identificació i avaluació de aspectes ambientals

OBJECTIU.	
Descriure el sistema establert per identificar i avaluar els aspectes ambientals relacionats amb les 
activitats,	els	productes	i	els	serveis,	a	través	de	cada	un	dels	Processos,	que	l’empresa	pot	controlar	
o té influència, amb la finalitat de determinar aquells que tenen o puguin tenir efectes significatius 
sobre	l’entorn.

ABAST	
Aquest	procediment	contempla	totes	les	activitats,	productes	i	serveis	que	l’empresa.	realitza	en	la	
seva	zona	de	concessió,	a	través	dels	seus	processos,	tant	per	a	les	activitats	presents	i	passades,	
per	Condicions	d’Operació	Normal,	Anormal	i	d’Emergència.

DEFINICIONS	
Aspecte ambiental (AA):	Element	de	les	activitats,	productes	o	serveis	d’una	organització,	que	pot	
interactuar	amb	el	medi	ambient	(ISO	14001).	
	
Aspecte Ambiental Significatiu (AAS): Aspecte ambiental que qualifica com a significatiu d’acord 
amb	els	criteris	enunciats	en	aquest	procediment,	pel	fet	que	té	o	pot	tenir	un	impacte	ambiental	
significatiu.	
	
Condicions d’Operació Normal:	correspon	a	una	activitat,	subprocés	o	equip	operant	en	condicions	
de	règim	esperat.	
	
Condicions d’Operació Anormal:	correspon	a	una	activitat,	subprocés	o	equip	que	s’aparta	de	les	
condicions	de	règim	esperat.	
	
Condicions d’Operació en Emergència:	fet	fortuït	que	ocorre	de	manera	imprevista,	interrompent	el	
normal	funcionament	del	sistema	i	que	exigeix	una	ràpida	atenció	(condicions	d’alerta,	com	incendis,	
sismes,	vessaments,	trencaments	producte	d’accions	de	tercers	o	esgotament	de	material,	etc	.).	
	
Impacte ambiental: L’alteració	del	medi	ambient,	provocada	directament	o	indirectament	per	un	
projecte	o	activitat	en	un	àrea	determinada.	
	
Parts Interessades:	Individu	o	grup	involucrat	en,	o	afectat	per,	l’acompliment	ambiental	d’una	
organització	(ISO	14001).

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT	
Per a la identificació d’aspectes ambientals significatius, en cada procés, es tindrà en compte les 
etapes d’identificació i d’Avaluació. (Erias Rey, 2007)
	
-	Identificació dels aspectes ambientals.	
L’empresa identificarà els aspectes ambientals associats a cadascuna de les seves activitats, tenint 
presents que l’aspecte ambiental que no és identificat no es pot controlar.	
Cada	procés,	haurà	de	detectar	els	seus	aspectes	ambientals	a	partir,	entre	altres,	de	les	següents	
fonts	d’informació:
–	 Associació	d’activitats	que	realitza	l’empresa	amb	els	aspectes	ambientals	que	elles	generen	

- Inspeccions en terreny	
-	Requisits	legals	
-	Projectes	presentats	al	Sistema	d’Avaluació	d’Impacte	Ambiental	(SEIA)	
-	Activitats,	productes	i	serveis	nous,	analitzats	abans	de	la	posada	en	servei	
-	Auditories	(internes	o	externes)	
-	No	Conformitats	
-	Revisió	de	la	Gerència
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DESCRIPCIÓ

Activitat Activitat,	producte	o	servei	involucrat	amb	l’aspecte	ambiental

Aspecte	
Ambiental	
(exemples)

-	Generació	de	residus	
-	Runes	
-	Residus	domèstics	
-	Generació	de	sorolls	
-	Emissió	d’olors	
-	Generació	d’aerosols

Impacte	ambiental - danys al personal de l’empresa	
- danys a la Comunitat	
-	Contaminació	d’aigües	(estuari,	riu,	llac,	aigües	subterrànies	o	mar)
-	Contaminació	de	Sòl	
-	Contaminació	de	l’Aire	
-	Ús	de	Recursos	Naturals	
- danys a la flora o fauna	
- danys a la infraestructura o mitjà construït (propietat de tercers i de l’empresa)

Temps	de	
Ocurrència

Passat:	Activitats	efectuades	anteriorment	i	que	poden	o	tenen	conseqüències	
ambientals	actuals.	
Present:	Impactes	ocasionats	per	activitats,	productes	i	serveis	actualment	
realitzades	per	l’organització.	
Futur:	Impactes	Ambientals	derivats	de	futures	activitats,	productes	i	serveis	de	
l’organització.

Responsabilitat Directa:	Activitat,	producte	o	servei	que	és	directament	controlat	per	l’empresa	
Indirecta: Activitat, producte o servei que només pot ser influenciada o 
recomanada	per	l’empresa.

Tipus	d’Impacte Benèfic:	Millora	la	condició	del	medi	ambient	
Advers: Danya al medi ambient

Amplitud Geogràfica Puntual:	Afecta	només	al	recinte	o	àrea	d’estudi	sense	alterar	els	veïns	
Local:	Afecta	el	recinte	i	més	als	seus	veïns	
Regional: Afecta a una superficie molt extensa

Situació	
Operacional

Normal: Activitats pròpies del procés, que han estat planificades i són 
freqüents.	
Anormal:	Situació	que	ha	estat	prevista	i	que	és	una	desviació	típica	del	
procés,	com	ara:	errades	d’arrencada,	xarxes	o	col·lectors,	activació	de	
By-pass, operació de generadors, desviació en les dosificacions, i altres propis 
de	cada	procés.	
Emergències:	Situació	que	exigeix	la	interrupció	immediata	de	les	activitats	
dels	processos,	derivades	de	situacions	com:	vessaments	de	productes	
químics,	fuites	de	gas,	explosions	o	incendis,	inundacions,	vessaments	
d’aigües	servides	a	la	via	pública,	i	altres	propis	de	cada	procés	.
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CRITERI DESCRIPCIÓ VALOR

Probabilitat (P)

Freqüent:	Existeixen	antecedents	que	un	cas	similar	va	passar	ben	bé	
una	vegada	en	l’últim	mes	a	l’empresa.

Moderat:	Existeixen	antecedents	que	un	cas	similar	va	passar	ben	bé	
una	vegada	en	els	darrers	6	mesos	en	l’empresa.

Ocasional:	Existeixen	antecedents	que	un	cas	similar	va	passar	ben	bé	
una vegada en l’últim any a l’empresa.

Remot: Existeixen	antecedents	que	un	cas	similar	va	passar	ben	bé	una	
vegada	des	de	l’operació	de	les	instal	lacions	com	a	empresa.

Improbable:	No	es	tenen	antecedents	que	un	cas	similar	hagi	passat	en	
altres	empreses	similars.

CRITERI DESCRIPCIÓ VALOR

Severitat (S)

Molt greu	
-	Compliment de la legislació: No	complir	amb	la	legislació	ambiental	vigent	i	/	o	
no	complir	amb	la	política	ambiental	d’empresa.	
-	Magnitud de l’efecte: pot causar dany a la salut de les persones i / o pot causar 
afectacions	al	medi	natural.	
-	Escala de l’efecte: El dany és molt important o té un efecte regional.	
-	Reversibilitat de l’efecte:	No	és	reversible.	
-	Preocupació de terceres parts interessades:	Hi	ha	obligació	legal	d’informar	
l’autoritat	en	forma	sistemàtica	i	hi	ha	sancions	per	no	compliment.	
-	Impacte sobre l’opinió pública: Aparèixer,	per	efectes	negatius	al	medi	ambient,	
en	els	medis	de	comunicació	.
Greu	
-	Compliment de la legislació:	Existeix	legislació	aplicable,	però	no	hi	ha	
evidència	del	seu	compliment.	
-	Magnitud de l’efecte: No hi ha dany a la salut de les persones, però pot causar 
dany en els altres mitjans receptors.	
- Escala de l’efecte: El dany és important o té un efecte local.	
-	Reversibilitat de l’Impacte: Té una reversibilitat després de 3 anys.	
-	Preocupació de terceres parts interessades:	Hi	ha	obligació	legal	d’informar	
l’autoritat	en	forma	sistemàtica,	sense	probabilitat	de	sancions.	
-	Impacte sobre l’opinió pública
Mitjana	
-	Compliment de la legislació: Existeix	legislació	aplicable	i	es	compleix.	
- Magnitud de l’efecte: Ocasiona	només	molèstia	al	personal	d’empresa	i	/	o	
comunitat.	
-	Escala de l’efecte: El dany té una importància mitjana o té un efecte només 
sobre	els	veïns	immediats.	
-	Reversibilitat de l’Impacte: És reversible entre 1 i 3 anys.	
-	Preocupació de terceres parts interessades: Es	recomana	informar	a	l’autoritat.
Insignificant	
-	Compliment de la legislació:	No	existeix	legislació	aplicable.	
-	Magnitud de l’efecte:	L’efecte	no	és	perceptible	per	les	persones,	ni	causa	
danys als altres mitjans receptors.	
-	Escala de l’efecte: El dany és insignificant i/o té un efecte només a l’interior de 
les	instal	lacions	d’empresa.	
-	Reversibilitat de l’Impacte: El dany és reversible en forma immediata quan es 
suspèn	l’activitat.	
-	Preocupació de terceres parts interessades:	No	cal	informar	a	l’autoritat.
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- Índex Avaluació de Risc

A:	Crític,	s’han	d’implementar	mesures	immediates	per	reduir	el	risc	
B:	Molt	Alt,	s’han	de	realitzar	controls	o	altres	mesures	periòdiques	per	disminuir	el	risc	
C:	Alt,	és	recomanable	implementar	mesures	de	protecció	addicionals	
D:	Mitjà,	en	condicions	actuals	s’ha	d’avaluar	periòdicament	
E:	Moderat,	es	requereix	seguiment	per	veure	si	es	mantenen	els	controls	
F:	Baix,	amb	recomanacions	
G:	Baix,	sense	recomanacions	
H:	Sense	Conseqüència

Severitat (S)

Molt	greu Greu Mitjana Insignificant

Probabilitat (P)

Freqüent A B C D

Moderat B C D E

Ocasional C D E F

Remot D E F G

Improbable E F G H

CRITERI DESCRIPCIÓ VALOR

Control (C)

- �o controlat: Aspecte	ambiental,	amb	situacions	fora	de	control,	sense	
procediments,	i	sense	manteniment

- Parcialment controlat:	Aspecte	ambiental	controlat	parcialment,	
existència	de	situacions	anteriors	fora	de	control,	sense	procediments	
associats
- Controlat:	Aspecte	ambiental	controlat,	sense	antecedents	propis	o	
externs,	amb	personal	entrenat,	amb	procediments,	i	bon	sistema	de	
manteniment

MAGNITUD DEL RISC AMBIENTAL: I = (P + S + C)
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10.	PROGRAMA	DE	GESTIÓ	AMBIENTAL
	
Una vegada identificats i avaluats els aspectes mediambientals, s’està en condicions de definir un 
Programa	de	Gestió	Ambiental	en	el	qual	queden	plasmats	els	objectius,	metes	i	accions	que	s’han	de	
dur	a	terme	
L’elaboració	i	desenvolupament	d’un	o	més	programes	és	un	element	clau	per	a	la	implantació	
adequada	d’un	Sistema	de	Gestió	Ambiental.	A	cada	programa	ha	de	descriure	com	s’ha	previst	
assolir	els	objectius	plantejats.	El	programa	pot	subdividir	convenientment	per	tal	de	tractar	de	manera	
específica determinats elements de les operacions de l’organització, i ha d’incloure un diagnòstic 
ambiental	de	les	noves	activitats	[ISO,	1996].

TEMPS
objetiu	 responsable	

del	objetiu
meta	 responsable	

de	la	meta	
acció	 indicadors	 recursos	 data	

finalització
prevista	

data	
finalització 
real	

D’aquesta	estructura	es	poden	destacar	diversos	punts:	
•	Cada	objectiu	i	cada	meta	porten	associats	un	responsable	de	la	seva	realització	i	seguiment	(són	
les persones amb les quals se sol comptar per a la definició d’aquests, com ja s’ha esmentat amb 
anterioritat).	
• Es defineixen també els recursos humans i materials que són necessaris per a la realització de cada 
acció.	
• Es proposa una data de finalització per a les diferents accions del Programa.

11.	IMPLANTACIÓ	
Un cop realitzades les tasques definides en la fase de planificació, arriba el moment de posar en 
marxa	el	sistema	de	gestió	ambiental.	
Els	passos	dels	que	va	constar	aquesta	fase	són	els	següents:	
•	Distribució	de	la	documentació.	
•	Pla	de	formació.	
•	Seguiment.

DISTRIBUCIÓ	DE	LA	DOCUMENTACIÓ

Una	vegada	que	s’ha	elaborat	la	documentació	del	SGA,	el	primer	pas	en	el	procés	d’implantació	
és	procedir	a	la	seva	distribució.	A	causa	de	les	possibilitats	ofertes	per	Internet	tant	per	al	
personal	(facilitat	d’accés)	com	per	al	CoMA	(facilitat	per	a	l’actualització),	es	pot	elaborar	tota	la	
documentació,	tant	en	suport	físic	(paper),	com	en	edició	electrònica	(pàgina	web)	.	

A	cada	responsable	mediambiental	(per	exemple	Directors	de	Departament)	se	li	lliuren	dues	
carpetes	contingui	aquesta	documentació:	
-	Còpia	controlada	de	la	documentació	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental	que	li	afecta	el	Departament	
(procediments,	instruccions	tècniques,	etc)	i	una	còpia	del	Manual	del	SGA.	
-	Carpeta	per	arxivar	els	registres	que	es	vagin	generant.	
Per	evitar	la	impressió	indiscriminada	de	la	documentació,	i	per	tant	la	generació	de	còpies	no	
controlades,	s’estableix	un	sistema	d’accés	a	la	informació	dels	diferents	procediments	i	instruccions	
tècniques basat en oferir els diferents epígrafs de forma desglossada (objecte i abast, definicions , 
annexos,	etc),	en	lloc	d’oferir	tot	el	text	al	complet,	perquè	resulti	més	còmode	realitzar	la	consulta	a	
internet	d’imprimir	el	document.
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12.	PLA	DE	FORMACIÓ

La	formació	relativa	al	Sistema	de	Gestió	Ambiental	es	realitza	sota	dos	enfocaments	
diferents:	
a)	formació	bàsica	sobre	el	Sistema	de	Gestió	Ambiental,	que	es	va	impartir	en	la	fase	
d’implantació,	i	
b) formació específica en aspectes concrets

- Formació bàsica.
Per	aconseguir	la	implantació	del	SGA,	el	personal	ha	de	saber	en	què	consisteix	i	quin	serà	el	seu	
paper	dins	d’aquest.	Per	aquest	motiu,	al	començament	de	la	fase	d’implantació	és	necessari	posar	
en	marxa	un	Pla	de	Formació	especial.	
El	Pla	de	Formació,	elaborat	pel	CoMA	amb	la	col·laboració	dels	responsables	dels	departaments	/	
seccions,	pot	desenvolupar-se	mitjançant	tres	tipus	de	seminaris.	
•	Formació	adreçada	a	tot	el	personal.	L’èxit	d’aquestes	reunions	és	relatiu	ja	que	el	nombre	
d’assistents	en	relació	al	de	convocats	acostuma	ser	petit.	A	més,	resulta	difícil	realitzar	explicacions	
detallades	i	resoldre	dubtes.	
•	Formació	adreçada	als	responsables.	Aquest	model	tampoc	pot	assolir	un	èxit	major,	sempre	que	
la comunicació amb la resta del personal sigui fluïda.	
•	Formació	adreçada	a	petits	grups	de	persones	(per	exemple	grups	de	treball).	Sou	ser	la	modalitat	
més	éxitosa,	ja	que	permet	explicar	de	forma	més	detallada	el	paper	del	personal	dins	del	Sistema	
de	Gestió	Ambiental	i	les	activitats	que	ha	de	realitzar	en	el	seu	propi	àmbit	de	treball.

- Formació específica.	
El CoMA planifica anualment les activitats de formació (Pla de Formació) tenint en compte:	
-	Els	aspectes	mediambientals	relacionats	amb	cada	lloc	de	treball.	
En	el	cas	de	les	activitats	desenvolupades	en	un	lloc	de	treball	que	porten	associats	aspectes	
mediambientals significatius (càrrecs tècnics), s’inclouen activitats de formació específiques, si els 
aspectes ambientals no són significatius (ex. caps de negociat), s’elaboren activitats d’informació i 
sensibilització.
-	La	formació	del	personal	en	matèria	de	gestió	ambiental	(aquesta	informació	s’obté	mitjançant	la	
Fitxa	de	formació mediambiental de personal (MEPR-04	/	3).	
-	Els	resultats	de	les	enquestes	realitzades	(veure	punt	4.2.3)	
En	qualsevol	cas,	si	algun	membre	del	personal	de	l’empresa	detecta	la	necessitat	d’organitzar	
alguna activitat de formació sobre algun tema que no estigués recollit en la planificació anual, el pot 
demanar	al	CoMA	mitjançant	el	formulari	Sol·licitud de formació complementària (MEPR-04	/	2).	
El CoMA valora la conveniència o no de la seva realització i, en cas afirmatiu, procedeix a la seva 
organització.	
El	Pla	de	Formació	que	es	desenvolupa,	una	vegada	que	aquesta	implantat	el	Sistema	de	Gestió	
Ambiental,	s’encamina	en	la	línia	de	millorar	el	control	sobre	els	principals	aspectes	mediambientals,	
la	generació	de	residus	perillosos,	sorolls,	abocaments	etc,	i	també	de	sensibilitzar	sobre	la	
importància	de	la	protecció	del	medi	ambient.	
Totes	les	activitats	formatives	que	s’organitzen	s’inclouen	en	el	Registre	d’activitats de formació i 
sensibilització mediambiental	(MEPR-04	/	1).	
D’altra	banda,	com	ja	s’ha	apuntat	anteriorment,	cada	membre	de	la	plantilla	ha	d’omplir,	i	actualitzar	
quan	sigui	el	cas,	la	seva	Fitxa	de	formació mediambiental del personal (MEPR-04	/	3)	i	lliurar-la	al	
Responsable Mediambiental del Departament per al seu arxiu . En aquesta fitxa es recull la formació 
de partida i els coneixements específics en el camp mediambiental que posseïa.	
Totes	les	activitats	formatives	que	es	van	organitzar	es	van	incloure	en	el	Registre	d’activitats de 
formació i sensibilització mediambiental (MEPR-04	/	1).
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- Sensibilització ambiental.	

Un	aspecte	complementari	de	la	formació,	és	la	sensibilització	mediambiental.	Si	es	tenen	els	
coneixements	i,	a	més,	la	motivació	per	col·laborar	en	les	diferents	tasques	de	gestió	en	què	estiguin	
implicats,	l’èxit	en	la	implantació	i	el	funcionament	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental	està	assegurat.	
Ara bé, la posada en marxa de campanyes de sensibilització eficaços, requereix disposar d’informació 
sobre	inquietuds	mediambientals,	coneixements,	grau	de	preocupació,	etc,	de	la	població	a	la	qual	
va	dirigida.	Per	aquest	motiu,	per	obtenir	informació	pot	elaborar	una	enquesta,	estructurada	en	els	
següents	blocs:	
•	Mobilitat.	
•	Concepció	del	medi	ambient.	
•	Sensació	d’amenaces	ambientals	més	importants.	
•	Sensació	d’amenaces	ambientals	més	importants	a	l’empresa.	
•	Percepció	de	la	gestió	ambiental	realitzada	a	l’empresa.	
•	Anàlisi	en	la	participació.	
•	Actitud	cap	als	problemes	mediambientals.

-	Preparació	i	resposta	davant	emergències	(Requisit	4.4.7)	
L’empresa haurà d’haver identificat les situacions potencials d’emergència i els accidents potencials 
que	puguin	tenir	impactes	en	el	medi	ambient	i	com	respondre	davant	d’ells.	
Hi	ha	d’haver	previst	procediments	de	preparació	i	resposta	davant	de	cada	situació	i	aquests	hauran	
de ser revisats periòdicament i modificats si s’escau, en particular després que ocorri algun accident o 
es	produeixi	una	situació	d’emergència.	
Aquesta	condició	és	comú	en	ambdues	normes.

- Verificació	(Requisit	4.5)	
-	Seguiment	i	mesurament	(Requisit	4.5.1)	
El	sistema	exigeix			un	seguiment	i	un	mesurament	periòdica	d’aquelles	característiques	fonamentals	
de les operacions de l’empresa que puguin tenir un impacte significatiu en el medi ambient.	
L’objectiu	d’aquest	requisit	del	SGA	és	que	l’empresa	avaluï	com	està	gestionant	els	seus	aspectes	
ambientals significatius, com està evolucionant en relació als seus objectius i metes, i com està 
millorant	el	seu	comportament	ambiental.	
Cada	empresa	mesurarà	uns	paràmetres	diferents	que	dependran,	entre	altres	qüestions,	de:	
• Els seus aspectes ambientals i dels seus impactes ambientals significatius.	
•	Els	requisits	legals	ambientals	que	li	són	d’aplicació.	
•	Els	seus	objectius	i	metes.	
•	Els	requisits	ambientals	exigits	per	clients	i	el	mercat.	
•	Els	indicadors	ambientals	seleccionats	per	avaluar	un	determinat	impacte.	
•	La	informació	ambiental	que	subministra	(comunicació	interna	i	externa).	
S’han	de	registrar	els	resultats	d’aquestes	mesures.	
Aquesta	condició	és	comú	en	ambdues	normes.
	

13.	SEGUIMENT	
El	seguiment	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental	permet	controlar	el	seu	grau	d’implantació	i	
funcionament,	és	a	dir,	controlar	i	mesurar	quan	sigui	possible	de	forma	regular	les	activitats	que	
desenvolupa l’Organització que puguin tenir un impacte ambiental significatiu sobre el medi ambient.	
Per dur a terme aquest seguiment cal definir indicadors mediambientals que permetin quantificar 
l’evolució	en	el	temps	de	la	protecció	mediambiental	en	les	organitzacions,	així	com	una	avaluació	
comparativa	(benchmarking)	amb	els	d’altres	organitzacions	del	mateix	o	un	altre	sector.	Aquesta	
pràctica	permet	descobrir	punts	forts	i	febles,	i	establir	amb	una	major	perspectiva	quins	han	de	ser	
els	objectius	mediambientals	de	l’organització	[nota].	
Per	exemple,	si	es	requereix	controlar	els	resultats	de	les	activitats	realitzades	per	a	la	reducció	del	
consum d’aigua (per exemple Millora de les instal·lacions, campanyes de sensibilització, etc) un 
indicador	apropiat	seria	el	consum	per	càpita.	
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Per	fer	un	seguiment	es	controlaria	trimestralment	el	consum	per	càpita,	i	així,	al	comparar-lo	amb	
l’objectiu	establert	es	determinaria	si	s’estan	aconseguint	els	resultats	esperats.	
Com	que	alguns	elements	interessants	de	controlar,	com	el	funcionament	del	COMA,	no	solen	
comportar	cap	indicador	en	el	Programa	de	Gestió	Ambiental,	és	convenient	ampliar	aquests	
indicadors	amb	alguns	altres	que	facilitin	informació	útil	sobre	la	implantació	i	el	funcionament	del	
Sistema	de	Gestió	Ambiental	(per	exemple	el	nombre	de	reunions	del	COMA	per	controlar	el	correcte	
funcionament	del	mateix).	
Una	altra	activitat	que	és	interessant	controlar	causa	de	la	seva	importància,	és	l’ús	de	la	
documentació	(potser	un	dels	principals	problemes	que	es	troba	a	l’hora	de	la	implantació	d’un	SGA).	
Aquest	control	s’aconsegueix	mitjançant	l’ús	d’un	indicador,	que	en	aquest	cas	és	la	ràtio	nombre	de	
procediments	emprats	pel	personal	dividit	entre	el	nombre	de	procediments	que	hauria	d’emprar.	Si	
els	seus	resultats	no	són	els	esperats,	cal	introduir	un	objectiu	en	el	Programa	de	Gestió	Ambiental	
per	aconseguir	un	major	grau	d’implantació	de	la	documentació.
El	sistema	d’indicadors	es	revisa	amb	una	periodicitat	anual	per	establir	la	seva	idoneïtat	en	la	mesura	
de	l’evolució	del	comportament	mediambiental	mitjançant	el	plantejament	d’una	sèrie	de	qüestions:	
•	Poden	desenvolupar-se	o	utilitzar	nous	o	millorats	indicadors	mediambientals?	
• Pot incrementar la qualitat i la fiabilitat del recull de dades?	
• Permeten els indicadors que es quantifiquin els objectius mediambientals?	
• Reflecteixen de forma adequada els impactes mediambientals de l’organització?

4.2.5.2.	Avaluació	del	compliment	legal	(Requisit	4.5.2)	
L’empresa	ha	d’avaluar	de	manera	periòdica	el	compliment	de	tots	els	requisits	legals	ambientals	
que	li	són	d’aplicació	i	d’aquells	altres	requisits	que	també	hagi	de	complir	(compromisos	voluntaris,	
exigències	de	contractistes,	etc.).	Hi	haurà	establert	procediments	per	a	això	i	els	resultats	de	les	
comprovacions s’han d’incloure en un registre específic.	
Aquesta	condició	és	comú	en	ambdues	normes.

4.2.5.3.	No	conformitat,	acció	correctiva	i	acció	preventiva	(Requisit	4.5.3)	
Una	NO	CONFORMITAT	és	l’incompliment	d’un	requisit,	i	pot	ser	incomplir	un	procediment,	superar	
un	valor	límit	d’emissió	d’un	contaminant,	no	tenir	un	registre,	o	qualsevol	altre	incompliment	
relacionat	amb	el	SGA	o	amb	el	comportament	ambiental	de	l’organització.	
El	sistema	exigeix			establir	procediments	per	detectar,	comunicar	i	gestionar	correctament	les	
fallades	reals	o	potencials	del	sistema,	així	com	per	adoptar	les	mesures	preventives	o	correctores	
necessàries.	
Davant d’una no conformitat que hagués generat danys ambientals, l’empresa ha reparar, solucionar 
les	causes	que	el	van	originar	(acció	correctiva)	i	si	fos	possible	evitar	que	la	situació	es	torni	a	produir	
(acció	preventiva).	
Aquesta	condició	és	comuna	en	la	norma	UNE-EN	ISO	14001	i	el	Reglament	EMAS.

4.2.5.4.	Control	dels	registres	(4.5.4)	
Com	es	va	detallar	en	l’apartat	de	DOCUMENTACIÓ,	el	sistema	obliga	a	portar	una	sèrie	de	registres	
(requisits	legals,	formació,	comunicació	...).	A	més,	l’empresa	haurà	de	desenvolupar	un	o	diversos	
procediments	on	s’estableixin	les	qüestions	referides	a	l’emmagatzematge,	el	temps	de	retenció,	la	
protecció	i	la	disposició	dels	mateixos.	
Aquesta	condició	és	comuna	en	la	norma	UNE-EN	ISO	14001	i	el	Reglament	EMAS.

4.2.5.5.	Auditoria	interna	(Requisit	4.5.5)	
L’empresa	ha	de	realitzar	auditories	internes	per	comprovar	que	el	SGA	s’ha	implantat	i	funciona	
correctament	i	per	informar	a	la	direcció	de	l’empresa	dels	resultats	d’aquestes	auditories.	
Les	auditories	poden	ser:	
•	Internes.	Realitzades	per	personal	de	la	pròpia	empresa.	
•	Externes.	Realitzades	per	consultores	o	tècnics	externs.	
•	Mixtes.	Realitzades	per	personal	intern	i	extern.	
En	tot	cas,	s’ha	de	garantir	l’objectivitat	i	imparcialitat	del	personal	de	l’empresa	que	intervé	en	la	seva	
auditoria	interna.	
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Hi	ha	diversos	tipus	d’auditoria	en	funció	de:	
•	Els	objectius.	
•	L’abast	(temes,	activitats,	normes	de	comportament	ambiental	...).	
• L’organització, recursos, planificació i preparació de la mateixa.	
•	Les	formes	de	comunicació	dels	resultats.	
•	La	periodicitat.

Per	auditar	el	sistema	poden	realitzar-se	diverses	auditories.	Es	denomina	cicle	d’auditoria	al	període	
en	què	es	revisen	totes	les	activitats	d’un	centre	determinat.	Per	això,	l’empresa	haurà	elaborat	un	
programa	d’auditories	(en	el	qual	es	detalli	quantes	es	realitzaran,	terminis,	etc.)	I	un	procediment	en	
què	es	descrigui	com	es	realitzen.	
En	UNE-EN	ISO	140001,	la	freqüència	de	les	auditories	és	establerta	per	cada	organització,	encara	
que	normalment	hi	ha	una	anualment.	
Les	empreses	adherides	al	EMAS,	obligatòriament	i	amb	caràcter	anual,	hauran	de	realitzar	auditories	
sobre:	
•	El	comportament	ambiental	de	l’empresa.	
•	El	compliment	de	les	obligacions	jurídiques	aplicables	en	matèria	de	medi	ambient.	
Les	conclusions	de	l’auditoria	es	recullen	en	l’informe	d’auditoria,	en	el	qual	es	deixarà	constància	
de	les	no	conformitats	detectades	(basades	en	evidències	objectives	com	ara	registres,	informacions	
verificables, etc.) I les recomanacions de millora.	
A	partir	de	la	presentació	i	avaluació	dels	resultats	es	poden	prendre	tres	línies	d’actuació:	
•	Revisar	el	sistema.	
•	Informar	el	públic	i	a	les	parts	interessades.	
• Tramitar la certificació del sistema segons la norma o normes triades.

14.	AUDITORIES	MEDIAMBIENTALS
	
L’auditoria mediambiental és una eina que ens permet identificar i analitzar la bondat del grau de 
gestió	ambiental	que	ve	realitzant-se.	(Fernández	Díez,	2003)
Els	objectius	de	les	auditories	són:	
•	Determinar	el	grau	de	compliment	de	la	legislació	que	és	aplicable	així	com	de	les	normes	i	
procediments	adoptats.	
•	Analitzar	les	conseqüències	i	els	riscos	derivats	de	les	activitats	que	es	realitzen.	
• Identificar possibles buits en la política ambiental.	

El	procés	d’auditoria	es	desenvolupa	en	tres	fases:	
	 1.	preauditoria	
	 2.	Auditoria.	
	 3.	Postauditoría.

- Preauditoria.
	
En primer lloc es planifica com es realitzarà l’auditoria mediambiental.	
Les	etapes	que	es	cobreixen	en	aquesta	fase	són	les	següents:	
1)	Elecció	de	l’equip	auditor.	
2)	Elaboració	dels	qüestionaris.	
3) Planificació de l’auditoria.
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1) Elecció de l’equip auditor.

El	CoMA	designa	un	auditor	cap,	la	missió	principal	és	assegurar	que	l’auditoria	es	desenvolupa	i	
finalitza de forma correcta. Les seves responsabilitats i funcions són les següents:	
a)	Establir	els	criteris	i	abast	de	l’auditoria.	
b)	Obtenir	la	informació	necessària	per	complir	els	objectius	de	l’auditoria	(activitats,	ubicació,	
entorn,	etc).	
c)	Determinar	si	s’han	complert	els	requisits	per	a	una	auditoria	mediambiental.	
d)	Constituir	l’equip	auditor	en	funció	d’una	sèrie	de	criteris	com	són	el	seu	grau	de	coneixement	
sobre	les	activitats	que	es	realitzen	al	Centre,	coneixements	sobre	estàndards	relacionats	amb	
sistemes	de	gestió	
ambiental, certificacions, etc.	
e)	Preparar	el	Pla	d’Auditoria	d’acord	amb	el	CoMA	i	els	membres	de	l’equip	auditor.	
f)	Coordinar	la	preparació	dels	documents	de	treball	i	dels	procediments	detallats	i	informar	l’equip	
auditor.	
g)	Cercar	solució	als	problemes	que	poguessin	aparèixer	durant	l’auditoria.	
h)	Reconèixer	quan	algun	objectiu	de	l’auditoria	era	inabastable	i	explicar	les	raons	al	CoMA.	
i)	Representar	el	equip	auditor	davant	el	CoMA,	abans,	durant	i	després	de	l’auditoria.	
j)	Informar	sense	retard	al	CoMA	de	les	troballes	de	no	conformitats	crítiques	trobades	durant	
l’auditoria.	
k)	Informar	el	CoMA	sobre	l’auditoria	de	forma	clara	i	concloent	en	els	terminis	de	temps	convinguts	
en	el	Pla	de	l’Auditoria.	
l)	Formular	recomanacions	per	millorar	el	SGA.

-	Es	pot	crear	un	registre	dels	auditors	amb	les	seves	dades,	formació,	coneixements,	etc,	mitjançant	
la formalització de la Fitxa de qualificació d’auditors (MEPR-16 / 1) que s’actualitza anualment, 
abans	del	començament	de	l’auditoria.



El sistema de gestió ambiental a l’edificació 89

2) Elaboració dels qüestionaris.

Sobre la base dels requisits del Sistema de Gestió Ambiental definit, s’ha s’elaboren uns	
qüestionaris	per	avaluar	el	grau	de	compliment	de	les	diferents	activitats	desenvolupades	(recollits	
en	el	FCPR-16).	S’han	de	tenir	en	compte	també	els	requisits	de	la	norma	ISO	14001	i	del	
Reglament EMAS perquè el SGA pugui ser certificable, encara que no sigui una prioritat.	
L’estructura	dels	qüestionaris	és	la	següent:	
•	política	ambiental.	
• Planificació.	
-	Aspectes	mediambientals.	
-	Requisits	legals	i	altres	requisits.	
- Objectius i fites mediambientals.	
-	Programa	de	Gestió	Ambiental.	
•	Implantació	i	funcionament.	
-	Estructura	i	responsabilitats.	
-	Formació,	sensibilització	i	competència	professional.	
-	Comunicació.	
-	Documentació	del	SGA.	
-	Control	operacional.	
-	Control	de	proveïdors	i	subcontractistes.	
-	Plans	d’emergència	i	capacitat	de	resposta.	
•	Comprovació	i	acció	correctora	
-	Seguiment	i	mesurament.	
-	No	conformitat,	acció	correctiva	i	acció	preventiva.	
-	Registres.	
-	Auditoria	del	SGA.	
•	Revisió	
D’aquesta	manera	poden	comprovar	tots	els	elements	del	Sistema	de	Gestió	Ambiental	que	s’ha	
dissenyat i si funciona de forma correcta.

3) Planificació de l’auditoria.

Un cop escollit l’equip auditor i elaborats els qüestionaris, es procedeix a realitzar la planificació de 
l’auditoria.	
En primer lloc, l’auditor cap i el COMA dissenyen un Pla d’auditoria (MEPR-16 / 2), el qual recull tota 
la	informació	referent	als	següents	punts:	
•	Objectius,	abast	i	criteris	d’auditoria.	
• Identificació d’unitats funcionals i organitzatives del organització.	
• Identificació de les funcions i / o de les persones dins del Centre auditat amb responsabilitats 
directes i significatives relatives al SGA.	
• Identificació dels elements del SGA de l’auditat d’absoluta prioritat.	
• Identificació dels documents de referència.	
•	Durada	prevista	de	les	principals	activitats	de	l’auditoria.	
•	Dates	i	llocs	on	s’ha	de	fer	l’auditoria.	
•	Identitat	dels	membres	de	l’equip	auditor.	
•	Calendari	de	les	reunions	a	mantenir	amb	el	COMA.	
•	Format	i	contingut	de	l’informe	d’auditoria,	la	data	d’emissió	prevista	i	la	seva	llista	de	distribució.	
També	s’envia	una	convocatòria	als	diferents	Responsables	Mediambientals	de	l’empresa,	
Departament	/	Àrea	/	Secció	i	de	les	activitats	que	es	va	a	auditar.
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- Auditoria.
	
Durant el desenvolupament de l’auditoria, l’equip auditor està acompanyat en tot moment per un 
representant	de	l’àrea	auditada.	Els	mètodes	de	recopilació	de	la	informació	per	part	dels	auditors	són	
principalment	els	següents:	
•	Entrevistes.	
•	Examen	de	documentació.	
•	Observació	d’activitats.	
	
A	la	llista	de	comprovació	del	SGA,	es	van	anotar	els	elements,	activitats,	etc.,	Que	no	compleixen	
amb els requisits especificats en el Sistema de Gestió Ambiental (ex. la desviació respecte al recollit 
en els procediments, l’incompliment del que planificat, el no cobrir un objectiu o meta, etc). A més, 
s’inclou	qualsevol	altra	informació	que	s’estimava	d’interès	(casella	d’observacions).

- Postauditoría.
	
Un	cop	s’ha	recopilat	tota	la	informació,	i	abans	de	redactar	l’informe,	es	manté	una	reunió	de	l’equip	
auditor	amb	el	COMA	en	què	s’avancen	els	resultats	de	l’auditoria.	
L’informe	d’auditoria,	preparat	sota	la	direcció	de	l’auditor	cap	(que	ho	va	datar	i	signar)	conté	la	
següent	informació:	
1) Identificació de l’organització auditada i del client.	
2)	Objectes	acordats	i	abast	de	l’auditoria.	
3)	Criteris	acordats	en	relació	als	quals	s’ha	realitzat	l’auditoria.	
4)	Període	cobert	per	l’auditoria	i	data	(es)	en	què	s’ha	realitzat.	
5) Identificació dels membres de l’equip auditor.	
6) Identificació dels representants del auditat que ha participat en l’auditoria.	
7) Declaració sobre la naturalesa confidencial dels continguts.	
8)	Llista	de	distribució	de	l’informe	de	l’auditoria.	
9) Resum del procés de l’auditoria, incloent les dificultats trobades.	
10)	Conclusions	de	l’auditoria.

Una	còpia	de	l’informe	s’envia	a	la	direcció	qui,	com	a	Responsable	Mediambiental	del	Centre,	
s’encarrega	de	donar-li	l’oportuna	difusió.	
Les deficiències detectades i contingudes en l’informe d’auditoria es van analitzar juntament amb 
els	diferents	responsables	per	determinar	la	importància	de	les	mateixes.	El	COMA	s’encarrega	de	
definir les accions per corregir les deficiències detectades. D’aquesta manera els responsables de les 
activitats afectades per les deficiències poden col·laborar en la definició de les accions necessàries 
per	al	tancament	de	les	no	conformitats.

- Revisió per la direcció	(Requisit	4.6)	
La direcció de l’empresa, a intervals planificats, ha de revisar el SGA per assegurar-se la seva 
adequació i eficàcia i per modificar-lo si fos necessari.	
Per	a	això	haurà	recopilat	la	informació	rellevant,	la	qual	es	pot	derivar	de:	
•	Els	informes	d’auditoria.	
•	Les	avaluacions	del	compliment	legal	i	altres	requisits.	
•	Les	comunicacions	de	les	parts	interessades	externes.	
•	El	grau	de	compliment	dels	objectius	i	metes.	
•	L’estat	de	les	accions	correctives	i	preventives.	
	
Una	vegada	que	la	direcció	té	la	informació,	ha	de	estudiar-la	i	avaluar-la,	per	posteriorment	prendre	
decisions	per	tal	de	millorar	el	sistema.	
La	revisió	del	sistema	s’ha	de	registrar,	documentant	la	informació	que	s’ha	analitzat	i	les	decisions	
que	s’han	adoptat.
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15. REVISIÓ	
Una	vegada	que	s’ha	posat	en	marxa	el	Sistema	de	Gestió	Ambiental,	cal	procedir	a	realitzar	la	
revisió	d’aquest.	Aquesta	revisió	es	realitza	des	de	dues	perspectives	diferents.	
La	primera,	consisteix	a	revisar	que	tot	s’estava	fent	de	conformitat	amb	el	que	estableix	la	
documentació	del	Sistema.	És	a	dir,	es	realitza	una	auditoria	mediambiental.	
La	segona,	té	com	a	objectius:	avaluar	el	grau	de	compliment	del	Programa	de	Gestió	Ambiental	i	
elaborar el de l’any següent, modificar el contingut de la política ambiental (si s’escau) i revisar els 
aspectes mediambientals identificats. És el que s’ha anomenat Revisió pel Comitè Mediambiental.

Revisió	per	el	CoMA	
El	CoMA	anualment	realitza	una	revisió	del	SGA	per	comprovar	el	compliment	dels	requisits	
establerts i avaluar el seu grau d’eficàcia pel que fa al compliment dels objectius marcats en la 
política	ambiental.	
Els	temes	que	habitualment	s’aborden	en	aquestes	revisions	són	els	següents:	
• Validesa de la Política Ambiental, després de la qual, si s’estimava oportú es realitzen les 
modificacions en el seu contingut que el CoMA que s’acorden.	
•	Decidir	sobre	la	necessitat	de	l’actualització	dels	aspectes	mediambientals.	
•	Analitzar	el	grau	de	compliment	del	Programa	de	Gestió	Ambiental	i	de	la	consecució	d’objectius	i	
metes.	
•	Elaboració	dels	objectius	i	les	seves	metes	corresponents.	
El	responsable	Mediambiental	de	Centre	elabora	per	a	la	Revisió	l’anomenada	Declaració	
Mediambiental.	Es	tracta	d’una	publicació	l’objectiu	de	facilitar	a	l’organització	així	com	a	
qualsevol	altra	part	interessada	informació	mediambiental	respecte	de	l’impacte	i	el	comportament	
mediambiental

Aquesta	declaració	recull	la	següent	informació:	
•	Resum	de	les	activitats	de	l’empresa.	
•	La	política	ambiental	i	una	breu	descripció	del	sistema	de	gestió	ambiental.	
• Una descripció de tots els aspectes mediambientals significatius que tinguin com a conseqüència 
impactes mediambientals significatius.	
•	Una	descripció	dels	objectius	i	metes	mediambientals	vinculats	als	aspectes	i	impactes	
mediambientals significatius.	
•	Un	resum	de	la	informació	disponible	sobre	el	grau	de	compliment	dels	seus	objectius	i	metes	
relacionats amb impactes mediambientals significatius (incloent resultats de mesuraments, residus 
generats,	etc).

- Certificació de sistemes EMAS i UNE-EN ISO 14001
	
Una	vegada	que	l’empresa	ha	implantat	el	SGA	i	aquest	porti	cert	temps	funcionant,	de	manera	que	
hi	hagi	registres	i	informació	sobre	el	seu	funcionament,	l’empresa	pot	CERTIFICAR	seu	sistema.	La	
certificació sol utilitzar per les empreses com a exponent de la seva preocupació i del seu compromís 
amb	la	protecció	ambiental.	
La certificació del sistema de gestió ambiental la realitza una entitat acreditada, independent de 
l’empresa per testificar que el sistema compleix tots els requisits exigits per la norma. No es avalen 
els	continguts,	sinó	el	funcionament	i	característiques	del	sistema.	Tant	UNE-EN	ISO	14001	com	
el	Reglament	EMAS	s’estableixen	els	procediments	i	les	condicions	que	han	de	complir	les	entitats	
responsables de la certificació i registre.	
La norma UNE-EN ISO 14001 obliga l’empresa a sotmetre a una auditoria de certificació realitzada 
per un organisme acreditat, registrant-se una vegada superada. Cada tres anys s’haurà de renovar el 
seu	registre,	sotmetent-de	nou	a	una	auditoria	externa.	
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En	el	Reglament	EMAS	hi	ha	un	doble	control:	
1r Un organisme acreditat verifica l’auditoria i valida la declaració mediambiental realitzada per 
l’empresa.	
2n	Per	inscriure	en	el	registre	EMAS,	l’empresa	presenta	davant	l’òrgan	competent	de	la	CA	la	
declaració ambiental validada, el certificat de verificació del sistema i una breu descripció del sistema 
de	gestió	ambiental	implantat.	Així	mateix,	haurà	de	completar	un	formulari	i	abonar	les	taxes	de	
registre.	
Si	l’organisme	autonòmic	jutja	correctes	les	proves,	emetrà	una	resolució	en	la	qual	procedeix	a	donar	
d’alta	a	l’organització	en	el	Registre	EMAS	de	la	comunitat	autònoma	i	comunica	aquesta	informació	
i	les	dades	pertinents	per	a	la	seva	remissió	a	la	Comissió	Europea	per	a	la	seva	inscripció	en	el	
Registre	EMAS	europeu.	A	cada	empresa	se	li	assigna	un	número	de	registre.	
Per	mantenir-se	en	el	Registre	EMAS,	l’empresa	ha	de	presentar	una	declaració	ambiental	
actualitzada anualment. Cada tres anys s’haurà de renovar la seva inscripció en el registre, per a 
això ha d’haver verificat el seu sistema i el seu programa d’auditoria i presentar una nova declaració 
ambiental	validada.

Nombre	d’empreses	amb	sistemes	voluntaris	per	a	la	protecció	ambiental

Sistema	 2004 2005 2006 2007 2008

Etiqueta	ecològica	 8 7 11 17 37

Distintiu	de	garantia	de	qualitat	ambiental	

Productes 808	 848 	1.100	 1.144	 1.304	

Serveis 131	 147 165	 188 220	

Ecoauditoria	i	gestió	ambiental	EMAS 147 	159	 190 206	 232

font: Dades del medi ambient a Catalunya 2009 Departament de Medi Ambient i Habitatge

EMAS	por	tipo	de	empresa	 Europa España

gran	empresa	 29,1% 13,88%

microempresa	 18,97	 17,98

Pyme 61,02	 68,14

EMAS	empreses	construcció 7,08%  5,56% 

font:	EUROSTAT,	2010

Empresas	industriales	adheridas	al	sistema	EMAS

2005 2010

Catalunya 83 117

España 180 402

font:	OSE	2010	Observatorio	de	la	Sostenibilidad	en	España	
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16.	SGA	NORMALITZAT

- La normalització en la gestió ambiental (UNE-EN ISO 14001 i Reglament EMAS) 
 
Les	normes	tenen	caràcter	voluntari,	a	diferència	de	les	disposicions	legislatives,	que	són	d’obligat	
compliment.	
	
En	el	procés	d’elaboració	i	aprovació	de	les	mateixes	participen	totes	les	parts	implicades	en	cada	cas	
(fabricants,	Administració,	sindicats,	consumidors,	laboratoris,	etc.).	Aquest	procés	està	gestionat	pels	
anomenats organismes de normalització (AENOR a Espanya).	
	
La	normalització	busca	homogeneïtzar	i	articular	nombrosos	aspectes	de	la	producció	de	béns	i	
serveis,	per	tal	d’incorporar	criteris	de	qualitat,	de	seguretat	o	de	protecció	ambiental.	
	
En	l’actualitat	coexisteixen	normes	que	operen	en	diferents	àmbits:	
• Normes l’àmbit exclusiu és l’Estat espanyol, anomenades normes UNE.	
•	Normes	l’àmbit	és	la	Unió	Europea,	denominades	normes	EN.	
•	Normes	l’àmbit	és	internacional,	anomenades	normes	ISO.	
Quan	una	norma	és	reconeguda	en	aquests	tres	àmbits	apareixeran	les	tres	denominacions,	a	més	
del	número	de	la	norma	i	el	seu	nom:	UNE-EN	ISO	14001:2004	
	
L’existència	d’una	norma	sol	comportar	el	desenvolupament	d’altres	per	regular	la	seva	interpretació	i	
la	seva	aplicació,	constituint	«famílies».	
	
D’entre	els	dos	grans	tipus	de	sistemes	de	gestió	ambiental,	ISO	14001	i	EMAS,	els	sistemes	
certificats segons aquest últim són, a priori, una garantia de que l’empresa assumeix reptes i 
pretensions	de	millora	del	seu	comportament	ambiental.	
	
L’última	reforma	del	Reglament	EMAS	escomesa	per	la	Unió	Europea	té	el	propòsit	d’incrementar	
substancialment	el	nombre	d’empreses	que	s’adhereixin	a	aquesta	eina	europea	i	equiparar	en	
nombre	a	les	que	opten	per	la	norma	internacional	ISO	14001.	Si	és	així,	una	part	important	del	teixit	
productiu	de	la	Unió	Europea	hauria	assumit	els	compromisos	i	objectius	que	EMAS	propugna,	entre	
altres,	la	millora	constant	del	comportament	ambiental	de	les	empreses,	la	difusió	pública	d’informació	
sobre	aquest	comportament,	la	implicació	activa	dels	treballadors,	la	seva	adequada	formació	
sobre	les	qüestions	ambientals	dels	seus	centres	de	treball	i	el	diàleg	obert	amb	el	públic	i	les	parts	
interessades.
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17.	NORMA	ISO	14001
	
Aquesta norma internacional especifica els requisits perquè un sistema de gestió ambiental capaciti 
a	una	organització	per	formular	una	política	i	uns	objectius,	tenint	en	compte	els	requisits	legals	i	la	
informació sobre els impactes mediambientals significatius.	
S’aplica	a	aquells	aspectes	mediambientals	que	l’organització	pot	controlar	i	sobre	els	quals	pot	
esperar que tingui influència.	
La norma ISO 14001 especifica tots els requisits necessaris d’un sistema de gestió ambiental, que si 
es	mantenen	adequadament,	milloraran	l’actuació	mediambiental	reduint	els	impactes	generats	per	
les	activitats.	En	cap	cas	aquesta	norma	prescriu	requisits	d’actuació	mediambiental,	ni	declara	les	
quantitats	màximes	d’emissions	de	gasos	a	l’atmosfera,	o	les	concentracions	dels	productes	químics	
en	els	abocaments	que	es	realitzin	[nota].	
El seu disseny s’ha realitzat perquè pugui aplicar-se a organitzacions de qualsevol índole i sense cap 
limitació	(grandària,	activitat,	etc).	L’èxit	del	sistema	depèn	del	compromís	de	tots	els	nivells	i	funcions,	
especialment	de	l’alta	direcció.	
Per	a	la	posada	en	marxa	d’un	Sistema	de	Gestió	Ambiental	d’acord	amb	la	norma	ISO	14001,	ha	de	
seguir un procés que consta de les etapes que de forma esquemàtica apareixen recollides al grafic

MILLORA CONTINUA

Política Mediambiental

Planificació

Implantació i 
Funcionament

Comprovació i 
Acció correctora

Revisió per Direcció

SGA	segons	norma	ISO	14001
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18.	REGLAMENT	EMAS
	
El	Sistema	Comunitari	de	Gestió	i	Auditoria	Mediambientals	(Reglament	EMAS),	que	permet	la	
participació	amb	caràcter	voluntari	de	tot	tipus	d’organitzacions,	s’estableix	per	a	l’avaluació	i	millora	
del	comportament	mediambiental	de	les	organitzacions	i	la	difusió	de	la	informació	pertinent	al	
públic	i	altres	parts	interessades.	
L’objectiu	del	Reglament	EMAS	és	promoure	millores	contínues	del	comportament	mediambiental	de	
les	organitzacions	mitjançant:	
-	L’establiment	de	Sistemes	de	Gestió	Ambiental	i	la	seva	posterior	avaluació.	
-	La	difusió	d’informació	sobre	el	comportament	mediambiental	i	el	diàleg	obert	amb	el	públic	i	les	
parts	interessades.	
-	La	implicació	activa	del	personal.	
Per	a	la	seva	aplicació	han	de	tractar-se	una	sèrie	d’aspectes	fonamentals:	
•	Respecte	de	la	legislació.	Deuen	conèixer	la	legislació	vigent	aplicable,	complir-la	i	tenir	mecanismes	
per conèixer possibles modificacions.	
•	Comportament	mediambiental.	Han	de	tenir	els	procediments	adequats	que	tractin	elcomportamiento	
mediambiental	en	relació	als	aspectes	mediambientals.	
• Comunicació i relacions externes. Han de mantenir una comunicació fluida amb les parts externes 
pel	que	fa	a	l’impacte	mediambiental	de	les	seves	activitats.	
•	Implicació	dels	treballadors.	Els	treballadors	participaran	en	el	procés	de	millora	contínua.	
El procés d’implantació consta de les etapes que de forma esquemàtica s’agrupen al grafic.

MILLORA CONTINUA

Política Mediambiental

Programa   
Mediambiental

Implantació del 
Sistema de Gestió 

Ambiental

Auditoria 
Mediambiental

Declaració 
Mediambiental

Anàlisi 
Mediambiental 

Inicial

Verificació

SGA	segons	reglament	EMAS
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19. COMPARATIVA DELS MODELS ISO 14001 I EMAS
	
Tot	i	presentar	una	certa	compatibilitat	i	similitud	en	alguns	aspectes,	la	norma	ISO	14001	i	el	
Reglament	EMAS	posseeixen	múltiples	diferències:	
Àmbit d’aplicació. ISO	14001	és	una	norma	publicada	per	l’Organització	Internacional	de	
Normalització	(ISO)	que	pot	aplicar-se	a	nivell	internacional,	mentre	que	EMAS	és	una	regulació	del	
Consell de la Unió Europea només oberta a la participació d’organitzacions pertanyents als estats 
membres	de	la	Unió	
Europea.	
Disponibilitat pública.	En	el	Reglament	EMAS	es	concedeix	especial	importància	a	la	difusió	de	la	
informació	de	caràcter	mediambiental	al	públic.	
Requereix	que	la	política,	el	programa	mediambiental,	el	Sistema	de	Gestió	Ambiental	i	els	detalls	del	
funcionament	de	l’organització	estiguin	a	disposició	del	públic.	Per	a	la	norma	ISO	14001	només	cal	
que	la	política	mediambiental	estigui	disponible	públicament.	
Anàlisi mediambiental. El Reglament EMAS requereix específicament la realització d’una anàlisi 
mediambiental	inicial	de	les	seves	activitats,	productes	i	serveis	abans	d’implantar	el	sistema	de	
gestió	ambiental,	mentre	que	la	norma	ISO	14001	només	suggereix	la	conveniència	de	la	realització	
d’aquesta	pràctica	per	
desenvolupar	un	sistema	de	gestió	ambiental.	
Política mediambiental.	En	el	Reglament	EMAS	la	política	mediambiental	ha	de	recollir	la	reducció	
de	l’impacte	ambiental	de	l’activitat	productiva,	a	nivells	que	no	superin	els	corresponents	a	una	
aplicació	econòmicament	viable	de	la	millor	tecnologia	disponible	(BAT).	La	norma	ISO	14001	no	
contempla	això,	quedant	només	implícitament	en	alguns	requisits.	
Compliment de la legislació.	La	norma	ISO	14001	es	limita	a	exigir	el	compromís	de	complir	amb	
la normativa legal com a requisit per certificar el sistema de gestió ambiental d’una organització. No 
obstant	això,	el	Reglament	EMAS	va	més	enllà	del	mer	compromís,	i	exigeix			el	compliment	de	la	
normativa	mediambiental.	
Control	de	proveïdors.	El	Reglament	EMAS	s’estableix	un	procediment	de	control	operatiu	per	garantir	
que	els	proveïdors	i	subcontractistes	s’ajusten	als	requisits	de	la	política	mediambiental.	En	la	norma	
ISO	14001,	dins	el	requisit	anomenat	control	operacional	(4.4.6)	es	recull	que	n’hi	haurà	prou	amb	
comunicar	els	procediments	i	requisits	aplicable	als	proveïdors	i	subcontractistes.	
Auditories mediambientals.	El	Reglament	EMAS	estableix	que	l’auditoria	d’un	sistema	de	gestió	i	de	
l’actuació mediambiental s’ha de fer, o completar el cicle d’auditoria, almenys cada tres anys, mentre 
que a la ISO 14001 no s’especifica la freqüència de les auditories.	
Declaració mediambiental. En la norma ISO 14001 no es recull la figura de la declaració 
mediambiental com a requisit per a la certificació del sistema de gestió ambiental. No obstant això, el 
Reglament	EMAS	requereix	la	preparació	d’una	declaració	mediambiental,	perquè	estigui	disponible	
públicament, i els continguts hagin estat validats per un verificador extern autoritzat.	
Organismes certificadors / verificadors. En la norma ISO 14001 el procés de certificació haurà de 
ser realitzat per organismes de certificació acreditats. En el cas de l’EMAS el procés que es realitza 
anomenat verificació, és dut a terme per verificadors mediambientals acreditats.	
Un	altre	dels	punts	que	ens	aporta	un	element	molt	interessant	de	comparació,	són	els	passos	
necessaris	per	a	la	implantació	del	sistema	de	gestió	ambiental	conforme	la	norma	ISO	14001	i	el	
Reglament	EMAS.	A	la	següent	taula	es	recull	una	comparativa	de	les	fases	d’implantació,	destacant	
els	possibles	paral.lelismes	i	diferències	entre	ambdós	esquemes	de	normalització.
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EMAS ISO 14001
POLÍTICA
MEDIAMBIENTAL

Amb	l’aparició	del	nou	Reglament	EMAS,	els	requisits	pel	que	fa	a	
la política mediambiental s’han unificat, adoptant EMAS els recollits 
en	la	secció	4	de	la	norma	ISO	14001.
Només	canvien	alguns	matisos	pel	que	fa	al	contingut	de	la	política	
mediambiental.

POLÍTICA
MEDIAMBIENTAL

AVALUACIÓ
MEDIAMBIENTAL
INICIAL	

Requereix específicament la 
realització	d’una	anàlisi
mediambiental	inicial	de	les	
activitats,	productes	i
serveis	de	l’organització.	
L’objectiu	és	analitzar
tots	els	aspectes	mediambientals	
de	la
organització	com	a	base	per	a	
l’establiment	del
sistema	de	gestió	ambiental.

És	convenient	la	realització	d’una	
revisió	ambiental	inicial,	per	
identificar els impactes i aspectes 
mediambientals significatius.
En	aquesta	fase	s’inclou,	a	
més	del	diagnòstic	ambiental,	
la identificació dels aspectes 
mediambientals,	requisits	legals,	
establiment	d’objectius	i	metes	
i,	un	cop	que	hem	realitzat	tots	
aquests	passos,	la	confecció	
del	Programa	de	Gestió	
Mediambiental,	amb	contingut	
molt	similar	al
del	Reglament	EMAS.

PLANIFICACIÓ

PROGRAMA	
MEDIOAMBIENTAL	

En el Programa s’han de fixar 
objectius, especificant
els	mitjans	i	la	implicació	en	els	
diferents	nivells	de	la
organització	per	a	la	seva	
consecució.	També	s’han
d’incloure	terminis	per	aplicar	les	
activitats	necessàries.

SISTEMA	DE
GESTIÓ
AMBIENTAL

El	Sistema	de	gestió	ambiental	ISO	14001	ha	passat,	amb	el	nou	
Reglament, a ser un element d’EMAS, fins al punt que en l’Annex I 
s’inclouen	els	requisits	de	la	Norma	EN	ISO	14001:1996

IMPLANTACIÓ	I
FUNCIONAMENT

AUDITORIA
MEDIAMBIENTAL

Es	tracta	d’una	avaluació	
sistemàtica,	documentada	i	
periòdica	del	funcionament	del	
Sistema	de	gestió	ambiental.	El	
cicle	d’auditoria	no	serà	superior	
a 3 anys.

Inclou	els	següents	requisits:
-	Seguiment	i	mesurament.
-	No	conformitat,	acció	correctora	
i	acció	preventiva.
-	Registres.
-	Auditories	del	sistema	de	gestió	
ambiental.
Pel	que	fa	a	les	auditories,	no	hi	
ha	una	periodicitat	establerta.

COMPROVACIÓ I ACCIÓ 
CORRECTORA

DECLARACIÓ
MEDIAMBIENTAL

És un requisit específic d’EMAS. 
La	seva	missió	és	facilitar	a	les	
parts	interessades	externes	
informació	mediambiental
respecte	a	l’impacte	i	el	
comportament	mediambiental	de	
l’organització.

La	direcció	de	l’organització	ha	
de	revisar	el	sistema	de	gestió	
ambiental,	amb	una	periodicitat	
definida (normalment un cop 
l’any). L’abast de la revisió ha 
de	ser	complet	i	ha	de	perseguir	
realitzar les modificacions 
pertinents

REVISIÓ PER LA 
DIRECCIÓ

VERIFICACIÓ La	Declaració	mediambiental	
ha de ser verificada. per 
verificadors mediambientals 
acreditats	que	hauran	d’actuar	
de	forma	independent.

Un organisme certificador 
autoritzat ha de certificar que 
el	sistema	de	gestió	ambiental	
està	implantat	i	funcionant	
correctament.

CERTIFICACIÓ

logotip	EMAS Un cop passada la verificació 
amb	èxit	pot	emprar	el	logotip	
EMAS.

Un cop certificada l’empresa 
segons	la	norma	ISO	14001,	pot	
començar	a	utilitzar	el	logotip	
corresponent.

Logotip	registre	empresa
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- Diferències entre norma UNE-EN ISO 14001 i EMAS
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ISO	14001 EMAS	
Àmbit	internacional		 Àmbit	Unió	Europea	
Norma	tècnica	 Reglamento	europeu	
Compromís	de	compliment	de	la	normativa	
ambiental	 Compliment	previ	de	la	normativa	ambiental	

Anàlisi	mediambiental	inicial	voluntari	 Anàlisi	mediambiental	inicial	obligatori	
Anàlisi	mediambiental	inicial	no	auditable	 Anàlisi mediambiental inicial verificable 

No	menciona	els	aspectes	ambientals	indirectes	 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals 
indirectes		

No	menciona	la	participació	de	los	treballadors Participació activa dels treballadors en el  disseny 
i	manteniment	del	sistema	de	gestión	ambiental	

La	publicació	de	la	informació	ambiental	es	
decisió	de	la	direcció	

Publicació	obligatòria	de	la	informació	ambiental.	
Posar	a	disposició	del	públic	la	declaració	
ambiental	

La	comprovació	del	compliment	dels	requisits	es	
la	auditoria	

La	comprovació	del	compliment	dels	requisits	es	
la verificació 

El control de certificació es realitza per mitjà d’un 
organisme de certificació 

Doble control, del organisme certificador i del 
òrgan	competent	encarregat	de	la	inscripció	en	el	
Registre	del	EMAS.	

	 	 	
El	Reglament	EMAS	detalla	un	ventall	de	possibles	iniciatives,	a	diferents	nivells,
	
•	Formulació	de	les	polítiques	mediambientals.	
•	Avaluació	mediambiental	inicial	i	anàlisi	d’avanços,	recollida	i	comprovació	de	la	informació.	
•	Establiment	del	sistema	de	gestió	mediambiental.	
•	Comitès	mediambientals	per	obtenir	informació	i	garantir	la	comunicació	entre	la	direcció,	els	
representants	dels	treballadors	i	els	treballadors.	
•	Grups	de	treball	conjunts	en	relació	amb	els	programes	d’acció	i	les	auditories.	
•	Elaboració	de	declaracions	mediambientals.	
•	Suggeriments,	mitjançant	la	creació	de	bústies	de	suggeriments.	
•	Incentius,	quan	les	mesures	es	tradueixin	en	un	millor	rendiment	econòmic	i	/	o	ambiental.

En resum, els elements diferencials d’EMAS respecte a la norma UNE-EN ISO 14001 són:	
•	Realitzar	una	anàlisi	mediambiental	inicial.	
•	Realitzar	auditories	que	avaluïn	el	comportament	ambiental	de	l’organització,	més	enllà	de	
l’avaluació del funcionament i eficàcia del SGA i la seva adequació a la norma que planteja ISO 
14001.	
•	L’avaluació	del	comportament	ambiental	de	l’organització	tindrà	en	compte,	quan	es	disposi	d’elles,	
a	les	millors	pràctiques	de	gestió	ambiental	del	seu	sector.	
•	Fer	una	declaració	ambiental	que	il·lustri	la	millora	contínua	de	l’empresa	i	que	tingui	en	compte	les	
necessitats	d’informació	de	les	parts	interessades.	
•	La	informació	ambiental	del	comportament	de	les	empreses	està	lligada,	entre	altres	aspectes,	a	
una	sèrie	d’indicadors	que	han	obligatòriament	comunicar	en	la	seva	declaració	ambiental	i	que	es	
refereixen	a	les	següents	àrees:	
- Eficiència energètica.	
- Eficiència en el consum de materials.	
-	Aigua.	
-	Residus.	
-	Biodiversitat.	
-	Sòl.
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•	Examinar	el	compliment	de	l’anàlisi	ambiental,	del	sistema	de	gestió,	el	procediment	d’auditoria	i	
validar la declaració per mitjà d’un verificador ambiental autoritzat.	
Les majors exigències dels SGA certificats segons EMAS són, a priori, una garantia de que 
l’empresa	assumeix	reptes	i	pretensions	de	millora	del	seu	comportament	ambiental.	La	norma	
UNE-EN	ISO	14001:2004	és	summament	ambigua	en	nombrosos	aspectes,	el	que	permet	un	ampli	
marge	d’interpretació	dels	requisits.	Per	contra,	EMAS	és	molt	més	precís	i	restrictiu	i	imposa	a	les	
empreses:	
-	Majors	esforços	a	reduir	l’impacte	ambiental	de	les	seves	activitats.	
-	Major	intensitat	en	la	millora	contínua	dels	seus	resultats	ambientals.	
-	Major	divulgació	del	seu	comportament	ambiental.	
-	Major	participació	dels	treballadors	en	la	implantació	i	desenvolupament	del	sistema	de	gestió.

Avantatges i inconvenients d’un sga normalitzat

inconvenients  avantatges

Inversió	inicial	“elevada”	
Condicionament	de	la	recerca	
Possibilitats	de	sobreestimar	el	potencial	del	
mercat	mediambiental	
No	és	necessari	la	implantació	d’un	SGA	per	
complir	amb	la	legislació	
Provocar	sospites	entre	els	clients	d’estar	elevant	
els	preus	en	excés	
Desconfiança en aquest tipus de Sistemes

Estalvi	de	costos	
Increment de l’eficàcia	
Majors	oportunitats	de	mercat	
Compliment	de	la	legislació	ambiental	
Complir	les	exigències	dels	clients	
Millors	relacions	amb	les	parts	interessades

La	posada	en	marxa	d’aquest	tipus	de	Sistemes	suposa	una	inversió	inicial	que	pot	arribar	a	ser	
important	i	que	l’organització	ha	d’avaluar.	No	obstant	això,	la	implantació	d’un	Sistema	de	Gestió	
Ambiental permet identificar l’ús dels recursos i proporciona un marc de treball per avaluar les 
oportunitats	i	possibilitats	d’estalvi	de	costos	
A	més,	i	estretament	lligat	a	l’estalvi	de	costos,	la	implantació	d’un	SGA	aconsegueix	un	increment	
de l’eficàcia d’una empresa. Tant si es tracta d’utilitzar millor la matèria primera o com si de millorar 
la	qualitat	dels	productes,	aquests	sistemes	ofereixen	una	visió	general	de	les	seves	operacions	i	
possibilita la millora dels processos i un increment de l’eficàcia. Així mateix, possibilita la identificació 
i correcció d’altres problemes interns de gestió si n’hi ha. No obstant això, la recerca de l’eficàcia 
“ambiental”	pot	convertir-se	en	un	embornal	dels	fons	de	recerca	i	desenvolupament	o	limitar	
determinades	millores	tecnològiques.	
Una	de	les	raons	fonamentals	per	a	la	implantació	de	SGA	és	la	reducció	de	les	barreres	comercials.	
El	desenvolupament	d’aquests	sistemes	pot	servir,	no	només	per	al	manteniment	de	la	posició	de	
l’organització	en	mercats	tant	nacionals	com	internacionals,	sinó	com	passaport	a	nous	mercats.	A	
més, disposar d’un SGA certificat pot servir com a impuls per guanyar ofertes i contractes. No obstant 
això,	el	apostar	per	aquest	mercat	mediambiental	pot	ser	perillós	per	a	les	empreses	ja	que	les	
expectatives que es generin poden ser enganyoses si no valora en la mesura que s’esperava aquest 
tipus	de	Sistemes.	
Un	altre	dels	avantatges	manifestes	que	suposa	la	implantació	d’aquest	tipus	de	sistemes	és	
assegurar	el	compliment	de	legislació	ambiental	cada	vegada	més	nombrosa	i	restrictiva,	i	tractar	
d’anar	més	enllà,	sempre	que	sigui	possible,	amb	requisits	més	exigents.	A	més,	un	SGA	assegura	
unes	millors	relacions	amb	les	autoritats	i	organismes	reguladors	en	observar	aquestes	el	compromís	
de	compliment.	Però,	d’altra	banda,	el	compliment	de	la	legislació	no	hauria	de	ser	una	cosa	
“voluntari”	com	són	aquest	tipus	de	sistemes.	Les	organitzacions,	s’acullin	o	no	a	aquest	tipus	de	
sistemes	han	de	complir	la	legislació	ambiental	vigent	pel	que	no	hauria	de	ser	necessari	embarcar-
se	en	la	implantació	d’un	Sistema	de	Gestió	Ambiental,	encara	que	la	realitat	és	ben	diferent	i	aquest	
tipus	de	Sistemes	està	afavorint	el	compliment	de	la	legislació	per	part	de	les	organitzacions.	
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El	desenvolupament	d’un	SGA	permet	també	el	compliment	de	les	exigències	dels	clients.	L’augment	
dels SGA certificats a tot el món està generant, en molts casos, una “pressió interempresarial” 
que	desemboca	habitualment	en	l’exigència	de	la	possessió	d’aquest	tipus	de	sistemes	a	les	
organitzacions	amb	les	quals	es	treballa.	És	una	tendència	ha	partit	des	de	les	grans	organitzacions	
i	que	ràpidament	s’està	transmetent	a	altres	de	menor	entitat.	Aquesta	satisfacció	de	les	exigències	
dels	clients	es	pot	traduir	molt	fàcilment	en	un	augment	dels	preus	que	pot	arribar	a	ser	excessiu,	el	
que	pot	generar	sospites	entre	les	organitzacions	amb	les	que	s’estigui	relacionat.	
Finalment,	la	implantació	d’un	SGA	millora	les	relacions	amb	veïns,	clients,	accionistes,	etc.,	El	que	
suposa	un	element	d’estabilitat	fonamental	per	a	determinades	organitzacions	que	desenvolupen	
activitats	potencialment	molt	contaminants.	El	control	mediambiental	d’aquest	tipus	d’activitats	redueix	
tensions	amb	veïns	i	grups	de	pressió,	redueix	riscos	i	responsabilitats,	complaent	als	empleats	ia	
les asseguradores i sol incrementar els beneficis, de manera que complau als accionistes i entitats 
financeres. No obstant això, el “mal ús” que d’aquest tipus de sistemes que es fa en molts casos en 
què només es persegueix l’obtenció d’un distintiu, pot provocar una certa desconfiança en aquest 
tipus	de	sistemes	per	part	de	determinats	sectors.
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- Nota final:

El 22 de desembre de 2009 es publicava al Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament 1221/2009, 
relatiu	a	la	participació	voluntària	d’organitzacions	en	un	sistema	comunitari	de	gestió	i	auditoria	
mediambientals	i	pel	qual	es	deroguen	el	Reglament	(CE)	n	º	761	/	2001	i	les	Decisions	2001/681/CE	
i	2006/193/CE	de	la	Comissió.	
En	aquesta	nova	versió	del	Reglament	Europeu,	EMAS	III,	que	va	entrar	en	vigor	el	dia	11	de	gener	
de	2010,	s’incorporen	novetats	i	canvis,	alguns	dels	quals	es	resumeixen	a	continuació:
	
Compliment legal	
-	Major	èmfasi	en	diversos	apartats	del	reglament	EMAS	III	en	el	compliment	de	requisits	legals	en	
matèria de medi ambient, de manera que els verificadors no validaran la Declaració Mediambiental, o 
la	seva	actualització,	si	“no	hi	ha	proves	que	l’organització	compleixi	els	requisits	jurídics	aplicables	en	
matèria	de	medi	ambient	“.	
-	La	Declaració	Mediambiental	ha	de	fer	referència	als	requisits	legals	aplicables.	
- S’estableix un model de declaració de conformitat per a la signatura per part del verificador.	
-	Els	estats	membres	han	de	subministrar	informació	i	assistència	en	aquest	tema	i	les	autoritats	amb	
atribucions	en	matèria	de	compliment	legal	hauran	de	respondre	les	consultes	de	les	organitzacions	
en	aquest	sentit.	

Indicadors de comportament mediambiental	
Obligació de l’ús d’indicadors del comportament ambiental, tant indicadors bàsics (eficiència 
energètica, eficiència en el consum de recursos, aigua, residus, biodiversitat i emissions) com a 
indicadors	sectorials	(quan	estiguin	publicats	per	la	Comissió)	
El	nou	reglament	preveu	el	desenvolupament	de	Guies	Sectorials	d’ús	voluntari,	en	les	que	es	
defineixin paràmetres, comportaments de referència i indicadors mediambientals específics. Aquestes 
guies	constituiran	una	gran	ajuda	per	a	les	empreses	en	oferir	una	valuosa	informació	sobre	les	
millors	pràctiques	sectorials	en	gestió	mediambiental.	

Simplificació ús logo EMAS	
Es simplifiquen les condicions d’ús del logotip EMAS eliminant algunes de les restriccions.	
S’estableix un únic logotip: “Gestió Ambiental Verificada” (desapareix el tipus 2: “Informació Ambiental 
Validada”).	
	
Canvis en la freqüència de renovacions	
Les renovacions es realitzaran com a màxim cada 3 anys i la validació de les actualitzacions de la 
Declaració	Ambiental	anualment.	
Per	a	les	petites	organitzacions	que	així	ho	demanin	i	prèvia	autorització	de	l’organisme	competent	i	
confirmació del verificador que no hi ha risc mediambiental important, aquests períodes poden ser de 
4 anys (renovacions) i 2 anys (actualitzacions).	

EMA� global	
Es	permet	el	registre	d’organitzacions	situades	fora	dels	límits	de	la	Unió	Europea	(“EMAS	Global”),	si	
bé	encara	està	pendent	que	els	estats	membres	articulin	l’operativa	per	a	la	seva	aplicació.	

Registre “corporatiu”	
Registre	“corporatiu”	d’un	grup	d’empreses,	és	a	dir	les	organitzacions	amb	diversos	centres	en	
diversos	estats	dins	i	fora	de	la	UE	poden	demanar	un	registre	únic.	Igual	que	el	requisit	anterior,	
encara	està	pendent	que	els	estats	membres	articulin	l’operativa	per	a	la	seva	aplicació.	

Integració amb altres instruments a la Comunitat	
Reforç	de	vincles	de	l’EMAS	amb	altres	polítiques	i	instruments	en	la	Comunitat,	en	concret:	la	
contractació i compra pública i la flexibilitat reglamentària.
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CONCLUSIONS

L’impacte ambiental de la edificació es molt elevat i es calcula que un 33% del total de els residus 
produïts a la Unio Europea i un 22% dels residus perillosos son provocats per la construcció segons 
Eurostat.		
A Espanya, la generació de residus de construcció i demolició (RCD) va créixer de 1,20 Kg/persona/
dia  l’any 2001 fins a 1,62 Kg/persona/dia l’any 2005 (Eurostat, 2010), i l’any 2007  el consum de 
ciment	per	càpita	va	ser	el	segon	mes	elevat	de	Europa	amb	1267	Kg	per	habitant	

Aquest	elevat	consum	de	recursos	lligats	a	la	construcció	es	fa	evident	si	es	considera	que	per	una	
obra	de	nova	planta	es	requereixen	aproximadament	2.500	quilos	de	materials	per	metre	quadrat,	als	
que	hi	hem	d’afegir	uns	5.000	quilos	més	de	residus	de	producció	dels	materials.	L’aigua	emprada	en	
aquests	processos	pot	assolir	un	valor	aproximat	de	7.500	quilos	(litres)	més,	per	tant,	el	consum	total	
s’enfila fins els 22.500 kg de materials per metre quadrat d’obra nova. (Cambio global España 2020-
50)

Cada any, uns tres milions de tones de matèries primeres - el 40-50% del flux total en l’economia 
global	-	s’utilitzen	en	la	fabricació	de	components	i	productes	de	construcció	en	tot	el	món	,	mentre	
s’estima que la indústria del ciment aporta un 5% de les emissions de CO2 antropogènic mundial. 
(Buildings	and	Climate	Change:	Status,	Challenges	and	Opportunities)	
L’edificació (la construcció, el manteniment i la rehabilitació d’edificis) representa, d’acord amb 
estimacions del World Watch Institute i del Wuppertal Institut, un 24% del consum total domèstic de 
materials	demandats	per	la	societat.	

Aquestes	xifres	ofereixen	grans	possibilitats	per	aconseguir	millores	en	la	gestió	del	sector,	tal	com	
es	proposa	en	el	quart	Informe	d’Avaluació	sobre	el	Canvi	Climàtic	(IPCC,	2007),	que	va	arribar	a	la	
conclusió de que existeix un potencial global per reduir aproximadament el 29% de les emissions de 
GEH per l’any 2020 en els edificis residencials i comercials, que és el més alt entre tots els sectors 
estudiats, i si els edificis existents són responsables d’un 30-40% del total d’ús de l’energia a tot el 
món	(PNUMA/WBCSD,	2007),	les	millores	en	la	gestió	energètica	son	evidents

Totes aquestes dades indiquen la necessitat de incrementar al màxim la eficiència de la gestió del 
sector de la construcció i edificació: 1/ augmentant la productivitat dels recursos (a Espanya s’estima 
en	0,9	euros	per	kilo	,	mentre	la	mitjana a Europa es de 1,57 euros/kg , segons Eurostat), i 2/ millorantmitjana	a	Europa	es	de	1,57	euros/kg	,	segons	Eurostat),	i	2/	millorant	
la	gestió	ambiental	per	tal	de	reduir	els	consums	energètics	i	de	materials	i	minimitzar	els	residus	
produïts

En	la	mateixa	direcció	van	dirigides	les	recomanacions	del	Sisè	Programa	d’Acció	Comunitari	en	
Matèria	de	Medi	Ambient,	denominat	«Medi	ambient	2010:	el	futur	és	a	les	nostres	mans»,	que	
cobreix	el	període	comprès	entre	el	2001	i	el	2012,	que	recull	entre	les	seves	propostes:
«(...) �es empreses han d’augmentar el seu rendiment ecològic, en altres paraules, produir un volum 
igual o superior de productes utilitzant menys recursos i generant menys residus, i els models de 
consum s’han de fer més sostenibles (...)»
2.3. Incitar al mercat a actuar a favor del medi ambient. 
(...) s’animarà a les empreses a respondre amb iniciatives de gestió i innovació que estimulin el 
creixement, la rendibilitat, la competitivitat i la creació d’ocupació.
«Accions: 
- Fomentar una aplicació més àmplia del sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMA�) 
i, a més, desenvolupar mesures per augmentar el percentatge d’empreses que publiquen informes 
rigorosos i verificats per auditors independents en què es presenten els seus resultats en matèria de 
desenvolupament sostenible i de rendiment ecològic. 
- Fomentar l’ocupació d’etiquetes ecològiques que permetin als consumidors comparar el 
comportament 
ambiental de productes del mateix tipus; 
- Fomentar l’ús de declaracions fiables de les pròpies empreses sobre comportament ambiental i 
evitar les declaracions enganyoses.
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En	aquest	sentit,	la	implantació	d’un	SGA	suposa	prendre	la	decisió	de	caràcter	voluntari	d’acollir-
se	a	una	metodologia	contrastada,	per	dotar	a	les	empreses	d’una	major	consistència	en	les	seves	
activitats,	productes	i	serveis	respecte	al	medi	ambient,	com	un	valor	en	si	mateix,	però	aportant	
també	millores	més	àmplies	en	la	seva	gestió	global.	
Opcionalment,	pot	proporcionar	una	acreditació	o	distintiu	que	reconegui	la	posició	i	l’esforç	de	
l’empresa mitjançant la certificació duta a terme per organismes independents. 

-	Externament,	demostra	una	actitud	pro-activa	de	la	organització	respecte	al	seu	impacte	sobre	el	
medi	ambient	i	posa	de	manifest	el	seu	compromís	amb	una	gestió	ambiental	responsable.	Alhora,	
ajuda a mantenir i reforçar la confiança de les parts interessades (stakeholders), permet respondre a 
les	seves	preocupacions,	i	millora	la	reputació	de	l’empresa.	
Per	tant,	pot	ajudar	a	millorar	les	relacions	amb	els	clients	existents	i	a	detectar	noves	oportunitats	de	
negoci.	

- Internament, ajuda a descobrir millores en l’eficiència, estalvis de costos i reducció de riscos, 
actualitza	i	augmenta	l’atractiu	dels	seus	productes,	i	estimula	el	desenvolupament	de	sistemes	
eficaços de mesura, recollida i processament de les dades ambientals i econòmiques de la 
organització

-	Indirectament,	pot	augmentar	la	motivació	dels	treballadors,	quan	se’ls	dóna	l’oportunitat	de	
participar,	i	permet	anticipar-se	als	sistemes	obligatoris	d’informació	ambiental.

Per	reeixir	amb	èxit	un	SGA,	les	decisions	ambientals	de	la	organització	han	de	incloure	totes	les	
polítiques,	estratègies,	plans	d’acció	i	instruccions	de	treball	que	la	direcció	adopta	per	desenvolupar	
una	gestió	ambiental	determinada	prèviament,	es	a	dir,	pensar	des	de	la	Gestió	de	Qualitat	Total	
(TQM).
A mes, ha de considerar tots els impactes ambientals produïts, definits com qualsevol canvi en el 
medi ambient, sigui advers o beneficiós, que sigui resultat, total o parcialment, de les activitats, 
productes	o	serveis	de	la	organització.		 	

La	posada	en	marxa	del	SGA	suposa	una	inversió	inicial	que	pot	arribar	a	ser	important	i	que	
l’organització ha d’avaluar. Alhora, permet identificar l’ús dels recursos i proporciona un marc de 
treball	per	avaluar	les	oportunitats	i	possibilitats	d’estalvi	de	costos	
A	més,	i	estretament	lligat	a	l’estalvi	de	costos,	la	implantació	d’un	SGA	aconsegueix	un	increment	
de l’eficàcia d’una empresa. Tant si es tracta d’utilitzar millor la matèria primera o com si de millorar 
la	qualitat	dels	productes,	aquests	sistemes	ofereixen	una	visió	general	de	les	seves	operacions	i	
possibilita la millora dels processos i un increment de l’eficàcia. Així mateix, possibilita la identificació i 
correcció	d’altres	problemes	interns	de	gestió	que	hi	puguin	existir.
Tanmateix, la noció d’eco-eficiència implícita en la implantació de un SGA, té una arrel econòmica. 
Així,	la	reducció	dels	consums	(energètics	o	recursos)	per	l’aplicació	de	millores	tècniques	o	la	
reducció	de	consum	derivada	d’una	pràctica	de	re-utilització	dels	materials	té	un	aspecte	que	es	
reflecteix en el compte de resultats i en la tresoreria: es redueixen les compres i els pagaments. 
Per	això,	la	comptabilitat ambiental ha	de	servir	a	la	direcció	de	la	organització	per	comptar	amb	
informació fiable, verificable i periòdica per determinar si l’actuació ambiental es desenvolupa d’acord 
amb	els	criteris	establerts	en	el	Programa	de	Gestió	Ambiental	.

La	implantació	d’un	SGA	s’insereix	com	una	part	de	la	responsabilitat social corporativa	(RSC),	
consistent	en	la	integració	voluntària	per	part	de	la	organització	de	les	preocupacions	ambientals	i	
socials	en	les	seves	operacions	comercials	i	en	les	seves	relacions	amb	els	diferents	grups	d’interès.	
Així,	la	RSC	pot	mesurar-se	en	gran	part	per	la	resposta	que	es	dóna	a	les	necessitats	dels	seus	
interlocutors	socials.	En	aquest	context,	apareix	un	instrument	de	comunicació	com	son	les	Memòries 
de �ostenibilitat, que	es	revelen	com	a	eina	important	per	proporcionar	informació	i	respostes	als	
diferents	actors	que	es	relacionen	amb	la	organització.	

Cada	organització	determinarà	el	seu	Sistema	de	Gestió	Ambiental	mes	convenient	per	desenvolupar	
la	seva	activitat	productiva,	assolir	els	objectius	de	mercat	i	complir	les	exigències	mediambientals	
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que	s’ha	imposat.	
A	més,	dependrà	de	la	seva	mida,	de	l’activitat	que	desenvolupi,	dels	seus	productes	i	serveis	i	de	la	
gestió	que	dugui	a	terme.	Per	això,	el	SGA	de	dues	organitzacions	similars	no	ha	de	ser	homogeni.	

El	desenvolupament	d’un	SGA	pot	servir,	no	només	per	al	manteniment	de	la	posició	de	l’organització	
en	mercats	tant	nacionals	com	internacionals,	sinó	com	accés	per	a	nous	mercats.	A	més,	disposar	
d’un SGA certificat pot servir com a impuls per guanyar ofertes i contractes. No obstant això, apostar 
per	aquest	mercat	mediambiental	pot	ser	perillós,	si	les	expectatives	generades	no	es	valoren	
correctament.	

Un	altre	dels	avantatges	manifestes	que	suposa	la	implantació	d’aquest	tipus	de	sistemes	és	
assegurar	el	compliment	de	legislació	ambiental	cada	vegada	més	nombrosa	i	restrictiva,	i	tractar	
d’anar	més	enllà,	sempre	que	sigui	possible,	amb	requisits	més	exigents.

El	desenvolupament	d’un	SGA	permet	també	el	compliment	de	les	exigències	dels	clients.	L’augment	
dels SGA certificats a tot el món està generant, en molts casos, una “pressió interempresarial” 
que	desemboca	habitualment	en	l’exigència	de	la	possessió	d’aquest	tipus	de	sistemes	a	les	
organitzacions	amb	les	quals	es	treballa.	És	una	tendència	ha	partit	des	de	les	grans	organitzacions	i	
que	ràpidament	s’està	transmetent	a	altres	de	menor	entitat.

Finalment,	la	implantació	d’un	SGA	millora	les	relacions	amb	veïns,	clients,	accionistes,	etc.,	El	que	
suposa	un	element	d’estabilitat	fonamental	per	a	determinades	organitzacions	que	desenvolupen	
activitats	de	molt	impacte	ambiental	relacionades	amb	el	sector	de	la	construcció.	El	control	
mediambiental	d’aquest	tipus	d’activitats	redueix	tensions	amb	veïns	i	grups	de	pressió,	redueix	riscos	
i responsabilitats, complaent als empleats i a les asseguradores i sol incrementar els beneficis, de 
manera que complau als accionistes i entitats financeres.


