
DIAGNOSI AMBIENTAL D’OPORTUNITATS DE MINIMITZACIÓ (DAOM) 

A SERVAQUA S.A 

 

SERVAQUA S.A, és una empresa ubicada al terme municipal de Balsareny. La seva 

activitat es basa en la transformació de matèries primeres i produeix recipients a pressió 

de poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV): filtres bobinats, filtres laminats i 

ampolles a pressió. 

 

La Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització (DAOM) és una eina 

desenvolupada pel CEMA i posada al servei de les empreses. Consisteix en l’avaluació, 

portada a terme per experts, sobre una activitat industrial o un procés, per determinar-ne 

les possibles oportunitats de prevenció i reducció en origen de la contaminació. Una 

DAOM es caracteritza per la seva brevetat en la realització, representa una despesa 

econòmica reduïda, recopila i elabora informació ambiental rellevant, analitza els 

processos críticament i identifica les oportunitats, elabora i recull alternatives i estima la 

millora ambiental assolible. La potenciació de la imatge corporativa de l’empresa, la 

millora de la política de comunicació i del producte final, l’increment de la satisfacció 

del personal i la seva formació, la disminució de riscos i l’anticipació als nous escenaris 

que s’esdevindran són alguns dels avantatges que proporciona la DAOM a 

SERVAQUA S.A.  

 

Era interessant per SERVAQUA S.A la realització de la DAOM per avançar en el camí 

cap a la certificació ISO 14000. Un Sistema de Gestió Ambiental permet incorporar el 

medi ambient a la gestió general de l’empresa, donant-li un valor estratègic i 

d’avantatge competitiu. És una eina de treball per a sistematitzar les bones pràctiques 

realitzades fins al moment i assegurar la seva millora lentament. La implantació d’un 

sistema de gestió ambiental proporciona molts avantatges a l’empresa com per exemple, 

un estalvi de costos, la millora de la imatge, el compliment de la legislació i millora de 

les relacions amb l’Administració i un augment de la motivació per part dels operaris. 

 

La guia més fàcil que té l’empresa per tal d’implantar un  Sistema de Gestió 

Mediambiental (SGMA) és el seguiment de la norma ISO 14001, ja que s’obté un 

reconeixement internacional a partir d’un organisme que ceritfica que el SGMA que té 

l’empresa és correcte. 



Per seguir el model de la ISO 14001 hi ha una sèrie d’etapes que s’han de seguir i tenir 

en compte: 

1. Política mediambiental 

2. Planificació 

3. Implantació i funcionament 

4. Comprovació i acció correctora 

5. Revisió de la direcció 

 

Per a desenvolupar la DAOM a SERVAQUA S.A., s’han diagnosticat tots els processos 

que intervenen en la fabricació del producte, des de la recepció de matèria primera fins a 

l’emmagatzematge i expedició del producte acabat, passant pel manteniment i les 

oficines, i d’aquesta manera s’han determinat tots els corrents residuals generats per 

l’empresa. 

 

L’emissió de sorolls a l’entorn de l’empresa no es considera especialment significativa. 

SERVAQUA S.A desenvolupa una activitat aïllada per espais exteriors. Les úniques 

emissions de soroll que podrien produir molèstia són a nivell exterior i els valors 

mesurats en aquest punt compleixen la llei reguladora de sorolls i vibracions. 

 

L’emissió de gasos de l’empresa presenta diferents focus emissors de fums i de gasos. 

Només en una secció de l’empresa existeix (cabines de tall) un sistema tipus cicló que 

separa l’aire de la pols. L’empresa ha d’encarregar un estudi d’emissions a l’atmosfera a 

una entitat de control ambiental en un futur immediat. 

 

Amb la realització del Diagnòstic Ambientall, s’han detectat tota una sèrie de fonts 

generadores de residus o càrregues contaminats o el que és el mateix tot el conjunt de 

corrents residuals. Per simplificar el procediment i la localització de cada corrent 

residual , s’ha considerat el trajecte habitual de cada procés productiu. En la 

identificació de l’origen del corrent residual, s’ha assignat un codi Cn (on “n” és el 

número d’ordre del corrent). De cada corrent residual  s’explica el seu origen, les causes 

que el provoquen  i la quantitat anual que es genera. 

 

 

 



A cada procés considerat, es detecta el corrent residual, la seva descripció i el tipus de 

residu. Després la DAOM detecta les possibles oportunitats de minimització i per cada 

una d’elles una alternativa de minimització, An (on “n” és el nombre d’ordre de les 

diferents alternatives de minimització. 

 

Dintre de cada alternativa de minimització, s’especifica la descripció d’aquesta , es 

considera el grau de reducció que es realitza del corrent residual, quins són els estalvis 

que beneficiarien a l’empresa, quin és el seu cost d’implantació i quina és la seva taxa 

de retron. El càlcul de la taxa de retorn es calcula segons la fórmula: 

 

T= 
I

E-M  

On: 

T : Període de retron de la inversió en anys, 

I : Inversió total de la instal·lació, 

E : valor econòmic substiuït o estalviat, 

M : Costos anuals de mantenimant. 

 

Necessitem tot un conjunt de dades (preu unitaris) per a duu a terme el càlcul, com per 

exemple, la gestió dels diferents residus, el preu dels embalatges i de les matèries 

primeres, etc. Aquestes dades han estat facilitades per l’empresa. 

 

Al finalitzar l’estudi econòmic explicat anteriorment de totes les alternatives de 

minimització detectades, intentem graficar-ho en un quadre resum per valorar amb 

criteri i comparar el cost amb l’estalvi econòmic generat. En un primer quadre observem 

les alternatives de cada oportunitat de minimització així com el seu cost orientatiu i el 

temps de retron de la inversió. La majoria d’alternatives detectades presenten un retron 

de la inversió immediat o lleugerament baix (>2 anys). En el segon quadre resum 

observem una comparativa de quantitats de residu generades a l’any abans i després 

d’el·laborar la DAOM i el grau de reducció que ha suposat implantar-la de cada 

oportunitat de minimització. Observem que gràcies a la DAOM aconseguim graus de 

reducció de corrents residuals molt elevats, la majoria per sobre del 60%. 

 

 



Amb tot aquest estudi s’ha arribat a la conclusió de que ser respectuós amb el medi 

ambient pot significar en la majoria de casos un estalvi econòmic important per a 

l’empresa. En molts casos l’estalvi s’aconsegueix mitjançant mesures molt senzilles 

com poden ser tot el conjunt de Bones Pràctiques Mediambientals (mantenir l’ordre, la 

formació dels operaris, treballar amb cura, ajustar les dosis, etc.).  

 

L’adopció per part de l’empresa de tot aquest conjunt de mesures, la recuperació de 

residus i el seu reciclatge, dels petits canvis en el procés i de la compra de nova 

maquinària per tal de minimitzar residus, suposa un cost que comparat amb l’estalvi 

anual que suposen resulta molt positiu per a l’empresa.  

 

Havent obtingut la certificació de la ISO 9002 l’any 2001, i portant a terme la diagnosi 

ambiental d’oportunitats de minimització (DAOM), SERVAQUA S.A. és una empresa 

molt més preparada per a obtenir la certificació de la ISO 14001 en un futur immediat. 

 

Fins al gener del 2004, a Catalunya s’han fet 367 DAOM a diferents sectors. És una 

eina molt útil per a l’empresa, que introdueiux la cura envers al medi ambient a la seva 

gestió i valora els possibles estalvis que aquesta manera d’actuar comporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


