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GESTIÓ AMBIENTAL

RAFAEL DARÍO MURIEL F

* Nota del Consell Editorial 
Aquest  text  tanca la  sèrie  iniciada amb l'article  Orígens de la  problemàtica Ambiental,  al  que l'autor  
plantejava la problemàtica ambiental des d'una perspectiva de relació entre subsistemes (natural i social).  
Seguint en la mateixa línia, ara Muriel argumenta que la naturalesa és objecte i  els humans objecte-
subjecte de la gestió ambiental. És a dir, que de la nostra actuació com a subjectes depèn la sostenibilitat  
de la naturalesa i de la societat, ambdós objectes de la gestió. 

La gestió ambiental neix els anys 70 del segle XX, en sentit estricte, com a reorientació de part 
del  pensament  ambiental  (ecodesenvolupament  i  desenvolupament  sostenible)  i  com  a 
instrument de diagnòstic i  planificació (plans, programes i projectes) per a la resolució dels 
problemes ambientals, cada vegada més aguts en els països industrialitzats. El conflicte creix 
com  l'escuma  a  Amèrica  del  Nord  i  a  Europa  i,  per  tant,  els  moviments  ambientalistes 
assumeixen un nou protagonisme en l'esfera política, que fa que els partits i l'Estat assumeixin 
noves funcions al voltant de la problemàtica plantejada.
 
Tot  i  que el  moviment ambientalista es pot  dividir  políticament  en dreta,  centre i  esquerra, 
segons la ideologia de cada militant o grup polític, la divisió més clara ens la pot brindar la seva 
concepció del  desenvolupament i  la seva resposta enfront de la relació societat-naturalesa. 
Aquí  ens  trobem  bàsicament  amb  dues  posicions  extremes:  Els  conservacionistes  i  els 
ambientalistes radicals. Els primers es dediquen a l'estudi de la naturalesa i a l'estudi de cada 
espècie en el seu propi hàbitat, al qual consideren objecte de protecció, defensa i amistat. Es 
protegeixen espècies i espais naturals de l'acció de l'home, es denuncien les actituds de certes 
empreses i/o empresaris en contra dels recursos naturals (aigua, aire, sòls),  flora i  fauna, i 
reclamen per part de l'Estat, a través del govern de torn, accions repressives o fiscals per a 
protegir la naturalesa. Els ambientalistes radicals consideren com objecte d'estudi, defensa i 
protecció  no  només el  mitjà  natural  (ecosistema,  planta  o  animal),  sinó  també l'econòmic, 
cultural i social. L'enemic de l'ambient és un tipus de societat, un sistema socioeconòmic, un 
estil  de  desenvolupament  o  de  progrés  depredador.  Són  les  bases  mateixes  del  sistema 
socioeconòmic les que es posen en dubte. 

La  gestió  forma  part  de  l'estratègia  formulada  pels  ideòlegs  del  desenvolupament.  La 
sostenibilitat ha anat apareixent com a concepte en diferents disciplines naturals, tècniques o 
socials,  amb  la  finalitat  precisament  de  plantejar  la  relació  existent  entre  els  aspectes 
socioeconòmics i tecnològics i les lleis de la naturalesa. Des d'aquesta perspectiva sorgeix la 
gestió ambiental en el context del desenvolupament sostenible. 

La sostenibilitat implica la gestió eficient dels recursos naturals i els ecosistemes, en relació 
amb la demanda antròpica que d'ells hi ha. Per això el concepte de sostenibilitat parteix de 
dues premisses bàsiques, que són: 

Primer, l'escala i l'índex d'utilització de materials i energia a través del sistema econòmic 
estan sotmesos a una limitació entròpica. 
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Segon, la intervenció humana (pública,  empresarial  i  cívica) és necessària,  perquè el 
mercat per si mateix és incapaç de reflectir, de manera precisa, la limitació d'un recurs 
natural o ecosistema. Si les fallades de mercat i les externalitats negatives existeixen, 
que és com explica la teoria econòmica els problemes ambientals, això exigeix una dosi 
alta d'intervencionisme, en primera instància governamental i en segona instància dels 
consumidors i grups d'interès (ONGs Ambientalistes), per a pressionar els productors o 
agents privats per a que assumeixin una posició ecoètica en relació a la gestió dels 
recursos i la naturalesa. 

Per començar, per gestió entenem, primer, un procés que comprèn determinades funcions i 
activitats organitzatives, que els gestors han de portar a terme amb la finalitat  d'assolir els 
objectius i metes desitjades. El procés de gestió es considera integrat, per regla general, per les 
funcions de planificar, executar i controlar. La planificació determina quins resultats ha d'assolir 
l'organització  (pública,  privada  o  cívica).  La  funció  de planificar  representa  el  centre  de la 
gestió.  Planificar  implica realitzar  activitats  al  llarg del  temps, i  el  seu resultat  és la fixació 
d'objectius, plans, programes i projectes que es requereixen per a l'assoliment dels objectius. 
La  funció  d'execució,  com  el  seu  nom  indica,  és  fer  allò  que  s'ha  planificat,  segons  un 
cronograma de programes i projectes i un fluxograma d'inversions en el temps. La funció de 
control comprova si s'han assolit o no els resultats prevists. 

És molt  important per a una bona gestió decidir  què es farà,  amb quins recursos humans, 
tècnics i financers es durà a terme, i com s'operativitzaran els plans, programes i projectes. 
Això és planificar. L'execució és el procés mitjançant el qual es porten a terme els objectius i 
metes  de  l'organització.  Es  tracta  d'assegurar  que  s'executarà  allò  planificat  i  que 
s'aconseguiran els resultats esperats. El control garanteix la màxima harmonització possible 
entre el que s'ha planificat i allò executat. 

Pel  que  fa  al  procés  de  planejar-fer-controlar  de  tota  gestió,  el  Ministeri  de  l'Ambient  de 
Colòmbia assenyala en el seu diagnòstic que “un dels problemes més importants en la Gestió 
Pública  (incloent  l'ambiental)  és  que  les  decisions  de  planejament  es  realitzen  de  forma 
independent  de  les  d'execució  i  control.  A  més,  no  s'inclouen  funcions  i  components 
d'autoavaluació, millora, adequació i adaptació”.1 El procés de gestió és incomplet i per tant allò 
formulat  en  el  pla  no  s'aconsegueix,  perquè  no  es  porta  a  terme  ni  s'avalua  segons  el 
programat. Són molts els plans-llibre existents a les nostres institucions públiques que, per no 
posar-se  en  pràctica,  no  aconsegueixen  els  resultats  esperats.  És  el  fetitxisme  de  la 
planificació. Es creu que el Pla ho és tot, però és només l'inici del procés de gestió. 

Les accions proposades per a iniciar, executar i acabar el procés de Gestió Ambiental, comprèn 
etapes o moments estretament lligats entre si, els quals han d'adaptar-se a les particularitats de 
cada escenari. Aquestes fases, són: 

•Preparació, sensibilització i planificació. 
•Execució: Realització dels programes i projectes definits en els plans. 
•Seguiment, control i avaluació. 
•Regulació i retroalimentació.2 

Preguntem-nos ara, a partir dels elements generals de gestió, per la gestió ambiental. Per a 
Ernest  Guhl  la  gestió  ambiental  és  entesa  com  la  gestió  participativa  de  les  situacions 
ambientals d'una regió, per part dels diversos actors, mitjançant l'ús i  l'aplicació d'una sèrie 
d'instruments (jurídics, de planejament, tecnològics, econòmics, financers i administratius), per 
a assolir  el  funcionament  adequat dels  ecosistemes i  la  millor  de la qualitat  de vida de la 
població, dintre d'un marc de sostenibilitat”.3 Aquesta definició té l'avantatge d'assenyalar que la 
gestió l'han d'emprendre tots els actors involucrats en la solució dels problemes ambientals, 
millorant no només l'estat dels recursos naturals i la biota, sinó també la qualitat de vida dels 
éssers humans. 

1 República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente.  Sistema de Gestión Ambiental Municipal, SIGAM. Tom 2. 
Opciones Gráficas Editores. Bogotá. 2000. Pàg 19.
2 Ibid, Tom 1.  Pàg 50.
3 Gulh, Ernest. Vida y Región. 2000, citat per Ministerio del Medio Ambiente (Colombia). SIGAM. Tom 1. Pàg. 40.

2



Per a Esperanza González,  Gestió Ambiental  és un procés tècnico-administratiu,  financer  i 
polític,  per mitjà del  qual  les autoritats encarregades organitzen un conjunt  de recursos de 
diversos tipus que tenen com finalitat  la  protecció,  gestió,  i  preservació de l'ambient  i  dels 
recursos naturals renovables, en un territori específic.4  Aquesta definició emfatitza els recursos 
naturals  i  dóna  a  entendre  que  l'ambient  és  el  mitjà  natural,  el  qual  ha  de  ser  protegit  i 
preservat. Aquesta és una definició molt usual, a la que no es té en compte que l'ambient és la 
resultant entre el subsistema social (antròpic) i el subsistema natural (biòtic i abiòtic). Aquesta 
visió reduccionista és molt  comuna a l'actualitat,  i  suposa que els éssers humans hem de 
protegir la naturalesa, que és la donadora universal de tots els recursos que consumim els 
éssers humans. 

Des d'una òptica empresarial, la normativa d'estandarització universal ISO, engegada el 1996 
amb el  nom de “Norma ISO 14001”,  defineix  Gestió  Ambiental  d'una organització  (SGMA, 
segons sigles utilitzades en castellà) com “la 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 a desenvolupar, implantar, dur a efecte, revisar i  
mantenir al dia la política ambiental”5. 

La ISO 14000 (Gestió de la qualitat ambiental) aplica, com també ho fa la Norma ISO 9000 
(Política de la Qualitat), la filosofia del mètode DEMING: Planificar-Fer-Controlar-Revisar, com 
a  eina  de  millora  contínua.  La  planificació  es  fa  càrrec  de  la  identificació  dels  aspectes 
ambientals  i  impactes  associats,  de l'establiment  de  la  política  ambiental  de  l'organització, 
d'establir els objectius i metes i d'elaborar el programa de gestió ambiental. L'execució del Pla 
(fer) requereix l'elaboració del manual de gestió i  d'emprendre els projectes formulats en la 
política, en el pla ambiental i en el programa de gestió ambiental. El control o comprovació es 
realitza a partir d'auditories ambientals (es detecten les deficiències de la política i del programa 
ambiental implementat i  es fan les recomanacions i correccions necessàries) i, finalment, la 
revisió  inclou l'examen del  Sistema de Gestió  Medi  ambiental,  SGMA, en el  seu  conjunt  i 
l'elaboració dels informe de Gestió. 

Des d'una opció VOLUNTÀRIA, les empreses (públiques, privades o mixtes) que volen complir 
amb  la  normativa  ISO  14000,  el  que  busquen  és  oferir  uns  béns  o  serveis  amb  qualitat 
ambiental,  complint  amb  la  normativa  nacional  i  internacional  ambiental.  Des  d'aquesta 
concepció es defineix, llavors, el SGMA com “un Sistema estructurat de gestió, integrat amb 
l'activitat  de gestió general  de l'empresa, en el qual  s'inclouen tots els aspectes que tenen 
repercussió en la protecció ambiental”6. Per això la ISO 14001 de 1996 “especifica requisits per  
a certificació i autoavaluació del SGMA d'una organització, essent el seu objectiu final donar  
suport  a  la  protecció  ambiental  i  la  prevenció  de  la  contaminació,  en  equilibri  amb  les  
necessitats socioeconòmiques”. Hem de tenir en compte que un SGMA, d'acord amb la filosofia 
de les normes ISO, ha d'estar preparat per a prevenir impactes ambientals negatius més que 
detectar i reparar els efectes causats sobre l'ambient. S'han atacar les causes, no els efectes. 
Les solucions són de començament i no de final de tub. 

Leonel Vega defineix Gestió Ambiental Empresarial com aquella part de la gestió empresarial 
que s'ocupa dels  temes relacionats  amb l'ambient,  contribuint  a la seva conservació i  que 
comprèn  les  responsabilitats,  les  funcions  (planificació,  execució  i  control),  l'estructura 
organitzativa, els processos, els procediments, les pràctiques i els recursos per a determinar i 
portar  a  terme  la  política  ambiental  que  qualsevol  empresa  agrícola,  minera,  industrial  o 
comercial requereix.7 

Emilio Latorre escriu que “La Gestió Ambiental pot considerar-se com una tasca que comprèn 
l'avaluació,  planificació,  iniciació,  execució  i  avaluació  del  conjunt  d'accions  físiques,  
financeres, reglamentàries, institucionals, de participació, concertació, investigació i educació,  
amb  la  finalitat  de  millorar  la  qualitat  ambiental  objectiu  de  l'acció  (entorn  territorial  de  

4 González, Esperanza. “Gestión Ambiental en pequeños municipios”. Revista Foro, Núm 42. Bogotá. Octubre de 2001, 
Pàg. 57.
5 Sarde, Pablo. ISO 14000 en la Gestión Ambiental. Document mimeografiat de la Especialització en Gestió Ambiental 
de la Universidad Nacional de Colombia, seu de Medellín. Juny de 1999. Pàg. 3. 
6 Ibíd., Pàg. 34.
7 Vega M, Leonel. Op. Cit. Pàg. 33.
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l'empresa, projecte d’infrastructura, territori de la seva jurisdicció)”8. I a partir d'aquesta definició, 
assenyala el paper del gestor ambiental, així: “El (...) gestor ambiental s'ocupa no només dels  
recursos naturals (aigua, aire, sòls), residus (sòlids o líquids), erosió, sinó que s'ocupa de la  
qualitat ambiental del territori en el seu conjunt i de la gestió ambiental que se'n fa per part dels 
diferents actors per a millorar- o empitjorar- aquesta qualitat ambiental.”9. 

Una altra forma de concebre la gestió parteix de l'impacte ambiental que genera un programa o 
projecte d'infrastructura, productiu o social. L'impacte ambiental és, en aquest cas, l'aspecte 
fonamental  i  sobre  el  qual  se  centra  l'atenció  de  la  gestió.  “La  identificació,  avaluació, 
prevenció, mitigació o compensació, constitueix l'objecte de la gestió ambiental”10.

L'OCDE impulsa, des de començaments dels anys 90, una metodologia de gestió ambiental 
que es coneix com PER (Pressió-Estat-Resposta). El mètode PER és una forma d'intervenir, i/o 
solucionar, problemes ambientals de forma planificada. Aquest mètode parteix d'investigar les 
accions  humanes  que  ocasionen  una  PRESSIÓ (per  ús  i  degradació)  sobre  els  recursos 
naturals i l'ambient, que duen a un canvi en el seu ESTAT (qualitat, quantitat i disponibilitat) i al 
qual  la societat  respon (RESPOSTA) amb accions o gestions orientades cap la reducció o 
prevenció de l'impacte (instruments de política ambiental fonamentada a Plans, Programes i 
Projectes, PPP).

Les  PRESSIONS  són  derivades  de  la  interacció  societat-naturalesa,  les  quals  poden  ser 
naturals o socioculturals. Aquestes últimes poden ser, al seu torn, directes (quan es produeixen 
com a conseqüència de les activitats productives, ocasionant una pressió sobre els Recursos 
Naturals  i  l'ambient)  o  indirectes  (com  a  conseqüència  de  les  polítiques  que  guien  el 
comportament general de la societat, com la política demogràfica, les polítiques sectorials, els 
canvis tecnològics i la política econòmica). L'ESTAT en que es troben els recursos i l'ambient, 
és el segon element a avaluar o diagnosticar. L'estat  es deu, fonamentalment, a les pressions 
que els humans i les seves activitats antròpiques generen sobre l'ambient i la naturalesa. Les 
pressions duen a un estat determinat de l'ambient (social, físic-químic, biològic), així com a un 
estat dels ecosistemes. La RESPOSTA és el procés de gestió pròpiament dit, que es gesta o 
promou en nom de resoldre els problemes ambientals creats o induïts. 

La RESPOSTA es relaciona amb les polítiques, plans, programes i projectes que la societat 
genera enfront de les PRESSIONS sobre l'ambient, amb el propòsit de millorar l'ESTAT del 
mateix. La resposta o accions són executades per mitjà de la GESTIÓ AMBIENTAL (pública, 
empresarial  o  ciutadana),  en qualsevol  àmbit  jurisdiccional  (urbà,  rural,  regional,  nacional  i 
internacional).  Els indicadors de resposta  descriuen els esforços de gestió realitzats per  la 
societat o per les autoritats ambientals per a eliminar, reduir, mitigar o controlar la pressió sobre 
els  recursos naturals  i  l'ambient.  Aquesta  és la  forma com l'OCDE ve impulsant  la relació 
CAUSA-EFECTE-SOLUCIÓ (PRESSIÓ-ESTAT-RESPOSTA) com a model en l'àmbit mundial, 
amb relatiu èxit gràcies a la seva simplicitat i facilitat d'ús11. 

D'altra  banda,  José  Serrano  ens  diu  que  “Per  Gestió  Ambiental  entendrem...  tota 
intervenció que busqui l'adequació en les relacions entre societat i el seu entorn natural, 
amb independència dels programes concrets que utilitzi per a aconseguir-ho i, per tant, 
independentment de que els instruments gestors pertanyin a l'economia, la política, la 
ciència, el dret o l'administració ambiental” 12

Són tantes les definicions que es poden donar sobre Gestió Ambiental, extretes dels textos 
sobre la matèria, que aquest document es faria massa extens. Pels propòsits del present escrit, 
Amb les esmentades n'hi ha prou per satisfer els propòsits del present escrit, que no són altres 

8 Latorre Estrada, Emilio. Herramientas para la Participación en Gestión Ambiental. Editorial Prisma Asociados Ltda.. 
Bogotá. 2000. Pàg. 313.
9 Ibíd., Pàg. 313.
10 Ángel, Enrique et al. Gestión Ambiental en Proyectos de Desarrollo. Talleres de Panamericana. Bogotá.1997,Pàg.47
11 García  H,  Lilliana  et  al.  Identificación  de  indicadores  ambientales.  Monografia  per  a  l'obtenció  del  grau  en  la 
Especialització de Gestió Ambiental. Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería. Mimeo. Medellín. Setembre de 
2000. Pàg 159.
12 Serrano  Moreno,  José.  “Principios  filosóficos  de  la  Gestión  Ambiental”.  A:  Ballesteros,  Jesús  y  Pérez,  José 
(Compiladors). Sociedad y Medio Ambiente. Editorial Trotta. Madrid. 1997. Pàg. 323.
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que veure què les uneix, quins són els elements en comú i, partint d'aquest punt, generar una 
definició sintètica. 

Resumint, gestió és sinònim d'intervenció planificada de l'Estat, els empresaris, la societat civil, 
els gestors o ambientalistes i  especialistes, en nom de la resolució d'un conflicte ambiental 
generat per l'home i enfront del qual s'han de disposar una sèrie d'activitats i recursos (humans, 
tècnics i financers). Resoldre el problema és, a la vista del que s'ha dit fins aquí, diagnosticar-lo 
correctament,  conèixer  la  causa  del  mateix,  els  seus  efectes  i  les  possibles  solucions 
(tècniques i/o culturals). Aquesta intervenció ha de resoldre tres preguntes que configuren el 
procés de gestió que estem provant de definir.

Què i qui està afectant l'ambient?. 
Quin és l'estat actual de l'ambient i els recursos naturals, en relació amb el passat llunyà o 
immediat?. 
Què estem fent i/o gestionant per a mitigar o resoldre els problemes ambientals generats per 
les activitats antròpiques?. 
Com i quan resoldre els problemes?. 

D'acord amb la  pràctica político-administrativa  de les autoritats  ambientals  i  de les entitats 
territorials, es divideix la Gestió Pública Ambiental en: Purament Ambiental i de Repercussió 
Ambiental. “Si bé existeix una gestió l'objecte de la qual és únicament l'ambiental, la resta de la 
gestió de l'Estat pot tenir, en ocasions, repercussions ambientals que tendeixen a l'assoliment 
del  desenvolupament  sostenible,  però  no  per  això  pot  dir-se  que  és  ambiental  o  que  és 
responsabilitat de les institucions encarregades de portar a terme la gestió ambiental”13. 

Aquesta classificació és important,  en la mesura que a l'interior de l'Estat els diferents ens 
governamentals, territorials o no, porten a terme accions en pro de l'ambient, tot i que no siguin 
els directament responsables de la Gestió Ambiental, pròpiament dita. 

A partir d'aquesta subdivisió, que esclareix el paper de cada ens públic, es poden classificar 
tres tipus de Gestió Ambiental: 

1.Gestió Ambiental Casual. Integrada per totes aquelles polítiques, accions i programes 
que no tenen un objectiu ambiental, però que exerceixen una incidència en la protecció 
del medi ambient i els recursos naturals (aire, aigua, sòl, flora i fauna).
 
2.Gestió  Ambiental  Sectorial.  Formada  per  totes  les  polítiques,  plans,  programes  i 
accions orientades cap a la protecció d'alguns elements ambientals o recursos naturals 
renovables.

3.Gestió Ambiental Pròpiament Dita. Integrada per totes les polítiques, accions, plans i 
programes que conceben el medi ambient com un tot, organitzat en forma de sistema 
(enfocament sistèmic)14.

Addicionalment, Leonel Vega contribueix a la classificació ja no només de la Gestió Pública, 
sinó també de la Gestió Empresarial, a partir d'un enfocament administratiu. Existeixen tres 
tipus de Gestió Ambiental, que són: 

1.Gestió Ambiental Incidental. S'executen accions aïllades que, la majoria de vegades, 
pretenen solucionar  problemes particulars  i  fora  de tot  context  estratègic.  S'executen 
programes i projectes, però no es planifiquen ni es controlen les execucions. La gestió 
incidental interpreta la deterioració ambiental com un fenomen aïllat, fortuït i inevitable, 
causat per un comportament nociu en el curs normal de les activitats humanes. Aquest 
tipus de Gestió Ambiental va predominar fins a mitjans del segle XX.

13 República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Sistemes de Gestió Ambiental Municipal. Volum I. Opciones 
Gráficas Editores. Bogotá. 2002. Pàg. 41.
14 Ibíd., Pàgs. 41-42
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2.Gestió  Ambiental  Operacional.  Es  planifiquen  i  s'executen  programes  i  projectes 
ambientals, però no hi ha control. No es dóna la monitorització, seguiment i avaluació 
d'allò planificat i executat. “Les funcions de planificació i execució presenten una marcada 
incoherència i  desarticulació mútua, ja que la planificació es realitza únicament per a 
complir amb la reglamentació (normativa) vigent, i els plans es constitueixen en 'llibres-
documents' sense cap influència sobre l'execució, i l'execució es realitza, la majoria de 
vegades,  de manera incidental  (aïllada),  sense tenir  en compte els plans”.  La Gestió 
Operacional, igual que l'Incidental, interpreta els problemes ambientals com involuntaris, 
però causats per errors de política, planificació i execució de programes, és a dir, estan 
generats per una gestió ineficaç en els assumptes privats (econòmics) i públics, com a 
conseqüència  d'una  informació  insuficient  i  defectuosa.  Aquest  tipus  de  gestió  és  la 
imperant  a  l'actualitat,  caracteritzada  per  instruments  de  comandament-control  (lleis, 
regulacions, llicències ambientals, declaracions d'impacte, impostos), on l'objectiu de la 
política  ambiental  és  rectificar  el  comportament  sense  alterar  els  acords  econòmics, 
culturals  o  institucionals  actuals.  Es  privilegien  els  efectes,  però  no  les  causes.  Es 
gestiona per a minimitzar l'efecte. Aquest tipus de gestió s'imposa en el món a partir dels 
anys 70s.

3.Gestió Ambiental Sistèmica. Coexisteixen simultàniament la planificació, l'execució i el 
control. Es caracteritza per ser previsora en la planificació; eficient en l'execució i eficaç 
en  el  control15.  “El  que  resol  els  problemes  (ambientals)  és  el  procés  continu  de 
dissenyar, executar, avaluar, corregir i tornar a dissenyar i a executar. En altres paraules, 
un procés d'aprenentatge, retroalimentació i millora continu, és en essència el precepte 
conceptual bàsic de l'enfocament sistèmic”. A mitjans dels anys 90, com a conseqüència 
dels beneficis de l'aplicació de l'enfocament sistèmic a la gestió empresarial moderna, 
s'aferma entre la comunitat internacional el reconeixement del paral·lelisme i analogia 
existent  entre  la  gestió  de  la  qualitat  (Normes ISO 9000)  i  la  gestió  ambiental  (ISO 
14000)16. 

Si bé aquestes concepcions i definicions ens permeten apropar-nos a la pregunta: Què ha de 
fer  la  societat  per  a  resoldre  els  problemes ambientals  del  sistema ambiental  (format  pels 
subsistemas natural i social)?; les respostes institucionals posen l'accent en la naturalesa; del 
que  es  tracta  és  de  gestionar  els  recursos  naturals  d'una manera  que no es  degradin,  ni 
s'extingeixin.  “El  concepte  de  Gestió  Ambiental  es  refereix  a  les  accions  que,  de  forma 
conscient i dirigida a propòsits definits, realitza la societat per a conservar, recuperar, millorar,  
protegir o utilitzar moderadament el sòl i els recursos naturals, renovables o no, o per a ocupar  
racionalment un territori transformant-lo i adaptant-lo de manera sostenible”17. La referència és 
al sòl, als recursos naturals, a l'ocupació racional d'un territori. 

Per a finalitzar aquest 'a part', els objectius de la Gestió Ambiental, poden sintetitzar-se en: 
1.Mantenir i/o millorar l'oferta ambiental. 
2.Orientar els processos culturals cap a la sostenibilitat. 

El primer objectiu se centra en l'objecte de l'acció ambiental, és a dir, a mantenir o millorar 
l'oferta  ambiental  en  qualitat,  quantitat  i  disponibilitat.  La  Gestió  Ambiental,  com a  procés 
participatiu  i  continu,  ha  de  procurar  la  sostenibilitat  del  medi  natural  (es  refereix  a  un 
ecosistema en desequilibri que exigeix induccions externes per a assolir la sostenibilitat), de 
manera  que  els  recursos  naturals  continuïn  disponibles  per  a  les  generacions  futures,  en 
quantitat  suficient,  amb una bona qualitat,  de manera que es reflecteixi  en la millora de la 
qualitat de vida i, sobretot, que la seva disponibilitat sigui igual per a tota la societat. 

El segon objectiu proposa centrar-se decididament en el subjecte / objecte de l'acció ambiental, 
és  a  dir,  en  la  regulació  de  l'activitat  humana,  no  només  amb  un  criteri  de  control,  sinó 
principalment amb el propòsit de construir valors individuals, socials i col·lectius que permetin 
assolir un medi ambient sostenible18.  

15 Vega M, Leonel. Op. Cit, Pàg. 37.
16 I bid., Pàgs. 8-10
17 República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Op. Cit, Pàg. 50.
18  Ibíd. Volum 2. Pàg. 23.
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Incloent l'espai en la gestió ambiental podria dir-se, segons el grau de complexitat de cada 
entitat territorial o de la forma com es divideixi funcionalment l'espai, que es pot desenvolupar 
un tipus determinat de Gestió Ambiental. A partir de la divisió dicotòmica de l'espai camp-ciutat 
i de la gestió d'ecosistemes estratègics de caràcter supramunicipal o regional, s'ha insistit en un 
tipus  de gestió  i  planificació  diferenciada.  A Colòmbia  han  estat  implemetats,  per  part  del 
Ministeri  de  l'Ambient  i  les  autoritats  ambientals  (CAR),  els  Sistemes de Gestió  Ambiental 
Urbana, SIGAU, els Sistemes de Gestió Ambiental Municipal, SIGAM i els Sistemes de Gestió 
Ambiental Regional, SIGAR. 

Hem d'entendre per Gestió Ambiental Urbana “la gestió de l'oferta i demanda de béns i serveis 
ambientals i  del conflicte resultant en el  desenvolupament urbà i  regional,  generats a partir 
d'aquesta relació, en termes de potencialitats i problemàtica ambiental; es porta a terme per 
part  dels  diversos  actors  socials  i  institucionals,  en  el  marc  de  les  polítiques  establertes  i 
mitjançant l'ús selectiu i combinat d'eines jurídiques, de planificació, tècniques, econòmiques, 
financeres  i  administratives,  buscant  assolir  l'adequat  funcionament  dels  ecosistemes  i  la 
millora de la qualitat de vida de la població urbana, permetent fer viable el desenvolupament 
urbà en termes de ciutats ambientalment sostenibles”19. 

Per Gestió Ambiental Municipal “l'exercici conscient i permanent d'administrar els recursos del 
municipi i d'orientar els processos culturals a l'assoliment de la sostenibilitat, a la construcció de 
valors i d'actituds respectuoses amb el medi ambient, i a revertir els efectes de la deterioració i 
la contaminació sobre la qualitat de vida i l'activitat econòmica”20. 

Referent a això, Minambiente enuncia els principals problemes que enfronten els municipis en 
relació  amb  la  Gestió  Municipal,  quan  assenyala  que  “Tant  des  del  punt  de  vista  de  la 
planificació,  execució,  seguiment  i  control,  com del  desenvolupament  del  procés  de  gestió 
ambiental en el municipi,  els problemes més freqüents estan relacionats amb l'absència de 
planificació i definició de prioritats, falta de continuïtat en els programes i projectes, predomini 
d'accions correctives sobre les preventives,  adopció d'instruments ineficaços o absència de 
suport  social  per  a  donar  suport  a  les  iniciatives,  escassesa  o  absència  d'instruments  de 
seguiment i avaluació de resultats o solapament de funcions entre entitats del mateix sector 
però de jerarquia diferent”21. 

Resumint, la gestió ambiental territorial inclou: 

a)La conceptualització de l'enfocament administratiu. Construcció de conceptes i criteris 
per  a  orientar  la  gestió  i  l'administració  dels  recursos  i  mitjans  institucionals  cap  a 
l'assoliment  d'un  millor  ambient  en  l'entitat  territorial  respectiva  (municipi,  districte, 
departament).
b)La construcció i adequada utilització dels instruments i mitjans per a conèixer, avaluar i 
predir la condició i dinàmica dels processos ambientals territorials, fet que requereix: 

i.El coneixement del territori, les seves característiques i particularitats, potencialitats i 
problemàtiques relacionades amb la condició ambiental.
ii.El coneixement dels Recursos Naturals, les condicions de la seva oferta i demanda, 
les condicions per a la seva conservació i/o aprofitament.
iii.El desenvolupament de mètodes i l'aplicació d'instruments que permetin planificar-
coordinar, executar i avaluar accions i projectes de caràcter ambiental (que incloguin la 
formulació de plans, programes i projectes i  l'aplicació d'instruments de seguiment i 
avaluació)22.
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19  República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Decret 2202-2-5 del 20 de febrer de 2001.
20  República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. SIGAM. Volum 2. Pàg. 17.
21  Ibíd., Volum 2. Pàg. 18.
22  Ibíd., Volum 1. Pàg. 40.

7


