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Normalment, les obres públiques ocupen una àrea important del territori modificant-ne les característi-
ques. Així, cal assenyalar la incidència en l’hàbitat i la mobilitat de la fauna; les alteracions en la hidro-
logia (aigües superficials i subterrànies), la qual cosa pot repercutir en la disponibilitat dels recursos
hídrics i el risc per inundació; l’estabilitat i l’erosió del terreny, que poden ser alterades, incrementant el
risc d’esllavissades i la pèrdua del sòl; el paisatge i la qualitat de vida (sorolls, per exemple), que poden
ser, així mateix, afectats. Cal igualment remarcar les repercussions que les infraestructures tenen sobre
les activitats econòmiques i la forma de vida d’un determinat entorn.

Tot i ser important identificar els possibles impactes associats a una determinada obra pública, no n’hi ha
prou amb una simple anàlisi qualitativa. Cal poder avaluar de manera quantitativa un impacte per poder
prendre decisions respecte a la possibilitat d’assumir-lo i/o la necessitat d’establir mesures correctores.

13.1 L’impacte sobre la fauna i la flora

Les pertorbacions produïdes per la construcció d’obres públiques afecten sovint l’estructura de les
comunitats naturals per la reducció de la biodiversitat, l’alteració dels seus hàbitats i l’aïllament de les
poblacions. Tot això a causa, fonamentalment, de: l’ocupació de l’espai, l’efecte de barrera, els sorolls
i altres efectes induïts [SUAR89].

L’ocupació de l’espai implica la destrucció de la vegetació i la desaparició d’hàbitats de les poblacions
animals, sobretot les zones de nidificació i hivernació. Les obres viàries són les més demandants d’es-
pai, mentre que les canalitzacions fluvials alteren el bosc de ribera i modifiquen el substrat sedimen-
tari de la llera, on solen realitzar la posta algunes espècies de peixos.

Les estructures lineals són un obstacle per al pas de la fauna que necessita traslladar-se per alimentar-se
i reproduir-se, causant l’efecte de barrera. Aquest pot ser mecànic, com ho són els tancaments perime-
trals de les autopistes o trens d’alta velocitat, o etològic, pel rebuig de determinades espècies sensibles,
com ara el tuixó, de la presència humana. Per aquest motiu, les poblacions resten aïllades. En l’àmbit
fluvial, la construcció de grans embassaments perjudica les espècies migratòries aquàtiques com són el
salmó, la truita o l’anguila.
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El soroll de les voladures durant la construcció, la pols aixecada per la maquinària, l’augment de 
l’erosió i la càrrega sòlida a l’aigua poden induir a l’abandó de nius, la desaparició d’amfibis i rèptils
i la fugida de vertebrats sensibles com ara l’ós. Els gasos expel·lits pels vehicles en àrees de muntan-
ya s’acumulen als fons de valls per inversió tèrmica a l’hivern, afectant espècies sensibles, especial-
ment els liquens. Algunes actuacions porten associades com a efecte induït la pressió antròpica. Les
vies de comunicació són un catalitzador del desenvolupament. Al seu entorn apareixen noves edifica-
cions i infraestructures. Les pistes subsidiàries, construïdes per només donar accés a l’obra, són utilit-
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Fig. 13.1. Carretera de Sant Marçal a Arbúcies. Vegetació malmesa per 
l’abocament de les terres extretes del desmunt (Foto Jordi Corominas)
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zades més tard com a vies d’accés a les zones naturals veïnes, que es veuen, per aquest motiu, sotme-
ses a una major freqüentació i a l’augment del risc d’incendi, de la caça i el furtivisme.

En la fase d’explotació de les obres viàries, augmenta la mortaldat dels individus de les espècies que
les creuen. La circulació de vehicles dóna lloc a l’augment dels nivells d’immissió d’òxids de nitrogen
i plom, que origina problemes de necrosi, clorosi i reducció de la productivitat dels organismes vege-
tals. En algunes ocasions, la intercepció d’aqüífers per túnels i desmunts causa el descens dels nivells
d’aigua subterrània i priva la vegetació freatòfita de la seva alimentació.

Com a mesures de prevenció i correcció de l’impacte podem esmentar la minimització de la superfície des-
truïda per mitjà d’una adequada organització dels treballs, la reducció del nombre i la longitud dels camins
d’accés a l’obra, la separació i la restitució de la coberta vegetal una vegada acabada, les barreres arbòries
que dificulten la dispersió dels contaminants atmosfèrics, el disseny i l’execució de passos superiors o infe-
riors per a la fauna de dimensions suficients, la col·locació de tanques per evitar atropellaments, etc.

Convé, finalment, una visió global per tal de no deixar el territori convertit en un conjunt d’àrees
naturals aïllades. L’estructura de la xarxa viària i de les poblacions dificulta les migracions a grans
distàncies. Cal reservar, doncs, uns corredors biològics que garanteixin el desplaçament de la fauna
i la connexió entre espais naturals. Això és especialment desitjable per a espècies de gran mobilitat
com el linx, el llop i l’ós.

13.2 L’impacte visual

Depenent de la capacitat tècnica disponible en cada època històrica, l’assentament de les obres públi-
ques en el marc urbà o rural varia d’una manera o altra. Quan per a la construcció d’una carretera o un
pont solament es disposava de mà d’obra i mitjans auxiliars primitius, les obres de terraplenament o
excavació, o les llums que es podien salvar, eren molt limitades. El mateix ritme lent de construcció
de les obres i una major cultura en el valor dels acabats, inherent al treball artesà, feien que s’execu-
tessin amb mirament els paraments dels murs de contenció de pedra seca, les canalitzacions de desguàs
de les carreteres, els petits ponts de pedra, etc.

En canvi, avui dia, la major potència de la maquinària, la incidència dels elevats costos de la mà 
d’obra i de les obres d’infraestructura porten a descurar l’acabat de les obres públiques, com s’obser-
va en la construcció de carreteres en zones de muntanya, on els grans volums dels moviments de terra
normalment s’expressen de manera directa i brutal en no donar-hi un tractament adequat.

Tanmateix per a integrar el paisatge i disminuir l’impacte visual es poden aplicar mesures correctores
i preventives. Entre d’altres:

a) Triar acuradament l’emplaçament de la infraestructura. Considerar el disseny del traçat en planta
(evitant zones més sensibles, adaptant el traçat al paisatge), el perfil longitudinal (assegurar la con-
tinuïtat, limitar els moviments de terres), i el perfil transversal (separació de calçades en planta i en
alçat).

b) Considerar les formes en relació a la tipologia de les estructures i obres de fàbrica, a la incidència
en la geomorfologia dels talussos (pendents, formes) i a les plantacions de vegetació.

c) Tenir cura de textures i colors en els acabats, actuant sobre la vegetació i les característiques cromà-
tiques de les infraestructures, estètica i disseny formal de l’obra. Integrar l’obra en l’arquitectura
autòctona.

d) Estudiar detingudament la visibilitat per tal d’amagar la infraestructura als que no són usuaris 
d’aquesta, ocultar als usuaris certs elements externs no agradables i alhora afavorir la seguretat vial.
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La consciència cada dia més exigent respecte a la integració de les obres públiques al medi ambient
demana la formació dels tècnics en les matèries bàsiques de tractament d’aquests temes. Cal tenir un
coneixement dels valors paisatgístics propis del medi que es tracti —sigui urbà, rural o mixt—, per des-
prés formar-se en les exigències de cadascun d’aquests i poder acomodar les intervencions que s’ha-
gin d’efectuar d’acord amb les solucions que ofereixen tant la història de l’enginyeria civil com els
exemples més cultes que s’hagin trobat modernament, tot tenint en compte que no hi ha fórmules uni-
versals, sinó respostes madures i convenients per a cada cas [TARR98].

13.3 L’impacte sobre l’estabilitat i l’erosió del terreny

Les vies de comunicació consumeixen espai i causen un important moviment de terres. Els traçats per
les planes al·luvials i costaneres destrueixen els sòls agrícoles. En terrenys accidentats, es necessita
remoure grans volums de terres i roques per tal de compensar l’excavació de desmunts amb la cons-
trucció de terraplens. Hi ha dos aspectes que estan directament associats a l’excavació: l’erosió del sòl
i l’estabilitat dels vessants.

L’augment del pendent als desmunts confereix una major velocitat de l’aigua a la superfície, que, jun-
tament amb la desprotecció del terreny, en permet l’ erosió. El desenvolupament de xeragalls i barrancs
a les zones excavades i terraplens implica un augment de la càrrega sòlida dels cursos d’aigua i de la
seva terbolesa, i una reducció de la qualitat de l’aigua i la vida aquàtica. L’erosió i la quantitat de sedi-
ment transportat són altes durant la fase constructiv182
a, però se solen reduir sensiblement una vegada s’han revegetalitzat els desmunts i els terraplens.
Convé tenir present, però, que la pèrdua de la cobertora edàfica és, a escala humana, irreversible.

Un cas particular d’erosió és l’estabilitat de platges i deltes. La retenció dels sediments transportats pels
rius als embassaments fa que aquests no restitueixin les sorres i les graves que el mar distribueix al llarg
de la costa i la plataforma continental. N’és un exemple l’acció de barrera dels espigons i els ports, que
interrompen el moviment general de sediment seguint la línia de costa. La sorra s’acumula a un costat
del port o l’espigó, mentre que l’erosió fa desaparèixer la platja a l’altra banda. Pot succeir que les sorres
s’acumulin a les bocanes dels ports i rebleixin el seu interior. Per tal de permetre el fondejament dels
vaixells, la solució més freqüent és el dragatge de les sorres del port dipositant-les mar endins, a distàn-
cies que no permeten la realimentació de les platges, agreujant el problema d’erosió abans esmentat.

La inestabilitat dels vessants es produeix en excavar formacions geològiques de baixa resistència o
roques amb discontinuïtats disposades desfavorablement. L’esllavissament i el despreniment del terreny
pot afectar volums importants del vessant i posar en perill la seguretat i la supervivència de la mateixa
obra. La probabilitat de trencada augmenta en les excavacions realitzades per sota del nivell freàtic.

Les esllavissades, els despreniments i les allaus de neu en àrees de muntanya tenen lloc de manera
natural i amb certa freqüència. El projecte dels traçats viaris, la perforació de túnels i la construcció
d’embassaments han de tenir present la possibilitat de ser afectats per la caiguda de terres o roques pro-
vinents d’indrets força allunyats. En ocasions, les inestabilitzacions són produïdes per l’excavació o
sobrecàrrega d’esllavissades que no havien estat identificades com a tals durant els reconeixements
previs. Les variacions brusques dels nivells dels embassaments també poden donar lloc a reactivació
de moviments.

L’erosió i la inestabilitat es poden evitar amb un disseny adequat dels desmunts i l’adopció de mesu-
res de revegetalització i protecció de les superfícies exposades. La reducció de l’angle de talús, el dre-
natge i el reforç són, entre d’altres, mesures corrents de correcció de la inestabilitat.
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La conservació de les platges ha de passar, en primer lloc, per la selecció adequada dels emplaçaments
per a ports que no interfereixin el transport de sediments. En altres ocasions, caldrà reposar la sorra
necessària, sigui per dragatge dels fons marins o sigui per aportacions de terra endins. De vegades, pot
ser viable la transferència de la sorra per bombament d’un costat a l’altre dels espigons.

13.4 L’impacte sobre la xarxa de drenatge superficial

La construcció de qualsevol infraestructura altera les característiques hidrològiques del territori en el
qual s’assenta. Atès el seu important impacte, cal esmentar les infraestructures lineals (carreteres i
ferrocarrils) [SUÁR89] (Fig. 13.2) i els embassaments [DGMA89].

Fig. 13.2. Nova autovia del Baix Llobregat. Actuarà també com a endegament 
a la marge dreta (Foto cortesia de la UTE Baix Llobregat)
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En el cas d’una infraestructura lineal es pot modificar, de manera notable, la xarxa de drenatge natu-
ral: conjunt de lleres per on transcorre l’escolament superficial procedent de la pluja. Això pot incidir
en el risc per inundació per causa de: 

a) La modificació en la generació d’escolament per les alteracions del territori en el qual s’ubica la
infraestructura. Això, normalment, representa una disminució de la infiltració i, per tant, un incre-
ment del cabal circulant per la xarxa de drenatge per a un determinat episodi de pluja, la qual cosa
es pot corregir amb la construcció de basses que facilitin la infiltració.

b) La disminució de la capacitat de la llera, atesa la sedimentació dels materials sòlids transportats
per l’aigua procedents d’un terreny, la resistència a l’erosió hídrica del qual s’ha vist reduïda per
les actuacions vinculades a la construcció de la infraestructura. Per tal de corregir aquest impacte
es pot procedir a l’estabilització dels desmunts i els terraplens mitjançant espècies vegetals
adients.

c) La disminució dels cabals circulants aigües avall de la infraestructura, atès el seu efecte de barrera
i una insuficient capacitat de les obres de desguàs transversal, la qual cosa implica l’embassament
de l’escolament aigües amunt de la infraestructura. Això es pot evitar dimensionant correctament
les esmentades obres de drenatge transversal.

d) L’increment del cabal a transportar per una llera, atesa la concentració de flux produïda pel caràcter
puntual de les obres de desguàs transversal, així com per la barrera que suposa la infraestructura per
a l’escolament superficial. En la mesura en què es pugui, s’ha de permeabilitzar la infraestructura de
manera tal que es respecti la xarxa de drenatge natural.

e) L’alteració de la capacitat de la llera per modificació de les seves característiques geomètriques i/o
hidràuliques. Això és particularment important quan la infraestructura se situa al costat d’un riu i
en disminueix la capacitat de la llera, la qual cosa, evidentment, pot agreujar el risc per inundació.
El correcte disseny dels ponts requereix una especial atenció per tal d’evitar que puguin afectar de
manera negativa el comportament hidràulic del riu.

L’existència d’un embassament modifica notablement el comportament natural del riu [DGMA89].
Un embassament pot ser considerat com una discontinuïtat espacial en el riu: les diferents caracterís-
tiques físiques, químiques i biològiques de l’aigua poden presentar una notable variació aigües avall
de l’embassament respecte de les que tenia aigües amunt. Així doncs, paràmetres com el cabal, la
temperatura, el transport sòlid, el contingut en nutrients, etc. són modificats. Així mateix, la mateixa
presa representa un obstacle per a la mobilitat de la fauna. Tot això, evidentment, incideix en les
comunitats fluvials modificant-ne les característiques en construir la presa.

L’existència d’un gran embassament pot també modificar el microclima del seu entorn. Aquesta gran
massa d’aigua presenta una important inèrcia tèrmica que pot suavitzar les temperatures i incrementar
la presència de boires.

La correcta explotació d’un embassament pot disminuir l’impacte [MMA96]. Així, seleccionant
la cota a la qual s’extreu l’aigua, se’n controla la qualitat per tal d’alterar mínimament les carac-
terístiques de riu avall. L’establiment d’uns criteris de cabals mínims per desembassar és, així
mateix, d’interès per tal de preservar l’hàbitat fluvial. En preses de poca alçada, es poden cons-
truir dispositius per al pas dels peixos de manera que es redueixi l’efecte de barrera per a les espè-
cies migratòries.
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13.5 L’impacte sobre les aigües subterrànies

L’execució d’obres públiques afecta sovint tant la quantitat com la qualitat de les aigües subterrànies.
El traçat de les obres lineals pel fons de valls fluvials dóna lloc a una franja impermeable damunt dels
aqüífers al·luvials reduint la infiltració de la pluja. Un efecte semblant es produeix quan les canalitza-
cions dels rius limiten la inundació de les planes laterals. El desviament i la concentració de les aigües
superficials en uns pocs cursos que s’efectua en obres lineals per tal de reduir el nombre de drenatges
que l’han de travessar, a més de modificar-ne el règim hidrològic, impliquen en ocasions el desviament
de les aigües de les zones d’infiltració i recàrrega dels aqüífers.

Les excavacions són especialment destorbadores del flux subterrani. Quan l’excavació es fa per sota
del nivell freàtic, els fronts oberts actuen de drenatge i, en el cas d’aqüífers superficials, pot suposar
l’assecat de les captacions i la manca d’aigua disponible de la vegetació que es troba per sota. El flux
subterrani pot ser obstruït per la construcció d’estructures de fonamentació, murs i pantalles en pro-
funditat. En aquest cas, es produirà un ascens dels nivells freàtics que pot inundar altres estructures
situades aigües amunt (soterranis, galeries, túnels…) i una reducció del flux aigües avall. Aquests efec-
tes es poden agreujar en el cas d’obres lineals com els canals revestits i les conduccions soterrades que
interceptin grans longituds de terrenys aqüífers. Els túnels, tot i que tenen enormes avantatges des del
punt de vista de mobilitat de la fauna i manteniment de la vegetació, en el cas de travessar formacions
aqüíferes poden provocar el seu buidatge i el consegüent descens dels nivells freàtics del massís. Per
contra, l’emmagatzematge d’aigua als embassaments sol representar una recàrrega beneficiosa dels
aqüífers presents al vas.

La qualitat de les aigües subterrànies es pot veure afectada molt negativament quan es tracta d’actua-
cions que interessen directament els aqüífers [FOLCH88]. Aquest és el cas d’instal·lacions portuàries
com ara l’excavació de dàrsenes en terrenys deltaics. La presència d’aigua marina farà que les aigües
subterrànies del delta a la zona més immediata al port se salinitzin. Altres activitats associades a les
obres públiques, com l’extracció d’àrids als terrenys al·luvials per a la fabricació de formigó, de vega-
des deixen al descobert la superfície de l’aigua subterrània amb el risc d’introducció directa de conta-
minants. El posterior rebliment de les graveres modifica les propietats hidràuliques dels terrenys. La
fuita de col·lectors enterrats pot causar també la contaminació directa de les aigües subterrànies.

En la fase d’explotació cal preveure el risc de contaminació dels aqüífers. A les carreteres i les auto-
pistes es poden distingir tres situacions: a) contaminació crònica, lligada directament al trànsit i carac-
teritzada per la dissolució a l’aigua de la pols del desgast dels paviments i pneumàtics i de les emis-
sions dels tubs d’escapament; b) contaminació estacional, com ara la dissolució de la sal que s’aboca
per evitar les glaçades; c) abocaments accidentals, del transport de cisternes o fuites dels dipòsits de
benzineres, així com per escombraries i residus abandonats als marges.

Com a mesures de prevenció i correcció de l’impacte, cal esmentar l’establiment de perímetres de pro-
tecció de les àrees d’infiltració i de les captacions d’abastament a les poblacions, així com l’estanqui-
tat dels col·lectors a les zones més sensibles.

13.6 L’impacte acústic

Un dels impactes que s’han de tenir en compte, sobretot quan es projecten infraestructures viàries, és
l’impacte acústic en l’entorn. El soroll que fan els camions i els turismes en transitar pels carrers i les
artèries urbanes, o el produït pels trens quan circulen per ramals en zones urbanes, és una de les molès-
ties principals assenyalades pels residents en ciutats i grans nuclis urbans.
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El soroll ocasionat pel pas dels vehicles varia entre 70-85 dB(A), depenent del tipus de paviments o
del vehicle de què es tracti. El nivell de soroll d’un carrer o d’una carretera està d’acord amb la inten-
sitat del trànsit i de la composició dels vehicles, que varia al llarg del dia. Per això, es pren com a índex
de nivell de soroll d’una via el seu nivell continu equivalent, que seria la intensitat d’un hipotètic soroll
continu que, durant el mateix temps, produeix la mateixa energia sonora [CEOT93]. El nivell sonor
equivalent recomanat per l’OCDE per a zones urbanes ha de ser com a màxim de 55 dB(A). Per tal de
mantenir el soroll del trànsit en zones residencials per sota d’aquests nivells, haurem de tenir en comp-
te les consideracions següents:

a) Seleccionar per a la ubicació de les noves infraestructures zones no residencials amb nivells de
soroll ambient elevats. En aquestes zones (industrials, mercats, etc.), el soroll produït per la nova
via de comunicació quedarà encobert pel soroll ambient.

b) Reduir al màxim els nivells de soroll de les diferents fonts emissores. El soroll ha de ser reduït o
eliminat en el seu origen. Els fabricants de trens i automòbils han d’elaborar vehicles més silen-
ciosos, i les infraestructures viàries han de tenir unes especials característiques superficials que
redueixin el soroll de rodament.

En el cas de la circulació de camions i automòbils és molt important tenir en compte que el princi-
pal focus emissor de soroll és el provinent del rodament dels vehicles, més gran que el produït pel
motor i l’expulsió de gasos. Sobre aquesta font emissora de soroll té una gran importància el tipus
de paviment emprat [PEREZ94]. Aquestes diferències poden ser de l’ordre de 10-15 dB(A) i pre-
nen especial rellevància en considerar que reduint el 50% la intensitat del trànsit només es produeix
una reducció del nivell de soroll de 3-4 dB(A).

c) L’ús de pantalles i túnels que evitin la propagació del soroll . Quan els nivells de soroll produït pel
trànsit de trens o automòbils siguin massa elevats i no puguin ser reduïts en les seves fonts emis-
sores, millorant la regularitat i les característiques superficials dels paviments o la regularitat, el
tipus i els suports dels carrils, s’han d’emprar pantalles acústiques que evitin la propagació del
soroll o cobrir les infraestructures viàries mitjançant falsos túnels.

El soroll produït per una nova via urbana o ramal de ferrocarril pot ser previst i analitzat mitjançant
programes de càlcul, on es pot estudiar l’efecte del paviment i l’ús de pantalles i diferents mesures
correctores.

13.7 Els impactes socials

Des del punt de vista social, la construcció d’infraestructures té un seguit de repercussions, ja que en
modificar l’espai que conté les activitats econòmiques i les formes de vida, no s’afecta tan sols la mor-
fologia territorial, sinó que s’afecta profundament la societat. Provoca o accelera la mutació de les
estructures i les dinàmiques de les col·lectivitats afectades. El procés de transformació social ve deter-
minat pel ritme de la construcció i pel fet de tractar-se d’una intervenció planificada per instàncies
externes.

Des d’un punt de vista territorial, a més dels impactes ambientals, les infraestructures tenen un
seguit d’impactes induïts (canvis en la jerarquia de la xarxa d’assentaments i en els factors de loca-
lització de les activitats econòmiques, potenciació de certes àrees i marginació d’altres, etc.) i impac-
tes en l’economia (modificació en el nivell de renda, del nombre i el nivell de la població activa,
inducció d’activitats econòmiques, etc.). Així doncs, els factors territorials i socioeconòmics són
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molt importants en el disseny de la infraestructura, ja que les seves repercussions s’estendran en el
temps i en el territori.

Els impactes socials són nombrosos i variats [JUNY87]. La construcció d’infraestructures en desen-
cadena de positius (com el reequilibri territorial, la inducció d’activitats, el reequilibri demogràfic, etc.)
i de negatius (com les expropiacions durant les obres, les molèsties pròpies de la construcció —sobre-
tot l’efecte de barrera—, el desordre visual, etc.). Després de les obres poden persistir problemes com
alteracions en les xarxes, alteracions mediambientals, impactes visuals i sonors, etc.

En definitiva, s’entén per impacte social el factor fonamental de les transformacions que es desenca-
denen amb la construcció d’un projecte d’enginyeria civil o infraestructura sobre l’espai social, és a
dir, sobre el territori on es cristal·litzen les activitats productives i les formes de vida.

L’estudi d’impacte social ha de tenir en compte quatre parts ben definides:

1. Estudi del medi abans de l’inici de les obres.
2. Impactes previstos sobre el medi.
3. Comparació dels avantatges que es produiran i prevenció dels impactes negatius.
4. Descripció de potencialitats. Proposta de correccions. Orientacions d’ordenació territorial i mesu-

res compensatòries.

En el cas que el projecte es construeixi en diferents fases, s’haurà de fer una profunda reflexió per cons-
tatar els primers impactes en el moment de realitzar-se’n cadascuna. Qualsevol projecte tècnic es pot i
s’ha de millorar contínuament. L’anàlisi dels efectes de la primera fase ha de proporcionar orientacions
per a la fase posterior per no reproduir els errors, per apreciar les pertorbacions relacionades amb la
vida quotidiana (accés als serveis i als equipaments), amb l’entorn (pol·lucions, sorolls, etc.), així com
amb els problemes de coordinació del funcionament de les xarxes.
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14 Sistemes de gestió ambiental

Luciano del Álamo Díaz; Dept. Organització d’Empreses
Margarita González Benítez; Dept. Projectes d’Enginyeria

Carles Sumpsi Riera; Dept. Eng. Hidràulica, Marítima i Ambiental

14.1 Introducció

Els instruments de gestió ambiental són les actuacions que permeten conèixer i quantificar les reper-
cussions de les activitats humanes sobre l’entorn i que faciliten l’adopció de mesures que redueixin els
efectes negatius i que garanteixin la rendibilitat econòmica, de recursos, etc.

Aquests estudis poden ser de pronòstic o de diagnòstic, és a dir, d’efectes potencials o reals, segons
l’etapa en què s’apliquin, i es poden referir a projectes, processos, explotacions, productes, etc.

Segons la fase en què s’apliquin, es poden dividir en:

a) Estudis de pronòstic (examen d’ allò futur). S’apliquen en la fase de planificació, programació i
projecte, i, per tant, no poden prendre’s mostres, realitzar-se mesures, etc., sinó que s’ha de partir
del coneixement del projecte i de l’entorn per a preveure i valorar les conseqüències. Actualment,
comprenen:
a.1) Els estudis d’impacte ambiental de projectes (EIA).
a.2) Els estudis d’impacte de productes. Anàlisi del cicle de vida (ACV).

b) Estudis de diagnòstic (examen d’ allò existent). S’apliquen en la fase de desenvolupament, produc-
ció, explotació o ús, i, per tant, es poden efectuar mesures i comprovar els efectes ambientals.
Inclouen:
b.1) Les auditories ambientals d’activitats (AA).
b.2) Les auditories de productes. Anàlisi de cicle de vida (ACV).

14.1.1 Aplicació

Cada eina de gestió ambiental té una aplicació específica:

a) Els estudis d’impacte ambiental (EIA) es realitzen per preveure els impactes d’un projecte sobre el
medi i compatibilitzar-lo amb el mateix, mitjançant l’estudi de la situació ambiental abans d’executar
el projecte i la previsible després de dita execució. Per exemple, si l’activitat projectada consumeix
aigua, s’han d’estudiar els recursos hídrics de la zona, per conèixer la possible alteració del medi
(sequera, disminució de la vegetació de ribera, disminució dels llocs de bany o esbarjo, etc.), segons la
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quantitat d’aigua necessària enfront de la disponible. En cas que l’impacte previst sigui notable, s’han
de proposar les mesures per reduir-lo, bé canviant la tecnologia o bé buscant una millor ubicació.

b) Les auditories ambientals (AA) es duen a terme per conèixer els efectes sobre el medi, d’una acti-
vitat o producte ja existents, per la qual cosa s’estudien els corrents residuals produïts, els fluxos
d’energia i materials i l’organització de l’activitat, i es comprova el compliment de la legislació
vigent. Per exemple, si l’activitat a auditar genera soroll, utilitzarem un sonòmetre per verificar que
el nivell sonor no supera els límits establerts per la legislació o proposar les mesures per reduir-lo
en cas que els superi.

c) Les anàlisis de cicle de vida (ACV) s’efectuen per conèixer totes les repercussions ambientals d’un
procés o d’un producte des del “bressol fins a la tomba”, a través del coneixement de totes les
repercussions ambientals de cada fase del cicle. Per exemple, si realitzem l’ACV d’un material,
podrem conèixer, entre d’altres, l’etapa de més consum energètic i de més generació de contami-
nants atmosfèrics i estudiar les alternatives tecnològiques, de gestió o de disseny per disminuir-los.
La metodologia de les ACV es pot aplicar a un projecte o a una activitat.

La finalitat de tots els instruments de gestió ambiental és disminuir els impactes ambientals de les
actuacions humanes a través del coneixement de les relacions activitat-medi i mitjançant el disseny i
l’aplicació de mesures correctores tècnicament viables i econòmicament rendibles.

Els estudis econòmics s’apliquen a totes les eines de gestió ambiental per ajudar a la presa de deci-
sions, ja que la protecció del medi no ha de ser una càrrega econòmica, sinó que s’han de buscar les
solucions que siguin a la vegada rendibles i ambientalment correctes.

Prenent com a exemple un envàs:

a) L’EIA avaluaria els efectes del projecte de construcció de la factoria i dels processos de fabricació
proposats. Proposaria els canvis de localització, les modificacions i els controls necessaris perquè
el territori, l’aigua, la flora, la fauna, la societat, etc. sofrissin les menors alteracions possibles.

b) L’AA recolliria informació sobre contaminació atmosfèrica, contaminació del sòl, residus, etc.,
quan la fàbrica estigui en funcionament, per comprovar el compliment de la legislació i proposar
mesures de minimització de residus o de reducció de consums (Pla de minimització).

c) L’ACV es realitzaria per conèixer tant els consums com els corrents residuals en tota la vida de
l’envàs, des de les matèries primeres fins al seu destí final com a residu, amb la finalitat de conèi-
xer els “punts dèbils” i proposar alternatives de millora. També es poden proposar materials o
envasos alternatius si es realitzen estudis d’ACV comparatius.

14.2 Els estudis d’impacte ambiental

Són un instrument preventiu de gestió ambiental que permet definir en quines condicions la implanta-
ció o ampliació de projectes o activitats seran compatibles amb el medi ambient. Així doncs, l’objectiu
bàsic dels estudis d’impacte ambiental (EIA) és integrar la variable ambiental en els projectes que
puguin afectar el medi ambient amb la finalitat de prevenir l’impacte ambiental i internalitzar els cos-
tos ambientals des de les primeres etapes conceptuals dels projectes. [SUMP98]

Els EIA són uns documents diferenciats dels projectes en els quals s’avaluen bàsicament la capacitat
del territori per admetre l’activitat i la transferència de contaminació a l’entorn. Així, els EIA identifi-
quen els possibles impactes, estimen els seus efectes potencialment significatius abans que el medi en
pugui sofrir les conseqüències i defineixen tot un seguit de mesures i actuacions que cal adoptar en 
l’execució del projecte i durant la seva explotació.
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L’avaluació dels possibles efectes sobre els diferents vectors ambientals receptors (aigua, sòl, aire, pai-
satge, etc.) s’identifiquen i es descriuen segons les particularitats de cada cas concret i es valoren d’acord
amb els criteris tècnics establerts en el Reglamento de evaluación de impacto ambiental (RDL 1131/88).

El contingut d’un EIA depèn bàsicament de la naturalesa del projecte o activitat que s’ha de desenvo-
lupar i del seu emplaçament. Això comporta forçosament tenir un coneixement exhaustiu de la capaci-
tat del territori per admetre l’activitat projectada i de les fases d’execució del projecte i els processos
de l’activitat en règim d’explotació o servei. Aquesta evident complexitat mediambiental i tècnica es
resol en l’EIA amb la interdisciplinarietat que neix de l’obligada integració del projectista i el tècnic
ambientalista. La complexitat sovint es manifesta en el moment de definir el coneixement de l’àmbit
d’estudi i en aconseguir les dades necessàries (atmosfera, clima, sòls, aqüífers, fauna, flora, gea, pai-
satge, etc.), per poder avaluar els efectes sobre el medi possiblement afectat.

Els aspectes i les determinacions bàsiques que un EIA ha de tenir en compte són:

a) Introducció. Presentació inicial del projecte i definició del marc legal aplicable.
b) Àmbit d’estudi. Definició compatible i viable de l’àmbit d’estudi segons: les exigències tècniques

pròpies del projecte i de la capacitat del medi per admetre’l. 
c) Anàlisi d’alternatives. Selecció d’alternatives d’emplaçament i de processos viables. Estat inicial

mediambiental de l’àmbit de totes les alternatives d’emplaçament. Avantatges i inconvenients
dels diferents processos. Elecció d’entre les alternatives d’una sola solució a retenir pel projecte
definitiu.

d) El projecte. Descripció detallada del projecte retingut com a alternativa viable i de les seves fases
de procés. Estimació d’emissions, immissions i residus.

e) Anàlisi ambiental detallada de l’estat inicial de l’emplaçament escollit i dels seus entorns. Medi
abiòtic, biòtic, antròpic i de les seves interaccions.

f) Avaluació de l’impacte del projecte. Descripció d’impactes. Caracterització d’efectes. Avaluació
d’impactes. Taules d’avaluació d’impactes. Proposta de mesures preventives, correctores o com-
pensadores de l’impacte.

g) Definició detallada de mesures. Preventives i correctores. Integració de les mesures en el projecte o
activitat.

h) Programa de vigilància ambiental. Seguiment ambiental de l’activitat en règim d’explotació.
i) Cost de les mesures i del programa de vigilància ambiental.
j) Balanç i resum de l’EIA.

Amb aquest contingut, els EIA poden assenyalar les condicions o requeriments que fan compatibles els
projectes amb el medi, afavorir el desenvolupament sostenible i internalitzar en la presa de decisions
aspectes com la contaminació de les aigües, la gestió dels residus, la contaminació de l’atmosfera, etc.
aspectes no lligats a l’anàlisi clàssica de cost/benefici.

14.3 Les auditories mediambientals

L’auditoria mediambiental és una eina de gestió voluntària que consisteix en una avaluació objectiva,
sistemàtica i documentada, que comprova si l’organització, la gestió i l’equip mediambiental estan
complint amb l’objectiu de salvaguardar l’entorn mitjançant:

a) El control de la gestió de les pràctiques mediambientals.
b) L’avaluació del nivell de compliment de les polítiques de l’empresa, incloent-hi l’adhesió als requi-

sits de les normatives vigents.
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La realització d’una auditoria mediambiental i l’execució del seu programa permet a l’empresa obtenir
els beneficis següents:

a) La identificació de deficiències en els sistemes de control i l’aplicació immediata d’accions correc-
tores.

b) La millora de la seva reputació enfront del mercat, els clients, els mateixos treballadors, la comuni-
tat i les autoritats.

c) La confiança de la direcció en l’adequada gestió de recursos.

Un programa d’auditoria mediambiental ha de fixar els objectius següents:

a) Identificar i documentar l’estat de compliment de la normativa mediambiental vigent.
b) Afrontar amb més garanties possibles responsabilitats civils i penals.
c) Ajudar a la direcció d’empreses a millorar la seva gestió mediambiental.
d) Fer que el component ambiental esdevingui cultura d’empresa.
e) Desenvolupar els sistemes d’autocontrol de gestió mediambiental.
f) Millorar el sistema de gestió de risc mediambiental.

Les etapes per realitzar un procés d’auditoria mediambiental segons l’escala temporal són:

a) Els passos previs a la realització de l’auditoria són: la selecció d’instal·lacions, el calendari, el pla
d’auditoria (abast, selecció de temes prioritaris, modificació de protocols d’auditoria i dotació dels
recursos). Totes aquestes activitats pretenen minimitzar el temps i maximitzar la productivitat de
l’auditor.

b) Les activitats fonamentals in situ de l’auditoria han de tenir en compte les fases següents:
b.1) Conèixer i entendre el sistema intern de gestió ambiental existent.
b.2) Avaluar la solidesa dels controls interns i els riscs que es poden originar si aquests fallessin.
b.3) Recollir les proves que posin de manifest si es compleixen les lleis, els reglaments, les políti-

ques de l’empresa, etc.
b.4) Avaluar, d’acord amb les dades i les observacions, si s’assoleixen els objectius de l’auditoria i

la importància de les deficiències trobades per l’auditoria.

c) Posteriorment a la realització de l’auditoria, l’empresa emetrà un informe final i planificarà les
accions que calgui emprendre: fixarà les responsabilitats per adoptar les accions correctores, datarà
les accions, definirà el seguiment, etc.

El procés de l’auditoria per si sol no pot garantir la millora del comportament mediambiental de l’em-
presa si no està integrat a un sistema de gestió mediambiental.

14.4 Minimització de residus

A l’hora de projectar, podem afrontar les repercussions ambientals de dues maneres:

a) Prevenint la formació de contaminants en origen.
b) Eliminant els contaminants una vegada generats.

L’estratègia seguida fins ara es basava essencialment en l’eliminació. La tendència actual de l’enginye-
ria va cap a la no generació de residus o cap a la fabricació de productes fàcilment eliminables i a desen-
volupar les tecnologies per aconseguir aquests objectius. Això es pot realitzar de diferents maneres:
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a) Des del punt de vista del producte: eliminant els materials o components que siguin contaminants.

b) Des del punt de vista de la fabricació, la construcció, la utilització, etc.: modificant el procés de
producció i els equips perquè la contaminació i el consum de recursos siguin mínims (tecnologies
netes) i recuperant, reciclant i reutilizant els residus, les aigües residuals, etc., que poden constituir
una nova matèria primera en comptes de ser tractats com a contaminants.

La generació de contaminants implica un malbaratament de matèries primeres i d’energia, ambdues
amb el seu doble valor: econòmic i de recursos. Per tant, des del punt de vista del progrés industrial,
econòmic i de respecte al medi ambient, l’objectiu principal de la tecnologia i de la gestió ha de ser la
minimització de corrents residuals.

Les tècniques de minimització de residus són “les que condueixen a la prevenció de la contaminació
generant menys quantitat de contaminants, contaminants amb menys càrrega o contaminants menys
perjudicials” . Inclouen l’adopció de mesures operatives i organitzatives, tècnicament i econòmicament
viables per als corrents residuals que hagin de ser tractats de manera que es compleixin la legislació
vigent i la protecció del medi ambient [IC92].

Per emprendre la minimització de residus es recomana la utilització d’un pla de minimització, que con-
sisteix en l’organització dels mitjans humans i tècnics d’una empresa amb l’objectiu de substituir, en la
mesura que es pugui, la gestió clàssica dels residus, de les emissions i dels abocaments, per pràctiques
de reducció, reciclatge i recuperació [CDHS86; CDHS87; CDHS90; IC92].

14.4.1 Mètodes de minimització de residus

Des del punt de vista operatiu es poden planificar quatre accions [DÍAZ90; GONZ93]:

a) Gestió d’inventari de matèries primeres

Reducció de la quantitat de matèries primeres perilloses utilitzades i de l’estoc de matèries primeres .
És especialment important quan es tracta de materials que caduquen.

b) Modificació dels processos de producció i de manipulació i canvis d’equipaments

b.1) Millora dels procediments. És necessari implantar un programa d’operacions usuals que recu-
lli totes les fases de producció, des de l’entrada de matèries primeres, fins a l’emmagatze-
matge de producte acabat i l’expedició. Una àrea molt important és la de procediments de
maneig de materials.

b.2) Millora en el manteniment d’equips. Un programa de manteniment que incideixi en els aspec-
tes preventius i correctius pot reduir la generació de residus causada per fallades en els equips.

b.3) Canvi de matèries primeres. Sempre que sigui possible es procedirà a la substitució de matè-
ries perilloses per materials menys o gens perillosos. Per exemple, substituir la utilització de
biocides per l’ozó en les torres de refrigeració.

b.4) Modificació dels equips de procés [II89]. Les tecnologies netes es defineixen com: “El mètode de
fabricar productes en el qual les matèries primeres i l’energia són utilitzades en la forma més
racional i integrada en el cicle matèries primeres-producció-consum-recursos materials secunda-
ris, de manera que l’impacte sobre el funcionament normal del medi ambient sigui mínim”.
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c) Reducció de volum. Les tècniques utilitzades són:

c.1) Segregació (recollida selectiva). Separació des de l’origen per facilitar la revalorització i dis-
minuir el volum. Un exemple clar és la recollida selectiva dels diferents tipus de residus
urbans (paper, vidre, matèria orgànica, etc.).

c.2) Concentració de residus i recuperació. Se sol fer eliminant la part no perillosa del residu,
generalment aigua, de manera que sigui més fàcil recuperar els materials que puguin tenir un
valor econòmic o que tinguin greus repercussions sobre l’entorn. Un exemple n’és la recupe-
ració de metalls dels llots deshidratats en la indústria de la galvanització. Els mètodes de con-
centració inclouen: filtració, ultrafiltració, osmosi inversa, congelació-evaporació, filtres
premsa, assecatge per calor, compactació, etc.

d) Reutilització i reciclatge

Una vegada generat un residu, la millor manera d’evitar el seu impacte negatiu sobre el medi ambient
és tornar a utilitzar-lo. Aquesta tècnica permet disminuir els costos de matèries primeres i proporcionar
ingressos per la venda de residus. L’eficàcia és funció de la capacitat de segregació. El material resi-
dual perd la seva condició de residu, convertint-se en un subproducte susceptible d’aprofitament.

Hi ha també la possibilitat de reutilització de residus poc contaminats, en processos que no requereixin
materials amb molta puresa. Per exemple, utilitzar els dissolvents esgotats de la indústria microelectrò-
nica en el desgreixament de metalls.

14.4.2 Aspectes econòmics

La minimització de residus té justificacions de tipus econòmic, és a dir, de reducció de costos. De
vegades, els tractaments tenen un cost elevat o molt elevat, la qual cosa pot influir en la competitivitat
comercial o desembocar en una economia inadmissible per als industrials amb la possibilitat de tanca-
ment d’empreses.

A tall d’exemple, de 100 casos de tecnologies netes implantats en la indústria (ANRED, 1984), 59 van
tenir un cost d’inversió menor al del procés clàssic amb l’equip de tractament necessari i 68 un cost de
funcionament menor al dels processos tradicionals.

14.5 Anàlisi del cicle de vida (ACV)

Cada vegada hi ha més demanda social de respostes clares a preguntes difícils de respondre sense
dades objectives i quantificables. Així, per exemple, quin envàs o embalatge és més respectuós amb el
medi ambient?, o quin detergent s’hauria d’utilitzar per evitar la degradació de les aigües?

Dins d’aquest context s’està desenvolupant la metodologia de les ACV per donar resposta a aquestes
preguntes i per dotar els professionals, l’Administració i el consumidor final d’elements de judici a
l’hora de prendre les seves decisions, tenint en compte la component ambiental del conjunt d’activi-
tats que representa posar un producte en el mercat i eliminar-lo del medi una vegada acabada la seva
vida útil.

El coneixement de les repercussions ambientals de tot el cicle de vida d’un producte el converteix en
una eina potent i útil per a una millor gestió i disseny de les diferents fases de la vida del producte.
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14.5.1 Definicions

Impactes primaris: entrades i sortides de les etapes del cicle de vida que representen una modificació
de l’ambient.

Factor ambiental: conjunt d’impactes primaris reduïbles a un únic valor representatiu de l’impacte
total utilitzant algun criteri de síntesi. Per exemple: energia consumida, emissions atmosfèriques,
efluents líquids, residus sòlids, consum de matèries primeres, etc.

ACV o balanç ecològic: és la descripció i el llistat dels factors ambientals associats al cicle de vida
d’un producte, incloent-hi les fases d’extracció de matèries primeres, producció del material, dis-
tribució, comercialització, ús i deposició final; és a dir, des del “bressol fins a la tomba”
[HABE91].

Perfil ecològic: és la valoració de l’impacte ambiental dels productes a partir d’un únic valor per a
cada factor ambiental [HABE91].

14.5.2 Objectius de les ACV

Els objectius de les anàlisis del cicle de vida dels productes són:

a) Comparar, des del punt de vista ambiental, diferents materials per a la fabricació d’un producte.
Les ACV revelen els diferents impactes dels uns respecte als altres, i poden donar criteris de fabri-
cació i d’utilització de productes amb menor incidència negativa sobre el medi ambient.

b) Proporcionar criteris ambientals en la definició d’un producte (elecció del material, del procés, de
l’embalatge, etc.), juntament amb altres criteris com són la utilitat, el cost econòmic, etc.

c) Conèixer els punts dèbils i els avantatges d’un producte respecte al medi ambient, en qualsevol
fase del cicle de vida, i poder prendre les mesures correctores necessàries sobre les fases de més
impacte negatiu.

14.5.3 Abast dels ecobalanços

El balanç ecològic complet d’un sistema inclou quatre aspectes [HABE91]:

a) Impacte dels processos de producció i deposició final del producte.
b) Impacte de la producció d’energia i del transport.
c) Impacte de les instal·lacions, plantes i edificis.
d) Impacte de l’activitat humana.

La realització d’una ACV es limita als dos primers punts. Aquesta hipòtesi es fa sobre la base que, des
del punt de vista energètic, els punts a) i b) representen més del 95% de l’energia total del balanç
[BOUS81] i que els punts c) i d) són difícilment atribuïbles a un sol producte.

Els impactes del cicle de vida d’un producte sobre l’ambient poden ser [HABE91]: 

a) Quantificables: consum de matèries primeres, generació de coproductes, emissions a l’atmosfera,
consum d’aigua i producció d’efluents líquids, residus sòlids, consum d’energia i soroll.

b) Difícilment quantificables: perills potencials, canvis en la geografia, canvis visibles en l’entorn,
escassesa de recursos.
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Actualment, les ACV es fan sobre la base dels paràmetres quantificables, per la seva importància, per
ser determinables i per poder-se tractar quantitativament.

14.5.4 Definició d’una unitat funcional

Les ACV han de referir els impactes a algun paràmetre funcional del producte que permeti la quantifi-
cació i la comparació. Per exemple, per estudiar l’ACV d’una pintura, la unitat funcional serà metre
quadrat de superfície per cobrir; d’aquesta manera, podrem conèixer per a cada pintura el pes neces-
sari per a la mateixa funció i podrem referir els impactes a una unitat comuna.

14.5.5 Definició del sistema

La validesa dels resultats depèn de l’encert en l’elecció del sistema de referència. El sistema s’ha de
definir en dos vessants diferents:

a) L’entorn on es realitza l’ACV. Els impactes depenen de la tecnologia, de la producció d’energia,
dels sistemes de transport i de la gestió de residus en l’entorn. Com a conseqüència d’això, les
ACV no són estudis universals i sempre cal situar-los en l’entorn per al qual han estat concebuts.
Per exemple, els impactes a causa del consum d’energia no són iguals si en l’entorn es produeix
energia hidràulica, nuclear o tèrmica.

b) Els aspectes del cicle de vida considerats i les simplificacions realitzades.

Els límits del sistema defineixen quins components i quines operacions han de ser inventariades i ava-
luades i quins paràmetres ambientals han de ser considerats. Es poden ometre els aspectes que no tin-
guin repercussions ambientals, bé perquè siguin nul·les, bé perquè siguin iguals per als sistemes estu-
diats. Per exemple, per a l’impacte del transport s’haurà de considerar la unitat de combustible (km/kg
de producte), però no la fabricació del camió, el desgast de pneumàtics, el consum d’oli, etc.

Atesa la diferent naturalesa dels contaminants produïts en el cicle de vida, s’han d’adoptar criteris
d’addició per reduir a un factor comparable cada impacte (aigua, residus sòlids, aire, energia...).
Aquesta quantificació s’ha de realitzar amb algun mètode d’avaluació [ARCA93; FULL97; GONZ97;
UCPTE88; HERB93].

14.5.6 Avaluació de les millores del cicle de vida

És una avaluació sistemàtica de les necessitats i les possibilitats de reduir les càrregues ambientals asso-
ciades amb els consums d’energia, la utilització de materials, etc. al llarg de tot el cicle de vida del pro-
ducte, del procés o de l’activitat. En aquesta anàlisi s’inclouen les mesures de millora o mesures correc-
tores, quantitatives o de gestió, com canvis en els dissenys dels productes, en la utilització de matèries
primeres, en el procés de fabricació, en la utilització del producte i en la gestió dels corrents residuals.

14.6 Economia i medi ambient

14.6.1 Introducció

El medi ambient ha estat comunament considerat com un enemic econòmic. Els impactes ambientals
se “solucionaven” amb la instal·lació d’equips de depuració, normalment costosos i amb unes despeses
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d’operació en continu creixement. En l’actualitat, els problemes mediambientals s’enfoquen des de la
reducció en origen, el disseny de menor impacte, el reciclatge, la reutilització, etc. Sota aquesta nova
perspectiva, les activitats humanes de més eficàcia, és a dir, de menys generació de residus, són les
econòmicament més rendibles, ja que s’aprofiten millor les matèries primeres, l’energia, les
instal·lacions i els equips, tot això amb el seu cost econòmic.

D’altra banda, en el món occidental, l’economia ambiental genera una riquesa i uns llocs de treball que
des dels seus inicis no han parat de créixer.

Per tant, es pot afirmar que el medi ambient no solament no és un inconvenient que cal superar, sinó
que és un factor de desenvolupament econòmic derivat de la protecció ambiental, que cal activar.

14.6.2 Economia de mercat del medi ambient

L’economia ambiental és una part de l’economia que tracta d’integrar el medi ambient en l’anàlisi
econòmic comercial, de manera que les actuacions ambientals tinguin una estructura clàssica de cost i
benefici. Per tal de tenir una visió del tema que ens ocupa, és necessari dur a terme l’estudi de quatre
factors economicoambientals bàsics: les externalitats, els recursos naturals, la valoració dels factors
ambientals i el desenvolupament econòmic.

Externalitats

En una economia es diu que produeix un efecte extern o externalitat quan es realitza una acció que 
provoca beneficis o perjudicis sobre un agent extern. La producció d’externalitats és un dels factors
prioritaris de les accions sobre el medi ambient.

El concepte d’externalitat és fonamental per construir el marc legal del medi ambient. L’agent conta-
minador, tant individual com col·lectiu, ha d’assumir el cost de les externalitats, en el major grau 
possible. El diferencial entre la situació amb contaminació o sense ella, és el valor d’externalitat.

L’externalitat pot ser: legal, il·legal o consentida. La legal és la que admet la legislació vigent en cada
moment; per exemple, podem observar com el límit d’emissió de partícules emeses en l’atmosfera és
de 1.500 mg/Nm3; per tant, fins a aquest límit és permesa l’emissió de partícules; la il·legal, l’emissió
per damunt dels valors de la llei, i la consentida, la que podent-se catalogar com a il·legal, per alguna
raó, està consentida per l’Administració.

Valoració monetària del medi ambient

Arribats a aquest punt, sabem amb certesa que el terme medi ambient equival a béns ambientals; però
encara falta conèixer-ne el valor perquè el puguem introduir en la nostra economia. Els termes de valo-
ració econòmica dels recursos ambientals són diversos, però fonamentalment de dos tipus:

a) Inferència: buscar un bé mercantil en què el preu estigui influït per una variable ambiental. Per
exemple, el preu d’un habitatge varia segons la qualitat ambiental de l’entorn, restant estables totes
les altres variables.

b) Valoració contingent: crear un mercat en què el valor del bé ambient es determina a partir de qües-
tionaris mitjançant els quals es pregunti a la gent quant està disposada a pagar pel bé o si acceptaria
una compensació per perdre’l.
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Desenvolupament econòmic i sostenible

El desenvolupament econòmic és fruit de quatre motius: la inversió, l’expansió dels mercats, el crei-
xement comercial i el desenvolupament de les tecnologies. Aquests motius seran els que donin lloc
al creixement de la capacitat productiva d’una societat; per tant, de la disponibilitat de béns i ser-
veis.

14.6.3 La propietat del medi ambient

Un dels problemes que planteja l’anàlisi del medi ambient és la valoració i la quantificació del
mateix. Convé plantejar el medi ambient com un bé econòmic i, consegüentment, plantejar-se la
propietat del bé. Per tant, és important conèixer el propietari del bé, de manera que en disposi les
condicions d’utilització, i fins i tot imposi un pagament pel gaudi del mateix. En un sistema
democràtic, la seva representació l’ostenta el poder polític, i l’Administració ambiental és l’encarre-
gada de vetllar per aquesta propietat, dirigida per la política ambiental i emmarcada pels poders
públics.

14.7 Sistemes de gestió mediambiental en l’empresa

14.7.1 Definició i elements d’un sistema de gestió mediambiental

Si ens atenim a les definicions oficials, el Reglament 1836/93 de la Unió Europea defineix com a sis-
tema de gestió mediambiental (SGMA): “La part del sistema general de gestió que correspon a l’es-
tructura organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos
per determinar i dur a terme la política mediambiental”. Entre els objectius més rellevants d’un
SGMA, estan: la política, principis i elements; el programa mediambiental; integració, seguiment i
avaluació de la gestió de l’empresa; la formació interna i externa; la revisió i millora de la política
mediambiental. [HUNT96; DMA97]

14.7.2 Desenvolupament internacional

A escala internacional, podem situar la introducció de la necessitat de compatibilitzar aspectes empre-
sarials amb la problemàtica mediambiental en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi
Ambient Humà (Estocolm, 1972). En aquesta conferència es creà la Comissió Mundial del Medi
Ambient i Desenvolupament (WECD, segons l’acrònim anglès), que es va encarregar des del primer
moment de la tasca de revaluar el medi ambient des d’una perspectiva de desenvolupament.

14.7.3 Normalització

Com a conseqüència d’un canvi d’activitat pel que fa al medi ambient, des de mitjans anys vuitanta,
als països occidentals, i més recentment en la resta dels països, la indústria està adoptant un enfoca-
ment més pràctic; està reconeixent que una adequada gestió mediambiental sobre la base de sistemes
voluntaris pot millorar la imatge corporativa, incrementar els beneficis i la competitivitat, reduir costos
i obviar la necessitat que s’adoptin noves disposicions legislatives per a les autoritats.

Una de les primeres normes publicades va ser la British Standard 7750 (B57750), elaborada per British
Standards Institution (BSI) el 1992 i publicada definitivament el 1994, després d’un programa pilot
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d’aplicació a nombroses empreses del Regne Unit. Podem dir que aquesta norma va ser el que va tenir
un impacte més gran, ja que va servir de model per a algunes de les normes que van aparèixer poste-
riorment.

A Espanya, l’Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) va elaborar la norma
UNE 77/801, sobre requisits dels sistemes de gestió mediambiental, el primer esborrany de la qual va
ser publicat el 1993, i la norma definitiva va veure la llum el 1994. La norma UNE 77/801 ha estat
recentment aprovada per la Comissió Europea, com a norma nacional, per reunir els requisits que exi-
geix el Reglament 1836/93 de la Unió Europea.

Una sèrie de normes que han aparegut són les ISO 14.000 de la Internacional Standard Organization.
Aquesta sèrie de normes sobre auditoria i gestió mediambiental, segons l’orientació de la sèrie ISO
9.000, sobre gestió de qualitat, que tant d’èxit han tingut a escala mundial.

Des del 1993, totes les empreses de la Unió Europea disposen del Reglament 1836/93 —EMAS—
(Sistema Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria), pel qual s’estableix un sistema voluntari de gestió i
auditoria mediambiental.

El Comitè Europeu de Normalització (CEN) per al desenvolupament d’una norma europea (EN) sobre
sistemes de gestió mediambiental ha mantingut contactes amb ISO, en el marc de l’acord de Viena. En
la reunió, celebrada a Oslo, es va acordar que la norma ISO 14.001 serà acceptada amb algunes modi-
ficacions i que les normes ISO sobre auditoria mediambiental seran plenament vàlides en context de
l’EMAS.
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15 L’impacte ambiental de la navegació

Ricard Marí Sagarra; Dept. de Ciències i Enginyeria Nàutiques
Ricard Jaime Pérez; Dept. de Ciències i Enginyeria Nàutiques

15.1 Introducció

El vaixell és una petita ciutat i al mateix temps es pot incloure en la categoria d’indústria, per la qual
cosa s’hi pot aplicar qualsevol plantejament relacionat amb la contaminació en l’àmbit terrestre. No
obstant això, l’activitat marítima té una especificitat molt concreta, regida pels reglaments i els usos
que li són propis. 

La gran quantitat d’aigua que conté el mar va fer pensar l’home que aquest medi podia absorbir totes
les deixalles que es produïen tant a terra com a bord dels vaixells. Abans que sorgís l’actual preocupa-
ció per la protecció del medi ambient, però, diverses administracions van començar a detectar i inten-
tar solucionar els problemes derivats de la neteja de tancs de les naus petrolieres que, fonamentalment,
provocaven la contaminació de la costa.

Així, poc abans de la Segona Guerra Mundial, la Gran Bretanya i els Estats Units d’Amèrica publi-
quen dues normes que prohibeixen el vessament d’hidrocarburs a menys de 50 i 100 milles, respecti-
vament. Amb tot, les normes no van resultar operatives ja que, com a conseqüència dels corrents
marins, la contaminació arribava igualment a la costa. 

A partir dels anys cinquanta es van signar els primers convenis internacionals per prevenir la conta-
minació del mar per hidrocarburs (1954) i, posteriorment, l’ONU va denunciar l’extraordinari 
augment de la contaminació marina per aquestes substàncies (1956).

Ja en la dècada dels seixanta, i igual que va succeir amb la contaminació en general, es va despertar
una preocupació generalitzada per la contaminació marina. Hi contribuïren els desastres derivats dels
accidents que es produïren amb grans petroliers, com ara el del Torre Canyon el 1967, el de l’Amoco
Cádiz el 1978, del Casón l’any 1987, l’Aegean Sea i l’Exxon Váldez el 1989, que es va produir en una
zona especialment verge com és la de la costa d’Alaska, o la del Braer el 1993 a les Shetland.

Tanmateix, la contaminació produïda per accidents de naus petrolieres no és la que contribueix que hi
hagi un major embrutiment de les aigües marines: tan sols representa un 14% del total de la contami-
nació per hidrocarburs que es produeix. 

D’altra banda, tots els vaixells ocasionen altres menes de contaminació que estan relacionades amb la
brossa i les escombraries que generen, les neteges de tancs i bodegues, i les pintures antiincrustants
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que utilitzen. Com a exemple d’escombraries cal incloure tot el material plàstic, el cordam i les xarxes
de pesca, els productes de paper, els draps, el vidre, els metalls, les ampolles, els estris per cuinar i els
materials emprats en la confecció d’embalatges.

També són un focus de contaminació les embarcacions esportives i de lleure, fonamentalment pel des-
coneixement generalitzat de les persones que en gaudeixen, i sobretot, per la gran quantitat d’unitats
que hi ha a determinades zones. Una de les causes de contaminació produïda per aquesta mena d’em-
barcacions són els components de les pintures utilitzades en l’obra viva, els quals incideixen directa-
ment sobre la vida marina. A més, com que els vaixells de lleure solen fondejar sovint en aigües molt
poc profundes, constitueixen un important focus de contaminació. Per evitar-la, les administracions de
molts estats han prohibit l’ús d’aquests productes en el recobriment del fons de l’embarcació. 

Altres tipus de vaixells, habitualment els de guerra, poden contaminar —i en aquest cas de manera
molt greu— si hi ha un accident, com per exemple els submarins nuclears i les naus de superfície ali-
mentades amb aquesta mena d’energia.

15.2 Conceptes previs

Substància perjudicial: inclou qualsevol substància que, introduïda al mar, pugui ocasionar riscos per
a la salut humana, malmetre la flora, la fauna i els recursos vius del medi marí.

Descàrrega: sempre en relació amb les substàncies perjudicials o amb efluents que siguin contenidors
d’aquestes substàncies, s’entén qualsevol vessament procedent d’un vaixell produït per qualsevol
causa, i comprèn tota mena d’escapament, evacuació, vessament, fuita, eixugada, emissió o buida-
ment. No s’hi inclouen els vessaments efectuats de manera voluntària per lluitar contra la contamina-
ció, ni resultants de l’exploració o l’explotació del fons marí, ni els que es fan per dur a terme treballs
lícits d’investigació amb la finalitat de reduir o controlar la contaminació.

Contaminació marina: la introducció —feta per l’home—, directament o indirectament al mar inclo-
ent-hi els estuaris, de substàncies o energia que produeixen efectes perjudicials, com ara danys en els
recursos vius, perills per a la salut humana, obstacles per a les activitats marines —fins i tot la pesca—,
deteriorament qualitatiu de l’aigua de la mar i reducció de les possibilitats de lleure.

Escombraries: inclou tota mena de restes de menges —llevat del peix fresc o de qualsevol part 
d’aquest— així com dels residus resultants de les feines domèstiques i les tasques rutinàries del vaixell
en condicions normals de servei.

Zones especials: són els espais que, per les seves característiques ecològiques, oceanogràfiques, de
trànsit marítim, etc., necessiten una protecció especial. Entre altres, són zones especials, dins dels
límits geogràfics assenyalats en el MARPOL, el mar Mediterrani, el mar Bàltic, el mar Negre, el mar
Roig i les zones dels golfs.

Pes mort (PM): és la quantitat de càrrega i els pertrets que pot carregar un vaixell.

15.3 Origen de la contaminació marina

La contaminació de les aigües marines és deguda a diversos contaminants que arriben al mar per diver-
ses vies. Els tipus d’agents contaminants més importants són els següents:
a) hidrocarburs
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b) materials radioactius;
c) materials químics que componen el grup de mercaderies perilloses;
d) brossa i escombraries no biodegradables;
e) minerals.

Les vies d’entrades són diverses. Entre altres, cal assenyalar com a més importants aquestes:
a) rius;
b) abocadors de ciutats riberenques;
c) abocadors de zones industrials;
d) vaixells.

Dels 2,4 milions de tones d’hidrocarburs que es vessen al mar anualment, els rius i les filtracions naturals
n’aboquen un 33%; les refineries i les plataformes petrolieres, un 5%; els nuclis de població urbana i cos-
tanera, un 8,5%; els abocadors industrials i la contaminació atmosfèrica, un 11%; i, finalment, els vai-
xells, petroliers i no petroliers, un 41%. Per tant, són aquests darrers els agents que contaminen més.

15.4 Conseqüències de la contaminació marina

Les conseqüències del vessament de contaminants al mar són diferents segons l’àrea on es produeixen.
Així, en zones costaneres la contaminació sol malmetre els interessos turístics i els pesquers, i pot
afectar les instal·lacions industrials, la qual cosa comporta que hi hagi una major despesa en la neteja
del litoral, sobretot en aquelles aigües on els efectes de la marea fan que la contaminació ataqui direc-
tament els organismes bentònics.

Els vessaments d’hidrocarburs i productes químics són causa directa de la mort d’ocells i mamífers
marins. Quan el mar els dissol, els nivells de toxicitat són menors, però quan els absorbeixen els éssers
vius, aquest fet provoca canvis en la fisiologia de les espècies i la seva reproducció. En la mesura que
els sediments dels contaminants resten dipositats al fons del mar, també afecten els organismes que hi
reposen o que viuen a les rodalies.

15.5 La prevenció segons el conveni MARPOL

Aquest instrument, formalment anomenat Conveni per a la prevenció de la contaminació des dels vai-
xells, fou signat a Londres el 16 de novembre de 1973. És conegut l’acrònim dels mots MARine
POLlution. Va entrar en vigor el 1983 i s’estima que va aconseguir minimitzar en un 60% la contami-
nació marina originada pels vaixells, que s’hauria produït durant la dècada dels vuitanta.

Actualment està dividit en 6 annexos, cadascun dels quals tracta un tipus de contaminació específica.
Els dos primers es troben àmpliament desenvolupats, dedicats a la contaminació per hidrocarburs i als
productes químics, ambdós en relació amb el major nombre de tones transportades i els efectes nocius
sobre el medi marí i costaner.

El text inicial va ser esmenat posteriorment pel protocol de l’any 1978, i, juntament amb el text inicial
del conveni, han estat modificats successivament els anys següents. L’última modificació es va fer el
setembre de1997. 

Els objectius del conveni són tres:
a) Assolir l’eliminació total de la contaminació del medi marí per hidrocarburs i altres substàncies

perjudicials.
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b) Minorar les descàrregues accidentals d’aquestes substàncies, és a dir, dels hidrocarburs i altres
substàncies contaminants procedents de vessaments de tancs, d’escapaments dels motors, i de bui-
dament i eixugada de tancs.

c) Crear un mecanisme arbitral de caràcter administratiu per solucionar les controvèrsies sorgides de
la contaminació.

Les mesures concretes que s’han pres es reflecteixen en els sis annexos del MARPOL:

L’annex I, contaminació per hidrocarburs, limita la quantitat de cru que es pot vessar a l’aigua, i
obliga els petroliers que disposin de tancs segregats per a la càrrega d’aigua de llast i que la neteja dels
tancs es faci amb cru, i no pas amb aigua com es feia fins a la dècada dels setanta. En algunes àrees,
com ara les del Bàltic, la prohibició de vessament de petroli és taxativa. 

A més a més, es determina la reducció dels efectes de la contaminació en cas d’accident, per a la qual
cosa el MARPOL 73/78 exigeix que els vaixells petroliers es basteixin amb un determinat comparti-
mentat, i situïn els tancs de llast segregat en una zona que difícilment pugui ser malmesa. Cal afegir
que se’ls prohibeix la càrrega de cru en el pic de proa. Finalment, els petroliers projectats amb poste-
rioritat al 6 de juliol de 1993 han de tenir doble casc.

L’annex II, contaminació per les substàncies nocives líquides transportades a granel, que és vigent
des de l’abril de 1987, reuneix determinats requisits per poder transportar mercaderies perilloses, les
quals han de ser avaluades en funció del perill que representen per al medi marí. A més a més, des de
1987 ha entrat en vigor un codi per a la construcció i l’equipament de vaixells que transporten merca-
deries perilloses.

La millora del transport de mercaderies perilloses en contenidor s’ha aconseguit a partir del Codi per al
transport de mercaderies perilloses (IMDG), adoptat l’any 1965, i que es revisa regularment. Des de
l’any 1987, el codi, inicialment pensat per a la seguretat de la vida humana al mar, s’utilitza per cobrir
els aspectes relatius a la contaminació marina, i complementa els requeriments de l’annex III del
MARPOL.

Els annexos IV, contaminació per les aigües brutes dels vaixells, i V, contaminació per les brosses dels
vaixells, del MARPOL 73/78, prohibeixen el llençament al mar de brosses, plàstics i altres matèries
contaminants i residus que resultin de la vida a bord dels vaixells.

El setembre de 1997 la IMO va aprovar a la Conferència Internacional per la Prevenció de la Contami-
nació Atmosfèrica el que constitueix l’annex VI del MARPOL 73/78 com a Protocol 1997 al mateix,
denominat Regles per la prevenció de la contaminació atmosfèrica produïda pels vaixells, on, entre
altres, i quan entrin en vigor, limitaran les emissions d’òxids de sofre i nitrogen pels sistemes d’ex-
haustació dels vaixells i prohibiran les emissions deliberades de substàncies que redueixin l’ozó de
l’atmosfera.

En aquest apartat de la prevenció, la IMO ha realitzat una excel·lent política de mínims internacionals
relacionada amb els continguts específics de formació de les tripulacions, concretament dels vaixells
considerats especials donada la naturalesa de les seves càrregues o el perill per a les persones. S’inicia-
ren amb el Conveni Internacional per la Formació, Titulació i Guàrdies per a la gent de mar, conegut
per les sigles STCW de 1978, que també ha sofert actualitzacions freqüents fins a arribar a l’última,
produïda el 1995.

No obstant l’elevada fiabilitat que representa l’aplicació rigorosa dels annexos del MARPOL, els
annexos III, IV i VI encara no són vigents en l’àmbit internacional, ja que no han estat ratificats per un
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nombre mínim de països (15) amb una flota conjunta no menor del 50% del tonatge de la flota mundial
que està representada en el conveni.

15.6 Protecció

La protecció es basa en les aportacions dels codis de construcció i equipament per a vaixells especials:
de transport de material químic, gas, petroli, de passatge...

En termes generals, en els codis es considera la perillositat i la naturalesa de les càrregues transporta-
des i s’aporten principis estructurals que puguin permetre suportar certes hipòtesis d’avaria i inundació
davant accidents marítims causats per varada i abordatge. Un exemple seria la ruptura del folre extern
del vaixell sense que aquest accident afecti els tancs de producte: es manté un grau de flotabilitat
acceptable, sempre en relació amb la ubicació dels tancs.

D’altra banda s’estableixen procediments en l’operació de càrrega i descàrrega dels productes. Desta-
quen el grau d’ompliment, l’instrumental i l’equipament, els equips de protecció personal per a la
manipulació i tots els elements que afavoreixen o tendeixen a garantir la seguretat d’aquests vaixells,
la qual cosa representa una protecció contra la contaminació. Cal afegir el control de descàrregues, i,
especialment, la formació especialitzada de la tripulació.

15.7 La lluita contra la contaminació

Quan totes les mesures preventives no han pogut evitar l’incident, ni les mesures protectores han estat
prou efectives per anul·lar la contaminació, cal recórrer a les accions de lluita contra la contaminació a
fi de minorar-ne els efectes, tant pel que fa a la magnitud com a les conseqüències.

Els centres nacionals de coordinació de salvament i lluita contra la contaminació (CNCS i LCC) són
serveis creats per les administracions dels estats marítims per coordinar i dirigir els recursos disponi-
bles amb els quals han d’afrontar situacions d’emergència que afectin la seguretat de les persones, els
vaixells o les aeronaus al mar, el medi ambient marí i/o la seguretat de la navegació a les zones de res-
ponsabilitat SAR assumides. Al nostre país es troben dintre de l’estructura central i perifèrica de la
Direcció General de la Marina Mercant i sota la responsabilitat directa de la Subdirecció General de
Seguretat Marítima i Contaminació.

Per aconseguir aquesta finalitat hi ha diversos procediments: d’ordre organitzatiu dels mitjans humans, i de
disponibilitat d’equips materials que facin més fàcil i possible el control de la contaminació bàsicament
mitjançant embarcacions especialitzades com són els remolcadors, vaixells que netegen el mar, etcètera.

Els vessaments de productes contaminants al mar, a més dels condicionants físics i químics que per la
naturalesa pròpia els corresponen, tenen l’agreujant de les variables meteorològiques i oceanogràfi-
ques de la zona marítima del succés, la qual cosa dificulta més encara la lluita contra la contaminació.

Els hidrocarburs, a causa de les quantitats que es transporten arreu del món, són els productes que més
s’han estudiat. Sobretot en relació amb el comportament de les taques —dels abocaments— a la super-
fície del mar. Això ha permès conèixer acuradament qüestions tan rellevants com ara les següents: com
es propaguen sobre l’aigua, l’aspecte que presenten segons sigui el gruix de la capa generada i l’evolu-
ció que han manifestat, els efectes del vent i dels corrents per pronosticar la trajectòria dels contami-
nants que per la seva densitat suren en la massa d’aigua, els efectes dels processos naturals sobre la
taca en considerar els processos químics, els sediments en suspensió, l’evaporació, la dissolució, l’e-
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mulsificació, l’oxidació, l’acció biològica i, en alguns casos, el pas a la cadena alimentària. Malgrat
tot, cal considerar també el transport creixent per via marítima de substàncies amb característiques bio-
acumulables amb possibles efectes sobre la vida aquàtica o per a la salut humana, o que poden macular
els aliments d’origen marí, o que són altament tòxiques per als recursos vius, en una inacabable suma
d’alteracions a l’equilibri del medi ambient. 

Els procediments més utilitzats per controlar la contaminació de superfície es basen en la utilització de
tanques o cercles que suren i que, a la fonda o remolcats per embarcacions, detenen en gran part les
taques, les quals es poden recuperar posteriorment. Les característiques de les tanques són l’altura de
francbord (o elevació sobre la línia de flotació), l’altura del faldó submergit (o calat) i la facilitat d’ex-
tensió, així com el sistema que utilitzen per flotar (aire, farciments, densitat del material). Les limita-
cions que manifesten venen donades per la intensitat del vent, el corrent i l’altura de l’onatge.

Els procediments per eliminar i recuperar els hidrocarburs i les substàncies químiques es concentren
en tres grans grups:

a) Per mitjans mecànics, que inclouen els skimmers de succió de tipus raseres o d’absorció per discos
de fibres. En qualsevol cas tenen major limitació per a l’onatge, cal que actuïn conjuntament amb
un sistema de tanques que concentri el contaminant, i s’ha de seleccionar el tipus segons siguin les
característiques del producte a recollir.

b) Per tractament químic amb dispersants, l’objecte del qual és el fraccionament del contaminant en
gotes més petites que no es tornin a aglomerar, les quals resulten millor preparades per a una poste-
rior degradació i dispersió natural. Les limitacions d’aquest sistema estan relacionades amb la
mateixa perillositat del producte químic utilitzat com a dispersant del contaminant original, per la
qual cosa cal que siguin de baixa toxicitat i biodegradables; freqüentment es tracta de compostos d’
elements actius no iònics amb dissolvents no aromàtics. 

c) Per aglomeració, precipitació o absorció. Els dos primers per provocar l’enfonsament, i el tercer
per barrejar el contaminant amb altres elements naturals que en facilitin la recollida. Els primers
s’utilitzen en aigües profundes en les quals s’espera una acció biològica, assumint el fet que hi ha
una certa perillositat per a la flora i la fauna de la zona, mentre que el darrer s’utilitza en platges i
zones costaneres de fàcil accés.

En relació amb els annexos IV i V, cada dia augmenta el nombre de vaixells que disposen de plantes
per tractar les aigües negres, incineradores o tancs de recollida per a la seva posterior descàrrega a 
instal·lacions receptores del port, els quals realitzen el tractament dels contaminants que es poden
comercialitzar posteriorment com a fertilitzants i adobs, si bé el major profit, no s’ha d’oblidar, és evi-
tar l’abocament a les aigües marines, especialment les costaneres.
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Com a conseqüència de l’augment de la sensibilitat social envers el problema de la contaminació, s’ha
produït un increment de la legislació sobre el tema. Això no obstant, són rellevants els convenis inter-
nacionals promoguts per la IMO:

Conveni internacional per prevenir la contaminació de les aigües del mar per hidrocarburs, fet el 1954
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