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Abstract

The Catalan minister for the environment explains that the Kvoto conference was not so

much about the environment as about the productive economy. There is a danger of climate

change because of economic growth . Although not proven it is better to act reducing emissions.

The European Union permits Spain to increase emissions because of its relative backwardness,

but Catalonia is heavily industrialised and more concerned about quality of life. The environment

is an opportunity fir sustainable development. The Agenda 21 is being adopted in Catalonia.

Industrial waste management successfully uses a combination of incentives and penalties.

Especially significant is the valuation of waste. Other policies are voluntary agreements and di-

rect economic measures . Pollution taxes have been extensively applied since 1981 with 60% re-

duction in waste water. The Catalan government is concerned about business sustainability.

Business can connect with society through environmental reporting . The number of environmen-

tal goods and services firms has multiplied by 37 in the last four rears . Sustainability is being in-

corporated into the business culture . The Catalan government , in an effort to modernise adminis-

tration , has a new law simplifying and integrating environmental paperwork for business.

Reduccio d'emissions pel canvi climatic

Cornencem parlant de Kyoto. Tots vostes recordaran que, el desembre de 1997, els mitjans de

comunicacio van dedicar molt espai a parlar de la cimera d'Estats que es feia a aquella ciutat ja-

ponesa per a debatre sobre el canvi climatic. Ara be, recordem quins eren els titulars? Els mitjans

ens descrivien les amenaces del dioxid de carboni sobre el clima planetari -amb tota la gamma de

desastres suhseguents per a la vida humana-, criticaven la gasiveria dels Estats Units i del Jape i,

en menor grau, de la Unio Europea que es resistien a rebaixar les seves emissions i, tinalment,

destacaven la decepcio pets acords finals i la malfianca que, fins i tot, aquestes mesures minimes

s'acabessin adoptant.

En resum, se'ns transmetia la imatge que, una vegada mes, els politics parlaven molt de medi

ambient i, a I'hora de la veritat, es perdien en debats i polemiques infructuoses. Fins i tot els ciuta-

dans mes curiosos tenien dificultats per a comprendre amb prou claredat I'abast de la questi6.

Si es mira be, podem adonar-nos que a Kyoto no es parlava de medi ambient -almenys no es

parlava d'aquest concepte relativament restringit i encarcarat de medi ambient que encara predo-

mina a molts sectors. A Kyoto, es parlava d'economia productive, es a dir, es parlava de desenvo-

lupament, de sostenibilitat, de qualitat de vida present i futura... que es la manera racional i sen-

sata de parlar, avui, de medi ambient.

(*) Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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Dediquent tins pocS ntinuIS a parlay del canvi clintiuic, gtie c.s tin terra prow il- lust ratio de la

interaccio entre el mcdi ambient i 1'economia productiva.

La civilitzaci6 moderna s'ha desenvolupat en unes conditions climatiques relativament esta-
bles. Aquestes conditions estan determinades pel balan4 d'energia rehuda i emesa pel planeta.
Ens arriha radiaci6 solar, que travessa I'atmosfera i penetra en la superticie terrestre i en les mas-
ses oceaniques. Una part d'aquesta energia es reemesa cap a I'espai. En aquest proces, I'atmos-
fera actua do tiltre, que rete mes o menys energia segons la seva composici6. Aixi, com mes dio-
xid de carboni hi hagi a I'atmosfera, menys energia passara des de la superficie cap a I'espai i, per
tant, se'n retindra mes aixb significa que hi haunt tin escalfament del planeta.

Aquests fenbmens s'han produit al Ilarg de tota la historia de la Terra. Pero ara, hi ha un con-
sens generalitzat entre els experts que ens trohem en una face d'escalfament. I la principal sospita
-encara no demostrada, segons sembla- sobre la causa d'aquest escalfament recau en I' increment
de les emissions de dioxid de carboni a I'atmosfera provocat per I'activitat humana. Davant
aquesta sospita, hi ha positions per a tots els gustos: des d'aquells que la donen per certa tins a
aquells que es repengen en la manta d'evidencia definitiva.

La posicio de la majoria de responsables politics es clue, encara que no hi ha una constatacio certa,
les consequencies del canvi climatic poden ser tan negatives que es preferible no esperar a actuar. per si
fos el cas que la responsabilitat principal correspon a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Les consequencies previstes del canvi climatic podrien tenir uns efectes economics conside-
rables. Poseur nomes tres exemples:

- l: augment del nivell del mar, encara que sigui de I'ordre de centimetres, amena4a la costa,
on s'ha concentrat bona part de la poblacid mundial, de manera que caldria retor4ar els disposi-
tius de protecci6 que normalment son cars:

- La variacio del clirna faria que s'alteres la distribuci6 de cultius, de manera que I'agricul-
tura i tota la industria derivada s'hauria de replantejar en mopes zones:

- La radicalitzacio dell fenomens meteorologics que s'associa a un increment de la tempera-
tura mitjana del planeta (inundations, gla4ades, sequeres...) tambe provocaria despeses quantio-
ses de reparaci6 i d'indemnitzacio.

Per tots aquests motius, la reuni6 de Kyoto va ser intensa i, alhora, seriosa. Si volem prevenir
aquestes amenaces, cal reduir les emissions dell gasos que provenen de la utilitzacio de combus-
tibles fossils. Reduir les emissions de gasos passa, doncs, per tres grans opcions:

I) Reduir les activitats que consumeixen combustibles fossils (industria, calefaccio, transport... ).

2) Augmentar I'eficiencia energetica. sempre que aixo suposi consumir menys energia d'a-
questa font en valor absolut.

3) Substituir els combustibles fossils per altres mecanismes de generacio d'energia.
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mix productive sense reduir el nivell de desenvolupament i d'activitat industrial . Per aixo , els pai-

sos mes industrialitzats volien evitar acords frivols -encara que, possiblement , els assolits linal-

ment podien haver estat una mica mes ambiciosos.

Fixem-nos, tamhe. en la situaci6 interna de la Uni6 Europea, que vol actuar unituriament en

aquest tema. Inicialment, Ia proposta que es va fer era reduir el 15Y/, de les emissions abans de I'any

2010. L'acord final fou una reducci6 del 8%7c. Dc totes maneres I'aspecte rellevant es clue aquesta re-

ducci6 global (primer del 15% i al final del 8( ) noes feia sobre una base d'igualtat. sill(') que hi ha-

via una redistribuci6 interna, que anava de la reducci6 dun 25% d'Alemanya, Dinamarca o Austria

a ('augment d'un 40% de Portugal. A I'Estat espanyol, Ii corresponia un augment del 17(3 .

Aquesta redistribuci6 interna actua com una mena de toms de cohesi6 no tinancer, ales que

compensa el major desenvolupament dels paYsos del Hord, amh una possihilitat d'incrementar

l'activitat industrial i de transport per als pafsos del sud. La discussi6 de la nova redistrihuci6, en

funci6 dels acords realment adoptats a Kyoto, es tan important com I'actual debat sobre la conti-

nuitat dell Eons de cohesi6, basats en les subvencions a projectes de transport i de protecci6 del

medi ambient, encara que passi molt mes desapercebuda.

Tot plegat, clones, em sembla prou il•lustratiu de la relaci6 directa entre una giiesti6 ambiental

i el desenvolupament economic.

Economia productiva i medi ambient a Catalunya

En el cas de Catalunya, hi ha dos Lets que coincideixen a l'hora de parlar d'economia produc-

tiva i medi ambient:

- Catalunya es un pais industrial, tant per tradici6 com per vocaci6. 1,

- Catalunya es una societat amh una exigencia creixent de qualitat de vida.

Aquests dos Pets, aparentment, hall entrat en col•lisi6. Sembla corn si s'hagues de triar entre

mes desenvolupament industrial o mes qualitat de vida. Molta gent considers aquesta questi6

com un conflicte d' interessos que reclama una resposta socialment consensuada.

Crec, pero, que es un dilema mal plantejat perque:

- Noes possible un desenvolupament economic solid sense reforcar i millorar la qualitat de vida.

-No es possible refor4ar i millorar la qualitat de vida sense un desenvolupament economic solid.

La combinaci6 perfecta de tots dos objectius, I'unica sortida satisfactoria, es el desenvolupa-

ment sostenible, es a dir, el desenvolupament perdurable en el temps perque es fonamenta en no

esgotar els recursos, tant si son materials com immaterials.
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conseguir que no causi problemes al medi , aprotiti les oportunitats deri'ades dels criteris anibien-

tals i generi un desenvolupament real i no pas aparent . Es a dir, quan defensem una inddstria res-

pectuosa amh el medi ambient , esteni defensant el medi ambient . perm tamhe estem defen,ant la

vocaci6 industrial del nostre pats.

En realitat, ens trohem davant un repte de pats, amh diferents actors, tots ells important,: lc,,,

institucions pdbliques , les empreses i la gent . Sense la implicacio moral de tots plegats, sera molt

dificil donar una resposta satisfactoria als problemes ambientals.

Cal, en primer Iloc, que tots cls actors siguin conscients de I'existencia d'aquest repte de pals,

de fet de tota la humanitat, i del paper que, corn a actors, els correspon. En segon lloc, cal que

s'estahleixi un dialog fluid poliedric entre tots els actors.

Es cert clue, a Catalunya, ja fa temps clue hi ha dialog entre el Departament de Medi Ambient i
els sectors economics. Mantenim una comunicaciri informal i frequent amb els representants de
les organitzacions empresarials i sindicals, tenim la seva presencia directa en organs de consulta o
de direccio de diferents unitats del Departament i hem establert acords per a desenvolupar deter-
minades actuacions.

Hi ha, doncs, una practica de dialeg que ens satisfy i que volem millorar, perque estem con-

ven4uts clue coneixcr directament les posicions respectives fa mes viable el disseny i l'aplicacio

d'una polltica amhicntal etica4. En aquest terreny, hi ha una iniciativa immediata que ajudara a

consolidar aquest dialog.

Agenda 21 de Catalunya

Fns trohem en cl pioccs d'elahoracidi de ('Agenda 21 de Cataluna. Ja sateen vostc, que, a la

Cimcra de la Terra que va tenir Iloc a Rio de Janeiro el juny de 1992, es va adoptar ('Agenda 21,

un conjunt de reflexions i d'orientacions que s'havien de tenir en compte per tal de garantir que la

humanitat assolls un desenvolupament sostenihic durant el segle XXI. L'efectivitat d'aqucsta

Agenda 21 esta condicionada al fet que s'elaborin i s'apliquin Agencies 21 adaptadcs a escales te-

rritorials mes administrahles. 1, aixt, les Nacions Unides ha demanat que tots els paisos la tinguin

Leta ahans de I'any 2002.

"lraduit en Ilenguatge practic, una Agenda 21 es un ply estrategic de desenvolupament d'un

pals -o d'un municipi o una comarca- basal en els principis de la sostenibilitat. A escala mundial,

hi ha dos gratis perfils de paisos que s'han afanyat a tenir feta ('Agenda 21. D'una panda, un sec-

tor de paisos subdesenvolupats que volen fer un creixement economic que no es basi en el model

de la revolucio industrial, que els obligui a seguir el mateix itinerari, negatiu i obsolet en molts as-

pectes, clue hem seguit nosaltres.

De I'altra Banda, hi ha el sector dels paisos mes rics, que volen aconseguir, a traves d'una pla-
niticaci< d'aquesta naturalesa, mantenir la qualitat de vida interna i consolidar la seva posici6 do
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economic en condicions d'estabilitat i de preeminencia dels recursos humans per davant dels ma-

terials.

El Govern de la Generalitat creu que Catalunya ha d'optar per afegir-se al vag6 d'aquest ultim
sector de paisos i no quedar-se a 1'expectativa dels canvis que s'estan produint rapidament en I'es-

quema del mon. Per aixo, treballem en I'elaboraci6 de la nostra propia Agenda 21. Ja fa un temps

que s'esta tent la tasca preparatoria i aviat iniciarem la posta en marxa dels mecanismes de participa-

ci6 que ens permetin d'afavorir l'intercanvi de reflexions entre tots els sectors actius de la societat.

L'Agenda 21 ens ha de servir per a trey cosec:

I) En primer Iloc per adquirir una millor cultura del dialeg. Iniciar un dialeg constructiu entre
totes les parts implicades en la resoluci6 dels problemes i en la detinici6 dels projectes.

Problemes que ens s6n comuns i projectes que poden ser col•lectius:

2) En segon Iloc per transmetre la consciencia a totes les elits socials que la sostenibilitat am-

biental ha de formar part del paquet central de temes que configuren els avantatges competitius

d'un pals;

3) En tercer Iloc per elaborar un pla estrategic que contingui directrius i orientacions que,

amb la seva aplicaci6, augmentin el nivell de qualitat ambiental de Catalunya i ens dotin d'unes

bases mes fennes per a] nostre desenvolupament futur.

Alternatives de gestio de residus industrials

Malgrat que I' Agenda 2 I abordarit tots els temes que ara tractare i, per taut , es possible que hi

introdueixi canvis o modulacions , crec convenient avancar els grans instruments que tenim a I'a-

bast per tal d'afavorir cI desenvolupament sostenible a Catalunya i aconseguir que ('impacte ine-

vitable del medi ambient sobre l'economia productiva sigui un inipacte positiu.

El primer gran bloc d'instruments d'actuaci6 son les normes i les regulacions que fixen les

obligacions que han de satisfer les empreses, obligacions que influeixen obviament en la seva

condici6 d'ens economics.

Podem polar la legislaci6 de residus com a exemple d'un impacte ambivalent de I' instrument

normatiu sobre l'economia productiva. L'any 1993, el Parlament de Catalunya va aprovar la (lei

reguladora dell residus, que incorporava al nostre pals la filosofia comunitaria sobre els residus -

que la recta de 1'Estat no ha incorporat tins fa un parell de meson amb la Lei, bcisica de residuos.

La llei catalana to moltes virtuts, i una d'elles cs establir una jerarquia d'alternatives de gesti6

dels residus que han d'aplicar les empreses que en generen.

La primera alternativa de gesti6 i que ha de considerar-se I'opci6 ideal es la mini mitzaci(), es

a dir, deixar de produir el residu. Malauradament, no es possible encara en moltes activitats in-
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dustrials suprimir els residus. Pero, que no ho sigui, no ens exoncra do la missi(i d'evitar al maxim

la produccio de residus, especialment si es innecessaria . Aixo ho volem aconseguir per dos Ga-

mins:

I) Mitjan4ant la incentivaci(i. Es tracta de disposar de nous conceptes teorics que ajudin a

considerar la minimitzacio cone la prevencio en origen de la contaminacio i establir metodologies

que ajudin a diagnosticar les oportunitats de minimitzacio en un proces productiu. Es tracta de

generar una nova visio de I'empresa com una font d'oportunitats de reduir els residus, sobre la

maxima -tant ambiental com economica- de produir mes amb menys, es a dir, procurar superar el

malbaratament que suposa que una part de les primeres materies esdevinguin residus en comptes

de producte.

2) El segon cami es la penalitzacio. Mentre els residus no tenen cap cost, es dificil que es fa-

cin esfor4os per a minimitzar-los. El mateix model de gestio que s'ha implantat, al controlar mi-

Ilor els residus i obligar a tractar-los de manera adequada, comporta que I'empresa que els genera

hagi de dedicar uns recursos a gestionar-los i. per tint, que es plantegi si hi ha alternatives que si-

guin economicament mes favorables.

La valoritzacio dels residus

La valoritv.acio es I'alternativa de gestio que ocupa la segona posicio jerarquica. S'ha obser-

vat una evolucio molt favorable, gracies un triple instrument: El reciclatge en origen, la negocia-

cio de subproductes i el tractament de residus mitjan4ant valoritzacio.

I ) El reciclatge en origen es I'aprofitament dels residus d'una Iinia de produccio, en una altra

linia de produccio de la mateixa empresa.

2) La negociacici de subproductes: En la industria no ambiental, hi ha residus d'una activitat

clue poden emprar-se com a primeres materies en una altra. Allb que cal, doncs, es que hi hagi

1'estructura operativa que permeti divulgar les qualitats i les quantitate de subproductes disponi-

bles i posar en contacte les empreses interessades. Aquesta estructura, promoguda per la Junta de

Residus, es Ia Borsa de subproductes, i l'activitat es el que anomenem la negociacio de subpro-

ductes.

3) 7ractament de residus mitjan4•ant valoritzacio : Per dltim , el tractament de residus mit-

jan4ant valoritzacio s'ha basat en Ia creacio d'empreses d'iniciativa privada que recuperen, reci-

clen i transformen determinades categories de residus en mercaderies productes acabats o prime-

res materies secundaries.

Daltra Banda Ia valoritzacio es recolza en dos elements complementaris igualment impres-

cindibles: Ia capacitat de recuperacio dell materials residuals i la capacitat de reintroduir-los al

mercat. En consequencia, tambe ha estat necessari desenvolupar una estrategia de marqueting ha-

sada en crear els mitjans perque el consumidor conegui, identitiqui i adquireixi els productes que

es deriven d'aquest sistema de produccio.
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industrials ha d'anar a una alternativa de gesti6 que els exclou de manera , en principi , detinitiva

de la circulaci(i de materials . Es la disposici6 del rebuig, la tecnica central de la qual es la deposi-

cit) controlada . La creaci6 a Catalunya de les instal•lacions necessaries - taut publiques com priva-

des- per a gestionar el rebuig to un efecte economic en la mesura que estipula ens preus sobre els

residus , en funci6 del seu impacte ambiental , que generen un estirnul addicional per it la seva mi-
nimitzaci6 i, alhora, una distribuci6 mes equitativa dels costos amhientals dels residus.

Acords voluntaris

Dins del bloc de normes i regulacions, cal incloure tambe els acords voluntaris, que han pro-
mogut especialment alguns paisos de la Unit) Europea. Nomes cal recordar, it tall d'exemple, que
tota la complicaci6 que vivim avui amb I'entrada en vigor de la Ilei d'envasos, fa anys que esta re-
solta als Paisos Baixos a traves d'un gran acord voluntari entre el govern i el sector empresarial,
sense necessitat de cap legislacio especial. Quart s'estava elahorant el projecte de Ilei espanyol, la
Junta de Resides va mostrar la seva predisposici6 a avan4ar l'aplicaci6 de la directiva comunitaria
a Catalunya a traves d'un acord voluntari, sense excessiu resso mes enlla dc les hones paraules.

Encara que aquest acord voluntari no fou possible, si que s'ha arribat a altres tipus d'acords

voluntaris amb gremis i sectors destinats a impulsar la implantaci6 de sistemes de gestio ambien-

talment mes correcta. Aquest instrument ha de servir per a anar mes enlla de la norma i sovint

coin a mitja per a avan4ar-se en I'adaptacio d'una norma que vindra mes endavant. Es un instru-

ment util corn s'ha demostrat a altres paisos i que encara no hem explorat prou en les seves opor-

tunitats.

Mesures economiques directes

El segon gran bloc d' instrumen(s d'actuaci6 son Ies mesures economiques directes. A

Catalunya, en tenim expericncia practica. L'any 1981 es va crear el trihut de Sanejament. Aquest

tribut ja te, doncs , una historia de 17 anys, no exempta de problemes, pet-6 amb un balan4 global

molt favorable , ates que ha estat 1 ' eina tinancera que ha possihilitat l'aplicaci6 d' un Pla de

Sanejament modern, conforme a les orientacions de la Unio Europea i que ha fet possible (' incre-

ment palpable de la qualitat dels nostres rius i de les nostres costes.

Ha generat els recursos per a construir les instal•lacions de tractament necessaries i el seu

caracter progressiu del trihut, en funci6 de la carrega contaminant continguda en les aigues resi-

duals, ha comportat una millora molt notoria de la qualitat de les aigues ahocades als rius. Nomes

tres dades, ens done[) una idea prou clara:

I) La carrega contaminant de les empreses catalanes s'ha reduit de manera neta en un 20C/r
els ultims 6 anys;

2) Si considerem nomes les grans empreses , la reducci6 arriba al 40(,/(:
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3) Si no con.idercni la di.niinucio ncta .ino la rcduccio dc la ^:^rrr^! a cuntan^inanl ah0cada

directament a Hera, el percentatge de disminuci6 arriba al 60'/(.

Sens dubtc, la major consciencia ambiental, la voluntat de compliment de les normes, la moder-

nitzaci6 de les instal•lacions son factors clue hi Minden, per-6 ningu no dubta clue I'etecte dissuasori

d' un taxa que penalitza la carrega contaminant ha estat Lin peca clan d'aquesta evoluci6 tan favorable.

Hi ha veus que rcclamcn Ia implantaci6 de noves figures impositives d'aquest estil. molt de

moda a Ia Uni6 Europea i prou reconianades per organismes internacionals com I'OCDF:. 11"s una

questi6 que es veura en el futur, de moment hem apostat pcrque, a escala estatal. es crei una taxa

sabre les piles electriques que proporcionaria els recursos necessaris per a la seva recuperaci6 i

reciclatge.

No tots els instruments economics suposen un cost addicional; tanthe n'hem propiciat de po-

sitius, cone es la desgravaci6 del 10% de les inversions ambientals en I' impost dc societats. S'esta

aplicant ara per primera vegada sobre cis resultats de I'any 1997 i, donat que correspon a la

Generalitat dc Catalunya certiticar la bondat amhiental de les inversions, podern comprovar I'exit

que ha tingut la mesura i I'estimul que pot representar de cara a novel inversions si la formula

desgravatoria es mtte, cosa que nosaltres defensem amb claredat.

Hi ha, per tint, a Catalunya com a qualsevol societal industrial moderna, un estor4 per explo-

rar les possihilitats d'aquest tipus de mecanismes per a fer progressar la qualitat ambiental.

De totes maneres, probablement estcrn encara molt Iluny d'esgotar-ne les possibilitats. Un

estudi relativanient extens sobre aquesta giiesti6 va publicar-se a la revista Environmew el maig

de 1998. Una conclusi6 clara era clue, tot i existir moltes iniciatives i algunes prou innovadores i

iniaginatives, cis instruments economics no havien esdevingut el component central de la politica

ambiental de cap pals. Tots continuen centrant-se en la regulaci6 com a aproximaciO prioritaria a

qualsevol prohlematica ambiental.

his actors de I'estudi hi trohaven una justiticaci6 molt gralica referint-se als Estats Units

d' America. Partint del fet que la competencia en materia de medi ambient correspon als diferents

estats. la normativa amhiental federal -es a dir, la que obliga a tots cis Estats [Jnits- ocupa Hies de

14.000 pagines. Dificilment, es pot revisar tota aquesta normativa per tai de suhstituir-la o suhor-

dinar- la it instruments economics.

De totes mancres i nialgrat les diticultats obvies, no hem de considerar la giiesti6 COIn unit

preocupaci6 superada, sin('), pel contrari, molt vigent. Tots cis paisos -i el nostre tanthe- tenon

corn a dehat ciao la ntanera de reduir la pressio fiscal sobre aquells aspectes de I'activitat econo-

mica que genercn riquesa sense disminuir la capacitat recaptatoria de I'Adtninistracio per tal de

poder garantir les prestacions socials.

D'altra handa, tenint ones activitats clue usen recursos exhauribles o generen contaminants

no absorhibles per la natura que podrien autoregular-se si existis una correcta internalitzaci6 de

costos amhientals clue avui no es mesuren.
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en la concepciu dels elements sotmesos a fiscalitat . Es, doncs, una possihilitat en estudi que,
de dur- se a ternie, capgirara molts plantejaments classics . No obstant aix6, la sostenibilitat -
de la qual parlem tant sovint- no es altra cosa que un canvi de paradigms, un enfocament nou
per a analitzar i resoldre els problemes de sempre . Des de la perspectiva de la sostenibilitat,
probablement podrem veure noun aspectes d'interes que poden ajudar a dissenyar uns siste-
mes fiscals mes favorables a un desenvolupament equitatiu i compatible arnh la qualitat del
medi.

I; acciG publica directa

Finalment , cl tercer gran bloc d ' instruments d'actuaci6 es I'acci6 publica directa, amh una
serie d'actuacions que incideixen sobre 1'economia productiva . Aixi, el Departament de Medi
Ambient aplica una politica de suport a la gesti6 ambiental de les empreses , perque creiern clue
les empreses catalanes han de trobar en la Generalitat la col•Iaboraci6 suticient per tal que puguin
aplicar de manera convenient les sever obligacions de gesti6 ambiental ( aigues residuals, residus,
emissions atrnosferiques...)

En aquest sentit, la Generalitat ha de proporcionar els mecanismes adequats d'acccs a la in-
formaci6 util per a les empreses, ha d'establir els mitjans apropiats d'assessorament en questions
especitiques de gesti6 ambiental i ha de crear o afavorir la creaci6 dels equipaments ambientals
necessaris.

Hem desenvolupat alguns mecanismes d'assessorament a les empreses amb I'objectiu que
les empreses puguin rebre assistencia tecnica per a resoldre algunes de les sever obligacions le-
gals o per tal d'avaluar les solucions ambientals que volen implantar.

Tambe desenvolupem una politica que podriem anomenar de suport a la sostenibilitat de les
empreses. Les empreses catalanes. a mes de complir amb els estandards ambientals, han d'aproti-
tar les oportunitats que d6na el medi ambient per tal d'esdevenir empreses mes modernes, mes
competitives i mes preparades per a encarar el futur.

Sostenibilitat de les empreses

A escala mondial, ja s•esta comen4ant a produir el canvi. Les principals empreses multina-
cionals s'han unit en un Conseil Mondial que propugna aquesta nova orientacib. La Generalitat
de Catalunya vol contribuir a un canvi de la mateixa naturalesa a Catalunya, (Iue s'ha de basar en
trey idees:

1) La millora en Ies tecnologies de producci6, es a dir tendir cap a una producci6 mes neta.

2) La millora en els sistemes de gesti6, aprofitant els nous mecanismes de certiticacid am-
hiental.
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3) l.a niillora en la capacitaciri prolc^"sional i IahoraI. IIiga da taut aI Ia Iornraacio ha sir;i Loin a

Ia tormacio permanent i a I'adquisicid de bones practiques ambientals.

Tota aquesta situacio esta immersa en una creixent interaccio anib la societat, ates que ell

grups d'interes es configuren i es consoliden i acahen esdevenint un factor estrategic important

per it les mateixes empreses. Son un factor que influeix en la viahilitat d'inversions, en Ia penetra-

cio en el mercat i, en alguns casos, fins i tot, en el rendiment borsari.

La Cimera de Rioja va estar atenta a aquesta questio. En realitat, es va elegir coin a secretari

general de la Conferencia a un alt directiu d'una multinacional, no solament per la seva capacitat

per administrar satisfactoriament un proces d'aquesta envergadura sin6 que, tambe, amh I'ohjec-

tiu d'incorporar la sensibilitat empresarial al proces. De fet, el Sr. Maurice Strong va assurnir amb

gran responsahilitat i efrcacia ambdos aspectes de la seva missi6.

Voldria recordar que el Sr. Strong va advertir la conveniencia d'una revoluci6 ecoindustrial,

aquesta va ser la seva expressio, consistent en la redetinicio dels objectius de la industrialitzaci6 i

dell instruments i de les tecnologies utilitzades per aconseguir-la. Seguint amh les idees del Sr.

Strong, el proces de reestructuraci6 industrial to dues prioritats.

Una es maximitzar 1'eficiencia a Ilarg termini en la utilitzacio dell recursos per a la produccio

i el consum, el que significa I'aparicib d'ecosistemes industrials ambientalment tancats. Es una

idea suggerent, que comentare mes endavant.

L'altra prioritat, de fet, la que considers primera en ordre d'importancia, es redirigir les ener-

gies corporatives a satisfer els aspectes humans del desenvolupament, prioritat que inclou coin a

eix d'actuaei6 establir comprornisos formals de transparencia i d'acces de la comunitat a la presa

de decisions.

Es a dir, un dels eixos de ]a principal prioritat de la revolucio ecoindustrial es la relaci6 oherta

de I'empresa amb la seva comunitat i, en consequencia, amb els grups d'interes. La questio es

corn aconseguir-lo.

Difusit dell informer ambientals

Sens dubte, la solucio immediata per la qual s'opta es la difusio de la intormaci6, majoritaria-

ment it traves d'informes ambientals. Un estudi sobre les 100 principals empreses del 1994 segons

el Financial Times mostrava que dues terceres parts donaven comptes al public de la seva activitat

ambiental. Aqui sorgeix un problema important: es creen novel necessitate d'informacid per a po-

der atendre les diferents expectatives dels diferents grups d'interes. Clients. provefdors, sector fi-

nancer i assegurador, veins dell centres productors, trehalladors mitjans de comunicacib requerei-

xen continguts informatius diferents i, probahlement, tambe canals de comunicacio diferents.

Una multinacional informatica va encarregar un estudi a una consultora perque determi-

nes quines eren les caracteristiques que hauria de tenir el seu informe ambiental per atendre
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cxenlple , la segona posiciu I'ocupava la pregunta sohrc coin aquella empresa in (oriatica dis-
senyava els sous nous productes de tecnologia de Ia informaci(i per afavorir Cl desenvolupa-

ment sostenible.

Es cert que han aparegut altres vies per expresser el compromis amhiental, coin sin Ies cartes
o codis de conducta o I'adhesiu a sistemes de qualificaciu amhiental -la scrie ISO 14000, per
exemple- o el forum de dehat. Son mesures extraordinariament positives, pet-6 cl punt clan es la
transparencia, es a dir, proporcionar informaciu qualitativa i quantitativa sobrc I'eliciencia am-
hiental de I'cmpresa en uns parametres Clue siguin intel•ligihles i, al mateix temps permetin com-
provar I'evoluciu al Ilarg del temps.

Es necessari Lin doble estor4. Lin primer pas, de caracter decisori, es prendre consciencia
que donar infornutciu beneficia molt mes a I'empresa que amagar-la o donar la scnsacio que
s'amaga. I Lin segon pas, de caracter practic es disposar de la informaciu esperada per a cada
grup d' intcres.

En primer Iloc, es imprescindible, que 1'empresa actu'i, que prengui decisions per excel•Iir ell
la seva eticiencia amhiental. El primer pas, lens dubte, es satisfer els requisite normatius. Pero
1'excel•Iencia ambiental neix quan I'empresa opta per Lin enfoc d'ecogestiu o, encara millor, de
sostenihilitat. En aquest ultim cas, el proces de presa de decisions s'ohre ines calla de I'organitza-
ciu per considcrar tambe els efectes glohals i intergeneracionals de les seves activitats i Ies opi-
nions dels grups d'interes sobre aquelles. El compromis efectiu amb el medi ambient es, en qual-
sevol cas, la condiciu previa a qualscvol proposit.

En se-on floc, conve divulgar Ia propia activitat en tots aquells aspectes amh intcres ambien-

tal. Ja hem citat els informes, pet-6 s'han d'explorar noun mecanismes. L'important es desfer

aqucsta aura de misteri que sol envoltar cartes activitats economiqLies i evitar Ies politiques infor-

matives estrictament defensives, que es limiten a justificar la hondat de la propia actuaciu am-
biental quan es questionada. En aquest, aspecte, sera necessari Lill aprenentatge dohie, tant per
part de les empreses per obtenir i donar informaciu corn pets grups d' intcres per obiir-se it rebre-

la, amb esperit critic peru sense prejudicis.

Les actituds de Ies empreses no sun uniformes i aixo tambe condiciona Clue I'impacte del
medi ambient sigui positiu 0 negatiu. Es poden analitzar diversos casos:

I) Empreses amh actitud resistencial, empreses que es posen I'opiniu publica en contra. quc
incorren en rise penal i que a la Ilarga tindran desavantat('es competitius.

2) Empreses amb voluntat complidora, es el que podriem dir la situaci(i neutra.

3) Empreses auh compromis per 1'excel•lencia ambiental de les que podem trobar excmples
valids en pimes i en multinacionals.
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Expansi6 dels hens i serveis ambientals

Iinalment i donat que el sector dels hens i els serveis ambientals ha adquirit massa critica a

('atalunya, una altra linia complementaria clue estem desenvolupant es promoure I'expansi6 exte-

riord'aqucs( sector.

Per aixo tenini trey linies principals d'actuaci6:

I ) Contrihuci6 a I'ohertura de sous mercats. El Department de Medi Ambient pot donar su-
port a altres paisos o regions que demanen ajut en el disseny de les sever politiqucs ambientals
per tal d'afavorir-hi la concurrencia d'empreses catalanes.

2) Suport a iniciatives firals o a missions comercials . El Sal6 Ecomed- Pollutec, iniciat a
Barcelona el 1997, apunta a convertir Barcelona en un punt de trobada mediterr inia i iberoameri-
cana sabre el medi ambient.

3) Foment de I'acci6 conjunta d'ernpreses catalanes en operacions exteriors.

Aquest pas cap a I'obertura exterior es possible avui perque, com deia, el sector dell bens i
serveis ambientals ha crescut de manera molt considerable a Catalunya. En nomes 4 anys, s'ha
multiplicat per 37 el nombre d'empreses valoritzadores inscrites en el Registre General de
Gcstors de Residus de Catalunya. yue ha passat de 7 a les 259 actualment en funcionament.
I :evoluci6 (lei nombre d'empreses i el total de tones valoritzades confirma les hones expectatives
(lei sector (lei reciclatge de residus a Catalunya.

('onve recordar yue Catalunya genera mes de 4 milions de tones de residus industrials cada

any, de les quals actualment ja es valoritzen el 55,8c%%.

Des de I'any 1993, en que va entrar en vigor la Llei reguladora (leis residus, el percentatge de
valoritzaci6 s'ha incrementat en un 134,4%, passant del 23,8% I'any 1993 al 55,8% actual.

Aquesta evoluci6 tan favorable es deu a diversos factors:

I ) El progressiu coneixement i control sobre els productors de residus. El nombre de declara-
tions de residus per part dell productors s' ha incrementat en un 5217(.

2) F.I desplegament dell programer de gestio de residus, orientate sota criteris que aposten

clarament per la minimitzacio, la valoritzaci6 i el tractament ambientalment correcte dels re-

sidus.

3) La construcci6 d'instal•lacions i infraestructures de tractament de residus, algunes d'elles
declarades servei public (olis, CFC, piles, residus especials...) o he de promocio privada (tracta-
ment tisicoquimic i biologic, inertit/aci(5, esterilitzaci6, marpol, etc.).

4) Un altre factor es I' increment espectacular del nombre d'empreses valoritzadores inscrites
en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, les 259 esmentades. Si afegim les clue
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des per at reciclatge i la valoritzacid de residus a Catalunya puja a 361. let que contirma les hones

expectatives d' un sector en auge per al futur.

Incorporar la sostenibilitat a la cultura empresarial

"lutes aquestes linies d'actuaci6 -des del suport i I'assessorament a la millor gcsti6 ambiental

fins at foment de la capacitaci6- tenen un objectiu major comu, que cs alhora la clau de I'exit: in-

corporar el concepte de sostenibilitat a la cultura empresarial.

Cal considerar aqui dos aspectes. En primer floc, quips criteris de sostenihilitat s'han d' intro-

duir. El dehat es molt ampli i hi ha prou material de partida. S'ha estes, per exemple, I'estudi de

I'ecologia industrial -es a dir, la idea d'un sistema industrial tancat en que els recursos energetics i

els productes, un cop usats, retornen at sistema per al seu reprocessament i la seva reutilitzaci6.

Es un esquema conceptual que ens ha d'ajudar a fer aquest pas.

Tambe hi ha les cinc estrategies clau que ha identificat el Consell Mundial d'Empreses per at
Desenvolupament Sostenible:

I ) Usar eficientment els recursos. es a dir, fer rues amb menys.

2) Estendre la vida dels productes.

3) Prevenir la contaminaci6.

4) Reciclar i reutilitzar.

5) Promoure els pares ecoindustrials, es a dir, aquells en que les sortides d'unes determinades

industries serveixen d'entrades per a les vemes.

Hi ha elements, doncs, per a definir els nostres propis criteris.

La intervencio integral

La scgona gran questi6 es com s'incorporen aquests criteris. Al meu entendre, nomes hi ha un

mecanisme: el debit, la retlexi6 i el dialeg. Es possible que calgui crear forums mes estables, perm

a traves de jornades, reunions de treball, taules rodones... han d'anar sensibilitzant el man empre-

sarial per suscitar curiositat i interes en la materia. En qualsevol cas, el canvi nomes poden fer-lo

els empresaris i, per a fer-lo, tindran el nostre pie suport.

Per aixb, la nova actuaci6 del Departament de Medi Ambient davant les empreses vol re-

for4ar els aspectes que impulsen el desenvoluparnent industrial sostenible, sobre dues linies basi-

ques d'acci6:
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L'agiliti.acio de la u-aunitaci(i de novel activitats, mitjan4ant la Ilei d'intervenci6 ambiental

(Llei d'intervenci(i inte,^ral de I'Adnunistracio ambiental )

- I el foment de t'ecoeticiencia industrial, mitjangant la creacio d'una unitat operativa espe-
cialitzada al servei de les empreses

De fet, estem immersos en un proces de reforma de I'Administraci6 ambiental catalana per
tal de fer-la mes efica4.

Quan els grans objectius initials es veuen assolibles, ha arribat el moment de plantejar-se
com reformat- I'Administraci(i ambiental per poder atendre adequadament les novel necessitats
de la politica ambiental de Catalunya. La reforma de I'Administracio ambiental a Catalunya s'ha
iniciat mitjancant diversos instruments:

I) El desenvolupament d'estrategies, que superen el concepte de plans i programes, per-

Clue, a mes d'ocupar-se de la materia que tracten en cada cas, introdueixen criteris de sostenibi-

litat i vetllen per la implicaci6 social. En aquest sentit, I'estrategia catalana per a la conservaci6

i I'us sostenible de la biodiversitat constitueix I'exemple mes desenvolupat d'aquest tipus de

formulacio.

2) Un segon instrument es I'agencialitzaci(i i I'externalitzaci6, es a dir la creacio d'organis-
mes capa4os d'actuar amb gran agilitat i dinamisme en un determinat ambit. L'Agencia Catalana
de I'Aigua sera la primera peya d'aquest nou model en I'Administracio ambiental. Aquesta
Agencia unificara la gesti6 del conjunt del title de I'aigua, d'acord amb els principis que inspiren
la futura directive mare de la Uni6 Europea.

3) El tercer instrument es la Ilei d'intervencio ambiental.

El febrer de 1998, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d' Intervencio Ambiental.

Aquesta Ilei respon a la filosotia de pensar abans d'actuar i de procurar corregir els problemes

ambientals abans que es produeixin, esquerna facil de plantejar i no sempre immediat d'aplicar.

Iin detinitiva, la Ilei proposa:

I) Incrementar la capacitat de I'Administracio publica per prevenir l'impacte ambiental de
les activitats econbmiques.

2) Integrar i simplificar el proces d'autoritzaci6 ambiental perque si(4ui mes cbmode al ciu-

tada i, al mateix temps. tees efica4 en la proteccio del medi.

3) Fer proportional la complexitat del proces en relaci6 a I'impacte potencial de I'activitat

sobre el medi.

4) Delimitar millor les funcions de les diferents Administracions implicades, per augmentar
I'eticacia i I'agilitat.
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un impacte ambicntal baix , pero el proces d'autoritzaci6 de totes elles segueix el mateix procedi-

ment, I'establert en el Reglament d'Activitats Classificades , vigent desde 1961. L'antiguitat d'a-

questa norma fa preveure les previsibles dificultats perque sigui funcional com a instrument de

protecci(i arnbiental . I d'altra banda , la naturalesa del procediment que estableix comporta que el

temps que es triga en resoldre 1'expedicnt sigui d'un terme mitja de 16 mesos , un autcntic fre per

it la instal • lacio de novel activitats.

La Ilei d'intervenci6 ambiental de I'Administraci6 arnbiental substitucix el Reglament

d'Activitats Classificades per donar un nou enfocament mes integrat i mes racional.

Els quatre aspectes rues innovadors de la Ilei son eIs seguents:

l) A,'ilit,acih

La tramitaci6 sera mes rapida perque sera proporcional a I'impacte potencial de cada activi-

tat. Es divideixen les activitats en tres grans grups i s'estahleix el procediment propi de cada grup

que tixa un periode maxim de resoluci6 amb silenci administratiu positiu.

Les activitats de baix impacte ambicntal segueixen el procediment de comunicaci6. Aquest pro-

cediment consisteix en Ia presentaci6 de la documentaci6 fixada per cada tipus de projecte a

I'Ajuntament corresponent. Si 1'ens local no prohibeix I'inici de I'activitat ahans d'un mes, aquesta

pot desenvolupar-se amb tota legalitat. El 80Y( dels expedients tramitats actualment corresponen a

aquesta categoria. Tambe recull la Ilei, Ia possibilitat de que cada Ajuntament pugui aprovar un regla-

ment que exigeixi una autoritzaci6 previa per determinats tipus d'activitats incloses en aquest bloc.

Les activitats d'impacte arnbiental moderat mantenen un sistema similar a Factual, anih una

Ilicencia previa de I'Ajuntament. En aquest cas, el promotor presenta la sol-licitud amh tota la do-

cumentaci6 necessaria al municipi, aquest reuneix cis informes necessaris del conjunt d'Admi-

nistracions implicades i, finaiment, adopta una decisio favorable o desfavorable. Si aquesta reso-

luci6 no s'ha produit en ell quatre mews immediats a la soluci6, I'activitat pot comen4ar. El 18%

dels expedients actuals segueixen aquest itinerari.

Finalment, les activitats d'elevat impacte arnbiental (el 211c del total) son autoritzades pel

Departament de Medi Ambient. amb consulta previa a I'Ajuntament corresponent. El temps ma-

xim de resoluci6 es, en aqucst cas, de sis mesos.

2) Simplificaciri

Una segona innovacio de la Ilei es la simplificaci6 del procedinient. Encara que el rigor conti-

nua sent I'eix de qualsevol proces d'autoritzaci6, el promotor d'una activitat ha de tenir la impres-

sio que s'ha simpliticat. Aixo s'aconsegueix disminuint la hurocracia amb que es troba el ciutada.

Aixi, amb la nova Ilei, s'introdueix el principi de tinestreta unica, que significa que el promotor

d'una activitat tindra Homes un interlocutor de I'Administraci6 ambiental i, en un proces unic. se

I'autoritzara o no I'activitat d'acord amb tots ell aspectes ambientals.
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El recorregut lent de (Iualsevol ciutacla it travc, d'edil'ici, I olicines fill", it aconseguur emple-

nar el trencaclosques de permisos sera substitu 'it per un esfor4 de comunicaci6 i de coordinaci6

intern de les unitats de !'Administraci6 publica que intervenen en un expedient . Aquest propbsit

es visualitza en In creaci6 de les Oficines de Gesti6 Ambiental Unilicada.

3) Ret'isi6 de l'autorit,:acici

H tercer aspecte rellevant es la revisi6 de I'autoritzaci6. Com I'objectiu es la protecci6 del
medi ambient, la (lei acaha amb les Ilicencies indetinides en el temps i introdueix un sistema de
revisit peribdica (Iue garanteix l'aplicaci6 de les minors tecniques disponibles en qualsevol mo-
ment i, aixt, esdeve un motor de la innovaci6 tecnologica.

4) Ac ce.csibilitat de la infnrmacici amhiental

Einalment, s'ha de destacar cl protagonisme que la !lei atorga a la informaci6 amhiental.
Amh la nova !lei, I'Administraci6 publica ha de realitzar un esfor4 per incrementar i posar it dis-
posicib del public lit informaci6 ambiental suticient sobre la qualitat dels recursos naturals i les
conditions del medi. Igualment, ha de ser accessible tota la informaci6 relativa a les normes i els
requisite que incideixen en qualsevol proces d'autoritzaci6.

D'aquests quatre elements i del conjunt de I'articulat, es despren clarament que la (lei dismi-
nueix I' intervencionisme gratuit de I'Administracio en la implantaci6 de les activitats producti-
ves i passa la responsabilitat mes directa als seus promotors. que han de tenir la maduresa suti-
cient per actuar correctament. Aquest enfocament es recolza, obviament, en un sistema de control
i inspecci6, en que tenen un paper notori les entitats col•laboradores de 1' Administraci6.

EI transit del sistema actual, vigent durant mes de 35 anys, at nou no Cs facil. Per aix6, In (lei
no entra en vigor tins al mes d'ahril de 1999, donant un periode de temps ajustat perm sufficient per
reorganitzar l'Administraci6 amhiental, uniticar els criteris de control integrat, establir els cir-
cuits administratius, informar i sensihilitzar a la pohlaci6, formar els tecnics i aprovar els regla-
ments necessaris per al pie desenvolupament de la (lei.

En qualsevol cas, el resultat final ha de ser unit Administraci6 mes moderna cn la seva con-
cepciu, mes etica4 en la protecci6 del medi ambient i mes atenta en el servei a lit societat.

Una Administraci6 mes moderna

En aquesta nrateixa Iinia, Cl Departament de Medi Ambient promou la constitucioi dun orga-

nisme agil per a coordinar i executar els serveis que el mateix Departament presta a les empreses i

alhora per actuar com altaveu i transmissor de la problematica de les empreses davant

('Administraci6. Es it dir per facilitar la relaci6 i la comprensi6 entre unes i I'altre. E.s un proposit

que veu In 11um abans de I'estiu de 1998. El nou ens, it mes de ser ('interlocutor i assessor princi-

pal de les empreses en el seu tracte amb I'Administraci6, executara programes de foment de lit

millora de les politiques ambientals de les empreses, especialment en els ambits seghents:
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I) La pruducciu, amh I'ohjccte quc esdevingui mes ncta per la minimitzaci6 de resides, al-

goes residuals i emissions atmosferiques.

2) La gestio, amb I'objecte d'introduir-hi millores destinades a l'ecoeticiencia i a la implan-
tacio de normes de qualiticaci6 ambiental.

3) La capacitacio, amb l'objecte d'incrementar el nivell de preparacio ambiental del personal
de les empreses.

4) La promocio, amb I'objecte d'afavorir el coneixement del compromis ambiental de les
empreses i de facilitar la presencia internacional del sector de hens i serveis ambientals.

Tot aixo ja es veura en el futur mes immediat, pero volem que sigui un instrument titil de cara
a fomentar la major ambientalitzacio de la nostra economia productiva.

Conclusio

En el Eons, aquesta (Ilarga) intervencio no ha deixat de tenir un fill conductor -dit altrament,
un missatge- que se soste en dues idees basiques:

I) El futur de les nostres empreses passa perque es modernitzin i es consolidin a traves de la
incorporacio de la cultura de la sostenihilitat;

2) El Departament de Medi Ambient, mes enlla de les funcions administratives, to clara la ne-
cessitat d'exercir un cert rol de lideratge per a impulsar aquest canvi necessari.

Si aconseguim fer-ho -i hi ha motius per a confiar-hi- haurem aconseguit que I'economia pro-

ductiva de Catalunya gaudeixi de bona salut en el present i, sobretot, en el futur, gracies a haver

adoptat les decisions convenients en el moment oporto.
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