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8. GUIA DE BONES PRÀCTIQUES
DIRIGIDA A LES EMPRESES PER A LA
SEVA INCLUSIÓ EN EL SECTOR DE
L’ECONOMIA VERDA

Cada vegada és més necessari i desitjable aconseguir un desenvolupament que sigui
sostenible. El paper de les empreses en aquest camp és crucial, ja que poden
incorporar als seus productes i serveis el nou valor afegit de la sostenibilitat; això els
donarà avantatges competitius, donat l'augment de la sensibilitat social vers la
protecció del medi ambient.

Així mateix, les noves dinàmiques i relacions entre les empreses i els usuaris o
consumidors, obre la porta a nous espais de negoci en els quals es poden oferir
productes i serveis relacionats directament amb el medi ambient.

En general, les empreses estan relacionades amb el tema mediambiental per les
regulacions i normes que han de complir a l'hora de donar d'alta la seva activitat
empresarial. Però hi ha un grup d’empreses que fa del medi ambient la seva font
d'ingressos; aquestes es troben davant una oportunitat de liderar noves línies de
negoci emergents. Així, les ‘empreses verdes’, donada la seva mateixa activitat
econòmica, ja estan lligades al medi ambient.

Com s’ha esmentat a l'apartat 3.1, les ‘empreses verdes’ es corresponen a aquelles
que dediquen la seva activitat empresarial a la prevenció (abans), mitigació (durant) i
correcció (després) de l'impacte de les activitats econòmiques sobre el medi ambient.

Hem de remarcar que el terme “correcció” no és el més emprat a nivell tècnic ja que
una vegada causat un dany no es pot tornar a l'estat previ, per la qual cosa es parla de
mesures “de compensació” per referir-se a aquelles mesures orientades a rescabalar
el dany o impacte causat sobre el medi ambient. Tot i amb aquest matís, es segueix
utilitzant el terme “correcció”, que és l'usat per la Fundació Fòrum Ambiental en la seva
definició d'economia “verda”, i és el que s'ha pres de referència per a aquest estudi.

Una “Guia de bones pràctiques” podria tenir identitat pròpia en forma de document
exclusiu de referència. No obstant, en el marc d'aquest conveni, l'apartat corresponent
a la Guia es centra en introduir alguns elements de referència que orientin la selecció
d'aquelles empreses que es poden considerar “verdes”. Per tant, en la mateixa línia de
l'estudi, es prenen els tres elements clau de la definició Prevenció, Mitigació i
Correcció per classificar les diverses activitats empresarials que poden estar incloses,
com es mostra en la taula 8-1.
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Document 8-1 Identificació d'activitats empresarials dintre del sector de l’economia verda

Àrea clau Activitat empresarial sector Economia Verda

Prevenció:
És el conjunt de mesures
anticipades, principalment a
curt i mig termini, per evitar o
reduir els possibles impactes
negatius que un projecte,
obra o activitat pugui generar
sobre l'entorn humà i
natural.1

Agricultura i ramaderia ecològiques, silvicultura
Fabricant o productor d'agricultura ecològica
Distribuïdor o comercial d'agricultura ecològica
Distribuïdora de productes ecològics

Consultors i enginyeria
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb
l'assessorament tècnic, orientades a:
Estudis tècnics de viabilitat d'implementació de projectes d'energies renovables
Estudis tècnics d'estalvi energètic
Estudis tècnics de viabilitat d'implementació de projectes per a ús racional de l'aigua
(gestió de l'aigua)
Disseny i/o implantació de sistemes de prevenció de contaminació per olors
Disseny i/o implantació de sistemes de prevenció de contaminació per soroll
Disseny i/o implantació de sistemes de prevenció de contaminació de l'aire
Disseny i/o implantació de sistemes de prevenció de contaminació del sòl
Disseny i/o implantació de sistemes de prevenció de contaminació lumínica
Disseny i/o implantació de sistemes de prevenció de contaminació per radiacions
Disseny i/o implementació de projectes d'arquitectura *bioclimàtica
Avaluació ambiental
Estudis d'impacte ambiental
Anàlisi / Estudis de riscos ambientals

Empreses fabricants
Fabricació de dissolvents ecològics
Fabricació de productes de fibres ecològiques (reciclades i reciclables)
Fabricació de llums i aparells d'enllumenat de baix consum energètic
Fabricació d'electrodomèstics de baix consum energètic
Fabricació de tèxtils amb fibres de recuperació
Fabricació de papereria reciclada

Gestió ambiental
Xarxes telemàtiques i portals de promoció de mesures de prevenció de la contaminació
de l'aire i ús eficient de l'energia, l'aigua, el sòl, consum responsable, entre d’altres.
Gestió d'espais naturals, zones degradades, camins, etc.
Gestió forestal

R+D i educació ambiental
Programes de formació i educació ambiental
Anàlisi i control de paràmetres ambientals

Instal·ladors, constructores i altres activitats industrials
Producció d'energia fotovoltaica
Producció d'energia solar tèrmica
Producció d'energia eòlica
Producció d'altres energies renovables

Mitigació:
Disseny i execució d'obres o
activitats dirigides a moderar,
atenuar, minimitzar o
disminuir els impactes
negatius que un projecte,
obra o activitat pugui generar
sobre l'entorn humà i
natural.2

Agricultura i ramaderia ecològiques, silvicultura
Distribuïdor o comercial d'agricultura ecològica
Distribuïdora de productes ecològics
Silvicultura sostenible: plantacions d'arbres per captura de CO2 (albellons de carboni)

Consultors i enginyeria
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb
l'assessorament tècnic, orientades a:
Estudis tècnics de control, implementació i seguiment de projectes d'energies
renovables i eficiència energètica
Estudis tècnics de control, implementació i seguiment de projectes per a ús racional de
l'aigua (gestió de l'aigua)
Implantació de sistemes de control d'olors
Implantació de sistemes de control de soroll
Implantació de sistemes de control de contaminació de l'aire

                                                
1 Definició basada en la proposta del Banc Interamericà de Desenvolupament – BID. Fonaments d'Avaluació d'Impacte
Ambiental. Banc Interamericà de Desenvolupament – BID. Santiago de Xile. 2001.
2 Banc Interamericà de Desenvolupament – BID. Fonaments d'Avaluació d'Impacte Ambiental. Banc Interamericà de
Desenvolupament – BID. Santiago de Xile. 2001.
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Implantació de sistemes de control de contaminació del sòl
Implantació de sistemes de control de contaminació lumínica
Implantació de sistemes de control de contaminació per radiació
Assessoria per a aplicacions tècniques de productes biològics i químics per al control de
la contaminació
Avaluació ambiental
Estudis d'impacte ambiental
Anàlisi i control de riscos ambientals

Empreses fabricants
Fabricants de components per a cogeneració
Fabricants de productes de fibres ecològiques (reciclades i reciclables)
Fabricants de filtres i col·lectors de partícules (aire i/o olors)
Fabricants d'aïllaments fònics, tèrmics i acústics de qualsevol classe i per a qualsevol
tipus d'obres

Gestió ambiental
Xarxes telemàtiques i portals de promoció de mesures de mitigació de la contaminació
de l'aire i ús eficient de l'energia, l'aigua, el sòl, consum responsable, entre d’altres.
Gestió d'espais naturals, zones degradades, camins, etc.
Gestió forestal

R+D i educació ambiental
Programes de formació i educació ambiental
Laboratoris de ecotoxicologia

Instal·ladors, constructores i altres activitats industrials
Instal·ladors i manteniment d'energia solar tèrmica
Instal·ladors i manteniment d'energia solar fotovoltaica
Instal·ladors i manteniment d'altres tipus d'energies renovables
Instal·ladors i manteniment d'equips d'eficiència energètica
Instal·ladors i manteniment d'equips per al tractament d'aigües

Correcció:
Disseny i execució d'obres,
activitats i/o mesures de
caràcter tècnic i/o econòmic
encaminades a rectificar o
esmenar els impactes
negatius que un projecte,
obra o activitat pugui generar
sobre l'entorn humà i
natural.3

Agricultura i ramaderia ecològiques, silvicultura
Silvicultura sostenible: plantacions d'arbres per a repoblacions forestals

Consultors i enginyeria
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb
l'assessorament tècnic, orientades a:
Mesures correctores sobre el medi ambient i realització d'estudis tècnics de mesures de
compensació (per a les comunitats i els recursos naturals: aigua, sòl, aire, etc.)
Assessoria per al tractament i gestió de residus municipals
Assessoria per al tractament i gestió de residus industrials
Assessoria per al tractament i gestió de l'aigua (tractament d'aigües)
Avaluació ambiental
Assessoria per al tractament d’afluents
Assessoria per al tractament d'emissions

Empreses fabricants
Fabricants de productes de fibres ecològiques (reciclades i reciclables)
Fabricants de filtres i altres components per a purificació de l'aire
Fabricants de filtres i altres components per a la reducció d'olors
Fabricants de potabilitzadors d'aigua

Gestió ambiental
Xarxes telemàtiques i portals de promoció de mesures de correcció de la contaminació
de l'aire, energia, aigua i sòl.
Gestió d'espais naturals, zones degradades, camins, etc. (recuperació d’allò que existia)
Gestió forestal

Instal·ladors, constructores i altres activitats industrials
Instal·ladors de potabilitzadors d'aigua
Instal·ladors de purificadors d'aire
Tractament de sòls contaminats

Reciclatge
Tractament, transformació i reciclatge de residus industrials sòlids i líquids
Recollida, emmagatzematge, tractament i recuperació de cartró, paper i palets de fusta
Recollida, tractament, transformació i reciclatge de ferralles i metalls de deixalles de

                                                
3 Definició basada en la proposta del Banc Interamericà de Desenvolupament – BID. Fonaments d'Avaluació d'Impacte
Ambiental. Banc Interamericà de Desenvolupament – BID. Santiago de Xile. 2001.
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metall
Recollida, tractament, transformació i reciclatge de deixalles no metàl·liques
Recollida, tractament, transformació i reciclatge d'elements i equips electrònics, tóners,
entre d’altres.
Recollida, tractament, transformació i reciclatge de productes tèxtils

Transport i gestió de residus
Transport de residus
Gestió de residus industrials
Gestió de residus municipals
Sanejament públic
Gestió i tractament de fangs

Tractament d’aigües
Potabilització, depuració i tractament d'aigües (tecnologia de l'aigua: tancs,
desmineralització, osmosi i tractaments industrials i naturals)

8.1. Pràctiques mediambientals adequades

A més de les activitats econòmiques concretes a què es dediqui una empresa,
s'haurien de tenir una sèrie de pràctiques generals que fossin respectuoses amb el
medi ambient, les quals haurien de ser de desitjat compliment per part de totes
aquelles empreses que volguessin quedar incloses en el sector d'economia “verda”.
Mitjançant algun mecanisme voluntari, es podrien conèixer les “bones pràctiques
mediambientals” que les empreses tinguin en marxa, per tal d’optar a ajudes oficials
orientades a l'enfortiment del teixit del sector empresarial verd a Terrassa.

8.2. Gestió ambiental empresarial

Els Sistemes de Gestió Mediambiental són eines que promouen l'augment de la
competitivitat de les empreses i orienten la seva gestió de forma integral, a fi de fer un
ús racional dels recursos naturals i optimitzar els processos productius minimitzant els
residus, contaminant menys, millorant la qualitat del producte i reduint costos, és a dir,
augmentant els seus beneficis.

L'adequada gestió empresarial ajuda a reduir o evitar efectes nocius al medi ambient,
la qual cosa no només estalvia costos a les empreses i a l'administració sinó que
també ofereix oportunitats de negoci importants, ja que permet millorar la competitivitat
i optar a certs avantatges econòmics i de comerç, com poden ser ajudes concretes per
a productes mediambientals, o una millor acceptació comercial, ja que cada dia hi ha
més consumidors disposats a pagar més per un producte verd.

És important tenir en compte que un producte no és un element aïllat sinó que té un
cicle de vida dintre del qual es podrien identificar oportunitats de negoci emergents per
a certs sectors empresarials.

El cicle de vida d'un producte fa referència a totes les etapes que té un producte, des
del “seu naixement” en l'etapa de desenvolupament, passant per la introducció en el
mercat, el creixement i la maduresa, i la declinació com a etapa final, en la qual ha de
tenir-se en compte on va a parar aquest producte una vegada es converteixi en residu.

En aquest marc, s'han desenvolupat una sèrie d'instruments específicament orientats
al sector mediambiental coneguts com “Certificats Ambientals”. Entre els més
coneguts estan les normes EMAS i ISO 14001. Com indica la mateixa introducció de la
norma ISO 14001, “Les Normes internacionals sobre gestió mediambiental tenen com
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a finalitat proporcionar a les organitzacions els elements d'un sistema de gestió
mediambiental efectiu, que pot ser integrat amb altres requisits de gestió, per ajudar a
les organitzacions a aconseguir objectius mediambientals i econòmics”.

La sèrie ISO 14000 fa referència a un conjunt de normes sobre gestió ambiental.
D’entre elles, la ISO 14001 és la norma més àmpliament utilitzada i està considerada
la més important, ja que és l'única norma de requisits enregistrable i certificable.
Aquesta norma internacionalment reconeguda és de caràcter voluntari i conté les
especificacions i directrius per a la seva utilització. La pot aplicar qualsevol
organització de qualsevol tipus i grandària que vulgui implantar, mantenir i millorar de
forma continuada un sistema de gestió ambiental.

Per la seva banda, el Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals
(EMAS) és un sistema de gestió ambiental voluntari que permet a les organitzacions
avaluar i millorar el seu comportament ambiental, a més d'informar i difondre
informació oportuna al públic i altres parts interessades.

Altres bones pràctiques que cada vegada van tenint més reconeixement són
l’ecoetiquetatge i l’ecodisseny. L’ecoetiquetatge, també conegut com “segell verd”, és
un distintiu atorgat per l'administració o per una altra entitat, a fi de garantir al
consumidor que el producte compleix amb els rigorosos criteris ambientals. Les
Ecoetiquetes pretenen encoratjar la demanda de productes que siguin respectuosos
amb el medi ambient. Alguns exemples d’ecoetiquetes són: L'etiqueta ecològica
europea; AENOR-Medi Ambient (espanyola); “Àngel Blau” (alemanya); NF-
Enrironnement (francesa); Nordic Ecolabelling (països escandinaus); FSC Certificació
Forestal (boscos); Certificat do Rètol Ecològic ABNT – Qualidade Ambiental
(brasilera); i Producció Agrària Ecològica a Catalunya (del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica).

D'altra banda, l’ecodisseny fa referència a la introducció sistemàtica dels diversos
aspectes mediambientals durant tot el cicle de vida d'un producte, a fi de minimitzar els
possibles impactes negatius en el medi ambient.

8.2.1. Algunes pràctiques mediambientals recomanades

Com a norma general: Minimitzar i optimitzar el consum de recursos i matèries
primeres en totes les fases del cicle de vida del producte (extracció, fabricació,
distribució, ús i eliminació). Això portarà a una reducció dels impactes ambientals en
general.

També:

• Usar eficientment l'aigua: Estalvi, reducció de pèrdues i introducció de
tècniques que ajudin a optimitzar el seu ús.

• Usar eficientment l'energia i reduir la seva demanda (estalvi energètic).

• Reduir i compensar les emissions.

• Reduir el soroll i controlar les olors.
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• Reduir l'ús i la producció de productes tòxics.

• Substituir les substàncies tòxiques per substàncies més amigables amb el medi
ambient.

• Gestionar adequadament els residus produïts [3 R: Reduir, Reutilitzar i
Reciclar]

• Dissenyar / fabricar productes durables, actualitzables, reparables i reciclables.


