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0. INTRODUCCIÓ 

La Fundació Jaume Bofill va decidir, ara fa tres anys, comencar a 
encoratjar treballs de recerca sobre els problemes del medi ambient. 
Interessava analitzar la responsabilitat humana en la generació d'aquests 
tipus de problemes i les possibles alternatives de solució, sempre des de 
la perspectiva de les Ciéncies Socials, que ha estat el camp d'estudi en 
qué la Fundació s'ha especialitzat. 

D'aquesta decisió en sortí una beca de recerca de la Fundació, en 
col.laboració amb el Centre Unesco de Catalunya, que em va permetre 
elaborar un extens treball sobre Les dimensions humanes en el canvi 
global en el medi ambient. Aquest treball, elaborat entre juny de 1992 
i l'abril de 1993, feia un repás de 1'"estat de la qüestió" de la recerca 
en Ciéncies Socials sobre les causes d'origen huma de les 
transformacions negatives que s1 están produint en el medi ambient a 
escala planetaria. 

Aquell Uarg estudi dona origen a una versió reduida i sintética, en 
forma de llibre. Sota el títol El canvi global en el medi ambient. Una 
introdúcelo a les seves causes humanes, fou editat per Edicions Proa / 
Enciclopedia Catalana / Universitat Pompeu Fabra, com a número 25 
de la seva col.lecció "Biblioteca Universitaria", amb una extensió de 
350 planes. Fou publicat el marc. de 1995 i presentat el 4 d'abril de 
1995 en un acte públie, celebrat al Saló d'Actes de la Universitat 
Pompeu Fabra, per 1'Honorable Conseller de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, Albert Vilalta, el Director de la Fundació 
Jaume Bofill, Jordi Porta, el Director del suplement "Ciencia y Vida" 
de "La Vanguardia", Wladimir de Semir, el President de la Fundació 
Enciclopedia Catalana, Sr. Bascompte, i el vice-rector de la Universitat 
Pompeu Fabra, Guillem López Casasnoves. 
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El Uibre ha tingut una bona acollida en mitjans universitaris i 
especialitzats. D'aquf 1'interés de la Fundado Jaume Boñll de seguir 
encoratjant el treball en aquesta área. Per aquesta rao la Fundado ha 
donat suport a una nova recerca a la qual fa referencia el present 
document. 

1. L'OBJECTIU DE LA RECERCA 

L'objectiu d'aquesta nova recerca és analitzar i radiografiar l'estat 
present de la mentalitat i 1'actuado de les empreses de Catalunya 
respecte al medi ambient. 

L'émfasi es posa en tres dimensions: 

1. La percepdó general sobre els problemes ambientáis (naturalesa, 
origen, responsabilitat, altematives). 

2. Les opinions sobre les politiques ambientáis publiques. 

3. Les actituds i les conductes enfront deis canvis a introduir en la 
gestíó de les empreses per a respondre al repte ambiental. 

Es tracta de reconstruir els discursos lógics interns que son dominants 
entre les empreses que operen a Catalunya i tragar una tipologia 
d1 actituds i discursos. 

2 . VINT ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 

La recerca es basa en la realització d'una vintena d'entrevistes en 
profunditat ais Directors Generáis de vint empreses de deu sectors 
diferents d'activitat que operen a Catalunya. 

En cada sector es realitzaran dues entrevistes: 

Una a una empresa de mitjana a gran i una altra a una petita empresa. 
Conscients de la visió tan diferent del problema, en fundó de la 

8 



grandária de 1'empresa, contrastarem les opinions de les grans respecte 
a les petites. 

Hom procurará, a mes, cobrir diferents localitzacions geografiques (dins 
de Catalunya) i diferents estructures de capital. 

3 . JUSTEFICACIÓ DE L'INTERES DEL PROJECTE 

L'objectiu de la recerca que estem comentant és d'un gran interés en el 
moment actual d'inici d'implantado a Catalunya de polítiques publiques 
de protecció ambiental. 

En efecte, és del tot impossible aconseguir una millora substancial del 
medi ambient de Catalunya sense el concurs i la col. laborado de les 
empreses que hi treballén. Les empreses contribueixen de forma notable 
al malmetement ambiental a través de la contaminado, la producció de 
residus i el consum de materials i energia. A mes, son les responsables 
del disseny deis productes i servéis que empren els ciutadans i que, al 
seu torn, teñen impactes negatius en el medi. 

Per aquesta rao és important conéixer qué pensen les empreses sobre el 
medi ambient, i és útil reconstruir el "discurs" o la racionalitat del 
pensament empresarial, sobre aquests temes. Convé saber com perceben 
el problema ambiental, quines polítiques pensen que son les mes 
adients, i quins son els problemes de gestió relacionats amb el medi 
ambient, així com les respostes que ells proposen per a fer front a 
aquests darrers. 

Sois coneixent aquests punts de vista es podran dissenyar polítiques 
efectives. Polítiques que siguin veritablement aplicables per les 
empreses, mes enllá de la retórica. 

4 . LES RECERQUES FETES FINS ARA 

L'interés de realitzar una recerca d'aqüestes característiques augmenta 
en analitzar els estudis elaboráis fins ara al nostre país. 
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Segons hem pogut saber, a Catalunya i a Espanya s'han fet poques 
recerques, totes elles de tipus quantitatiu, sobre aqüestes qüestions. 

Tenim coneixement (com s'informa en detall mes endavant en aquest 
document), de quatre estudis. Un primer, encarregat peí Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a l'empresa 
Márqueting Systems. Un segon (fet en dues ocasions) ha estat realitzat 
a nivell de tot Espanya peí Consell Superior de Cambres de Comerc. 
El tercer és una enquesta molt específica realitzada en l'ámbit territorial 
d'Andalusia. Finalment, hi ha una enquesta feta per la consultora 
"Deloitte & Touche" sobre les grans empreses de la Unió Europea. 

En tots els casos, es tracta d'enquestes molt generáis, enviades 
normalment per correu, i de resposta "múltiple choice", que informen 
bastant poc sobre la mentalitat i els raonaments de les empreses. 

La recerca que es proposa aquí pretén complementar aquests treballs i 
aprofundir en els temes que només hi son apuntats, mirant 
d'explicar-nos el perqué del comportament empresarial, relacionant 
sempre els aspectes ambientáis amb el context de competencia 
económica. 

Aquest objectiu només pot assolir-se a través d'entrevistes en 
profunditat que permetin anar al nucli deis problemes. Aixó és el que 
farem en aquesta recerca. 

5. PREVISIÓ DE RESULTATS A OBTENIR 

El resultat que es pretén obtenir és conéixer la mentalitat, l'actitud, les 
reserves, la predisposició, i la conducta de les empreses que operen a 
Catalunya respecte ais problemes ambientáis. 

Les conclusions del treball prendran la forma d'un llibre de difusió 
general, seguint l'experiéncia del ja editat sobre el canvi global. 
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6. iNsrrruaoNS COL.LABORADORES: EL COMITÉ ASSESSOR 

A mes de l'entitat promotora de la recerca (la Fundació Jaume Bofill) 
hom ha sol.licitat la col.laboració de les següents institucions: 

1. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
2. Centre d'Iniciatives per a la Producció Neta. 
3. Cambra de Comer? de Barcelona. 
4. Foment del Treball Nacional. 

La resposta de totes elles ha estat molt positiva, i hom ha constituit un 
Comitó Assessor d'Experts amb representants de cadascuna d'aqüestes 
entitats. L'objectiu del Comitó és assessorar la direcció de la recerca 
sobre el plantejament, la metodologia, 1'explotado i l'elaboració de 
conclusions. 

El Comitó Assessor d'Experts va celebrar ja la seva primera reunió el 
dia 10 de juliol de 1995. En ella es donaren suggeriments molt útils 
sobre la forma d'abordar la recerca: tipus de mostra, qüestionari, forma 
de procedir, plantejament, errors a evitar, i experiéncies ja realitzades. 

Els membres del Comitó son els següents: 

1. Pere Isern (Departament de Medi Ambient) 
2. Victor Maciá (Centre d'Iniciatives) 
3. María del Valle (Cambra) 
4. David Tornos (Foment) 

A les reunions hi assisteixen, també, Jordi Porta (Fundació Jaume 
Bofill) i Manuel Ludevid (Director de la recerca). 

7. LES DIFERENTS FASES DE LA RECERCA 

S'ha estructurat el treball de la recerca en quatre fases successives: 

Ia . Redacció de les hipótesis de treball, fixació de la metodologia, 
elaboració del qüestionari i realització de la primera entrevista de 
prova. 
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2a . Realització del treball de camp: les 20 entrevistes en profunditat a 
directors generáis. 

3 a . Explotado deis resultáis. 

4a . Redacció del llibre. 

En el moment d'escriure aquest document, la recerca es troba en 1'etapa 
final de la primera fase. 

8. CONTTNGUT DEL PRESENT DOCUMENT 

El present document inclou la practica totalitat del treball fet 
corresponent a la primera fase de la recerca. És a dir, fixa les bases 
conceptuáis, l'estat de la qüestió i les hipótesis de treball de la recerca. 

El primer capítol defineix els principáis conceptes referents a les 
relacions entre empresa i medi ambient. 

El segon capítol analitza les recerques ja realitzades sobre aquests temes 
a les quals hem tingut accés. 

El tercer capítol descriu les hipótesis de treball que hom proposa per a 
la recerca: alió que pensem d'entrada que succeeix i que ell treball de 
camp ha de validar. 

En l'annex final se suggereix una primera Uista de bibliografía. 

Manuel Ludevid 

Director del Diploma de Postgrau 
Gestió ambiental de Vempresa a la UPC 

Soci del Bufet Echevarría 
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I. CONCEPTOS 

Abans de plantejar les hipótesis de treball, pot ser útil aclarir els 
principáis conceptes ais quals farem referencia. 

Per a fer-ho mirarem de definir el paper de l1 empresa respecte al medi 
ambient en cinc dimensions diferents: 

1. La relació entre 1'empresa i els sistemes naturals físics, tant a nivell 
micro com macroeconómic, en les diferents escales de temps i d'espai. 

2. La relació entre l'empresa i el seu entorn social, especialment 
respecte ais clients, 1'Administrado Pública i els grups de ciutadans. 

3. La relació entre l'empresa i la seva competencia en el terreny 
económic i empresarial. 

4. La relació existent entre els diferents components interns de 
l'empresa, en particular: els accionistes/propietaris, els 
sindicats/treballadors, els executius/gerents, i la capacitat tecnológica de 
la companyia. * 

5. L'empresa i els sistemes de comunicació i d'informació. 

1. QUÉ ÉS L'EMPRESA? 

L'empresa és la institució básica del nostre sistema. És l'organització 
que transforma els recursos naturals en béns i servéis preuats pels 
humans. 

L'empresa opera, en la major part deis nostres sistemes, en un context 
de mercat, és a dir, en competencia amb altres organitzacions similars 
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amb propósits semblants. Davant d'elles l'empresa ha de mirar sempre 
d'excel.lir en alguna cosa o altra que aporti el diferencial positiu que 
convencí el potencial comprador. 

2. QUÉ ENTENEM PER "MEDÍ AMBIENT"? 

El "medi ambient" és, per a l'empresa, tot el que fa referencia al seu 
entorn físic i biológic. 

Mes exactament, aquí entendrem com a "medi ambient" el conjunt de 
sistemes naturals físics que componen el sistema terrestre. 

Aquest darrer té una serie de components que, básicament, son la Terra 
sólida, 1'aigua, Taire i la vida. Aquests components funcionen a partir 
d'una serie de sistemes naturals que en regulen no sois 1'operativa sino 
també l'equilibri. Els principáis son el sistema climátic, els cicles bio-
geoquímics i la humitat global. 

Per a una comprensió mes exacta del funcionament del sistema 
terrestre, podeu consultar el llibre ja mencionat en la introducció1. 

3. L'EMPRESA I ELS SISTEMES NATURALS FÍSICS 

Imaginem, a efectes pedagógics, que les empreses no formen part deis 
sistemes naturals físics, i que hi teñen una relació separada d'intercanvi. 

El sistema de ñuxos i transaccions entre l'empresa i els sistemes 
naturals físics, entre l'empresa i el medi ambient, podem resumir-lo 
així: 

LUDEVID, Manuel. El canvi global en el medí ambient. Introducció a les seves 
causes humanes. Editorial Proa/ Universitat Pompeu Fabra, Col.lecció "Biblioteca 
Universitaria", n° 25. Barcelona 1995. 
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Figura 1. Relacions entre Vempresa i els sistemes naturals físics 

Tal com veiem en la figura n° 1, hi ha dos tipus d'interacció. D'una 
banda, els fluxos de materia i d'energia entre l'empresa i els sistemes 
naturals, i viceversa. Els sistemes naturals aporten a l'empresa la quasi 
totalitat de les fonts energetiques que necessita per al seu procés de 
transformació, i els materials que necessita per a aquest procés de 
metabolisme. 

Els fluxos de materia i d'energia que procedeixen de l'empresa en 
direcció ais sistemes naturals están compostos de productes acabats, 
residus i emissions. Aqüestes emissions son a Taire, a l'aigua o al sol. 
Una part de les emissions son d'energia "dissipada" o "perduda" en tot 
el procés de transformació empresarial: l'energia que se'ns escapa, que 
no som capacos de "concentrar" en el procés de transformació2. 

NAREDO, J.M . La economía en evolución. Historia y perspectivas de las 
categorías básicas del pensamiento económico. Editorial Siglo XXI. Madrid 1987. 
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D'altra banda, observem una inter-influéncia peí que fa a les 
modificacions estructuráis que esprodueixen en el sistema terrestre, ja 
siguí en el sol, en l'hidrosfera, o l'atmosfera o en el conjunt d'éssers 
vius que anomenem biosfera. L'empresa introdueix canvis en l'ús deis 
diferents elements del sistema terrestre i n'afecten la composició i 
característiques. Un exemple és el canvi d'ús deis sois forestáis, per a 
fer-hi pastures o terres de conreu. Aquesta modificado, realitzada per 
les empreses ramaderes o agraries, transforma el conjunt del sistema 
terrestre. 

En sentit contrari, hi ha modificacions en la composició del sistema 
terrestre (originades o no per l'acció humana) que teñen un impacte 
directe sobre l'empresa i la seva activitat. Posem el cas de l'aridització 
deis sois o els canvis en el sistema climátic: ambdues modificacions 
teñen efectes molt importants sobre les empreses agraries i sobre les 
empreses industriáis, especialment aquelles que depenen molt 
directament del consum d'aigua. 

4. EL PRODUCTE, EL PROVEEDOR I EL MEDÍ AMBIENT 

Tot sovint, el principal impacte sobre el medi ambient no es produeix 
durant l'acció transformadora de l'empresa, sino en el procés de vida 
del producte ja elaborat. És el cas de les Tentadores de roba o deis 
automóbils, per exemple. 

Serien, dones, els productes els que en major mesura generarien residus 
i emissions amb impacte sobre els sistemes naturals fisics. 

El mateix podem dir peí que fa a les empresesproveídores de l'empresa 
de qué estem parlant. En efecte, les empreses especialitzades en proveir 
"inputs" energétics i materials (empreses petroleres, mineres, 
productores d'electricitat) están entre les que contribueixen en major 
mesura a la generado de residus i emissions contaminants. Com que 
están Uuny del consumidor final, aquest no sol ser conscient de fins a 
quin punt aqüestes empreses participen del problema ambiental global. 
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Pot ser bo aquí, recordar en qué consisteix el cicle de transformació 
empresarial integral deis humans3: 

explorado i extracció 
de primeros matéries 

explorado i extracció 
de fonts d'energia 

üks( cf \ 

i 

residus transformado processament 

l e ¿t/ÜQ ^ ^ Q Q 
residus primeres matéries fonts d'energia 

^d'ene 

residus 

SI 

residus 

2! 
c/a 

3 
H 

Figura 2. El cicle de transformació de l'empresa industrial. 

3 LUDHVID, Manuel. El canvi global.... Op.cit. 
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5. L'EMPRESA I EL SEU ENTORN SOCIAL 

Fins aquí, dones, hem parlat deis conceptes clau de les relacions entre 
1'empresa i el medi ambient. Fixem-nos ara en l'entorn social que 
rodeja l'empresa. 

Des d'aquest punt de vista, els principáis agents socials que intervenen 
en la delimitado de les polítiques ambientáis son, a mes de les mateixes 
empreses, l'Administració Pública, els clients i els grups de ciutadans. 

Graficament es tendeix a establir una relació d'aquesta mena4. 

\ Fluxos principáis 

>̂ Fluxos secundáis 

i de merca' 

Pagaments, "lobby 

Figura 3. L 'empresa i el seu entorn social 

Vegem en qué consisteix cadascuna d'aquestes relacions. 

La primera, i mes obvia peí que acabem de comentar, és la relació 
entre les empreses i les Administracions Publiques. Aqüestes darreres 

4 Elaborado propia. 

18 



emeten normes reguladores i liéis, tant administratives (autoritzacions, 
prohibicions), com de mercat (impostes, cánons, taxes, preus, "bonus 
verds"). És evident que tant el contingut d'aquestes polítiques com 
1'eficiencia en la seva execució práctica condicionen fortament les 
polítiques de les empreses. 

En sentit contrari, les empreses paguen a les Administracions impostos 
i cánons, i la seva major o menor predisposició a pagar constitueix 
també un factor de pressió. Pero hi ha també una pressió directa a 
l'Administració en forma de lobby, sia individual o col.lectiu 
(associacions). 

La segona relació és 1'existent entre les empreses i els seus clients. La 
sensibilitat ambiental deis seus clients es tradueix en una demanda 
creixent de béns i servéis que respectin mes el medi ambient, o que 
hagin estat produits amb processos menys contaminants. En sentit 
contrari, l'empresa pot oferir (i publicitar) nousproductes i servéis amb 
un component ambiental. Del tipus de relació que s'estableixi dependrá 
la major o menor possibilitat de repercutir en els preus el cost de les 
inversions fetes per a millores ambientáis. 

En tercer lloc, les Administracions també interactuen amb els clients 
fináis. Els apliquen polítiques ambientáis administratives i de mercat 
adrecades a les famílies: de les característiques i rigor d'aquestes 
polítiques dependrá, també, la demanda de béns i servéis ambientáis per 
part deis ciutadans a les empreses. Per la seva banda, els clients fináis 
(famílies) influeixen sobre les Administracions a través d'eleccions i de 
pressions directes, molt particularment quan el problema ambiental té 
a veure amb el seu poblé o barrí. 

Al mig d'aquests tres agents principáis se sitúen les organitzadons de 
ciutadans. N'hi ha dues especialment importants: les entitats 
ambientalistes/ecologistes i les associacions que apleguen interessos de 
sectors de la producció (com els petrolers, amb el Consell Mundial de 
l'Energia) o deis consumidors. 

Aqüestes organitzadons miren d'influir tant en les empreses com en els 
clients, com en les Administracions Publiques en línia amb els seus 
interessos. Aquest és el cas de les associacions ecologistes, per 
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exemple. La influencia en sentit contrari de les empreses, deis clients 
i de les Administracions, varia molt d'un país a l'altre i tendeix a ser 
mes gran quan hi ha mes nivell de consciéncia ambiental en el país en 
concret. 

El paper de les organitzacions ecologistes o de consumidors és notable, 
atesa la complexitat d'alguns problemes mediambientals, difícils de 
comprendre peí client individual a casa seva. El fet que aqüestes entitats 
facin campanyes explicatives i pedagógiques, pot teñir un efecte 
important en el consum final. La influencia d'aqüestes entitats és molt 
superior al seu pes electoral estimat, com s'ha demostrat recentment en 
la campanya contra 1'empresa petrolera Shell per l'esfondrament de la 
seva plataforma en el mar del Nord. 

En conclusió, dones, tot sovint l'elaboració de polítiques i la conducta 
práctica de les empreses depen en bona mesura de quines siguin les 
demandes i sol.licituds que provenen deis seus clients o de 
1'Administrado Pública; i en menor mesura, a vegades, deis grups de 
ciutadans. 

6. L'EMPRESA I LA SEVA COMPETENCIA 

Hi ha un aspecte fonamental que afecta l'empresa: la seva competencia. 
És a dir, la resta d'empreses del seu sector o zona geográfica. 

Les polítiques i conductes de les empreses competidores determinaran 
la política propia, per a no perdre quota de mercat. El fet que els 
competidors estiguin guanyant quota grácies a una gestió mes 
pro-ambiental, constitueix un factor que pot dur l'empresa a un canvi 
d'actitud. 

En aquest terreny és important per a l'empresa conéixer bé en quin 
tipus de sector económic está operant, peí que fa al medi ambient. 

És útil, per a avaluar-ho fer una análisi de cartera ambiental. És a dir, 
considerar un gráfic en qué es tinguin en compte alhora dues variables: 
d'una banda el major o menor potencial contaminador del sector, i de 
l'altra la major o menor possibilitat que una gestió ambiental correcta 
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es tradueixi en un avantatge competitiu respecte a la resta d'empreses 
que operen en el sector. 

Es el que podem observar en la figura següent 5. 

/ 
Potencial 
d'impacte 
ambiental 

\ 

B 
— Empieses que operen 

en un mercat internacional 
amb "dumping" ambiental. 
(mines, ciment, metal.lúrgia) 

- Empreses amb imatge 
contaminan!, 
difícil de canviar. 
(nuclears, incineradores, 
termiques de carbó) 

1. Concentrar-se a 
complir la llei, 
amb el mínim de cost. 

• ^ 2. Actuar com a grup 
^ ^ de pressió 

per mantenir la realitat 
de l'empresa 
o retirar-se d'aquest mercat. 

D 
- Empreses que teñen 

una imatge poc contaminant 
i poden complir la llei 
molt fácil ment. 
(hidroeléctriques, 
empreses de servéis) 

1. Concentrar-se en mesures 
^ ^ de carácter general: 
^ ^ compres netes, segregado 

de reciclatge. 

B 
- Empreses contaminants, 

on la gestió ambiental 
resulta interessant, 
sobretot económicament. 
(químiques) 

1. Concentrar-se en la 
minimització. 

w 2. Anar mes enlla 
• ^ que el mer compliment 
^ ^ de la llei. 

3. Desenvolupar "Know How" 
ambiental, o vendré 
servéis ambientáis. 

H 
- Empreses poc contaminants, 

on la gestió ambiental 
és molt valorada peí mercat 
(ex.: 3M) 

1. Concentrar-se en el disseny 
del producto: diferenciado 
de la competencia. 
márqueting ambiental. 

2. Crear baires d'entrada, 
^ ^ amb patents s/tecnologies 
^ ^ o productes "nets". 

3. Anar mes enlla 
de les mes interessants 
económicament: 
criteris ambientáis 
a tots els nivells de l'empresa. 

Potencial 
d'avantatges 
económico-
emprcsarials 
amb una gestió 
pro-ambiental 

? 

Figura 4. L'empresa i la seva competencia: análisi de cartera 
ambiental. 

HOPFENBECK, Waldemar. Dirección y márketíng ecológicos, 
instrumentos y ejemplos prácticos. Deusto. Bilbao, 1993. 

Conceptos 
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Tenim, com podem veure, les dues variables. En l'eix vertical, el major 
o menor potencial d'impacte ambiental, és a dir el major o menor risc 
de malmetement del medi ambient. En l'eix horitzontal, el potencial que 
1' empresa obtingui avantatges econbmico-empresarials si adopta mesures 
de gestió ambiental. 

Com podem veure, la situado recomana estratégies empresarials forca 
diferents. 

Posem el cas que 1'empresa es trobi en el tercer quadrant, per exemple, 
a dalt a la dreta. Son empreses contaminants o que fabriquen productes 
que donen Uoc a residus contaminants (com és el cas de la industria 
química o de l'automóbil), i en les que la gestió ambiental resulta 
interessant, sobretot económicament. La gestió ambiental acostuma a 
representar un repte difícil, que sol implicar canvis importants en els 
processos de producció o de disseny de productes completament nous. 
En contrapartida, les oportunitats de mercat son grans: costos i riscs 
ambientáis menors, possibilitat de desenvolupament de know how i de 
disseny de productes "ambientáis" pioners, i possibilitat, també, de 
fixar estándards. 

En aquest context l'estratégia empresarial de resposta hauria d'anar, 
com és lógic, mes enllá del mer compliment de la legislado ambiental. 
Convindra probablement concentrar-se en la identifícació i aplicado de 
mesures de minimització económicament interessants, i en el 
desenvolupament del know how ambiental (recerca i desenvolupament), 
que l'empresa pot, fins i tot, acabar venent a tercers. 

La situació és molt diferent en el segon quadrant deis nostre gráfic, en 
l'angle superior esquerra. Son sectors d'activitat també d'elevat risc 
d'impacte ambiental, pero en els quals la gestió ambiental de l'empresa 
pot aconseguir molt petits avantatges competitius de tipus económic o 
empresarial. És el cas, per exemple, de les empreses que operen en un 
mercat internacional amb "dumping" ambiental molt fort (mines, 
ciment, siderurgia), o bé de les empreses que teñen una imatge 
contaminant consolidada, difícil de canviar (nuclears, incineradores, 
tórmiques de carbó). 
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L'estratégia empresarial, en aquests casos, sembla que hauria de 
concentrar-se a complir la Uei amb el mínim cost possible, i a mirar 
d'actuar com a grup de pressió per a mantenir la viabilitat de l'empresa 
o retirar-se d'aquest mercat. 

El mateix hauríem de fer en els diferents mercats. 

7. L'EMPRESA I ELS SEUS CONDIOONANTS INTERNS 

Hi ha un altre tipus d'elements a l'hora de considerar la relació entre 
empresa i medi ambient: son els seus condicionants interns. N'hi ha 
essencialment quatre: el capital, el treball, la tecnología i la direcció. 
De forma esquemática, aquesta seria la relació: 

Figura 5. L'empresa i els seus condicionants interns 

El primer component important és la propietat i el capital de la societat. 
La mentalitat i objectius deis accionistes son importants a l'hora 
d'emprendre inversions o decisions de gestió que sovint son 
estratégiques i de gran volum. Tant és així, que en alguns paisos (com 
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els Estats Units), han sorgit ja els Fons d'Inversió Verás adrecats a 
invertir els estalvis deis ciutadans ambientalment conscients, només en 
empreses que presentin un historial de respecte ambiental positiu. 

El segon component son els treballadors, a un doble nivell: objectiu i 
subjectiu. Objectiu, peí que fa al seu nivell general d'instrucció i 
formació, així com a la seva mentalitat i cultura. Subjectiu, en relació 
a la seva actitud i predisposició al respecte ambiental. En aquest darrer 
aspecte la posició deis sindicáis i altres organismes representatius deis 
treballadors pot jugar un paper decisiu, especialment si els problemes 
ambientáis en discussió teñen un impacte potencial en la salut deis 
empleats. 

El tercer component és la tecnología, és a dir, la capacitat o potencial 
tecnológic de l'empresa. Aquest factor condiciona també, a vegades 
molt fortament, les possibilitats de canvi empresarial. En alguns casos 
una gestió mes favorable al medi ambient requerirá canvis tecnológics 
importants, fet que planteja, al seu torn, problemes ñnancers i de 
personal. 

Finalment, tots tres factors incideixen en un quart component básic: la 
direcció executiva de l'empresa. La major o menor capacitat 
professional d'aquesta direcció, i la seva habilitat per a introduir canvis 
de gestió sense traumes, o per a repercutir en els preus els costos de les 
innovacions ambientáis, és una factor cabdal a l'hora de decidir i 
d'implementar una política ambiental a l'empresa. 

8. L'EMPRESA I ELS SISTEMES DE COMUN1CACIÓ 

Finalment, un darrer aspecte molt important el constitueixen els 
sistemes d'informació i de comunicado de l'empresa, en els aspectes 
ambientáis, tant cap a endins com cap a enfora. 

Els aspectes d'informació i de comunicado son cabdals en la política 
ambiental de l'empresa, ates el carácter "sensible" d'aquesta 
informado. 
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Els aspectes rellevants del que diem poden resumir-se gráficament 
d'aquesta manera6: 

rADMINISTRACIÓN 
PUBLIQUES 

/tv 

MITJANS^ ^ 
DE \ Z . 

[COMUNICACIÓ) N 
DE 

JtfASSES. 

Foca de l'empresa 

" 7 f COMUNITAT> 
CIENTÍFICA. 

M/ 

"ORGANITZACIONS^ 
DE 

^CIUTADANS^ 

Figura 6. L'empresa i els seus sistemes de comunicado 

Com podem observar, la direcció de l'empresa té (o pot teñir) uns 
fluxos interns d'informado i de comunicació dins l'empresa amb els 
treballadors, els tecnics, els accionistes i els sindicáis. Rep informació 
ambiental rellevant amb els criteris que jutja convenients. 

6 Elaboració propia. 
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Una cosa similar passa fora de 1'empresa. La direcció rep informado 
i emet comunicacions respecte a les Administracions Publiques, la 
comunitat científica, les organitzacions de ciutadans i els mitjans de 
comunicació de masses. 

El primer que cal a la direcció és un bon sistema de captado 
d'informació. Moltes empreses no poden fer una gestió ambiental 
correcta perqué ignoren qué els passa: quanta energia i material 
consumeixen, quantes fui tes i pérdues d'energia i materials es 
produeixen, quins i quants efluents produeix 1'empresa a Taire, l'aigua 
o al sol, quants i quins residus es generen. En primer lloc, dones, cal 
teñir un bon sistema d'informació. 

La segona variable és teñir ben definida una política de comunicado, 
sabent qué és el que es vol comunicar, a qui, i per quina rao. És cert 
que una gestió ambiental correcta significa transparencia informativa, 
pero aquesta ha de ser coherent amb els canvis efectivament realitzats 
a 1'interior de 1'empresa. Si no és així, pot teñir efectes 
contraproduents. 

9 . CONCLÜSIONS 

De tot el que hem dit fins aquí es desprén que 1'empresa opera en el si 
de complexos sistemes d'interrelacions. 

D'una banda hi ha les relacions entre l'empresa i els sistemes naturals. 
Aquests fluxos solen ser ignorats per l'economia tradicional. Pero, de 
Taltra, hi ha les seves relacions amb l'entorn social, económic i 
empresarial que la rodeja. 

Quan una empresa decideix plantejar-se un canvi de gestió en una línia 
de respecte al medi ambient, ha de plantejar-se tot aquest conjunt de 
factors que la influeixen. 
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n. ANÁLISI DE LES RECERQUES JA REALTTZADES 

Un cop plantejats els principáis conceptes sobre els quals treballará la 
nostra investigació, és oportú analitzar algunes de les recerques que 
s'han fet sobre aquest tema en el nostre país, per tal de conéixer quin 
és l'estat de la qüestió. 

Aquí hem analitzat quatre estudis diferents. 

En primer lloc, la recerca que, sota el títol Les empreses catalanes 
davant el medi ambient, va realitzar l'empresa Marketíng Systems per 
a la Direcció General de Promoció i Educació Ambiental del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Els 
resultáis foren presentáis l'abril de 19937. 

En segon lloc, hem estudiat VEncuesta cameral sobre medio ambiente 
en la empresa española, elaborada peí Consell Superior de Cambres de 
Comer? d'Espanya. Aquesta enquesta fou realitzada, per segona vegada 
a tot l'estat espanyol, entre fináis de 1992 i la primera meitat de 1993. 

Hem treballat, també, sobre 1' enquesta realitzada a empreses andaluses 
per Francisco Carrasco y Carlos Larrañaga, de la Universitat de 
Sevilla. Els resultáis foren publicáis el 1994 en el treball 
Organizaciones, contabilidad y medio ambiente: un estudio andaluz. 

Finalment hem explorat també els resultáis del Estudio europeo sobre 
actitudes de las empresas ante la problemática medioambiental, publicat 
el gener de 1991, i realitzat per l'empresa Deloitte & Touche. Aquest 

. Algunes de les dades d'aquesta recerca han estat utilitzades en el present estudi. 
L'autor agraeix a Marketíng Systems i a la Direcció General de Promoció i Educació 
Ambiental la gentilesa en deixar-les usar. 
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estudi, adrecat a grans companyies industriáis, compara nou paísos de 
la Unió Europea, entre ells Espanya. 

1. CARACTERÍSTIQUES TECNIQUES DE LES RECERQUES 

Les principáis característiques tecniques d'aqüestes recerques poden 
resumir-se d'aquesta manera: 

Taula n° 1. Característiques tecniques de les recerques estudiades 

Ob-
jec-
tius 

Uni-
vers 

Mos
tró 

Meto
dolo
gía 

Marketing 
Systems 

(Generalitat) 

Elaborado Pía 
Comunicado 
DMAGC 

Totes les 
empreses de 
Catalunya 

200 empreses 
(tria aleatoria) 

Enquesta 
tancada a 
través 
d'entrevista. 

Consell 
Superior 
(92-93) 

Orientar 
Servéis de les 
Cambies 

Totes les 
empreses 
d'Espanya, 
memores de 
les Cambies. 

19.395 
empreses (no 
aleatoria ni 
representativa) 

Tramesa 
enquestes per 
correu per a 
cada Cambra. 
Tabulado 
posterior peí 
Consell 

Carrasco i 
Larrañaga 

(Sevilla) 

Desenvolupar 
sistemes de 
comptabilitat 
ambiental 

Empreses 
industriáis 
d'Andalusia. 

717 empreses, 
sectors amb 
"impacte 
ambiental" 

Enquestes 
tancades per 
correu, 
adrecades al 
director 
fínancer 

Deloitte 
& Touche 

Avaluar 
interés 
empreses en 
canvis gestió 
per motiu 
ambiental 

Les majors 
empreses de 
9 paísos de la 
UE 

No indica 
nombre. Gran 
empresa. No 
aleatoria ni 
representativa 

Enquestes a 
través 
d'entrevista o 
correu. 
Resultat no 
represen tatiu 

Vegem ara aqüestes característiques amb major detall. 
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1.1. Objectius 

Malgrat que els objectius de les quatre recerques esmentades teñen un 
cert objectíu comú centrat en l'avaluació del grau de coneixement i de 
resposta de les empreses ais nous reptes ambientáis, cadascuna d'elles 
té objectius específics que cal conéixer, ja que expliquen, en part, 
1'orientado i els resultats. 

Així, com hem vist en la Taula n° 1, el treball de Marketing Systems 
pretén establir les bases per a 1'elaborado d'un Pía de Comunicado del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat. A un segon nivell, 
pretén, també, conéixer el grau de conscienciació mediambiental de les 
empreses catalanes. 

L'enquesta de les Cambres de Comen?, per la seva banda, pretén, 
sobretot, orientar els servéis d'aquestes corporacions envers els seus 
afiliats. Els interessa saber fins a quin punt les empreses membres 
s'interessen per problemes ambientáis específics que puguin ser traduits 
en un servei cameral. 

La recerca deis professors de la Universitat de Sevilla está orientada a 
obteñir elements per a 1'elaborado d'un sistema de comptabilitat 
ambiental, i l'émfasi es posa en els sistemes d'informació, tant interna 
com externa, a l'empresa. També els interessa la relació entre aquests 
sistemes i les estratégies i polítiques ambientáis de les companyies. 

Finalment, l'estudi de Deloitte & Touche té com a objectíu avaluar el 
nivell de preocupado real de les grans empreses industriáis europees 
sobre els problemes ambientáis, i la seva predisposició al canvi de 
gestió. Ambdós factors son importants per a esbrinar fins a quin punt 
els servéis d'assessorament ambiental d'aquesta consultora teñen futur. 

1.2. Univers a estudiar 

L'univers que pretenen estudiar cadascuna d'aquestes recerques, tenint 
en tots els casos el nord de la relació entre empresa i medi ambient, 
difereix notablement quant a l'amplitud de l'ámbit a estudiar. 

29 



Aixf, Marketing Systems pretén analitzar tan sois les empreses ubicades 
a Catalunya, mentre que els professors Carrasco i Larrañaga es limiten 
a estudiar les que están establertes a Andalusia. En aquest darrer cas 
han triat aquells sectors económics en qué els autors consideren que es 
concentra en major mesura el risc d'impacte ambiental: transports, 
construcció, manufactura, petroquímic, extractiu i energia. 

El treball del Consell de Cambres s'adreca a totes les empreses 
espanyoles, i el de Deloitte & Touch es limita a les majors empreses de 
cada sector de nou pal'sos de la Unió Europea: Dinamarca, Franca, 
Alemanya, Irlanda, Luxemburg, Holanda, Anglaterra i Espanya. 

1.3. La mostra 

L'amplitud i, sobretot, la forma de delimitar la mostra varia molt 
notablement en cada estudi. 

Només 1'estudi de Marketing Systems sembla teñir garanties d'una 
obtenció de la mostra, seguint criteris d'aleatorietat i de 
representativitat. En efecte, en aquest cas, hom s'ha basat en una llista 
aleatoria de 2.000 empreses subministrada peí Foment del Treball 
Nacional representativa deis diferents sectors económics i territoris 
geografics de Catalunya. Sobre aquesta base, se selecciona una mostra 
de 200 empreses respectant la proporció per províncies i 
Barcelona-capital de la llista original. 

No sembla aquest el cas de la resta d'estudis. 

En el cas de les Cambres, sembla ser que va assignar-se a cada Cambra 
de Comerc, l'enviament d'un nombre determinat d'enquestes. Els criteris 
no sembla que fossin molt estrictes, ates que, per posar un exemple, la 
de Sabadell va enviar-ne 2.000, mentre que la de Sevilla en va enviar 
només 692, la de Cuenca 522 i la de La Coruña 75. Foren enviades, a 
la práctica, 19.395 enquestes en total. Només les van respondre un 
14,7%, és a dir, 2.842 empreses. L'estudi es basa en l'explotació 
d'aquestes darreres empreses. Res sabem, aixó no obstant, de la 
representativitat d'aqüestes enquestes finalment contestades, tant peí que 
fa ais sectors com ais territoris. El dubte creix si hom té en compte que 
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algunes cambres, com la de Barcelona, decidí no participar en 
l'enquesta i no enviar les enquestes que li corresponien. 

Tampoc no coneixem el grau de representadvitat de les 717 empreses 
situades a Andalusia, a les quals s'enviá l'enquesta deis professors 
Carrasco i Larrañaga ni els criteris amb qué es decidiren els sectors 
amb mes impacte ambiental en els quals es concentra el treball, ni la 
representativitat de les empreses de cada sector. Només sabem que 
respongué un 14,8% de les empreses, és a dir, 105 empreses, de les 
quals ignorem la seva exacta representativitat sectorial i territorial. 

Encara sabem menys coses de l'enquesta de Deloitte & Touche. Sabem 
només que foren enviades enquestes, en nombre indeterminat, a grans 
empreses industriáis d'aquests nou paísos europeus. Ignorem, també, 
quantes empreses van contestar i la seva representativitat. És, ben 
mirat, ben poca cosa. 

1.4. Metodología 

Finalment, malgrat que es tracta en els quatre primers casos d'enquestes 
tancades, tampoc no tenim una informado exhaustiva de la metodología 
emprada en tots els casos. En el primer cas, grácies a la col.laborado 
de Foment del Treball Nacional, Marketing Systems va poder concertar 
entrevistes, a través de les quals l'empresa Centro Informático de 
Estadísticas y Sondeos va emplenar les 200 enquestes. 

Tant en el cas de l'enquesta de les Cambres com en la deis professors 
de la Universitat de Sevilla, sembla que les enquestes van ser enviades 
per correu, fet que explicaría el baix nivell de resposta, ates que no 
sembla que es fes cap acció directa per aconseguir la col. laborado de 
les empreses (del tipus de carta de la patronal, gestió telefónica previa, 
etc). Aquest baix nivell de resposta és similar: entorn al 14%. 
L'enviament per correu fa menys fiables les respostes, en no teñir 
l'oportunitat d'aclarir el sentit de les preguntes davant eventuals dubtes 
de l'enquestat, per part de qui realitza la recerca. 

No sabem com les diferents delegacions de Deloitte & Touche van fer 
arribar les enquestes a les empreses. L'únic que ens especifiquen és la 
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seva no representativitat, especialment peí que fa a les petites i mitjanes 
empreses. 

1.5. Conclusions 

Podem concloure que les fonts d'informado descrites teñen, en general, 
un grau de representativitat baix, i una rigorositat incerta. Tot i així, 
son els únics treballs de camp que hem trobat, de manera que el que 
direm en les properes planes té un valor aproximatiu, de tendencia 
general, mes que no pas de precisió quantitativa. Ens pot donar algunes 
pistes de les tendéncies generáis que s'observen en la relació entre 
1' empresa i el medi ambient. 

De la lectura d'aquests estudis es desprén, també, l'oportunitat que la 
nostra recerca permeti aprofundir en aquells punts que les enquestes 
només apunten. Aquest aprofundiment només pot fer-se a través 
d'entrevistes individuáis obertes, que és la metodologia que hem triat 
per a aquest treball. 

2 . LA PERCEPCIÓ EMPRESARIAL SOBRE EL MEDÍ AMBIENT 

Passem ara a considerar les principáis conclusions que es desprenen del 
contingut de les recerques esmentades. Per a fer-ho seguim el mateix 
ordre que presideix la nostra recerca. 

2.1. Abans de comencar: reticencia i por 

En el cas que ho mencionin, les recerques indiquen les dificultáis que 
han tingut per acón seguir que les enquestes siguin contestades. Unes 
dificultáis que hom associa, sobretot, a les reticéncies i les pors deis 
empresaris. 

El baix nivell, ja mencionat, de les enquestes que es respongueren per 
correu és indicatiu del que diem. 
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Marketing Systems tingué molts problemes en el seu primer intent de 
fer l'enquesta entre abril i maig del 1992. "La principal conclusió 
extreta - explica- en aquesta primera fase de l'estudi peí que fa a la 
investigado realitzada a les empreses, fou la manca de col.laborado per 
part d'aqüestes, que denota un cert sentiment de culpabilitat o bé 
desconfianca en les qüestions referents al medi ambient". 

En aquesta primera temptaüva, de les 271 empreses amb qué s'havia 
connectat, només van obtenir resposta positiva del 20% de les 
empreses, fet que -segons Marketing Systems- cal interpretar com un 
rebuig generalitzat a la col. laborado per part deis responsables de les 
empreses. 

Per aquesta rao recorregueren a la col.laboració del Foment del Treball 
Nacional. Aquesta ajuda es mostrá decisiva, fent possible l'obtenció de 
les 200 respostes ja assenyalades. 

En aquest mateix camp és interessant reproduir la resposta d'aqüestes 
200 empreses quan se'ls pregunta per qué creuen que hi ha empreses 
que no col.laboren en estudis o enquestes d'aquesta mena. Un 31,2% 
creu que no col. laboren per por. Un altre 25% pensa que no ho fan per 
indiferencia (manca de conscienciació 12,9%, desinterés peí tema 
12,4%). Entorn a un 28% al.lega raons administratives relacionades 
amb la pesadesa de respondre enquestes (manca de temps 16,3%, hi ha 
massa enquestes 8,4%, comoditat 3,5%). Significativament, només un 
4% creu que no ho fan per hostilitat respecte a 1'Administrado Pública, 
i només un 6% pensa que> la rao és el desconeixement del tema. 
Predomina, dones, la por i la indiferencia. 

2.2. "Els problemes ambientáis son molt importants..." 

Entrant en el contingut de les respostes sobre percepció de les empreses 
que sí contesten les enquestes, el primer que crida l'atenció és l'elevat 
nombre de respostes que consideren els problemes ambientáis com a 
molt importants. 

Així per exemple, en l'enquesta encarregada per la Generalitat, mes 
d'un 80% declara que considera els problemes ambientáis com a 
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immediats i urgents. Tot faria pensar, dones, en una percepció d'aquest 
tipus de problemes propera tant en l'espai com en el temps. 

Algunes respostes de les empreses d'Andalusia, recollides peí professor 
Carrasco, semblen anar en la mateixa direcció. El 46,7% de les 
empreses afirma que la qüestió mediambiental és un repte per a la seva 
empresa, enfront de només un 23,8% que diu que li és indiferent, i un 
25,7% que la percep com una amenaca. Molt poques empreses (sempre 
dins les que responen) minimitzen la seva importancia. 

Aquesta importancia genérica deis temes ambientáis per a 1'empresa, 
augmenta quan es parla en termes de futur. La totalitat de les grans 
empreses espanyoles enquestades per Deloitte & Touche, per exemple, 
assenyala que la importancia deis temes mediambientals creixerá en els 
propers anys. 

Posats a pensar en els factors que afavoreixen aquesta importancia, les 
empreses assenyalen les Administracions Publiques com a principal 
factor de canvi. Aixi, per exemple, un 65,7% de les empreses 
d'Andalusia enquestades per la Universitat de Sevilla, declara que el 
medi ambient pot teñir relleváncia per a la seva companyia a través de 
limitacions administratives, enfront d'un 15-20% que pensa que la 
relleváncia provindrá de l'acció deis grups de pressió. 

2.3. "...sobretot quan son lluny de casa..." 

Significativament, pero, a mida que l'ámbit geográfic del problema 
ambiental es presenta com a mes proper, sembla que disminueix la 
urgencia i augmenta la preocupado futura del problema. 

En efecte, el 88,1% de les empreses de Catalunya enquestades per 
Marketing Systems, per exemple, creu que és un problema immediat i 
urgent quan es planteja a nivell mundial, pero aquest percentatge baixa 
fins al 79,7% quan es parla a nivell municipal i, simétricament, els que 
pensen que és un problema futur passen d'un 8,9% quan l'ámbit és tota 
la Terra, a un 14,9% quan l'ámbit és el municipi. 
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Aixó fa pensar en una percepció que té un punt de retórica: hom está 
mes disposat a veure el problema quan queda dilui't en una 
responsabilitat de 6.000 milions de persones que no pas quan queda 
delimitat a una pocs milers de ve'ins que poden posar de manifest la 
contribució de 1*empresa al malmetement ambiental. 

2.4. "...teñen un fort impacte en el creixement económic..." 

Un 76% de les empreses de Catalunya enquestades per a l'estudi 
encarregat per la Generalitat afirma que la protecció del medi ambient 
pot dinamitzar el creixement económic i crear llocs de treball. 

Si hem de fer cas d'aqüestes declaracions, els temes relacionáis amb el 
medi ambient no sois serien importants per a la societat en general, 
sino que podrien teñir efectes positius per a Veconomía en particular. 
Aquest fet reforcaria la impressió ja esmentada sobre la percepció 
empresarial de trobar-se davant d'un fenomen important, ja que és, a 
mes, font de negoci. 

No oblidem, pero, que parlem sempre deis empresaris que responen a 
l'enquesta i que, per aquest sol fet, ja cal suposar que valoren el medi 
ambient com un tema significatiu. 

2.5. "...pero no afecten la meva empresa" 

Quan la percepció es desplaga d'ámbits molt generáis a la propia 
empresa, la resposta de la majoria d'empreses que responen les 
enquestes és de no reconeixement que el problema afecti la propia 
companyia. Aquest fet sorprén quan hom coneix la realitat ambiental i 
empresarial de Catalunya i d'Espanya. 

Així, per exemple, quan Marketing Systems demana a les empreses si 
contemplen el problema mediambiental en el pía de futur de la seva 
empresa, un 59% assenyala que no el contempla. Quan es demana a 
aqüestes 120 empreses per que no ho incorporen, prácticament totes les 
raons adduídes s1 orienten cap a negar que la seva companyia 
contribueixi al malmetement ambiental: 
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Perqué no contaminem 32,5% 
Perqué no produXm residus 30,0% 
Perqué no ens afecta 23,3% 
Perqué ja ho tenim resolt 12,5% 
Perqué no és necessari 5,0% 

Molt pocs assenyalen altres raons: 

Perqué donem prioritat a altres temes 5,0% 
Per raons de costos 2,5 % 
Perqué no ens ho plantegem 2,5% 
Per altres motius 13,3% 
No contesta 1,7% 

Així, dones, aquell problema que es percebia com a tan important a 
nivell general, esdevé mínim quan afecta la propia empresa, com 
succeeix en la parábola bíblica de la palla i la biga. 

2.6. "Estem molt endarrerits respecte a la resta d'Europa" 

Per acabar d'arrodonir aquesta paradoxa, la percepció deis empresaris 
que responen ais qüestionaris sembla manifestar una consciéncia que 
Catalunya i Espanya están molt endarrerides respecte a la resta de 
paisos de la Unió Europea. Pero, malgrat aquest endarreriment, 
curiosament, la majoria de les empreses enquestades no contaminen! 

En efecte, el 70% deis empresaris enquestats en l'estudi de la 
Generalitat, afirma que no ens podem equiparar en qualitat ambiental 
amb la resta de paísos europeus. 

És interessant, també, conéixer quines son, en opinió de les empreses 
de Catalunya enquestades en aquest estudi, les principáis caréncies de 
les nostres companyies que justifiquen aquest endarreriment. És curios 
observar que, tot sumat, sembla que la culpa és mes de les 
Administracions Publiques que de les mateixes empreses. 

Així, un 36% assenyala com a causa del retard la manca de 
conscienciació (24,8%) o d'informado (10,9%) de les empreses. 
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Enfront a aqüestes opinions, la resta de motius apunten a les 
Administracions: un 36% assenyala la manca d'ajuts com a rao (ajuts 
económics 18,8%, suport de 1'Administrado 8,9%, tot tipus d'ajut 
8,4%), un 18% esmenta la manca de vigilancia, control i normatives 
adients (manca de control 10,4%, manca de normativa 8,4%), i, 
finalment, un 7% planteja que no hi ha les infraestructures necessáries. 

De manera, dones, que, en opinió de les empreses de Catalunya 
entrevistades, 1'Administració té mes responsabilitat en el retard que les 
empreses. És la tradicional concepció, tan propia del nostre país, que 
els particulars son excel.lents pero els governs son sempre desastrosos. 

2.7. Conclusions 

En resum, dones, sembla apuntar-se una percepció empresarial, entre 
els que responen a les enquestes, que el problema ambiental és, i será 
mes encara en el futur, una qüestió important, tant per a la societat en 
general, com per a l'economia en particular. Aquesta consciéncia de la 
importancia minva quan passem d'ámbits mes globals a ámbits mes 
locáis. Aixó explicaría també la percepció majoritária que l'empresa 
propia no té problemes ambientáis. Finalment, malgrat el que s'acaba 
de dir, hom reconeix un retard del nostre país respecte a la resta de la 
Unió Europea: les responsabilitats, pero, del retard correspondrien mes 
a les Administracions Publiques que a les mateixes empreses. 

3. OPINIONS SOBRE LES POLÍTIQUES PUBLIQUES 

Passant al segon bloc d1 interés per a la nostra recerca, hi ha alguns 
aspectes deis estudis esmentats que hi fan referencia. Aquest és el 
resum del seu contingut. 

3.1. Un desconeixement molt gran 

El primer que crida l'atenció és el gran desconeixement que les 
empreses teñen de les polítiques ambientáis publiques desenvolupades 
per les diverses Administracions. Un ciar indicador del que diem el 
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representa el desconeixement, molt important, de la legislado 
ambiental. 

Sois un 29,1 % de les empreses espanyoles que respon al qüestionari de 
les Cambres, coneix la normativa mediambiental vigent, i recordem que 
només respon un 14% de les empreses a les quals s'enviá aquest 
qüestionari. En dues paraules, la gran majoria d'empreses espanyoles 
desconeix que existeix una política ambiental pública, expressada en 
liéis i normes. 

Aquest percentatge minva encara mes si considerem tan sois les 
empreses mes petites. En efecte, en l'enquesta cameral, en el grup de 
les empreses d' 1 a 10 treballadors, no arriben al 25% les que coneixen 
la legislado ambiental. Aquest percentatge és prácticament idéntic en 
el segment següent de dimensió: les empreses de 10 a 100 empleáis. 
Només a partir d'aquesta mida comenca a augmentar el coneixement: 
quasi un 45% de les empreses d'entre 100 i 500 treballadors coneix 
aquesta normativa, i aquest percentatge arriba fins a 77% en les 
empreses molt grans (les de mes de 500 empleats). 

Peí que fa a l'estudi de Marketing Systems, un 65% de les empreses de 
Catalunya enquestades afirma que sí coneix la legislado ambiental 
existent. Malgrat aixb, caldria matisar la xifra que acabem de donar 
dient que el 21% de les empreses de Catalunya que saben de 
1'existencia de la normativa, no en coneix el contingut, quan se li 
demana a qué fa referencia aquesta legislado. 

Tot i així, la situado a Catalunya sembla una mica millor que en el 
conjunt d'Espanya. Aqüestes dades poden indicar una acció mes eficac, 
de la Generalitat i els Ajuntaments de Catalunya per donar-la a conéixer 
i fer-la complir, o un major nivell de consciéncia (a la vegada social i 
empresarial) de les empreses catalanes respecte a les de la resta 
d'Espanya. L'evidéncia disponible ens indica que existeix aquest 
diferencial entre Catalunya i la resta d'Espanya. 

Si en lloc de parlar de legislado espanyola parlem de normativa 
comunitaria el nivell de coneixement, com és 16gic, disminueix. 
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Ádhuc a Catalunya, si hem de fer cas de l'estudi que estem comentant 
encarregat per la Generalitat, hi ha una gran ignorancia respecte d'aixó. 
Així, un 31,2 % manifesta desconéixer totalment la normativa de la UE, 
al qual caldria afegir el 26,5% que no contesta aquesta pregunta. Així 
dones, mes de la meitat de les empreses desconeixien aquesta normativa 
europea. 

Abonant aquesta idea de desconeixement, l'estudi de Deloitte & Touche 
sobre grans empreses, indica que un 34% de les grans empreses 
espanyoles enquestades manifesta no saber en quin grau una futura 
legislado mediambiental afectaría la seva companyia. Un 29% pensa 
que els afectará negativament en augmentar els costos, i un 24% pensa 
que 1'impacte será positiu. Un 13% diu que no els afectará perqué están 
preparades per al canvi. Si aixó passa a les empreses mes grans, podem 
imaginar el que passa a la resta. 

3.2. "L'Administració no ajuda Tempresa" 

Com ja hem esmentat de passada mes amunt, hi ha la percepció que les 
empreses no reben prácticament cap ajuda de les Administracions 
Publiques per a fer front ais problemes ambientáis. 

El 78,2% de les empreses de Catalunya enquestades per Marketing 
Systems opinen que no reben cap col.laboració per part de 
l'Administració. 

Un 14,4% deis enquestats diu que rep informació i documentació, un 
7,4% rep ajut económic, un 5,9% assessoria técnica, un 4,5% control 
i vigilancia i un 1,5% ajut en infraestructures. 

La recerca del Consell de Cambres, per la seva banda, ens dona 
informació sobre el grau d'ús de les ajudes publiques per part de les 
empreses: només un 12,5%, aproximadament, de les empreses que 
responen havien sol.licitat ajudes. 

Hem d'assenyalar aquí, novament, que només les empreses molt grans 
han sol.licitat ajudes publiques, informació que connecta amb la del 
mer coneixement de la legislado. En efecte, les empreses amb mes de 
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500 treballadors havien sol.licitat ajudes a les Administracions tres 
vegades mes que les empreses mes petites, les d'l a 10 empleats. 

S'apunten dos móns ben diferents: el de l'empresa gran i el de la resta 
d'empreses. El primer món coneix la Uei i demana ajuts, el segon 
ignora la normativa i, encara mes, la possibilitat i conveniencia 
d'acollir-se a ajuts públics. 

El grau de satisfacció respecte ais ajuts rebuts ésforca redut't: un 5% 
de les empreses espanyoles que responen a l'enquesta, i no arriba a la 
meitat deis empresaris que n'han gaudit. Les empreses molt grans es 
mostren sis cops mes satisfetes que les mes petites. 

3.3. La millor Administrado: l'autonómica 

En opinió de les empreses de Catalunya entrevistades per encarrec de 
la Generalitat, deis tres nivells administratius que hi ha a Espanya, 
l'autonómic és valorat com el millor en termes de suport a l'empresa 
en temes ambientáis. Tot plegat dins un context general poc entusiasta. 

En el cas de l'Administració de 1'Estat, es constata un notable nivell 
inferior de coneixement: probablement les empreses coneixen menys 
encara a aquest nivell 1'existencia de polítiques publiques. Aixó 
explicaría, en part, que hagi estat valorada com la pitjor instancia 
administrativa. Cal no oblidar, d'altra banda, l'elevat nombre de 
transferéncies ambientáis de 1'estat central a 1'administrado catalana. 

Aquesta és la valorado d'aqüestes empreses sobre la tasca de les 
autoritats: 

Molt bona 
Bona 
Regular 
Dolent 
Molt dolenta 
No contesta 

Nivell 
estatal 

0,0% 
10,4% 
32,7% 
32,2% 
11,4% 
13,4% 

Nivell 
autondmic 

1,5% 
36,6% 
32,7% 
18,8% 
5,4% 
5,0% 

Nivell 
municipal 

0,5% 
23,8% 
34,3% 
26,7% 

9,9% 
5,0% 
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3.4. El que haurien de fer les Administracions: entre el rigor i el 
foment 

Tant en l'estudi de Marketing Systems com en el del Consell de 
Cambres hi ha indicacions sobre el que, segons els empresaris, haurien 
de fer les Administracions quant a polítiques ambientáis publiques. 

Així, les empreses catalanes enquestades per la Generalitat plantegen la 
necessitat de combinar dos tipus de polítiques: les 
normatives-sancionadores i les de foment i ajuda a les empreses. 
Repressió del delicie i encoratjament de la virtut. 

Una part molt important de les empreses es mostrava favorable a les 
mesures normatives i sancionadores. Un 26,2% reclamava rigorositat 
en l'aplicado de la llei, un altre 26,2% es manifestava a favor de 
l'establiment de legislado especial, i un 15,8% sol.licitava l'aplicado 
de fortes sancions. 

Encara eren mes nombrosos els que reclamava mesures de foment, ja 
fossin toves o dures. Dins les toves (que no requereixen transferéncies 
de diners), un 38,6% reclamava mesures de conscienciació de les 
empreses, un 33,7% activitats educatives, un 22,3% demanava mesures 
á'ajut i assessoramenttécnics, i un 33,2% servéis públics ú'informació. 
A un altre nivell, un 4,5% es mostrava favorable d'encoratjar la 
realització d'auditories. 

Dins les mesures de foment dures (que impliquen sovint transferéncies 
de diners), i sempre dins l'ámbit de les mesures de foment, un 21,8% 
sol.licitava ajuts econdmics, mentre que un 20,8% reclamava la creació 
d' infraestructures. 

Aquest interés per les mesures de foment, especialment per les toves, 
també és present en les respostes recollides peí Consell de Cambres 
quan demana els servéis que les Cambres haurien de lliurar ais seus 
associats com a entitats de dret públic que son. Un 17,4% demana 
servéis d'assessorament técnic per al tractament deis problemes 
ambientáis (especialment residus), un 16% sol.licita activitats 
educatives, i un 15% demana consell-informació sobre el "mercat 
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ambientar (és a dir, sobre les empreses especialitzades que ofereixen 
servéis de minimització i resolució de problemes ambientáis). 

Només un 11,3% demana de les Cambres orientado i consell per a 
sol. licitar ajudes a les Administracions Publiques. 

3.5. El que no haurien de fer les Administracions: establir nous 
impostos 

Sembla haver-hi també acord en el fet que la gran majoria deis 
empresaris enquestats el que no volen de les Administracions és, per 
exemple, que creín nous impostos ambientáis. 

Així, la gran majoria del empresaris enquestats per Marketing Systems 
considera no convenient l'establiment d'impostos ambientáis, perqué ya 
n'hi ha massa d'impostos (56%), perqué prefereixen redistribuir els 
altres impostos no específics ja existents (10,4%), o perqué creuen que 
no soluciona res (6,4%). Un 12,4% opina que només hauria de pagar 
qui contamina, amb el que s'estaría suggerint una política de canons 
circunscrits ais qui creen els problemes ambientáis. 

Tan sois un 9,9% veu aquests impostos ambientáis com a quelcom útil 
i necessari. Un 10,4% es mostraría disposat a impostos d'aquesta mena 
sempre i quan es garanteixi la destinado de l'impost. Un 4,5% deis 
empresaris enquestats els veu viables a llarg termini. Finalment, un 3% 
opina que és millor no contaminar. 

3.6. Problemes específics de comunicació pública 

L'estudi de la Generalitat aporta informado específica sobre la 
comunicació de les Administracions Publiques envers les empreses. 

Hom conclou que, essent important, per exemple, la notorietat de la 
comunicació pública de la Generalitat en temes ambientáis, la incidencia 
real és baixa, ja que les empreses no coneixen exactament de qué se les 
informa. Saben que la Generalitat els envia informació, pero saben poc 
de qué va. 
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Els empresaris destaquen que la informació de la Generalitat és 
deficient i en demanen mes, especialment la dedicada a mesures 
tecniques a aplicar ais seus processos productius, a ajuts públics, o a la 
conjuntura ambiental/empresarial. 

4. CANVIS EN LA GESTTÓ EMPRESARIAL 

Entrem, finalment, en el tercer bloc que interessa la nostra recerca, i 
el mes important: els canvis en la gestió empresarial que s1 están 
desenvolupant per a respondre al repte ambiental. 

Presentarem algunes tendéncies que es desprenen deis estudis analitzats, 
en quatre sub-epígrafs diferents: el disseny de les polítiques 
empresarials, les actuacions concretes, les formes organitzatives i els 
sistemes d'informació i control. 

4.1. Les polítiques ambientáis de les empreses 

El primer aspecte que mereix la nostra atenció és el de la definició 
d'una política d'empresa respecte al medi ambient o, si es vol, la 
incorporado de les consideracions ambientáis al pía estratégic de 
1'empresa. 

4.1.1. No ni ha una política ambiental formalitzada 

A diferencia del que passa en altres paisos europeus, especialment entre 
les seves empreses de major dimensió, a Espanya no sembla haver-hi 
avui una política formalitzada i escrita sobre el medi ambient, que 
assenyali els objectius a assolir per les empreses en aquest terreny, els 
mitjans per a fer-ho, els terminis temporals, i els sistemes de control de 
resultats. 

La recerca de Deloitte & Touche, sempre referida a empreses molt 
grans, añrma que en el 80% de les empreses espanyoles enquestades no 
existia una política escrita sobre objectius mediambientals. Aquest baix 
percentatge de grans empreses amb una política formalitzada (20%), 
contrasta amb els d'altres paisos, com Alemanya on totes les empreses 
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enquestades tenien aquesta política explicitada, o com Holanda o 
Bélgica amb percentatges del 60 i del 50%, respectivament, d'empreses 
que sí tenien escrita aquesta política. 

L'estudi deis professors Carrasco i Larrañaga aporta evidencia en la 
mateixa direcció. Un 66,7% de les empreses andaluses enquestades 
declaraven no recollir en un document escrit la seva política ambiental. 

Ates tot el que hem comentat fins aquí, com per exemple el nivell de 
coneixement de la legislado ambiental, seria sorprenent que la situado 
a Espanya fos una altra que la que acabem de descriure. 

Si aquesta és la situado de les grans empreses, podem imaginar el que 
passa en la gran majoria d'empreses espanyoles que son de dimensió 
petita i mitjana. 

4.1.2. No s'inclou el medi ambient en el Pía d'Empresa 

A un nivell mes modest, sembla que tampoc és freqüent incloure 
consideracions ambientáis en la formulado del pía estratégic general de 
Y empresa. 

L'estudi de Marketing Systems revela que el 59% de les empreses 
enquestades no contemplava el problema ambiental en el seu pía de 
futur de l'empresa. 

No obstant aixó, quan en la mateixa enquesta es pregunta a aqüestes 
empreses de Catalunya la forma concreta en qué es tradueix aixó en el 
Pía d'Empresa, un 53,7% no contesta la pregunta, el que posa en 
qüestió, parcialment, el percentatge relativament elevat (41 %) deis que 
diuen que ho inclouen. Sempre dins el grup d'empreses que incorporen 
aqüestes consideracions en la seva planificado, un 25,6% afirma que 
ho fan a través d'inversions en tecnologies de prodúcelo netes, un 11 % 
diu que ho fa a través del no ús de productes contamlnants, i un 6,1 % 
declara que ho fa acomplint les normes. 

A un altre nivell, preguntades les empreses andaluses peí professor 
Carrasco, si tenienpressupostos o inversions específicament ambientáis, 
un 64,8% afirma que no. 
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4.1.3. Plans ambientáis a llarg termini: una exclusiva de les empreses 
molt grans? 

Paradoxalment, i contradient aparentment la tendencia que acabem 
d'observar, l'estudi de Deloitte & Touche sobre grans empreses, indica 
que un 76% de les grans empreses espanyoles enquestades declarava 
teñir plans a llarg termini per a millorar la seva actuado ambiental. 
Els terminis d'aquests plans es distribui'en així: 

Entre 2 i 5 anys 54% 
Entre 1 i 2 anys 33% 
Menys d'l any 13% 

Si hem de fer cas d'aquestes dades, hauríem de concloure que, dins les 
mes grans empreses espanyoles de cada sector, hi ha plans a llarg 
termini per a millorar la seva situació ambiental. No cal dir que seria 
del tot interessant concretar sobre el contingut de les mesures que 
figuren en cada pía, i el pressupost assignat per a dur-les a terme. 
Dissortadament, no en tenim cap evidencia. 

4.2. Les actuacions concretes 

Baixant al terreny mes concret de les actuacions de les empreses que 
declaren haver emprés accions en benefici del medi ambient, sembla 
existir un procés de prioritats que, iniciant-se en el terreny energétic, 
segueix en el tractament de l'aigua, per passar, posteriorment al 
tractament deis residus i de la contaminació a Taire. 

4.2.1. L'energia 

Si hi ha una primera actuado mediambiental positiva per part de 
l'empresa, aquesta sol ser la de l'estalvi energétic. Hi ha raons 
económiques i productives que ho expliquen, relativament al marge de 
les conseqüéncies ambientáis. 

Les respostes deis empresaris de Catalunya a la recerca de Marketing 
Systems sembla abonar aquesta idea. Un 77% de les empreses 
manifestava que s'han plantejat estalviar energía, entenent-la en un 
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sentit ampli: aigua o electricitat, per exemple. Caldria saber si, després 
de plantejar-s'ho, han pres mesures concretes i quines son. 

D'una forma forca mes vaga, i encara mes indicativa de percepció que 
d'acció real, les empreses d'Andalusia entrevistades peí professor 
Carrasco manifesten la importancia de Veficiencia energética. Així, un 
39% deis enquestats afirma que 1'eficiencia energética és important, un 
39% queés un factor a teñir en compte, i, significativament, un 17,1% 
que és irrellevant. Dins aquest darrer grup, els professors de la 
Universitat de Sevilla ens informen que s'hi troben, "sorprenentment", 
empreses petroquímiques, de transpon i, ádhuc, energétiques, o també 
grans empreses. En qualsevol cas, les diferencies que s'apunten entre 
Catalunya i Andalusia, novament aquí, insinuarien una major 
consciéncia energética aquí que allá. 

4.2.2. Les primeres materies: "ecoproductes", subproductes i 
proveídors 

Peí que fa a les primeres materies, es plantegen tota una serie de 
qüestions, com son el major o menor ús d'ecoproductes, la utilització 
de les Borses de Subproductes, o l'establiment de normes ambientáis 
per ais provei'dors. En tots aquests aspectes, trobem un nivell 
d'implicació i d'interés molt baix, forca mes baix que en el tema 
energétic. 

Així, per exemple, l'estudi de Marketing Systems referit a Catalunya 
indica que el 75% de les empreses enquestades afirmava que no usaven 
"ecoproductes" en el seu sistema de producció. Les raons adduides per 
explicar aquesta conducta semblaven passar la responsabilitat a la 
tecnología o al mercat, mes que no pas a la seva voluntat de respecte 
ambiental. En efecte, un 40% afirma que els ecoproductes son 
inadequats per a la producció, un 20% diu que aquests productes no 
existeixen en el seu rom, i un 13% que no els necessiten. Un 7,3% 
declara que no els coneix, un 6,6% que nos'ho haplantejat, i un 4,6% 
que son massa cars. Hom té la impressió, veient aqüestes respostes que 
el nombre d'empreses que no s'ho han ni tan sois plantejat és superior 
al declarat. 
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Una altra resposta en la mateixa línia, és la referida a la utilització per 
part de l'empresa de les Borses de Subproductes que, com és el cas del 
Consell de Cambres de Catalunya, diverses Cambres de Comer? 
promouen a diferents indrets de l'estat espanyol. Un 86% de les 
empreses de Catalunya enquestades per l'estudi que estem comentant, 
afirmava que no utilitzaven la Borsa de Subproductes. 

L'enquesta de les Cambres de Comerc. confirma aquesta tendencia. Sois 
un 26% de les empreses que responen al qüestionari diu que coneixen 
l'existéncia d'aquestes Borses, explicable, en part, per la seva 
implantado recent: les primeres que van ser posades en marxa foren les 
de Valencia (el gener de 1990) i la Borsa Catalana (el marc de 1992). 
Com passa en quasi tots el casos, les diferencies segons la grandária de 
l'empresa son enormes: entre les empreses d' 1 a 10 treballadors, només 
un 23% coneixia l'existéncia de les Borses, mentre que entre les de mes 
de 500 empleáis aquest percentatge era d' un 64%. 

Si aquest és el nivell de coneixement, és 16gic que el nivell d 'utilització 
real de les Borses de Subproductes sigui encara mes baix. En efecte, 
només un 3,47o de les empreses espanyoles enquestades per les 
Cambres responia que havia utilitzat aquests servéis. És important 
destacar que només un 18% de les empreses que coneixen aqüestes 
Borses, en fa servir els servéis. 

Malgrat el que acabem de dir, l'enquesta de les Cambres sembla indicar 
que les empreses opinen que els subproductes teñen un ús potencial mes 
gran que l'actual. Un 16% opina que podría utilitzar-se majors 
quantitats de subproductes en els processos de fabricació. Finalment, 
només un 11% de les empreses espanyoles que responen diuen que 
están usantja ara subproductes d'altres empreses. 

El treball de la Universitat de Sevilla confirma aquest menor interés per 
la utilització de materials reciclats com a primera materia, respecte al 
que déiem sobre l'estalvi energétic. Un 60% de les empreses 
enquestades no utilitzen materials reciclats, i un 16,2% no ho sap [el 
que és] ais efectes del que ens interessa, fet que és equivalent a no 
utilitzar-los. Tan sois un 23,8% declara utilitzar-los. Els professors 
Carrasco i Larrañaga opinen que una rao que explicaría aquest menor 

47 



interés (respecte a l'estalvi energétic) seria el menor benefici económic 
a curt termini que s'obtindria amb l'ús deis subprcxiuctes. 

Finalment, només trobem preguntes directament adrecades al conjunt 
deproveldors en l'enquesta de Deloitte & Touch a les grans empreses. 
Segons aquest sondeig, el grup d'empreses enquestades está dividit en 
aquesta qüestió: un 53% declara que teñen en considerado les 
actuacions mediambientals deis seus proveldors, i un 47% diu que no. 
Les principáis raons que addueixen les empreses que responen 
afirmativament teñen a veure amb el control i la garantía de servei; 
mentre que la gran majoria de les que diuen que no, ho justifiquen dient 
que no coneixen els processos interns deis seus proveldors. 

4.2.3. Contaminado a l'aigua 

Si ens fixem ara en les mesures contra la contaminado, observem una 
gradado d1 interés de major a menor: la primera preocupado son els 
efluents a l'aigua, després els efluents a Taire o gasosos, i al final, amb 
quasi cap considerado, els efluents ais sois. Tot plegat, pero, en 
percentatges molt baixos, que indiquen que la immensa majoria 
d'empreses es troben fora de la menor actuació a favor del medi 
ambient. 

L'enquesta de les Cambres ens ofereix evidencia del que s'ha dit. Peí 
que respecta a les aigües que entren a l'empresa, tan sois un 14% de les 
empreses espanyoles enquestades declaraven teñir algún sistema de 
tractament. Com en els altres casos, aquests percentatges es feien mes 
petits o mes grans segons la mida de l'empresa: en les empreses de mes 
de 500 empleats, aquest percentatge arribava al 50%. 

Si parlem de les aigües que surten de l'empresa, amb els efluents o 
aigües residuals fruit del procés productiu, obtenim percentatges molt 
similars: sois un 14,2% de les empreses espanyoles enquestades per les 
Cambres declara teñir un sistema de tractament deis efluents a l'aigua. 
Aquest percentatge baixa a només un 11 % en les empreses mes petites 
(1-10 treballadors), mentre que en les molt grans (mes de 500 
treballadors) arriba a un 78%. 
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A un altre nivell, no de tractament, sino de mer "control", l'estudi de 
la Universitat de Sevilla, diu que un 53,3% de les empreses enquestades 
afirma teñir un control deis abocaments i emissions atmosferiques, 
enfront d'un 46,7% que diu que no. Cal suposar que aquest darrer grup 
(la práctica meitat de les empreses) simplement no té ni idea de qué 
aboca o emet. Aquesta resposta podría qualificar-se millor si 
coneguéssim qué entenen per control, a la práctica, les empreses que 
diuen que sí. 

Significativament, en aquest mateix estudi, quan es fa la pregunta de si 
1'empresa compta ambprocedimentsper al cas d'incidents en el control 
de la contaminado, només el 21,8% indica que sí, un 46,7% diu que 
no, i, curiosament, un 29,5% afirma que "no els necessita". Aqüestes 
respostes qüestionen qué s'entén per control de la contaminado. 

4.2.4. Contaminado a Taire 

Segons l'enquesta de les Cambres, un 10% de les empreses espanyoles 
afirma que té algún sistema de tractament de gasos. És a dir, un 
percentatge encara mes petit que el de les empreses que tenien sistemes 
per a tractar les aigües que entraven o sortien de 1'empresa. 

Com en altres situacions, aquest percentatge baixa fins a un 8% en les 
empreses mes petites (1-10 treballadors), i puja fins al 50% en les mes 
grans empreses (mes de 500 empleáis). Aquí les diferencies segons la 
grandária d'empresa son enormes. 

Peí que fa a les tecnologies emprades per a tractar aquests efluents 
gasosos, destaca lleugerament -segons l'estudi citat de les Cambres- la 
via seca (56%) sobre la húmida (44%). 

Sobre les mesures de "control" de les emissions a Taire, recordem el 
que ja hem dit de l'estudi de Sevilla sobre "control d'emissions 
atmosferiques i abocaments". 

4.2.5. Contaminado ais sois 

Significativament, cap de les quatre recerques que estem comentant 
inclouen cap pregunta sobre contaminado ais sóls. Aquest fet ja 
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expressa l'escassa sensibilitat existent en el nostre país respecte a aquest 
tema i probablement, si s'hagués inclós alguna pregunta sobre aixó, 
hauríem comprovat la práctica inexistencia d'empreses preocupades per 
aquesta qüestió. 

4.2.6. Canvis tecnologies o de procés de producció 

Si hem de fer cas del que diuen les grans empreses espanyoles a 
Deloitte & Touche, un 53% deis enquestats han efectuatja canvis en 
els processos de producció per tal d'adaptar-se a la legislado en vigor 
o prevista a curt termini. La resta (47%) de les empreses diu que no. 

No sembla, pero, que aquests suposats processos a les mes grans 
empreses s'hagin estés a totes les empreses espanyoles. Posem com a 
exemple la dada que ens forneix l'estudi del Consell de Cambres: 
només un 4%, aproximadament, de les empreses que responen al 
qüestionari coneix les millors tecnologies disponibles ("best available 
technologies") en cada cas, aplicades a 1'impacte ambiental. Les 
empreses mes grans (mes de 500 treballadors) manifesten un grau de 
coneixement set cops mes gran que el de les empreses mes petites (1-10 
empleats). 

Un altra dada d'interés ens la forneix l'estudi deis professors Carrasco 
i Larrañaga. Quan pregunten a les empreses que han pres alguna 
iniciativa, quines son les accions concretes que han realitzat per a 
millorar la situado ambiental, només un 25,7% assenyala que ha 
procedit a un canvi cap a tecnologies mes netes. Per contra, gairebé la 
meitat havia pres mesures de reducció del consum energéüc (47,6%) o 
de reducció de les emissions contaminants (43,8%). Fins i tot les 
mesures de control intern (39%) son preferides al canvi tecnológic. Un 
23,8% afirma que ha realitzat accions en el terreny de la formado. 

4.2.7. Gestió deis residus 

La gestió deis residus, a un nivell o altre, també sembla aparéixer en 
els primers estadis de l'actuació ambiental de l'empresa. Hom suposa 
que una de les raons que ho expliquen és la major dificultat per a 
ocultar l'evidéncia en aquest que amb altres problemes ambientáis. 
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Així, per exemple, un 55 % de les empreses de Catalunya enquestades 
per la Generalitat declara que selecciona els residus industriáis que 
produeix. Un significatiu 45% diu que no els selecciona. 

L'estudi del Consell de Cambres també demana a les empreses com 
gestionen els seus residus industriáis. Un percentatge petit, un 13,3%, 
afirma que hi ha un procés o altre de tractament deis residus a la 
propia empresa. En aquest cas, ni tan sois en les empreses mes grans 
hi ha gaires procediments de tractament de residus en la mateixa 
empresa: un 30% en les empreses de mes de 500 treballadors. 

La major part de les empreses espanyoles, dones, segons aquesta 
recerca, lliura els seus residus industriáis a una empresa externa 
especialitzada: aquesta és la situació del 40,4% de les empreses que 
responen a l'enquesta. Valors extrems segons grandária d'empresa: 
31% i 62%. 

A un altre nivell, un 22,7% d'empreses respon en l'estudi citat que és 
necessária una planta de residus industriáis. Aquesta és una dada a 
reteñir per les Administracions peí que fa al déficit d'infraestructures. 
Aquesta xifra augmenta espectacularment quan considerem només les 
empreses mes grans. 

Afegim, d'altra banda, que segons la mateixa font, només un 20,3% de 
les empreses espanyoles que responen al qüestionari declara conéixer la 
legislado existent sobre residus industriáis. 

Totes aqüestes dades son tant o mes significatives si afegim que, no sois 
els residus industriáis, sino ádhuc els que son consideráis residus sólids 
urbans, han de ser assumits, en bona mesura, per la majoria d'empreses 
espanyoles. En efecte, segons aquesta recerca de les Cambres, només 
en un 38,7% deis casos analitzats els residus assimilables a urbans eren 
retirats pels servéis municipals. Aquesta xifra augmenta molt en les 
empreses mes petites (fins al 60%), ates que aqüestes empreses solen 
estar emplacades en nuclis urbans en major mesura que les empreses 
grans. 

Fixem-nos ara en els aspectes del control deis residus de qué parlen els 
professors Carrasco i Larrañaga en el seu estudi, comencant pels que 
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son tdxics i pelillosos. Segons aquesta enquesta, un 38% de les 
empreses d'Andalusia estudiades declaren no produir residus tóxics o 
pelillosos. Els autors de la recerca afirmen que "hem de fer una 
valorado crítica d'aquestes empreses, entre les quals hem trobat 
empreses petroquímiques, manufactureres i de transpon. Difícilment 
podem imaginar que aqüestes empreses no tinguin processos o 
productes inclosos en 1'extensa relació del Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Residus Tóxics i Pelillosos". 

Al marge d'aquestes consideracions, un altre 25% de les empreses 
d'Andalusia declara no controlar aquest tipus de residus, fet amb el 
qual, segons els autors, están "forcant la legalitat". Sois un 35,2% diu 
que sí controla els residus tóxics i pelillosos. 

Peí que fa a la resta de residus (no tóxics), aquest estudi andalús 
informa que un 63,8% de les empreses que responen a 1'enquesta 
afirma que no teñen establert cap tipus de control. La dada és 
reveladora per ella mateixa. 

Sempre dins d'aquesta última recerca, hi ha una darrera dada 
interessant, que connecta el món deis residus amb el de les primeres 
matéries: la recollida de residus per a ser reciclats. Només un 24,8% 
de les empreses andaluses consultades responen afirmativament, i un 
75,2% negativament. Encara és un percentatge elevat, si considerem tot 
el que hem dit fins aquí. 

4.2.8. Els envasos i els embalatges 

Segons 1'estudi del Consell de Cambres només un 10%, 
aproximadament, de les empreses espanyoles que responen al 
qüestionari es declaren estar preparades per a utilitzar o reciclar els 
seus envasos o embalatges. Com és natural, la diferencia entre 
empreses molt grans i molt petites és, en aquest cas, gairebé d'u a dos. 

D'altra banda, segons la mateixa font, un 14% de les empreses 
manifesten que els seus envasos son reutilitzables, i el 25% que son 
reciclables. En tots dos casos, se sobreentén (quan creuem aqüestes 
respostes amb 1'anterior) que una part d'aquesta reutilització i, sobretot, 
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d'aquest reciclatge pensen que es realitzará per part d'empreses 
externes, i no per la mateixa empresa. 

En resum, dones, existeix poca introdúcelo empresarial en la 
reutilització o reciclatge per part de 1'empresa. Les declaracions sobre 
les possibilitats que un altre (extern) ho faci haurien de ser contrastades 
en la realitat. 

4.2.9. El producte i el seu disseny: etiqueta ecológica i esperit 
d'anticipació 

A partir de les quatre recerques que comentem no tenim cap indicado 
sobre la major o menor considerado ambientáis a l'hora de dissenyar 
el producte. El fet de no incloure cap considerado d'aquest tipus en el 
plantejament d'aquests estudis és ja, de per si, significatiu. 

Només tenim indicacions indirectes, com és ara la valorado 
d'instruments com son Vetiqueta ecológica, que d'alguna manera está 
adrecada a premiar els esforcos empresarials en recerca i 
desenvolupament de producte. 

Un 50% de les empreses de Catalunya enquestades per la Generalitat 
troben útil o necessária l'etiqueta ecológica. Hi ha, pero, un important 
percentatge d'empreses que es malfia de la seriositat i eficacia en la 
seva aplicado. Així, un 12% afirma que pot ser possible si és 
controlada i seriosa. Un 9% pensa que son enganyoses, un altre 9% 
diu que és una estrategia de venda, i un 7,4% manifesta que la creu 
inútil o innecessária. 

L'enquesta de les Cambres de Comeré revela que tan sois entorn a un 
10% de les empreses que responen al qüestionari coneixen qué és 
l'etiqueta ecológica. Hi ha tres vegades mes d'empreses molt grans 
(mes de 500) que molt petites (1-10) que coneguin l'etiqueta ecológica. 

Malgrat aquesta darrera dada, un 16% de les empreses que responen a 
l'enquesta de les Cambres manifiesten el seu interés per a fabricar amb 
normatives mes estrictes que les establertes per la legislado existent. 
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En aquest aspecte d'avancar-se a la Uei, l'estudi de la Universitat de 
Granada, ofereix aqüestes respostes sobre el posicionament estratégic 
de les empreses donada Tactual normativa ambiental: 

És difícil complir l 'actual normativa 5,7% 
Cal complir mes o menys la normativa existent 20,0% 
S'hade complir la normativa existent 44,8% 
L'empresa s'ha d'anticipar a normes mes 
exigents que Vactual normativa 12,4% 
L'empresa ha de teñir un compromís amb 
el medi ambient major que el legal 14,3% 

Si hem de fer cas d'aquestes afirmacions de voluntat, un 26,7% de les 
empreses d'Andalusia que responen estaña per la labor d'anticipar-se 
o d'anar mes enllá que la llei. No hem d'oblidar, pero, aquest 25,7% 
que manifesta la seva gran diñcultat per complir el queja está en vigor. 

Aquest tipus de declaracions d'intencions, que també son presents en 
l'estudi de Deloitte & Touche, caldria que fossin validades per 
preguntes sobre actuacions concretes. 

Sempre en el terreny de les declaracions d'intencions, l'enquesta 
cameral informa que un 19% de les empreses que responen es mostren 
predisposades a participar en projectes de recerca i desenvolupament 
sobre millores ambientáis amb empreses europees, comptant amb ajuts 
comunitaris. Un 16,5% es mostra disposat a col. laborar amb algún 
equip universitari. 

4.2.10. La distríbució de la inversió ambiental 

Una dada interessant la forneix l'estudi de les Cambres de Comerc, 
relacionat amb la distríbució de les inversions ambientáis realitzades 
efectivament per les empreses espanyoles. 

Percentualment, aquesta és la distríbució de la inversió segons els 
diferents problemes o aspectes ambientáis a resoldre: 
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% de la inversió 

Equips de depurado d'aigües 27% 
Tecnologies mes netes 23% 
Equips de depurado de gasos 20% 
Mesures internes, sense variado de 
la tecnología en ús 12% 
Tractament de residus 10% 
Recerca i desenvolupament en 
protecció del medi ambient 8% 

Total 100% 

Cal destacar aquest 12% dedicat a canvis interns (potser organitzatius) 
sense que aixó signifiqui canvis tecnologies. 

4.3. L'organització 

Parlem ara de com s'organitza, dins l'empresa, l'aplicació i control 
d'una política i una gestió ambientalment positives. 

4.3.1. Hi ha responsable de medi ambient? 

El primer aspecte d'mformació que obtenim a partir d'aquestes quatre 
recerques és el de la persona o persones que es responsabilitzen de la 
gestió ambiental dins l'empresa. 

La primera qüestió és si está formalment assignada aquesta 
responsabilitat o no ho está. L'estudi de Marketing Systems mostra que 
el 20% de les empreses de Catalunya que responen l'enquesta declara 
que no té responsable deis temes ambientáis. 

Els professors sevillans ens informen que el 35,2% de les empreses que 
els han respost diu que té un responsable de medi ambient, i un 64,8% 
diu que no. Hi ha, per tant, una diferencia notable entre ambdues 
zones. 

55 



Segons l'enquesta cameral, sois un 13,5% de les empreses espanyoles 
tenia algún técnic de medí ambient, el que sembla ser equivalent a 
expert o especialista en aquests temes. El que no especifica aquesta 
recerca és com está assumida (coneixements técnics a banda) la 
responsabilitat d'aquestes qüestions dins l'empresa, des d'un punt de 
vista de gestió. 

4.3.2. Qui és? 

Segons l'estudi de la Generalitat, el Gerent o Director General realitzen 
les funcions de responsable ambiental en el 42,5% de les empreses 
catalanes que responen a l'enquesta. En la resta d'empreses (60%) 
aquesta responsabilitat és assignada a directius de segon nivell, 
majoritáriament técnics. Aquest és el detall de les respostes: 

Gerent/Director General 42,5% 
Director Técnic 13,0% 
Director de Prodúcelo 11,0% 
Cap d'Administrado 5,0% 
Director de Seguretat i Higiene 3,5% 
Director Comercial 2,5% 
Director de Fábrica 2,5% 
A nivell col. legiat 2,5% 

Ningú 20,0% 

Total 100,0% 

Com podem observar, entorn d'un 25% de les empreses encarrega 
aquesta responsabilitat ais directius de Varea de prodúcelo o técnica: 
Director Técnic, Director de Producció o Director de Fábrica. Si no ho 
fa el primer directiu (Gerent o Director General) son ells els que se 
n'ocupen, entre les moltes altres responsabilitats que teñen assignades. 

L'estudi de Deloitte & Touche entre grans empreses espanyoles, 
assenyala, en la mateixa direcció, que els responsables de la gestió 
ambiental son o el departament de producció (37% de les empreses), 
el departament técnic (34%) o el d'enginyeria i control de qualitat (un 
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11%). En un 13% deis casos, se n'ocupa el departament de recursos 
humans de 1' empresa. 

Finalment, l'enquesta deis professors Carrasco i Larrañaga indica que, 
dins el grup de les empreses que tenien un responsable de medi 
ambient, en un 60% deis casos aquesta responsabilitat l'exercia un 
director de departament, mentre que en la resta de casos (40%) es 
tractava de directius o técnics de nivell inferior. 

4.3.3. La presencia en el Consell d'Administració 

Un darrer aspecte d1 interés és analitzar fins a quin punt les 
responsabilitats ambientáis arriben o no al capdamunt de 1" empresa i a 
la seva estructura de propietat: el Consell d'Administració. Aquest és 
un element important per a avaluar la importancia real que es confereix 
ais problemes ambientáis, i per a comprovar el grau de compromís de 
la companyia amb una gestió mes favorable al medi ambient. 

Només l'enquesta de Deloitte & Touche a les grans empreses ens 
forneix informació sobre aixó. Segons aquest estudi, la gran majoria 
deis enquestats a Espanya no consideren encara que els problemes 
ambientáis requereixin un responsable específic en el Consell 
d'Administració. Així, el 71% de les empreses que responen no tenien 
un responsable en el Consell. En les grans empreses espanyoles que sí 
el teñen (un 29%), aquest responsable ocupa carrees executius alts: es 
tracta, gairebé sempre, del director general o del consellerdelegat. No 
existeix, aixó no obstant, un responsable específicament dedicat a 
aquest tema. 

Aquests percentatges contrasten amb els que ofereix el mateix estudi per 
a al tres paísos de la Unió Europea. Així, a Holanda el 100% de les 
empreses enquestades tenia un responsable de medi ambient en el 
Consell d'Administració. Aquest era el cas del 80% de les empreses 
daneses, del 75% de les alemanyes, del 66% de les irlandeses i del 
46% de les britaniques. 

Amb tota certesa, les legislacions nacionals han d'influir en aquest 
desigual comportament. 
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4.4. Els sistemes d'informació i control 

En darrer terme, comentarem alguns aspectes deis canvis interns operats 
en els sistemes d'informació i control de les empreses, per a fer 
possible una bona gestió ambiental. 

4.4.1. Els sistemes de comptabilitat i els comptes anuals 

Un primer aspecte es refereix a la incorporado deis calculs de cost i 
benefici referits a aspectes ambientáis en els sistemes de comptabilitat 
de 1'empresa. 

Així enunciat, tan sois un 11% de les empreses de Catalunya 
enquestades per la Generalitat responia que sí que incorporaven 
aqüestes consideracions de cost/benefici ambientáis', resposta que 
quadra amb la descripció que hem fet fins aquí. 

Per la seva banda, els professors Carrasco i Larrañaga informen que un 
21,9% de les empreses que responen a la seva enquesta diuen que fan 
alguna referencia a la qüestió ambiental en els seus informes anuals. 
No sabem si és una informació purament "literaria" o xifrada. 

Totes dues dades semblen forca elevades i seria ben interessant analitzar 
en concret en qué consisteixen aqüestes iniciatives. 

4.4.2. Auditories i estudis d'impacte 

Gairebé un 60% de les empreses de Catalunya enquestades per 
Marketing Systems éspartidari de les auditories ambientáis o pensa que 
aqüestes son útils. Un 11 % les considera com una mesura de control, 
i un 10% les troba positives, pero només de caire informatiu. Seria 
interessant conéixer quantes d'elles ja han fet la seva auditoria. 

Obertament en contra s'hi manifestó un 9% d'aqüestes empreses de 
Catalunya, que afirma que no n'és partidari o que les considera inútils. 
Un altre 6% pensa que sois son útils si s'actua després, i un 5,4% 
opina que abans de les auditories cal dur a terme una tasca de 
conscienciació, disseny de legislació i d'informació. Un 2% diu que és 
massa costos, i un 1,5% manifesta que s'haurien de fer auditories 
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només a qui contamina. Com es pot veure moltes de les empreses que 
donen respostes reticents temen una auditoria obligatoria, com passa en 
el terreny financer, i s'hi posen en guardia. 

La pregunta de l'enquesta cameral és, en aquest punt, mes directa que 
la de la Generalitat. Pregunta: está disposat a realitzar una auditoria 
ambiental a la seva empresa? Potser per aixó les respostes son menys 
entusiastes: només un 21,4% de les empreses espanyoles que responen 
diu que sí. Aparentment, s'obté un percentatge similar de respostes 
quan es pregunta sobre la disponibilitat de fer publiques aqüestes 
auditories. 

La recerca de la Universitat de Sevilla no parla d1 auditories sino 
á'estudis d'impacte ambiental que, podríem suposar, és un pas inferior 
(en el nivell d'exigencia) respecte a les auditories. Només un 21% de 
les empreses d'Andalusia enquestades diu que hanfet alguna avaluado 
d'impacte ambiental. Els professors de Sevilla anoten que "no han 
realitzat cap estudi d1 impacte ambiental el 80% de les empreses 
manufactureres enquestades, el 60% de les extractives, el 50% de les 
constructores, el 40% de les petroquímiques i el 30% de les 
energétiques". 

4.4.3. Sistemes d'informació externa 

Fins aquí hem parlat, sobretot, d'informació interna. Pero hi ha, també, 
la informado externa que la companyia decideix divulgar. 

La recerca andalusa aporta dades sobre aixó. En primer lloc, sobre les 
raons que duen les empreses a donar informació ambiental a 1'exterior. 
La majoria ho fan per raons d'imatge pública (el 51,4%), i un grup 
mes reduit (28,6%) per obtenir beneficis a llarg termini. Finalment, un 
5,7% opina que és impossible informar. 

Quan la pregunta s'orienta, en segon lloc, a determinar a quins 
coLlectius creu 1'empresa que pot concernir la informació ambiental de 
la seva companyia, la gran majoria assenyala les Administracions 
Publiques. Un 60% assenyala les Administracions Autonómiques, un 
55, 2% els Ajuntaments, i un 44,8% 1'Administrado de l'Estat. 
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Significativament, els diferents grups de pressió son consideráis en 
molta menor mesura com a destinataris d'aquesta informado: un 18,1 % 
assenyala les Associacions de Veíns, un 16,2% els Accionistes, un 
13,3% els Consumidors, un 11,4% els Sindicáis i un 9,5% les 
Organitzacions "Conservacionistes" (entenem que volen dir 
"ecologistes"). 

Com en tants altres aspectes, la informació exterior es percep com un 
assumpte mes de la relació empresa-Administració Pública. 

4.4.4. Informació per a l'adquisició d'empreses 

Un darrer aspecte d1 interés és el de 1'impacte de les consideracions 
ambientáis en l'activitat de compra i venda d'empreses. La consultora 
Deloitte & Touche demana a les empreses si teñen en compte l'actuado 
ambiental de les futures empreses associades o de les empreses a 
comprar. Només el 34% de les empreses espanyoles diu que sí. Els 
percentatges de la resta de la Unió son gairebé tots forca superiors: 
Bélgica 80%, Irlanda 66%, Dinamarca 50%, Holanda 50% i Alemanya 
44%. 

És evident que aquest factor pot alterar els conceptes tradicionals amb 
qué opera aquest sector de negocis. Mes d'una empresa espanyola pot 
perdre una oportunitat de vendré's bé, per mor de la seva remora 
ambiental. 
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m. HIPÓTESIS DE TREBALL 

Arribem, dones, al cor d'aquest treball: el plantejament de les hipótesis 
de partida, que pretenem contrastar amb la realitat a través d'aquesta 
recerca, per comprovar si son veritables, falses o, simplement, 
inexactes o incompletes. 

En primer lloc, presentarem les quatre grans orees de problemes que 
pretenem analitzar. En cada cas, especifiquem quin és el concepte 
essencial, quines son les preguntes-clau que expliquen aquest concepte, 
qué volem esbrinar en aquesta área, i quines conseqüéncies o resultáis 
práctics esperem treure de la vida práctica de les empreses i institucions 
catalanes. 

En segon lloc, presentem, área per área, les hipótesis de treball. Primer 
definim la hipótesi de forma sintética i telegráfica i a continuació afegim 
una breu explicado que justifiqui la seva formulació, o que ajudi a 
comprendre'n el contingut. 

QUATRE ÁREES DE PROBLEMES 

Hem definit les quatre árees de problemes a partir deis següents 
conceptes essencials: 

1. Qué passa? 
2. Per qué canviar? 
3. Qué i com canviar? 
4. Quines politiques publiques? 

Vegem aqüestes árees, una per una. 
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1. Qué passa? 

En aquesta área pretenem teñir una primera idea sobre la visió global 
deis empresaris de Catalunya sobre els problemes ambientáis. Les 
preguntes clau son, en aquest cas, les següents: Hi ha un problema 
ambiental? En qué consisteix? És greu? Qui en té la culpa? 

Volem esbrinar aquí, en primer lloc, el grau de coneixement del 
problema ambiental que teñen els empresaris: fins a quin punt els hi ha 
arribat la informado sobre aquest tema. 

En segon lloc, volem saber quina és la percepció que teñen del 
problema. Per aixó els demanem que ens descriguin en qué consisteix, 
on es produeix, i per qué. Desitgem saber la "composició mental" que 
se'n fan. 

Finalment, pretenem obtenir indicacions sobre alguns aspectes de la 
valorado que els empresaris fan deis problemes ambientáis. D'ací ve 
que els demanem la seva opinió sobre la gravetat del problema, sobre 
qui n'és el responsable, sobre 1'impacte en 1'empresa i en l'economia, 
i sobre el grau d1 urgencia de les accions de resposta. 

El resultat práctic que podrem treure d'aquesta part de la indagado será 
el coneixement del punt de partida, peí que fa a informado i 
sensibilizado ambiental, deis empresaris de Catalunya. Aixó és molt 
important: pot donar indicacions molt útils per ais que dissenyen els 
programes d'informado i d'educado ambiental, tant des de les 
Administracions Publiques, com des de les empreses privades. També 
ens ofereix un punt de referencia imprescindible per ais que dissenyen 
polítiques que permetin un major respecte ambiental per part de les 
empreses: sovint hom corre el risc de donar per sabudes i "enteses" 
coses que no ho son gaire, o gens. 

2. Per qué canviar? 

En aquesta segona área pretenem obtenir evidencia sobre les veritables 
raons que mouen o poden moure avui les empreses de Catalunya, a 
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emprendre un can vi en la seva gestió, en una línia mes favorable al 
medi ambient. 

Per aixó, les preguntes-clau en aquest cas son les següents: Avui hi ha 
raons perqué les empreses facin una gestió mes favorable al medi 
ambient? Quines son aqüestes raons? Afecten aqüestes raons la seva 
empresa? Per qué? 

En aquest bloc pretenem detectar, en primer Uoc, les motivacions 
empresarials per a un can vi de gestió. En segon lloc, volem poder 
prioritzar-les, en funció de la importancia relativa que els empresaris 
donin a cadascuna d'elles. Finalment, volem explorar els raonaments 
deis empresaris, que expliquen cada causa addu'fda. 

Les conseqüéncies practiques poden ser importants. En efecte, sabent 
el que veritablement fa moure les empreses, sabrem com dissenyar 
polítiques de promoció i sensibilització ambiental de cara ais 
empresaris, que siguin eficaces. 

3. Qué i com canviar? 

La tercera área de qüestions que volem estudiar té a veure amb els 
canvis de gestió ja realitzats, o a punt de ser efectuáis en la mateixa 
empresa. 

Les preguntes-clau aquí, son d'aquesta mena: Ha fet algún canvi en la 
gestió de la seva empresa per raons mediambientals? Per qué? Amb 
quin resultat? En té algún de programat i pressupostat per ais propers 
dos anys? 

En aquest apartat volem conéixer la conducta concreta de gestió de cada 
empresa. Pretenem, també, analitzar-ne les causes i els resultáis (tant 
positius com negatius). Intentem, finalment, conéixer ehplansdeJUtur 
mes immediat, que tinguin ja un lloc en els pressupostos de la 
companyia. 

Com a resultat práctic, esperem saber amb tot aixó una mica mes sobre 
on és Catalunya en el procés concret de canvi empresarial: quines fases 

63 



del cicle de vida de producte ja han estat objecte de canvi i quines no, 
quines árees funcionáis de l'empresa s'han vist modificades i quines no. 
Obtindrem, així, indicacions útils per al disseny i posada en práctica de 
polítiques de minimització i d'educado. També les empreses podran 
aprendre de l'exemple d'aquelles que ja han comencat amb éxit el 
procés de canvi. 

4. Quines polítiques publiques? 

La darrera área és dedicada a recollir les opinions i raonaments de les 
empreses de Catalunya sobre les polítiques publiques en materia 
ambiental que s'estan aplicant en la Unió Europea, Espanya, Catalunya 
i ais Ajuntaments en materia ambiental. 

Les preguntes-clau aquí son: Qué fan les Administracions Publiques per 
evitar el malmetement del medi ambient? Com avalúa aqüestes 
polítiques? Qué creu vosté que s'hauria de fer? 

Volem indagar sobre tres tipus de qüestions. La primera, detectar el 
grau de coneixement que les empreses teñen de les polítiques publiques 
dutes a terme per les diverses Administracions. La segona, conéixer la 
valorado (positiva o negativa) que en fan, especificant a quin tipus 
d' Administrado es refereixen. Finalment, conéixer les propostes que els 
mateixos empresaris fan sobre les polítiques ambientáis que s'haurien 
d'establir, segons la seva opinió. 

Els resultáis práctics que desitjaríem aconseguir aquí son unes 
indicacions útils per al disseny d'unes polítiques publiques que permetin 
una efectiva cooperado amb els empresaris de Catalunya. 
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HIPÓTESIS DE TREBALL 

1. El problema ambiental vist pels empresaris: qué passa? 

1. La majoria deis empresaris de Catalunya pensen que existeix un 
problema ambiental en el món produít per l'acció humana. 

La majoria d'enquestes efectuades fins ara, assenyalen, en efecte, que 
la majoria deis empresaris son conscients que els problemes ambientáis 
existeixen realment, i que no son invents demagogics deis moviments 
ecologistes. 

2. El nivell d'informado deis empresaris sobre els problemes del 
medi ambient és escás i basat quasi exclusivament en els mitjans de 
comunicado de masses, especialment la televisió. 

El baix nivell d'instrucció deis empresaris de Catalunya i 1' escás nivell 
d'informado i formació ambiental en la nostra societat expliquen aquest 
feble coneixement. La cultura científica és, encara, poc difosa en el 
nostre país; menys del que el nivell de desenvolupament económic faria 
pensar. La divulgació científica a nivell massiu és, també, incipient a 
Catalunya, fet que contrasta amb el que passa en els paísos del nord 
d'Europa o ais Estats Units. També aquí la televisió té un impacte 
relativament major que en els paísos mes desenvolupats del món. 

3. Els empresaris solen teñir una idea confusa i vaga del problema 
ambiental. Els és difícil descriure amb detall en que consisteixen 
els processos de malmetement ambiental. Teñen un coneixement 
mes detallat defactors que son secundaris que no pas deis que son 
essencials. 

Aquest fet és lógic si tenim en compte la complexitat deis fenómens de 
canvi en el medi ambient i la dificultat (quan no impossibilitat) 
d'experimentar directament aquests fenómens: no és possible 
"experimentar" l'escalfament global de la térra, per exemple. Aquest 
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fet explica que els empresans (i no solament ells: tots els humans "no 
experts") tendeixin a considerar lógics aspectes locáis que els son 
propers o poden experimentar i comprovar. Aquests aspectes, pero, son 
molt sovint poc importants en el conjunt deis problemes ambientáis8 

4. Hi ha una tendencia a percebre els problemes ambientáis mes 
importants com a problemes d'ámbit essencialment planetari i que 
son provocáis molt lluny a"aquí. Com mes proper és l'ámbit 
geográfic menys important els sembla el problema ambiental. En 
la mateixa línia, els empresans no perceben, en general, que hi 
hagi problemes ambientáis seriosos en la seva localitat i, menys 
encara, en Vempresa. 

És interessant de comprovar en les enquestes realitzades tant a 
empresans com al conjunt de ciutadans espanyols, aquesta tendencia a 
considerar el problema ambiental básicament com a planetari i llunyá. 
Aixó revela la molt escassa consciéncia que cada ciutadá i cada empresa 
contribueixen al malmetement ambiental. El problema és llunyá i creat 
per "altres". 

5. Els empresans teñen tendencia a assenyalar com a mes greus no 
els que ho son en la realitat, sino aquells que els son mes propers 
o que han estat mes tractats pels mitjans de comunicado de 
masses. 

Com déiem abans, la possibilitat de teñir una experiencia directa 
influeix en la valorado de la gravetat. També influeixen, i molt, els 
mitjans de comunicació de masses, que son sovint els únics que 
transmeten la informado a empresans i ciutadans. Ni una cosa ni l'altra 
garanteix que aquesta valoració s'ajusti a la realitat. 

Per a una comprensió major deis problemes de la percepció deis fenómens 
ambientáis, veure LUDEVID, Manuel El canvi global en el medí ambient Op.cit. 
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6. La tendencia dominant és pensar que la responsabilitat del 
malmetement ambiental és "deis altres" (consumidors, empreses, 
institucions), i, molt particularment, de VAdministrado Pública, 
que no controla prou les conductes incorrectes. 

Crida l'atenció la tendencia deis espanyols, no sois els empresaris, a no 
sentir-se responsables. El gran responsable és -segons ells-
l'Administració Pública. Mes encara: molts creuen que essent ella a qui 
correspon en major mesura resoldre el problema, son els ciutadans 
aquells que el resolen. És veritablement xocant aquesta visió del 
comportament ciutadá. Vegem aqüestes dades de l'estudi del professor 
Diaz Nicolás9: 

Opinions deis espanyols sobre qui hauria de resoldre els problemes 
ambientáis del món i qui es preocupa mes de resoldre 'ls a la práctica 

Hauria de resoldre Es preocupa mes de 
resoldre a la practica 

Els ciutadans 
Empreses o industries 
Governs 
Organitzacions internacionals 
Altres 
Ningú 
Tots 
NS/NC 

12% 
5% 

42% 
14% 

1% 
— 

22% 
4% 

29% 
4% 

13% 
28% 

3% 
15% 
3% 

10% 

7. La majoria deis empresaris tendeixen a percebre la urgencia de 
la resolució deis problemes ambientáis enfundó de la proximitat 
geográfica de la qüestió de qué es tracti. Així, en general, a nivell 
global pensen que és urgent que es resolguin els problemes 
ambientáis. En la mesura que l'ámbit geográfic s'acosta a la 

9 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA REALIDAD SOCIAL (CIRES). 
Ecología y medio ambiente. Dins el Boletín CIRES. Madrid, Octubre 1992, p.29. 
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localitat i a la propia empresa, la percepció de la urgencia es fa 
menor. 

Repetim el queja hem dit ja sobre la gravetat: la valoració es desvirtúa 
per la tendencia a eludir tota responsabilitat individual, local i 
empresarial. Els problemes greus, urgents i importants son lluny i els 
creen els altres. 

8. Els empresans tendeixen a pensar que la sobrepoblació del món 
i la pobresa d'una part molt important del planeta son les 
principáis causes del malmetement ambiental. I, en la mateixa 
línia, que els paísos rics contribueixen menys que els pobres al 
malmetement ambiental. Que deturant la poblado, i "enriquint els 
pobres" el problema tendiria a resoldre 's. 

En la mateixa línia, els empresaris comparteixen aquest esquema 
simplista de diagnóstic i solució, tipie deis paísos desenvolupats. Es un 
esquema que eximeix de responsabilitat els paísos rics, com el nostre, 
i que no qüestiona el nostre sistema i models. La realitat és una mica 
diferent: son els models de consum i de producció els que, multiplicats 
peí factor poblacional, creen el problema. 

9. Dins els paísos desenvolupats, el problema ambiental el veuen 
relacionat, sobretot, amb alguns processos de producció bruts i 
obsolets, minoritaris, que no afecten la majoria de les empreses. 
Els empresaris no creuen, dones, que calgui canviar els models de 
producció dominants: es tracta tan sois que una acció 
governamental adequada resolgui conductes puntuáis 
problemátiques. 

El malmetement ambiental és un problema acotat a uns quants processos 
productius d'unes poques empreses, segons la visió dominant deis 
empresaris. No és un problema de "model" productiu, sino de la seva 
aplicado concreta a alguns casos. La immensa majoria d'empreses no 
contribueixen a la contaminado i al malbaratament de recursos no 
renovables. 
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10. Els empresans no veuen Vactual model de consum de les 
societats mes desenvolupades com a major responsable deis 
problemes ambientáis. Tampoc no tendeixen a qualificar 
d'importants els sistemes d'envasament, embalatge i distribució de 
productes. Si han de triar, prefereixen fomentar consumir millor 
que encoratjar a consumir menys. 

Posats a triar entre procés productiu i tipus de consum, els empresaris 
assenyalen el primer com a responsable deis problemes ambientáis. El 
consum segueix essent vist com a font de riquesa i aquesta, al seu 
entorn, com a font de benestar, incloent en aquest darrer concepte el 
respecte al medi ambient. La majoria deis empresaris no creu que 
consumir menys resolgues el problema. Al contrari: arruinaría les 
empreses i els paísos. Com a máxim, accepten que es podría consumir 
millor: fer un ús mes racional deis productes i servéis a l'abast, amb 
menys impacte ambiental. 

11. Les empreses no creuen que el problema ambiental fonamental 
resideixi en el tipus de producte i de servei ofertper les empreses. 
No perceben, dones, que el disseny deis productes i servéis sigui 
un factor clau per a evitar el malmetement ambiental. 

En un país com el nostre en el qual el disseny de producte propi és 
encara un factor tan escás, no ens ha de sorprendre que els atribuís 
ambientáis no figurín entre els criteris de treball dominants de les 
poques empreses que compten amb producte original i propi. 

12. Els empresaris pensen que els problemes ambientáis d'origen 
huma no teñen a veure amb el sistema de mercat, tal com está avui 
organitzat al món. No perceben, així, que calgui canviar els 
sistemes de funcionament del sistema economic (propietat, 
producció, distribució) en el món per a resoldre aquests problemes. 

La cultura empresarial dominant identifica la bona gestió amb l'obtenció 
del maxim excedent sense considerar els costos socials que aquesta 
gestió pot produir. Dins aquest context, el sistema de mercat es 
considera el mes eficac deis que existeixen. No es concep que el mateix 
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sistema de mercat pugui haver "funcionat malament" a l'hora de 
detectar el problema ambiental. 

13. Domina la percepció que la innovado tecnológica tendirá a 
resoldre la major pan deis problemes ambientáis. Hom tendeix a 
veure la tecnología mes com a solució que com a causa deis 
problemes ambientáis. 

Un segon tret de la cultura empresarial tradicional és la creenga acrítica 
que la tecnología és capac. de resoldre la gran majoria deis nostres 
problemes de procés o de producte. En aquesta óptica, és molt difícil 
veure la tecnología com a causa, i no com a solució, de molts 
problemes ambientáis. 

14. La gran majoria d'empresaris opina que els problemes 
mediambientals no amenacen seriosament el creixement económic 
a nivell mundial, i que aquest continuará deforma ininterrompuda, 
encara que la seva distribució per paisos pot ser diferent. 

Un tercer tret característic de la cultura empresarial tradicional és la 
creenca en el coneixement económic ininterromput. La conquesta 
continua de nous mercats, garanteix -dins d'aquest esquema- el 
funcionament de l'empresa i del sistema económic. L'amenaca, no 
confirmada després, d'exhauriment d'algunes primeres matéries 
anunciada els anys setanta, ha reforcat aquesta confianca en el 
creixement. El fet que Catalunya sigui un país no productor de primeres 
matéries, reforja encara mes aquesta tendencia. Tot el que els 
empresaris son capacos de preveure és l'accentuació d'un procés ja 
actual: el ritme de creixement tendeix a ser molt diferent per paisos, i 
els grans ritmes de creixement son avui a l'Ásia. 

15. Les empreses tendeixen a pensar que hi haurá un notable 
impacte deis problemes ambientáis en la societat en conjunt. Els 
costa, pero, determinar quins serán en concret aquests impactes i 
el grau de gravetat i amplitud de cadascun. 
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Les empreses han pensat poc en els impactes deis problemes ambientáis 
en la societat. Aixó pot ser degut al carácter marginal, fins ara, deis 
moviments ecologistes a Espanya, i a la práctica inexistencia d'una 
traducció de la sensibilització ambiental en nous hábits de consum 
massiu. Els empresaris mes inquiets preveuen aquests impactes a partir 
de 1'observado del que passa en altres pai'sos com els Estats Units, 
Alemanya o Escandinávia. 

16. La majoria deis empresaris pensen que la preocupado peí medi 
ambient tindrá una repercussió important en Veconomía en conjunt, 
i que pot representar una font de creació de llocs de treball. A 
l'hora de posar exemples, els mes destacáis son els deis negocis de 
tractament de residus i de tractament d'aigües residuals. 

Hi ha mes consciéncia en 1' impacte económic, en valorar el cost de les 
inversions necessáries per a la preservado ambiental, ja siguin aqüestes 
fetes per les Administracions Publiques o per les empreses. També 
l'existéncia d'impostos, cánons o taxes, fa evident aquest impacte 
económic. L'aparició d'empreses que ofereixen tecnologies i servéis 
ambientáis acaba d'afavorir aquesta percepció. 

17. Malgrat el que hem dit en la hipótesi anterior, els empresaris 
tendeixen a pensar que els problemes ambientáis tindran un 
impacte escás en la seva empresa, ja que tant la seva activitat com 
els seus processos productius no son contaminants. 

Tornem aquí a la percepció ja assenyalada de no consciéncia que tots 
contaminem (ciutadans o empreses). Gairebé sempre la resposta 
instintiva de rempresari és defensiva, i tendeix a dir que la seva 
empresa no té cap problema: perqué és perita, perqué pertany a un 
sector no contaminant, perqué empra processos nets, perqué fa servir 
productes no pelillosos, o per qualsevol altra,raó. 

18. Els empresaris perceben la situado de la protecció del medi 
ambient en el nostre país com a endarrerida respecte a la majoria 
de patsos de la Unió Europea. Malgrat aixó, la majoria tendeixen 
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a pensar que la situació és millor a Catalunya que a la resta 
d'Espanya. 

Per poc oberta a l'exterior que estigui l'empresa, sap que la majoria de 
paísos de la Unió Europea teñen legislacions ambientáis mes estrictes, 
i empreses mes avancades en el respecte ambiental. Aquest "retard" 
nostre, pero, tendeix a ser atribui't a la manca de diligencia de la nostra 
Administrado, mes que a la propia responsabilitat deis empresaris. 

2. Les raons del canvi de gestió: per qué canviar? 

2.1. Raons administratives i legáis 

19. Les principáis raons que, segons els empresaris, están produint 
els canvis en la gestió empresarial en una direcció mes favorable 
respecte al medi ambient son de naturalesa administrativa i legal: 
és a dir, l'aparició de noves liéis i normatives (a Catalunya, 
Espanya i Europa) que obliguen les empreses a modificar les seves 
formes tradicionals d'operar. 

A Espanya (i Catalunya no és excepció) vivim encara molt influits peí 
corporatívisme d'Estat heretat del franquisme. Hi ha poca "autonomía 
de les parts" i molta regulació estatal en molts aspectes de la vida de 
l'empresa. Les relacions laboráis en son, encara, un exemple. No és 
estrany, dones, que a l'hora de pensar en el medi ambient, l'empresari 
tingui en compte sobretot el que digui 1'Administrado i molt 
particularment quan, en aquest cas, 1'Administració és dipositária quasi 
exclusiva de la defensa del "bé comú" de la preservado del medi 
ambient. 

20. Dins d'aquesta principal font de canvi, els empresaris posen 
l'émfasi mes en els costos que té (o tindrá) per a ells Vacompliment 
de la nova legislado, que no pas en els avantatges. 
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Predomina encara una visió fatalista de la intervenció de les 
Administracions, centrada en aspectes gairebé sempre negatius i 
motivats per preocupacions recaudatóries. Es veu 1'Administrado com 
un recaptador vorac, que administra malament els recursos i que es veu 
obligada, per aquesta rao, un cop i un altre, a esprémer mes els 
contribuents. Molt poques empreses Uegeixen el Butlletí Oficial de 
l'Estat en clau d'oportunitats de negoci. 

21. Els que assenyalen avantatges d'adaptarse al mes rápidament 
possible a la nova llei, es refereixen, sobretot, a la redúcelo de 
despeses a curt termini. Dins d'aquest capítol son assenyalats 
factors motivadors com: la redúcelo del risc de sancions 
administratives i jurídiques, els estalvis en els cánons de 
sanejament i de residas especiáis, o l'evitació d'adaptacions 
accelerades a la legislado, que impliquin fortes inversions a curt 
termini amb majors costos financers. Molt pocs assenyalen com a 
avantatge estalviar-se haver de pagar reparacions del medi natural 
en casos de responsabilitat civil. 

La responsabilitat civil está encara poc desenvolupada en el nostre país. 
No és el cas deis paísos anglo-saxons on el dret ambiental exigeix 
sovint importants compensacions económiques a terceres parts 
perjudicades. En el nostre país els problemes ambientáis son vistos, per 
part deis empresaris, sobretot com un pols entre l'Administració i les 
empreses: un pols amb un risc económic (sancions, taxes, cánons) i 
jurídic (administratiu sobretot, penal a l'extrem). 

22. Son menys els empresaris que assenyalen, com a avantatges 
d'adaptarse a la legislado, la possibilitat d'obtenir augments 
d'ingressos addicionals. Entre els que en parlen, hom destaca la 
possibilitat d'obtenir subvencions de l'Administració i el major 
accés a cenes línies de crédit oficial (que, sense un determinat 
grau de protecció ambiental, no es pot aconseguir). 

Els ajuts de les Administracions autonómica i central, tot i ser forca 
importants, son molt desconeguts entre els empresaris. Molts pocs els 
coneixen i, encara menys, els fan servir. 
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23. Son molt pocs els empresaris que troben motivacions en 
beneficis a Uarg termini per a la seva empresa pelfet de complir 
amb la nova legislado. Entre els que destaquen raons d'aquesta 
mena, es mencionen motius com: reconeixement de l'empresa per 
les Administracions (AENOR, LAIGC) com a empresa de qualitat 
ambiental amb la consegüent millora de la imatge d'empresa, 
garantía de la perdurabilitat de l'empresa, i, fins i tot, redúcelo la 
pressió social que pot afectar finalment el legislador (que proposi 
mesures legáis encara mes restrictives per a l'empresa). 

La idea que "la qualitat ven" s'obre camí lentament. I encara és mes 
lent el convenciment que les homologacions de qualitat fetes per les 
Administracions (AENOR) es tradueixen, tard o d'hora, en la xifra de 
vendes. El concepte de "perdurabilitat" de l'empresa a Uarg termini no 
és molt freqüent en el nostre país, com tampoc no ho és la consciéncia 
que la conducta empresarial acaba afectant l'opinió del legislador (som 
un sistema democrátic encara molt tendré). 

2.2. Raons productives 

24. El bloc de raons segon, en importancia, segons els empresaris 
per explicar un canvi de gestió son raons de tipus productiu. És a 
dir, motivades per avantatges i estalvis concrets que la presa 
d'algunes mesures ambientáis poden teñir per a la millora de 
V eficacia i de la qualitat del sistema productiu de l'empresa. Sovint 
els empresaris "fan de la necessitat virtut": és a dir, que a vegades 
sonambientalistessenseproposar-s'ho, moguts origináriamentper 
altres raons. 

Aquí podríem dir que no son raons ambientáis les que han portat 
inicialment a aquests canvis. El que ha passat és que, ates que la 
mesura presa dona la casualitat que "a mes" és ambientalment positiva, 
les empreses han pogut presumir de fer una gestió ambiental correcta. 

25. També aquí, les motivacions concretes mes esmentades teñen 
a veure amb reduccions de despeses a curt termini. Entre elles 
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destaquen: l'estalvi a"energía, l'estalvi d'aigua, l'estalvi de 
primeres matéries i la reducció deis riscs d'accidents i 
interrupcions del procés productiu. 

El xoc petrolier deis anys setanta va obrir els ulls de moltes empreses, 
sobre el greu problema del preu i de la disponibilitat de les fonts 
d'energia. Des d'aleshores, moltes empreses iniciaren programes 
d'estalvi energétic i, en alguns casos, d'estudi d'alternatives 
energétiques. Mes endavant, les oscil.lacions deis preus i les dificultáis 
de subministrament d'algunes primeres matéries han provocat una 
reacció semblant peí que fa a aqüestes darreres. En certs sectors, el risc 
d'accident i d'interrupció de la producció que porten associats certs 
problemes ambientáis, ha provocat una reacció de vigilancia i control. 

26. Un grup molt reduít d'empresaris assenyala també com a 
motius alguns augmente d'ingressos addicionals, com poden ser els 
obtinguts per la venda de subproductes o els ingressos per venda 
d'energia excedentária, per exemple. 

Una ullada a les dades de la Borsa de Subproductes de les Cambres de 
Comer? de Catalunya serveix per adonar-nos que la venda d'aquests 
residus és encara marginal en el nostre país, i que les empreses 
segueixen pensant en els residus en termes de cost i no d'ingrés. Els 
casos d'empreses que venguin excedents energétics son, encara, mes 
escassos, limitats a unes poques empreses pioneres en el camp de la co-
generació. 

27. Un grup també reduít i minoritari d'empresaris expressa 
motivacions productives a llarg termini, com poden ser la garantía 
de qualitat tant en el procés com en el producte, o la consecució 
del lideratge en la innovado tecnológica. 

Ja hem al.ludit a la lenta incorporado deis conceptes de qualitat a 
V empresa. Algunes empreses que entren en aquests terreny están 
animades per una vocació de lideratge en la innovado tecnológica, 
conscients del valor d'aquest "diferencial" en el seu mercat. 
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2.3. Raons comerciáis 

28. El bloc de raons, tercer en importancia, que segons els 
empresaris explica el canvi vers una gestió ambiental, té a veure 
amb motivacions comerciáis, és a dir amb guanys o pérdues de 
mercal. Es detecta pero, encara, un cert escepticisme sobre els 
creixements de mercal deguts exclusivament al factor ambiental, i 
una certa por a la "fragilitat" o volatilitat del consumidor "verd". 

Les empreses son conscients del baix nivell dé coneixements i 
d'exigencia del consumidor espanyol o cátala si el comparem amb el de 
paísos com Anglaterra, Alemanya o Suécia. Son conscients que les 
opcions de preu o de vistositat dominen sobre les de qualitat intrínseca 
de productes i servéis. Son conscients que el consumidor no sol llegir 
l'etiqueta del producte abans de comprar en el "lineal" del supermercat. 
Fins ara no hi ha hagut grans "fenómens de compra" motivats per 
arguments ambientáis. Per aixó, les nostres empreses están mes 
motivades quan el seu client és estranger (deis Estats Units, per 
exemple) que quan és nacional. No cal oblidar, d'altra banda, que en 
paísos com Anglaterra on s'ha detectat un moviment de compradors 
"verds", aquest ha experimentat oscil.lacions molt notables els darrers 

29. La majoria d'empresaris que parlen d'aquest tipus de 
motivacions posen l'émfasi en la possibilitat d'obtenirconsiderables 
augments d'ingressos, ádhuc a curt termini. Exemples d'aquests 
ingressos son: la consolidado de la base actual de clients de 
l'empresa (a través de la qualitat del producte, de la reducció del 
risc de producte i de proces), la captado de nous segments de 
mercat, i les possibilitats de vendré els "coneixements ambientáis" 
a terceres parts. 

CAIRNCROS, Francés. Las cuentas de la Tierra. Economía verde y rentabilidad 
medioambiental. Acento Editorial. The Economist Books. Madrid, 1993. 
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La principal motivado és la primera: no perdre els clients que 
1'empresa ja té. És el cas d'una empresa de química fina catalana que 
instal.la una depuradora propia d'aigües residuals, perqué així li ho 
exigeixen els requeriments deis seus tres únics clients, tots ells 
nordamericans, que segueixen la normativa de la "Food and Drug 
Administration". Lentament, comencen a pesar els altres factors: captar 
nous sectors de mercat ais quals sois es pot accedir amb mes nivell de 
respecte ambiental, o vendré a terceres parts el que hom ha aprés 
"netejant-se abans per dintre". 

30. Un grup mes redui't d'empresaris assenyala motivacions 
relaciónales amb la redúcelo de despeses. Posen com a exemples 
concrets: evitar perdre quota de mercat i vendes, perqué la 
competencia sigui "mes ambiental" que la nostra empresa, i reduir 
les despeses publicitáries i de márqueting per compensar la mala 
imatge ambiental de Vempresa avui. 

En alguns sectors o gammes de producte la competencia ha comencat 
a ser forta entorn a aspectes ambientáis. És el cas deis bolquers: els dos 
principáis fabricants del món fa anys que fan recerca per mirar de 
descobrir la manera de fer un bolquer biodegradable. El que ho 
aconsegueixi abans guanyará una important quota de mercat a l'altre 
competidor. A Catalunya, encara son poques les empreses que es troben 
davant un dilema semblant. Un altra manera de veure les coses és 
considerar la despesa de márqueting que suposa per a algunes empreses 
contaminants la tasca de "neteja d'imatge" a la qual están constantment 
lliurades: potser compensaría prendre algunes mesures de canvi de 
gestió interna, en una línia ambiental. Entre altres coses perqué 
1'impacte del "márqueting cosmétic" és cada dia menor. 

31. La majoria deis empresaris que al.ludeixen a motivacions 
comerciáis parlen d'avantatges a llarg termini, com son la millora 
de la imatge de marca de Vempresa, el millor posicionament 
davant la comunitat local (veí'ns, ajuntaments), o la reducció d'una 
pressió social (de grups ecologistes, per exemple) que pugui 
ámbar a amenacar les vendes jutures. 
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Per a moltes empreses els problemes ambientáis son básicament una 
qüestió d'imatge. Una gestió ambiental de 1'empresa, ben explicada, pot 
millorar aquesta imatge i evitar pressions no volgudes. Aixó planteja un 
altre aspecte ciar de la gestió ambiental: el de la comunicació a 
1'exterior. 

2.4. Raons socials 

32. En quart lloc d'importancia, els empresaris assenyalen les 
raons de tipus social: laboral o d'entorn comunitari. 

Hi ha empreses a les quals la preocupado ambiental els arriba a partir 
de les reivindicacions deis mateixos treballadors o de la comunitat local 
on esta instal.lada. Tant el moviment sindical com el veínal están en 
l'origen d'algunes campanyes ambientáis. A Catalunya hi ha hagut mes 
moviments veínals que sindicáis d1 aquesta mena i, encara, de poca 
intensitat. 

33. Entre el grup d'empresaris que parlen d'aquesta motivado, la 
majoria destaquen importants reduccions de despeses que es poden 
obtenir amb una gestió ambiental, com és ara la reducció de riscs 
de malalties i accidents laboráis (amb la despesa que hi va 
associada) i la reducció de riscs de campanyes socials contra 
l'empresa per pan de veins, consumidors o grups d'ecologistes. 

A curt termini, les consideracions de les empreses passen pels costos 
(monetaris i d'altres ordres) que comporten els accidents i malalties 
laboráis provocáis per certs problemes ambientáis. També les 
campanyes deis grups socials poden fer perdre molts diners a les 
empreses, com en el recent cas de l'empresa Shell. Les empreses 
catalanes han tingut, fins ara, índexs d'accidentabilitat laboral molt mes 
elevats que els de la resta de pai'sos de la Unió Europea. 

34. Un menor grup d'empresaris assenyala com a motivado 
possibles augments d'ingressos deriváis d'un augment de la 
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productívitat deis treballadors a l'empresa. Alguns assenyalen, 
també, avantatges a llarg termini com son la millora de la 
integrado deis treballadors a Vempresa i la millora de la relació 
de Vempresa amb la comunitat local (i altres grups socials). 

A llarg termini, les consideracions son en clau positiva: millor 
integrado deis treballadors a 1'empresa, i de 1'empresa a la comunitat 
local. Una política ambiental correcta pot atraure els millors empleats 
a 1'empresa (ningú no vol treballar en una empresa contaminant) i pot 
aconseguir augments de productívitat peí fet que els treballadors 
estiguin mes motivats i integráis en la companyia. A tota empresa li 
interessa estar amb les millors relacions possibles amb les comunitats 
locáis: la tendencia és que Ajuntaments i Comunitats Autónomes tinguin 
cada cop mes atribucions sobre aspectes que poden afectar (positivament 
o negativament) Fempresa. El medi ambient s'esta convertint, poc a 
poc, en un factor clau en la relació empresa-comunitat local. 

2.5. Raons financeres 

35. Moltpocs deis empresaris assenyalen les motivacions de tipus 
financer per justificar un canvi de gestió cap a posicions mes 
ambientáis. És la motivado cinquena en importancia. 

En la mesura que els problemes ambientáis son vistos mes com a cost 
que com a font d'ingressos, pocs empresaris se'ls miren amb ulls 
financers. Tanmateix, aixó pot anar canviant amb el temps. 

36. Entre els que assenyalen aqüestes raons, hom parla, sobretot, 
d'augments d'ingressos, com poden ser: el millor accés al crédit 
oficial, Vaccés a les formes especifiques de finangament per 
millores ambientáis, la consecució de subvencions, la millora de 
possibilitats de consecució de capital social, i Vaccés a "fons 
d'inversió ambientáis". En el capítol de reducció de despeses 
s'assenyala la reducció de les primes d'asseguranca. I en els 
avantatges a llarg termini, hom al.ludeix a la millora de la 
cotització borsária de l'empresa dins els mercats de capital. 
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Tots aquests aspectes tendiran a créixer en el futur immediat. Un 
aspecte important el constituirá el desenvolupament de l'asseguranga 
ambiental i la seva obligatorietat forcada per les Administracions 
Publiques. Si les empreses es veuen obligades a subscriure aqüestes 
primes d'assegurances, la visió financera de la gestió ambiental 
guanyará molts punts. També cal esperar un major pes deis factors 
ambiental en els mercats de valors (borsa i fons d'inversió). 

2.6. Raons etiques 

37. Els empresaris no consideren, llevat de comptades excepcions, 
que les motivacions etiques puguin constituir, per elles mateixes, 
rao suficient per a provocar canvis seriosos en la gestió 
empresarial respecte al medi ambient." 

Com hem comentat, 1'ética empresarial tradicional ha estat identificada, 
tan sois amb la idea de "gestionar bé", o sigui, "obtenir el máxim nivell 
d'excedent". Les consideracions de costos socials, han estat 
prácticament sempre absents. 

3. Els canvis efectuáis en la gestió empresarial: qué i com canviar? 

3.1. Qui ha de canviar? 

38. Els empresaris creuen que no totes les empreses están 
obligades, avui, a revisar la seva gestió per acomodar-la al 
respecte ambiental. Pensen que son les empreses especialment 
contaminants les que han defer el primer pas. 

Podríem resumir la mentalitat empresarial dient que son partidaris del 
principi "qui contamina, paga" pero "que pagui poc". Els empresaris 
no creuen que totes les empreses, d'una manera o altra, contribueixen 
al malmetement ambiental, i han d'abordar, per tant, un canvi en la 
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seva gestió. Aquest és un problema d'unes poques empreses 
contaminants, que gairebé mai no afecta 1'empresa. 

39. La tipología de ¡'empresa especialment "condemnada" a 
efectuar canvis de gestió ve definida, segons la mojona 
d'empresaris, per aqüestes coordenades: 

1. Ser potencialment contaminant. 
2. Que les seves negligéncies siguin facilment identificables. 
3. Que tingui una imatge deteriorada, que necessiti millorar. 

En la mateixa línia del que ja s'ha esmentat en la hipótesi anterior, el 
grup d'empreses que han d'abordar canvis ambientáis ara son no 
solament les mes contaminants, sino les que, dins d'aquest grup, no 
poden amagar-ho i ja se sap. Aixó és així peí tipus de producte o 
procés, o perqué hi hagi hagut denuncies administratives o socials de 
l'activitat de 1'empresa. 

40. Les possibilitats de canvi en la gestió augmenten si, a mes 
d'aqüestes condicions, es produeixen aqüestes altres dues: 

1. Que els canvis "ambientáis" en la gestiópuguin traduir-se 
en avantatge económica i empresarial (p. e. puja de preus o 
augment de vendes). 
2. Que Vempresa operi en un sector en qué no hi hagi gaire 
"dumping" ambiental (és a dir, competencia deslleial 
d'empreses que ignoren impunement qualsevol normativa 
ambiental) 

Com hem expressat en parlar deis conceptes, a l'inici d'aquest treball, 
hom hauria de fer una análisi de planter ambiental amb aquests dos 
parámetres. Hi ha sectors en els quals malgrat l'alt risc de contaminació 
és molt difícil traduir els canvis de gestió ambientáis en avantatge 
competitiu entre altres raons, per l'alt nivell de "dumping" ambiental. 
Aquest és el cas, per exemple, de moltes activitats extractives i 
mineres. En el nostre país, hi ha forca sectors en qué l'empresa pot 
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trobar-se en dificultats per traduir aquests canvis en avantatge en el 
mercat. 

3.2. Una política ambiental no formalitzada 

41. La política ambiental no está, prácticament mai, formalitzada 
per escrit en forma d'objectius d'empresa o declarado 
d'intencions. Les empreses que han procedit a canvis, ho hanfet 
responent a esttmuls externs concrets, sense un plantejament global 
i escrit com a companyia. 

Els eventuals canvis de gestió "ambientáis" rarament arriben a inspirar 
el conjunt de la política empresarial. Son respostes concretes a 
problemes concrets. D'aquí que no estiguin formulats per escrit o 
formalment. 

42. La política ambiental, no sol incloure's prácticament mai en els 
Plans d'Empresa, o en les formulacions estratégiques de futur de 
les companyies. 

Hi ha poques empreses amb Plans estratégics. En les poques que n'hi 
ha, els aspectes ambientáis no hi figuren, ja que son consideráis 
aspectes margináis i secundaris. 

43. Només les empreses molt grans semblen comptar amb plans 
ambientáis a llarg termini. 

L'empresa de Catalunya opera, encara, molt a curt termini. No ens ha 
d'estranyar que no hi hagi plans ambientáis a llarg termini. 
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3.3. Els canvis realitzats: un procés progressiu 

44. La gran majoria d'empreses no han fet encara cap canvi 
important de gestió per raons ambientáis. Algunes han comencat 
per canvis sectorials, molt localitzats. Unes poques empreses 
afirmen que teñen previstos aquests canvis per al futur, encara que 
la majoria no els teñen pressupostats. 

En línia amb la percepció i concepció ja descrites, és lógic que la gran 
majoria d'empreses no hagi fet cap canvi de gestió significatiu. Les 
declaracions d'intencions sobre el futur teñen un valor relatiu en la 
mesura que, en la majoria de casos, no están pressupostades. 

45. Els canvis realitzats segueixen, en general, un procés 
progressiu, comencant per aquelles activitats amb beneficis mes 
clars i immediats, i amb conseqüéncies ambientáis mes evidents i 
mes identificables. El procés acaba per aquelles activitats amb 
beneficis mes a llarg termini i/o que poden passar mes 
desapercebudes. 

Ates que no es concep la gestió ambiental com un procés de canvi 
integral de 1'empresa, i que s'analitza des d'una perspectiva de cost/ 
benefici a curt termini, no ens ha d'estranyar aquest procés progressiu 
i gradual. 

46. Dins les empreses que han fet algún canvi, el primer que sol 
abordarse és l'estalvi i conservado d'energía. La major pan 
d'empreses que ho han fet, han revisat V eficacia deis seus sistemes 
energétics i han procedit al millor aíllament de les seves 
instal.lacions. Unes poques empreses comencen a intentar la 
reutilització energética. El procés de co-generació tot just 
comenca. Les raons d'aquest canvi rauen en l'augment deispreus 
de Venergía, la millora de Voferta de mecanismes d'estalvi i 
conservado, la perspectiva d'estalvis clars i rápids, i Vexistencia 
de subvencions i ajudes de les administracions. Les empreses 
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perceben aquest canvi com aforu d'ingressos a curt termini, i amb 
resultáis positius i quantificables d'eficacia empresarial. 

Ja hem parlat de l1 origen de la sensibilització sobre l'estalvi enegétic. 
A hores d'ara, la majoria d'empreses ja saben que és una font d'estalvi 
de despeses i de millora productiva. I si, a mes, hom pot presumir 
d'ambientalista, encara millor. 

47. El segon aspecte, en aquest procés progressiu, sol ser la gestió 
deis residas sdlids, ja siguin industriáis o urbans. Com és natural, 
hom comenga per aquells residus que son catalogáis de tóxics i 
perillosos. Aquest procés es realitza, sobretot, a través d'empreses 
externes especialitzades, que transporten i s ocupen deis residus. 
Molt poques empreses teñen mecanismes interns, propis, de 
tractament deis residus sdlids o de minimització de la generació de 
residus en origen. Un nombre notable d'empreses reclamen mes 
infraestructures publiques de tractament de residus a les 
Administracions Publiques. Les raons que s'hagi emprés aquest 
canvi son: la nova normativa legal, el fet que es tracta d'una 
evidencia difícil d'amagar i fácil d'identificar, i (especialment en 
les poblacions petites) la insuficiencia deis servéis municipals 
d'escombrarles. Les empreses creuen que els resultáis d'aquest 
canvi son positius per a elles, pero el perceben com un nou cosí de 
difícil recuperado via preus. 

Malgrat que els beneficis son menys evidents (es percep com un cost) 
és difícil amagar la responsabilitat empresarial en la generació de 
residus. Les Administracions locáis i autonómiques están mes a sobre, 
i els vei'ns també. A penes es ven el problema en termes de 
minimització en origen deis residus, i es planteja tan sois com una 
qüestió de tractament del residu un cop produít. Tampoc hi ha a penes 
-com hem dit- empreses que venguin o reutilitzin els seus residus. 

48. El tercer aspecte que les empreses tendeixen a canviar és el de 
la gestió de les aigües residuals. Hofan, en la majoria de casos, 
a través de sistemes externs i públics de sanejament. En uns pocs 
casos, hi ha sistemes interns de depurado i millora de les aigües 
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residualsprdpies. Les raons que están dañera d'aquest canvi son: 
la nova normativa legal, l'apandó deis cánons i taxes, i lapressió 
de veins i comunitats locáis. Aquest canvi és percebut, també, 
essencialment com un cosí difícil de repercutir. 

El comentan podría ser quasi idéntic al de la hipótesi anterior. La 
vigilancia i sensibilitat sobre la contaminado a l'aigua ha augmentat 
forca els darrers anys. També aquí la tendencia és el tractament de 
l'aigua residual ja generada, mes que no pas la minimització en origen. 

49. El quart aspecte que s 'introdueix en la gestió empresarial sol 
ser el de l'estabñ i selecció de les primeres matéries, (molt 
especiálment del primer aspecte: l'estalvi). El cas de l'aigua com 
a primera materia és el mes destacat. En aquests casos s 'han posat 
en marxa programes d'estálvi de primeres matéries is'han estudiat 
alternatives en la seva selecció. Les motivacions rauen aquí en 
l'escassetat creixent d'algunes primeres matéries (la situació 
d'aquest any 1995 n'és un bon exemple) i l'augment generalitzat 
deis seuspreus, forca superior, sovint, a la inflació. Els empresaris 
perceben l'estalvi de primeres matéries com en el cas de l'estalvi 
energétic: és un guany net, ambpossibles ingressos a curt termini. 
La selecció de noves primeres matéries es concep com a base per 
a guanys a llarg termini. 

El pes de les primeres matéries en molts sectors empresarials no ha 
deixat de pujar dins el Compte de Resultáis de les companyies, de 
manera que de la correcta compra d'aquests materials en depén cada 
cop mes la rendibilitat de moltes empreses. D'ací aquesta tendencia 
creixent a l'estalvi. És molt mes incipient l'estudi de productes 
substitutius de les actuáis primeres matéries. 

50. El cinqué aspecte, dins aquesta progressió que descrivim, és la 
gestió deis efluents a l'aire. Les empreses instal.len filtres a les 
xemeneies i, cada cop mes, programes de reducció o minimització 
de les emissions. Les mou la nova legislado sobre aixó, la pressió 
social i, recentment, els controls de VAdministrado cada cop mes 
eficacos i "en línia". També en aquest cas, aquest és un aspecte 
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viscut com un cosí amb quasi cap possibilitat de repercussió directa 
en preus. 

La contaminado atmosférica assoleix en algunes zones situacions 
preocupants, com mostren els "mapes" realitzats recentment per la 
Generalitat (vegeu la situació d'algunes poblacions del Baix Llobregat). 
Aquest fenomen tendirá a incorporar-se a la planificado urbanística en 
un futur no molt Uunyá. Malgrat les pressions socials aillades, la 
contaminado atmosférica pot passar mes desapercebuda pels ciutadans 
poc informáis, com és el cas de Catalunya (d'ací el seu relatiu retard). 
Cal destacar els sistemes de control en "línia" que ha establert la 
Generalitat amb les principáis empreses del complex petroquímic de 
Tarragona, per exemple. 

51. El sisé aspecte sol ser els canvis produits en els sistemes 
d'amagatzemament, manteniment i control de qualitat. Les 
empreses estableixen nous sistemes i normes de manipulado, 
classificació i transpon, amb un major control i una major (o 
nova) considerado d'aquells productes (primeres matéries, semi-
elaborats, o ja acabáis) que son tdxics o pelillosos. També es fon 
esforcos de formado de personal respecte a aquest tema. Les 
motivacions rauen no sois en la nova legislado, sino en la 
constatado quepetits canvis no gaire cars en aquest terreny poden 
fer que s 'obtinguin millores ambientáis molt importants. És un cost 
que es percep com a transformable en benefici en un termini no 
gaire llarg, per via de qualitat de producte i de millora deis 
sistemes d'organització de Vempresa. 

La práctica demostra que algunes millores de "bones practiques" en 
aquests aspectes obtenen grans millores. Aixó és molt interessant per a 
les petites i mitjanes empreses de Catalunya que no poden realitzar 
grans inversions de canvi tecnológic, pero sí poden millorar aqüestes 
practiques. 

52. La setena qüestió que sol ser objecte de canvi té a veure amb 
els envasos i embalatges de Vempresa, i, en menor mesura en els 
sistemes de distribució. Algunes empreses han pres iniciatives per 
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a canviar els seus envasos per a fer-los mes reciclables, 
reutilitzables, o, simplement, mes petits. Un menor grup 
d'empreses aborda, també, el problema de l'embalatge, en la línia 
de minimitzar-lo. Molt poques es plantegen la qüestió de la 
distribució, ates que aquesta no sol ser propia, sino externa. Aixd 
no obstant, alguns centres de distribució han iniciat mesures de 
gestió ambiental procurant minimitzar l'ús de bosses o ehcoratjar 
a la reutilització d'envasos, per exemple. Les motivacions, a 
Vespera de la legislado definitiva, son avui de tipus essencialment 
comerciáis, ates que hompercep que el consumidor és especialment 
sensible a aquests canvis, que son molt "visibles". L 'eventual cost 
d aqüestes mesures espercep com a recuperable amb els ingressos 
addicionals que s'obtindran via campanya de márqueting. 

Els canvis son molts menors, pero, que en altres paisos avancats. La 
principal tendencia és a la reciclabilitat deis envasos: la típica ampolla 
de vidre que es reclama reciclable. Hi ha molta menys tendencia ais 
moviments de reutilització. molt mes costosos i complicáis per a les 
empreses. En gairebé cap cas, hom ha estudiat i difós 1'interés major 
o menor d'aquests sistemes des del punt de vista d'una análisi de cicle 
de vida: es a dir, a partir de l'estudi del balanc de materia i d'energia 
usats en cada fase. Sovint es planteja que un envás és mes "ambiental" 
perqué és mes petit o mes gran, o mes lleuger o mes prim, sense cap 
análisi sencera que en faci una relació amb la quantitat d'energia i 
materia emprada, i el grau de contaminació produi't. 

53. El vuitépas, en aquestprocés imaginan, son els canvis operats 
en les tecnologies de procés. És a dir, el canvi de maquinaria i 
equips (hard), els canvis en els sistemes de producció (soft), i els 
canvis en els procediments de manteniment del procés productiu. 
La motivado rau aquí, en alguns casos en la legislado, pero sovint 
ésfruit de la voluntatde Vempresa d'assolir lideratges tecnologies 
no solament motiváis pels problemes ambientáis. Es vist com una 
inversió a llarg termini, els resultáis de la qual no es poden 
mesurar de forma immediata. 

Es detecta aquí una gran ignorancia entre les nostres empreses a l'hora 
de saber quines son les millors tecnologies disponibles (des del punt de 
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vista ambiental) en el seu procés productiu. Aquesta ignorancia fa difícil 
el can vi. Les dificultáis financeres i de comptar amb el personal adequat 
fan la resta. 

54. En nové lloc, podem situar-hi els canvis operáis en el disserty 
del producte o servei. Malgrat la seva gran transcendencia, son 
encara poques les empreses que consideren el medi ambient com 
un factor cabdal a l'hora del disseny deis seus productes, pensant 
en l'actuado d'aquest durant tota la seva vida útil, i pensant també 
en el seu tractament quan esdevinguin residus. Aixd és aixíperqué 
la majoria d'empresaris veuen el problema ambiental mes com un 
problema de procés que de producte, i perqué no veuen en el 
mercat signes clars i deflnits que indiquin una nova demanda de 
productes mes respectuosos amb el medi ambient. El disseny 
ambiental de nous productes és percebut com una inversió a molí 
llarg termini, o pensada per mercats exteriors. 

Molt poques empreses de Catalunya teñen capacitat de dissenyar i 
Henear molts nous productes al mercat, amb importants diferencies 
tecnológiques. No és, dones, estrany que hi hagi escassa sensibilitat per 
l1 impacte ambiental. La preocupado segueix estant en el preu i en la 
"vistositat" comercial. 

55. En desé lloc podem situar els canvis operáis en les polítiques 
de compres i de proveídors. Molt poques empreses teñen en compte 
criteris ambientáis a l'hora de triar els seus proveídors, i, encara 
menys, els exigeixen uns controls ambientáis estrictes. Es considera 
que significa entrar en una empresa aliena, i que és molt difícil 
comprovar veritablement la seva conducta. Defet, els criteris de 
selecció solen ser, gairebé sempre, d'altra mena. Introduir criteris 
ambientáis és vistper la majoria, com a sinónim d'encarir el preu 
deis productes a comprar ais proveídors. 

Les nostres empreses, moltes de petita dimensió, teñen en general, poca 
capacitat de control sobre els proveídors. A mes hi ha poca tradició de 
fer-ho: sois algunes empreses molt grans ho fan. Pero fins i tot aqüestes 
darreres pensen básicament en el preu i en un concepte de la qualitat 
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que no inclou, com a norma general, els conceptes de respecte al medi 
ambient. 

56. En onze llocpodem situar les potinques per reduir els sorolls. 
Malgrat que son a vegades motiu de protesta veinal o de malestar 
laboral, les polítiques d'insonorització i de redúcelo de la 
contaminado acústica solen figurar al capdavall de les mesures a 
prendre. Se sol considerar un cost que Vempresa pot estalviar-se. 

El soroll pot considerar-se com el gran oblidat dins les polítiques 
ambientáis de les nostres empreses, potser perqué, equivocadament, no 
hi veuen una relació directa amb la qualitat deis productes. 

57. En dotzé lloc podem esmentar la gestió deis efluents ais sois. 
En el nostre país la preocupado per la contaminado deis sóls está 
prácticament per estrenar. Aixd és així, perqué no hi ha una 
legislado efectiva, i una inspecció. En altrespaisos, com els Estats 
Units, és ja una preocupado empresarial important. Aquí encara 
passaran deu anysfins arribar a aquell nivell. 

El futur pot arribar a capgirar, fins i tot, la lógica del negoci 
immobiliari ja que el cost de la descontaminado de determináis sóls pot 
arribar a ser superior al preu de compra del terreny. Els 1.000 milions 
de pessetes invertits peí Grup Bayer en la descontaminado deis terrenys 
de la Fábrica Nacional de Colorantes de Sant Andreu, n'és ja un 
símptoma. Tot fa pensar, pero, que passará encara una década fins que 
aquest fet s'incorpori en les practiques ambientáis de gestió de 
1* empresa. 

3.4. L'organització de la gestió ambiental 

58. La majoria d'empreses no teñen cap persona específicament 
responsable de la gestió deis problemes ambientáis. 
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Aixó reflecteix laja mencionada manca d'atenció a aquests problemes, 
i 1'escás nombre d'empreses que han emprés algún procés de can vi. 

59. Les empreses que teñen assignada explíeitament la 
responsabilitat ambiental solen dipositar-la, en la majoria deis 
casos, en el Director General o Gerent. Un grup notable les 
concentra en el Director Tecnic, de Producció, de Fábrica o de 
Control de Qualitat. Només un nombre molt reduít d'empreses molt 
grans, deis sectors mes contaminants, teñen una persona 
específicament dedicada tan sois a aquests temes. 

Aquest fet indica que els problemes ambientáis son consideráis com a 
secundaris dins l1 empresa, o com un mes dins la gamma d'aspectes de 
responsabilitat deis Directors de les árees funcionáis de 1'empresa. 

60. Son molt escasses les empreses que han realitzat un estudi 
d'impacte o un diagndstic ambiental de ¡'empresa. 

Realitzar aquests estudis indica ja una voluntat de repensar el conjunt 
de la gestió de l'empresa en clau ambiental. I ja hem vist que aquest no 
és el cas de la gran majoria. 

61. Encara son menys les que teñen establert un sistema 
d Auditoria Ambiental periódica. 

És lógic ja que 1'Auditoria significa un control anual de la situado 
ambiental de l'empresa i deis seus programes de millora. Si les 
empreses no han fet un diagnóstic inicial és lógic que no facin 
auditories. 

62. Com a conseqüencia del que hem dit, son prácticament 
inexistents els sistemes d'informado ambiental que proporcionin 
indicadors xifrats de control a la companyia. 
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Aquest és un aspecte clau. Una gestió ambiental integral de 1'empresa 
requereix un sistema d'informació adequat que detecti el que es 
consumeix, el que s'emet, el que es pol.luciona, els residus que es 
generen. Sense aquest sistema no hi ha gestió ambiental possible i no 
sol ser-hi, de la mateixa manera que forca empreses (mitjanes i petites 
sobretot) no teñen sistemes d'informació per ais altres aspectes de gestió 
de la companyia. 

63. La política deformado ambiental del personal és prácticament 
inexistent. Es prefereix sovint recorrer puntualment a un consultor 
exterior que mirar de modificar el comportament deis empleáis per 
sempre. 

Canviar les practiques i els hábits requereix formació del personal, tan 
amplia com sigui possible; si pot ser dintre 1'empresa, millor. El nivell 
de formació deis treballadors de Catalunya és encara insuficient i 
inadequat, en general. A nivell ambiental ho és mes encara: la formació 
en aquest camp només l'han endegada unes poquissimes empreses molt 
grans per a les quals el medi ambient forma part central del seu negoci 
o deis seus "majors" riscs. 

64. Les polítiques de comunicado, internes i externes, de les 
empreses de Catalunya son prácticament inexistents. Hi ha por a 
comunicar la situado ambiental de Vempresa i els seus avéneos 
relatius. 

Una bona gestió ambiental vol dir, també, saber-la comunicar tant cap 
a l'interior (els treballadors) com cap a l'exterior (accionistes, 
Administracions, comunitats locáis). Les empreses de Catalunya 
segueixen vivint amb por aqüestes iniciatives de comunicació, en 
especial en un tema tan "sensible" com el del medi ambient. 

65. Les empreses no identifiquen encara clarament, respecte al 
medi ambient amb qualitat empresarial. La tasca normalitzadora 
d'AENOR no ha arríbat a la majoria d'empreses. 
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Ja hem comentat anteriorment aquest aspecte. El dia que les empreses 
identifiquin "qualitat" amb "respecte ambiental" s'haurá recorregut un 
llarg camí. 

4. Políüques publiques: avaluado i proposta 

4.1. Grau de coneixement 

66. Els empresaris coneixen molí poc les diferents polítiques 
publiques desenvolupades per les diferents Administracions 
Publiques. Les polítiques de la Generalitat son mes conegudes que 
les deis Ajuntaments, i les d'aquests son mes conegudes que les del 
Govern Espanyol. Molt pocs empresaris coneixen les polítiques 
ambientáis de la Unió Europea. 

És lógic; son polítiques forca recents que trenquen els esquemes 
empresarials clássics. N'hi ha moltes que desconfien sistemáticament de 
les comunicacions de 1'Administrado, d'on només veuen venir 
restriccions a l'activitat empresarial i nous impostos. No existeix a 
penes complicitat publica-privada per a fer progressar l'economia del 
país. 

67. La incidencia real de les informacions provinents de les 
Administracions Publiques ambientáis (per exemple, el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat), és baixa malgrat 
la seva notorietat. Les empreses saben que VAdministrado els 
envía informado pero saben poc de qué va. 

Hi ha, a vegades, una saturado d'informado provinent de les 
Administracions i 1'eficacia del missatge queda diluida per la quantitat 
de paper. 
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4.2. Avaluado de les polítiques 

68. La percepció de la majoria d'empreses és que les 
Administracions no fon res, o moltpoc, per resoldre els problemes 
ambientáis, i, encara menys, per ajudar Vempresa aferfront ais 
seus eventuals problemes ambientáis. Aixd és així quan, en opinió 
deis empresaris, és a l'Administrado a qui correspon en major 
mesura resoldre aquests problemes. Els empresaris tendeixen a 
pensar que els ciutadans fon mes per la preservado del medi 
ambient que no pas les Administracions. 

Ja hem comentat la visió crítica deis espanyols respecte al paper de les 
Administracions en relació al medi ambient. Aquí s'hi afegeix la molt 
arrelada percepció, amb fortes arrels corporatives heretades del 
franquisme, que l1 Administrado hauria d'ajudar les empreses. i no ho 
fa. 

69. Per ámbits geográfics, VAdministrado mes ben valorada és 
l autonómica (Generalitat) seguida deis Ajuntaments i, finalment, 
el Govern Central. La política de transferéncies pot explicar, en 
part, aquestfet. 

Mes enllá de les transferéncies, la Generalitat és "vista" sovint pels 
empresaris, a través de la Junta de Residus i la Junta de Sanejament. 
Els Ajuntaments teñen un paper important, especialment en els 
municipis mitjans i grans. Pot donar-se mes preocupado i mes eficacia 
en aquests nivells que en els del govern central, que té poques 
atribucions i hom veu Uuny. 

70. Els empresaris de Catalunya perceben que les polítiques 
ambientáis desenvolupades en aquesta comunitat autónoma son mes 
rigoroses, peí que fa a l'empresa, que a la resta de l'estat 
espanyol. 
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Aquest consciéncia és clara. És percebuda, d'una banda com a indicatiu 
de progrés i de civisme de Catalunya envers la resta de Espanya, així 
com del nivell de modernitat de les seves empreses. 

71. Els empresans pensen que hi ha un diferencial negatiu, de cosí 
i impostas, per a les empreses que resideixen a Catalunya respecte 
a les localitzades a la resta de l'estat espanyol. Aquest jet ve 
motivatper l'existencia de majors cánons i taxes (exemple: l'aigua) 
i per Vexistencia només a Barcelona d'un Fiscal Especial només 
dedicat ais delicies ambientáis (Sr. Pérez de Gregorio). 

Aquesta és l'altra cara del que déiem en la hipótesi anterior. Aquesta 
queixa ha arribat a plantejar, per part del Foment del Treball, el risc de 
deslocalitzacions d'industries des de Catalunya cap a altres indrets de 
l'Estat espanyol. 

72. Els empresans avalúen negativament tota política de nous 
impostos i taxes ambientáis. Pensen que grava negativament la 
competitivitat, ja molt difícil, de les empreses en el mercal global. 

No és cap secret que la práctica totalitat deis empresans, espanyols i 
catalans pensa que els impostos i altres cárregues socials (la Seguretat 
Social, per exemple) que pesen sobre les empreses son excessives, i que 
representen un gran obstacle a la competitivitat. Obliguen les empreses 
a pujar preus, i aquests son menys atractius internacionalment. Els 
empresans es malfien de polítiques "noves" com les ambientáis, ja que 
tendeixen a veure-les com a pretextos de les Administracions per treure 
encara mes diners de les empreses. 

73. Les empreses opinen que son negatives les regulacions 
administratives que tinguin com a conseqüencia l'alentiment del 
procés productiu. Prefereixen les mesures de mercat i voluntáries. 

Les mesures d'autorització previa d'activitats o de sol.licitud de permís 
d'abocaments, per exemple, son vistes sempre amb reserva pels 
empresaris, perqué les veuen com a sinónim d'alentiment del procés 
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productiu, i encara mes si es tracta d'inspeccions que puguin conduir 
a la paralització cautelar de l'activitat. Per aixó, posats a triar, eís 
empresaris prefereixen mesures basades en la "presumpció 
d'inocencia", de mercat i voluntaries. És a dir, en esquemes semblants 
ais de les declaracions fiscals, voluntaries, en qué cadascú pagui 
estrictament en proporció al seu consum o malmetement de recursos. 
Els empresaris no volen ser tractats genéricament com a "delinqüents 
ambientáis" en potencia. 

4.3. Les propostes 

74. Els empresaris opinen que no és oportú dissenyar polítiques 
quefacin pagar igual a totes les empreses: al contrari, creuen que 
ha de pagar mes qui contamina mes o empra mes recursos 
naturales escassos. En aquest sentit, son mes partidaris de mesures 
de mercat que no pas administratives. 

Ja hem exposat diverses vegades aquest argument, que també abona les 
mesures de mercat. En les mesures administratives tots paguen igual (al 
marge de la seva conducta ambiental). En les mesures de mercat hi 
entra el criteri de proporcionalitat que volen els empresaris. En el fons, 
veu la creenca forca general, que si aquesta proporcionalitat funciona 
a l'empresa li tocará pagar molt poc o gens. 

75. La majoria d empresaris pensen que si es deftneix una nova 
legislado, s 'ha de ser rigorós en la seva aplicado, sense la qual 
la llei és lletra mona, i, a mes, pot aparéixer un efecte pervers que 
consisteix en que paga mes no qui mes contamina sino qui mes 
bada. Es critica una política sancionadora de "país de cec" i es 
reclama un criteri sancionador proporcional a la gravetat del 
delicie. 

Hi ha una crítica latent entre aquells empresaris que coneixen la 
legislado ambiental: que no és rigorosa en l'aplicació, i a vegades 
paguen justos per pecadors. D'una banda, hi ha qui opina que hi ha una 
regulado legal encara insuficient i de l'altra els que pensen que s'aplica 
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poc i malament. Finalment, hi ha sovint la queixa que els períodes 
donats a les empreses per "adaptar-se" a la nova legislació son massa 
curts. 

76. Gairebé tots els empresaris reclamen mesures defoment. Dins 
les mesures "toves" destaquen les propostes de campanyes de 
conscienciació de les empreses, de formació, d'assessorament 
técnic, i d'informado. En el capítol d'informado es demana 
espedalment la dedicada a mesures técniques a aplicar ais seus 
processos productius, a ajuts públics, o a la conjuntura 
ambiental/empresarial. 

Les empreses semblen preferir l'ajuda intangible que els diners de la 
subvenció. Aquesta és una posició lógica en un aspecte de notable 
complexitat técnica i jurídica. El primer que necessiten les empreses 
(especialment les petites i mitjanes) és saber en qué consisteixen els 
problemes ambientáis de la seva companyia i quines alternatives hi ha 
per a resoldre'ls. 

77. Dins les mesures "dures' defoment, els empresaris demanen 
ajuts econdmics directes per a fer front al canvi ambiental i la 
construcció d'infraestructures ambientáis publiques. 

Cal destacar aquesta reclamado d'infraestructures publiques. Mol tes 
empreses petites i mitjanes només podran fer front ais seus problemes 
si existeixen aqüestes infraestructures. 

78. Comja hem esmentat, els empresaris consideren queja hi ha 
massa impostos, i que no és convenient posar nous impostos o 
taxes/cánons ambientáis. Prefereixen redistribuir els impostos ja 
existents. 

Ja hem parlat de la percepció fiscal deis empresaris en altres hipótesis. 
Els empresaris pensen que el que ha de fer l'estat és reduir i 
racionalitzar la despesa pública: si no ho fa no trabará diners per a 
abordar les noves infraestructures ambientáis. 
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