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Prèvia 
 

Un sistema de gestió mediambiental (SGMA) consisteix, bàsicament, en 
un conjunt de mesures internes, valoracions, plans i accions que afecten les 
unitats organitzatives de les empreses i institucions, i la seva relació amb el 
medi ambient. En els darrers quinze anys un important nombre d’organitzacions 
han adoptat SGMA, incrementant-se l’interès dels treballs de recerca per 
analitzar els motius que condueixen a la implementació d’aquests sistemes, així 
com sobre la relació entre l’adopció d’un SGMA i la millora dels seus resultats, 
tant des d’una perspectiva ambiental com competitiva. En aquest mateix sentit, 
el principal objectiu que es proposa aquets treball és conèixer quins motius fan 
que algunes empreses i institucions decideixin implementar sistemes de gestió 
mediambientals (SGMA) i quines característiques presenten les empreses que 
tenen implantat aquest tipus de sistema a Catalunya. 
 

Els estudis realitzats fins ara que avaluen la relació entre les estratègies 
mediambientals d’una organització i els seus resultats empresarials ofereixen 
resultats diversos. Alguns treballs demostren que les organitzacions amb 
actituds pro-actives en polítiques de millora ambiental aconsegueixen millorar 
els seus resultats empresarials, en canvi altres treballs obtenen una relació no 
significativa entre aquestes variables. Per tant, el debat sobre si ser pro-actiu o 
no en polítiques mediambientals a l’empresa millora la competitivitat 
empresarial, encara està lluny de resoldre’s. En qualsevol cas, per tal 
d’entendre la relació entre SGMA i resultats empresarials, cal analitzar els 
motius que porten a les empreses a adoptar aquests sistemes de gestió. Les 
investigacions realitzades en aquest àmbit utilitzen, principalment, dues 
perspectives teòriques. D’una banda, els aspectes de la teoria institucional, que 
ens indiquen que les organitzacions estan motivades per incrementar la seva 
eficiència interna i la seva legitimitat externa, de manera que això permet que 
assoleixin un avantatge competitiu. D’altra banda, la perspectiva de l’empresa 
basada en els recursos explica que els recursos i capacitats complementaris 
porten a l’adopció d’estratègies mediambientals pro-actives que milloren els 
resultats empresarials. 
 

La majoria dels primers estudis que van començar a analitzar els motius 
per adoptar un SGMA es van centrat en empreses nord-americanes, però més 
recentment s’han publicat treballs sobre empreses en l’àmbit europeu i d’altres 
en països asiàtics. El nostre treball també es planteja poder determinar algunes 
característiques de les empreses i institucions que han adoptat SGMA en un 
àmbit territorial més específic, com és el de Catalunya i les comarques de 
Tarragona. Concentrant-nos, en particular, en el cas d’un SGMA concret, com 
és l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) de la Unió Europea. 
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1. Introducció 

 

Les polítiques mediambientals s’han basat tradicionalment en dos tipus 

d’instruments: els mecanismes de regulació i control, com les normatives i lleis 

mediambientals, i els instruments econòmics, com els impostos ambientals, les 

subvencions o els permisos negociables. Però a partir de finals dels anys 

noranta, també van començar a aplicar-se instruments mediambientals basats 

en la informació, caracteritzats per ser mecanismes d’implantació voluntària per 

part de les empreses o institucions que decideixen adoptar-los. Aquests 

mecanismes voluntaris poden tenir característiques molt diverses i van des de 

les memòries ambientals fins als sistemes de gestió mediambiental, passant 

per les eco-etiquetes o els acord voluntaris de reducció de la contaminació 

entre empresa i administració. Tal com senyalen Siniscalco et al. (2000), els 

arguments que defensen aquests tipus d’instruments de política mediambiental 

basats en la informació posen de relleu la seva capacitat per aconseguir les 

millores plantejades en la qualitat ambiental, mentre que els seus detractors 

consideren que no generen cap millora ambiental efectiva i són exclusivament 

estratègies de “greenwashing” per part de les organitzacions que les apliques. 

 

Un sistema de gestió mediambiental (SGMA) és un mecanisme voluntari 

que consisteix, bàsicament, en un conjunt de mesures internes, valoracions, 

plans i accions que afecten les unitats organitzatives de les empreses i la seva 

relació amb el medi ambient. En els darrers quinze anys un elevadíssim 

nombre d’establiments empresarials han adoptat SGMA, incrementant-se 

l’interès dels treballs de recerca per analitzar els motius que porten a les 

empreses i institucions a adoptar un SGMA, així com sobre la relació entre 

l’adopció de SGMA i la millora dels resultats ambientals i empresarials. 

 

Els estudis realitzats fins ara que avaluen la relació entre les estratègies 

mediambientals d’una organització i els seus resultats empresarials ofereixen 

resultats diversos. Alguns treballs demostren que les organitzacions pro-actives 

en polítiques de millora ambiental aconsegueixen millorar els seus resultats 

empresarials (Russo i Fouts, 1997; Hart i Ahuja, 1996; Rivera, 2002; Stanwich i 

Stanwick, 2001), en canvi altres treballs obtenen una relació no significativa 

entre aquestes variables (Levy, 1995; Fogler i Nutt, 1975; Rockness et al., 
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1986). Per tant, el debat sobre si ser pro-actiu o no en polítiques 

mediambientals a l’empresa millora els resultats empresarials, encara està lluny 

de resoldre’s. 

 

Per tal d’entendre millor la relació entre SGMA i resultats empresarials, 

cal tenir en compte els motius que porten a les empreses a adoptar aquests 

sistemes de gestió. Moltes de leses investigacions realitzades fins ara utilitzen, 

principalment, dues perspectives teòriques: d’una banda, els aspectes de la 

teoria institucional (Bansal i Roth, 2000; Hoffman, 1999; Davidson i Worell, 

2001; Bansal i Clelland, 2004; Khanna i Anton, 2002; Bansal i Hunter, 2003), 

que ens indiquen les organitzacions estan motivades per incrementar la seva 

eficiència interna i la seva legitimitat externa, de manera que això permet que 

assoleixin un avantatge competitiu.; i d’una altra banda, la perspectiva de 

l’empresa basada en els recursos explica que els recursos i capacitats 

complementaris porten a l’adopció d’estratègies mediambientals pro-actives 

que milloren els resultats empresarials (Sharma i Vredenburg, 1998; Darnall i 

Edwards, 2006; Aragón-Correa i Sharma, 2003). 

 

El principal objectiu que es proposa aquets treball és conèixer quins 

motius fan que algunes empreses i institucions decideixin implementar 

sistemes de gestió mediambientals (SGMA), a partir de la revisió dels estudis 

més recents en aquest àmbit i quines característiques presenten les empreses 

que han adoptat aquest tipus de sistema a Catalunya. La majoria dels primers 

estudis que van començar a analitzar els motius per adoptar un SGMA es van 

centrat en empreses nord-americanes, però més recentment s’han publicat 

treballs sobre empreses en l’àmbit europeu i d’altres en països asiàtics. El 

nostre treball també es planteja poder determinar algunes característiques de 

les empreses i institucions que han adoptat SGMA en un àmbit territorial més 

específic, com és el de Catalunya i les comarques de Tarragona. Concentrant-

nos, en particular, en el cas d’un SGMA concret, com és l’Eco-Management 

and Audit Scheme (EMAS) de la Unió Europea. 

 

Els resultats d’aquest estudi ens han de portar un coneixement més clar 

sobre els motius reals que porten a les empreses i institucions catalanes a 

adoptar un SGMA com l’EMAS, i els efectes que produeix aquesta adopció 



 5

sobre els seus resultats en termes mediambientals, i de competitivitat. 

D’aquesta manera, esperem aportar evidències suficients per poder donar a 

conèixer els avantatges i inconvenients de l’aplicació de SGMA, i saber si 

aquests sistemes voluntaris de gestió ambiental són una bona estratègia per 

millorar la competitivitat de les organitzacions i alhora permetre millorar la 

qualitat ambiental de l’entorn. 

 

2. Anàlisi dels resultats d’estudis previs 

 

2.1. Resultats a nivell mundial 

 

L’estudi realitzat per la MIT Sloan Management Review i el Boston 

Consulting Group, l’any 2009, amb el títol de The Business of Sustainability. 

First Annual Business of Sustainability Survey an the Global Thought Leader’s 

Research Project (MIT i BCG, 2009) recull les respostes de 1.560 enquestes 

realitzades a directius empresarials de tot el món. D’aquest estudi s’obté que 

les empreses consideren com als principals impactes que reben dels temes 

relacionats amb la sostenibilitat, són els següents: 

 

 la legislació governamental relacionada amb la sostenibilitat, amb un 

67% de respostes, 

 la preocupació dels consumidors, amb un 58% de les respotes, 

 l’increment de l’interés dels treballadors per la sostenibilitat, amb un 56% 

de les respostes, 

 la contaminació mediambiental, amb un 51% de les respostes, i 

 l’esgotament dels recursos no renovables, amb un 50% de les 

respostes. 
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(Font: MIT i BCG (2009)) 

 

El resultats d’aquest estudi també senyalen com a principals beneficis per a 

les empreses d’abordar els temes de sostenibilitat, són els següents: 

 

 la millora de la imatge de la companyia o de la marca (35% de les 

respostes), 

 l’estalvi de costos (10% de les respostes),  

 l’avantatge competitiva (10% de les respostes), 

 la satisfacció, la moral o la retenció dels treballadors (9% de les 

respostes), i 

 la innovació en producte, servei o mercat (9% de les respostes). 

 

 

Per tant, tenim un estudi realitzat l’any 2009, a nivell mundial, en el qual es 

posa de manifest que els tres principals beneficis percebuts per les empreses a 

l’hora d’adoptar mesures per millorar els seus resultats ambientals són: la 

millora de la imatge, l’estalvi de costos i la millora de la seva competitivitat. 
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(Font: MIT i BCG (2009)) 

 

2.2. Resultats a nivell europeu 

 

La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea va 

encarregar a un consorci de consultores liderades per l’IEFE de la Universitat 

de Bocconi un estudi per tal d’analitzar el funcionament del sistema EMAS 

(Eco-Management and Audit Scheme) i de l’Eco-etiqueta de la Unió Europea. 

Els resultats d’aquest treball, que porta el nom d’EVER Study (2005), mostren 

que els principals motius, expressats per les organitzacions, que fan que es 

decideixin a adoptar un sistema de gestió mediambiental com l’EMAS, no estan 

relacionats amb la millora del seu avantatge competitiu, sinó que entre els tres 

principals motius senyalen: 

 

1. una millor gestió i garantia de compliment de la legislació 

2. la millora dels resultats ambientals, i 

3. una millor gestió del risc i prevenció de responsabilitats ambientals 

 

La millora de les capacitats competitives només apareix en el sisè lloc del 

rànquing, indicant possiblement que la importància d’aquesta motivació pot 

haver estat sobreestimada en alguns altres treballs previs i amb l’estudi més 

recent del MIT i BCG (2009). Però cal tenir en compte que l’EVER Study (2005) 
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es centra només en les organitzacions que han adoptat un SGMA com l’EMAS, 

mentre que les empreses analitzades en el treball del MIT i BCG (2009), no 

necessàriament han de tenir implantat un SGMA i menys un EMAS que és 

d’àmbit europeu. D’aquesta manera, cal tenir en compte les característiques de 

les organitzacions que integren la mostra que s’analitza a l’hora d’interpretar els 

resultats dels diferents estudis. 

 

una millor gestió i garantia de compliment de la legislació 4,0

la millora dels resultats ambientals 3,9

una millor gestió del risc i prevenció de responsabilitats ambientals 3,7

la millora de les capacitats organitzacionals i de gestió en l'àrea 
mediambiental

3,6

la millora de les relacions amb els stakeholders i la comunitat local 3,5

la millora de les capacitats competitives o la satisfacció d'una petició 
específica dels clients

3,4

mantenir-se al dia amb els nostres principals competidors / membres 
de la nostra associació empresarial

3,2

el compliment d'una petició de la nostra direcció corporativa 3,1

els beneficis de l'alleujament de la reglamentació 2,9

millora de la nostra avaluació a l'hora d'accedir a fons públics o 
procediemnts de contractació

2,3

Font: EVER Study, 2005

Motius principals per adoptar un EMAS, segons l'EVER Study              
(en una escala de 1 a 5)

 

 

 

D’altres estudis com Clausen et al. (2002) i Perkins i Neumayer (2004) 

mostren que els motius econòmics i estratègics són més importants a l’hora 

d’incentivar a les empreses per adoptar un EMAS. De manera que les 

motivacions econòmiques i competitives com ara l’estalvi energètic i de 

recursos, o la millora en la imatge i reputació són més rellevants que altres 

aspectes com la reducció dels impactes ambientals. Tot i que Pekins i 

Neumayer (2004) també senyalen que aquests motius econòmics i estratègics 

no són els únics que fan que una empresa adopti significatives innovacions 

organitzacionals (com els que implica un EMAS). De manera que la motivació 

real vindria produïda per una combinació de factors, alguns de caràcter més 

econòmic i d’altres més “ideològics”, com per exemple les exigències externes 
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dels grups d’interés (stakeholders). En qualsevol cas, la revisió de la literatura 

que es fa a l’EVER Study (2005) conclou que existeix un predomini dels motius 

externs (com ara el compliment amb les normatives legals o la millora de la 

imatge de l’empresa) sobre els interns (com ara la millora en l’organització de 

les activitats productives) a l’hora de decidir adoptar un EMAS. 

 

Un dels aspectes claus a l’hora d’analitzar el grau d’èxit de l’EMAS és la 

seva capacitat de produir un retorn econòmic a l’esforç que significa la seva 

implementació i si permet millorar la competitivitat de les organitzacions 

certificades amb l’EMAS. De manera que aquestes empreses incrementin les 

seves quotes de mercat, millorin les seves vendes, innovin més, millorin la seva 

imatge o incrementin la satisfacció dels seus clients, obtenint així indicadors 

positius en les variables que permeten mesurar l’evolució de la seva 

competitivitat. 

 

La idea general que es desprèn dels diversos estudis realitzats sobre els 

efectes de l’adopció d’un EMAS per part de les organitzacions, és que té una 

influència positiva sobre la competitivitat, encara que la seva rellevància 

efectiva en alguns aspectes sigui incerta o difícil de quantificar (com ara el 

posicionament en el mercat o l’increment dels ingressos de les empreses 

certificades). En aquest sentit, el resultat obtingut per l’EVER Study (2005) a la 

pregunta de si es considera l’EMAS com un instrument competitiu efectiu, 

mostra que no hi ha acord en les respostes, ja que el 54% dels enquestats 

consideren que l’EMAS és un instrument efectiu per a la competitivitat, però un 

46% consideren que no. Malgrat aquest resultat general, si considerem 

separadament les respostes de les organitzacions certificades amb l’EMAS de 

les organitzacions no certificades, el percentatges són força diferents: el 62% 

de les empreses amb EMAS consideren que sí és un instrument competitiu 

efectiu, mentre que en les empreses sense EMAS el percentatge de respostes 

afirmatives baixa fins al 26%.  Tot i això, també podem destacar que un 38% de 

les organitzacions registrades amb l’EMAS consideren que aquest sistema no 

els aporta cap avantatge en termes de millora de la seva competitivitat. 

 

En qualsevol cas, la majoria d’estudis indiquen que la implementació de 

l’EMAS afavoreix la competitivitat de les empreses gràcies, especialment, a 
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l’estalvi de costos que s’obtenen amb l’aplicació d’aquest sistema de gestió. Els 

resultats de l’EVER Study (2005) també reflecteixen la importància de la millora 

en l’eficiència econòmica (en termes d’optimització de costos), ja que ocupa el 

tercer lloc en el rànquing de principals beneficis derivats de l’adopció d’un 

EMAS. Altres estudis que analitzen l’aplicació de sistemes de gestió 

mediambiental, com els de Petrick et al. (1999) i Axelsson et al. (2003), també 

indiquen que l’estalvi de costos representa un dels factors principals de millora 

de la competitivitat derivats de les certificacions ambientals. 

 

Però l’element que apareix, en l’EVER Study (2005), com a principal 

benefici per a les organitzacions que han adoptat un EMAS, és la millora de la 

seva imatge. De manera que aquest esdevé el principal factor que permet 

millorar l’avantatge competitiu de les organitzacions certificades. Reforçant els 

resultat obtinguts en d’altres treballs (Wittman, 1996; Hillary, 1998) on també 

destaca la rellevància de la millora de la imatge com a principal benefici de la 

implantació de l’EMAS. 

 

D’altra banda, el segon tipus de benefici percebut per l’adopció d’un 

EMAS és la millora de la capacitat organitzativa i de la gestió de la innovació, 

amb la mateixa valoració que l’optimització de costos. Una mica per sota 

apareixen altres aspectes com ara el reconeixement del lideratge, la satisfacció 

dels clients o la captació de nous clients. 
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la millora de la imatge 4,3

la millora de la capacitat organitzativa i de gestió de la innovació 3,5

la optimització de costos 3,5

el reconeixement com a líder per part dels competidors i d'altres 
agents econòmics

3,3

una major satisfacció dels clients 3,2

l'aconseguir nous clients (o contractes) o quotes de mercat 3,2

la millora de la capacitat d'innovació tècnica 3,1

la millora de la qualitat del producte o dels resultats 3,0

l'accés més fàcil al crèdit o a les licitacions públiques 2,1

Font: EVER Study, 2005

Principals beneficis percebuts de l'adopció d'un EMAS, segons l'EVER 
Study (en una escala de 1 a 5)

 

 

En un estudi més recent, també encarregat per la Comissió Europea  i que 

porta per títol, Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered 

Organizations (Vernon, et al. 2009), les  respostes a la pregunta sobre quina és 

la principal raó per adoptar l’EMAS, s’identifiquen com a motiu principal els 

següents: 

 

1. per millorar l’eficiència en l’ús dels recursos i en la producció (19% de les 

respostes), 

2. per la cultura interna de gestió (17% de les respostes), i 

3. per millorar la reputació (11% de les respostes). 

 

Els objectius de millorar la transparència amb els stakeholders (10%), per 

requeriment  dels clients o de la cadena de subministre (9%), i el de millorar el 

compliment legislatiu (7%) també apareixen com a raons rellevants. 
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Principal raó per adoptar l'EMAS
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(Font: Vernon, J. (2009): Study on the Costs and Benefits of  EMAS to Registered Organisations (DG 
Environment of the European Commission)) 
 

 

Si tenim en compte, no només la principal raó sinó les respostes 

donades per les organitzacions quan se’ls demana que indiquin les tres 

principals raons que les ha portat a adoptar l’EMAS, continuen mantenint-se al 

cap damunt del rànquing l’eficiència productiva (16%),  la cultura de gestió 

(15%) i la millora de la reputació (13%). Seguides de la millora de la 

transparència amb els stakeholders (10%) i el compliment legislatiu (10%), 

havent perdut importància el requeriment dels clients o de la cadena de 

subministre (5%). 
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Raons per adoptar l'EMAS (sumant les tres principals)

5%
1%
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compliance
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culture
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production efficiency

Resource/production efficiency Improved reputation Greener product

Response to competitor Legislative compliance Risk management

Management culture Employee participation Transparency stakeholders

Financial support Streamline applications Technical support

Requirement of customer/supply chain Requirement of shareholders Industry sector initiative

Prerequisite for funding/contract acces Other
 

(Font: Vernon, J. (2009): Study on the Costs and Benefits of  EMAS to Registered Organisations (DG 
Environment of the European Commission)) 
 

Si distingim entre sector privat i sector públic podem apreciar algunes 

diferències rellevants. Així en les organitzacions privades s’observa un mateix 

nivell d’importància entre els tres principals motius senyalats: millorar 

l’eficiència productiva, millorar la reputació i la cultura de gestió, tots tres amb 

un 15% de respostes.  A una certa distància trobem els altres dos motius 

rellevants: el compliment legislatiu i la transparència amb els stakeholders, tots 

dos amb un 9% de respostes. 
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(Font: Vernon, J. (2009): Study on the Costs and Benefits of  EMAS to Registered Organisations (DG 
Environment of the European Commission)) 
 
 

Per la seva banda, els motius senyalats per les organitzacions dels 

sector públic donen més importància a l’eficiència productiva (18%), seguida de 

la cultura de gestió (16%) i la transparència amb els stakeholders (12%). 

Situant-se molt a prop el compliment legislatiu (11%) i la participació dels 

treballadors (10%). Quedant en una posició menys rellevant la millora de la 

reputació (4%). 

 

 

Si analitzem el principal motiu per adoptar l’EMAS tenint en compte el 

tamany de les organitzacions, podem observar que per les micro, petites i 

mitjanes empreses el motiu principal continua sent la millora en l’eficiència 

productiva, mentre que per les grans empreses, encapçala el rànquing la 

cultura empresarial (o de gestió). En segon lloc trobem la cultura empresarial 

per les micro, petites i mitjanes empreses, mentre que per a les grans ara hi ha 

la millora de l’eficiència productiva. La millora de la reputació té un paper 

rellevant a les grans empreses, però no tant a les mitjanes i petites. De la 

mateixa manera trobem que la transparència amb els stakeholders també té un 

pes més significatiu en les grans empreses que en la resta. 
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Prerequisite for funding/contract acces Other

 
(Font: Vernon, J. (2009): Study on the Costs and Benefits of  EMAS to Registered Organisations (DG 

Environment of the European Commission)) 

 

També podem destacar el pes que té el requeriment dels clients o de la 

cadena de subministre per les mitjanes, petites i micro empreses, cosa que no 

passa per les grans. De la mateixa manera que la raó de ser un prerequisit per 

accedir a fons o contractes apareix com a important a les micro i petites 

empreses, però no en les empreses mitjanes i en les grans. 
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Principals beneficis de l'adopció de l'EMAS (% respostes)

3% Altres

8% Millora 
retenció i 

recrutament 
personal

9% Estalvi 
financer

12% Increment 
d'oportunitats de 

mercat

21% Estalvi 
d'energia

18% Reducció 
d'incidents 
negatius

17% Millora de 
relacions amb 
stakeholders

11% Millora de la 
productivitat

 
(Font: Vernon, J. (2009): Study on the Costs and Benefits of  EMAS to Registered Organisations (DG 
Environment of the European Commission)) 
 

En relació als beneficis derivats de l’adopció d’un EMAS les 

organitzacions senyalen que els efectes més positius, amb un 21% de 

respostes, es produeixen en l’àmbit de l’estalvi d’energia i de recursos. El 

segon tipus d’impacte més positiu és en l’àmbit de la reducció d’incidents 

negatius, amb un 18% de respostes, i en tercer lloc indiquen la millora de les 

relacions amb els stakeholders, amb un 17% de respostes. 

1 ó 2 3 4 ó 5

Estalvi d'energia i recursos 21% 15% 7%

Estalvi financer 9% 14% 17%

Millora de relacions amb 
stakeholder

17% 14% 11%

Millora retenció i 
recrutament del personal

8% 15% 18%

Increment d'oportunitats de 
mercat

12% 12% 17%

Millora de productivitat 11% 16% 14%

Reducció d'incidents 
negatius

18% 12% 11%

Altres 3% 3% 4%

% de respostes en cada categoria

Impactes més positius de l'adopció de l'EMAS                             
(1 = més gran i 5 = sense impacte)

 
(Font: Vernon, J. (2009): Study on the Costs and Benefits of  EMAS to Registered 

Organisations (DG Environment of the European Commission)) 
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En relació als àmbits en els que s’identifiquen un menor impacte de 

l’adopció d’un EMAS, les organitzacions senyalen la millora en la retenció i 

reclutament de personal (18%, de respostes), l’increment d’oportunitats de 

mercat (17 % de respostes) i l’estalvi financer (17% de respostes). En general, 

no s’aprecien diferències significatives entre les respostes de les organitzacions 

públiques i privades, ni per tamany. Encara que si es pot senyalar que en el 

sector privat els beneficis en l’increment d’oportunitats de mercat tenen una 

ponderació més elevada en els impactes més positius (14%) que en les 

organitzacions públiques (3%). 

 

2.3. Resultats a nivell espanyol 

 

 

En l’estudi Entorno 2009. Informe sobre la gestión de la sotenibilidad en la 

empresa española, (Fundación Entorno, 2009) de la Fundación Entorno – 

Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, durant l’any 2008, 

es van realitzar 800 enquestes a empreses espanyoles de més de vint 

treballadors, de diferents sectors, tamanys i Comunitats Autònomes. En aquest 

estudi, els tres principals factors que impulsen l’adopció de polítiques 

ambientals i socials a l’empresa espanyola són: 

 

1. l’adaptació a la legislació i les polítiques públiques,  

2. el compromís de la direcció, i 

3. la millora de la imatge i reputació de l’empresa. 

 

En els factors impulsors de les polítiques ambientals de les empreses 

s’observen canvis  en els darrers anys, l’adaptació a la legislació i la millora de 

la imatge perden força i agafen més pes factors com la pressió dels grups 

d’interés, les exigències del mercat, l’obtenció d’ajudes i l’increment de la 

rendibilitat. D’altra banda, s’observa que el sector d’activitat de l’empresa 

determina més els factors impulsors que la seva localització geogràfica o el seu 

tamany.  La indústria química, la mineria i indústria de minerals no metàl·lics, 

l’hostaleria i el transport són els sectors més sensibles al conjunt de factors 

impulsors de la política ambiental. La indústria alimentària i el sector de la 
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construcció, a diferència del 2005, ja no estan al cap damunt d’aquest rànquing, 

i l’agricultura és, amb gran diferència, el sector que rep menys estímuls.  

 

En relació a la importància que les empreses espanyoles donen als factors 

que dificulten l’adopció de polítiques ambientals, destaquen tres factors: 

 

1. l’elevada inversió, 

2. les dificultats tècniques, i 

3. les dificultats per adaptar-se a la legislació. 

 

El mateix estudi també senyala que al 2008 les empreses veuen més 

dificultats per implantar una política ambiental que al 2005. Incrementant-se 

especialment la importància que donen a les dificultats tècniques, a la falta de 

compromís de la Direcció i al desconeixement de les expectatives dels grups 

d’interés. L’anàlisi sectorial reflecteix que el sector de la mineria i indústria de 

minerals no metàl·lics és, amb gran diferència, es sector que manifesta més 

dificultats (tot i que també és el més receptiu als factors impulsors). El 

segueixen com a sectors  més pessimistes, l’agricultura, el comerç i la resta de 

serveis. 
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Adaptació a la legislació 20%

Compromís de la Direcció 16%

Millora de la imatge/reputació 14%

Adaptació a la legislació 71%

Compromís de la Direcció 62%

Millora de la imatge/reputació 46%

Adaptació a la legislació 66%

Compromís de la Direcció 59%

Millora de la imatge/reputació 52%

Adaptació a la legislació 74%

Exigències de mercat i Millora de la imatge/reputació 64%

Compromís de la Direcció 62%

Adaptació a la legislació 76%

Compromís de la Direcció 62%

Millora de la imatge/reputació 50%

Adaptació a la legislació i Compromís de la Direcció 65%

Millora de la imatge/reputació 61%

Temor a sancions 55%

Adaptació a la legislació 80%

Millora de la imatge/reputació i Compromís de la Direcció 68%

Exigències del mercat 63%

Adaptació a la legislació 71%

Compromís de la Direcció 51%

Millora de la imatge/reputació 49%

Adaptació a la legislació 96%

Millora de la imatge/reputació 79%

Obtenció d'ajudes i subvencios 78%

Adaptació a la legislació 86%

Exigències del mercat i Compromís de la Direcció 69%

Millora de la imatge/reputació 63%

Adaptació a la legislació 68%

Compromís de la Direcció 66%

Millora de la imatge/reputació 54%

Adaptació a la legislació 79%

Compromís de la Direcció 65%

Millora de la imatge/reputació 64%

Adaptació a la legislació 78%

Millora de la imatge/reputació 60%

Compromís de la Direcció 59%

Adaptació a la legislació i Compromís de la Direcció 73%

Exigències de mercat 62%

Millora de la imatge/reputació 54%
Font: Fundación Entorno - BCSD España, 2009

Tèxtil, cuir, fusta i paper

Transport

Factors impulsors més valorats per l'adopció de polítiques ambientals per sectors 
empresarials. Espanya, 2008

Mineria i indústria de 
minerals no metàl·lics
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Resta de serveis

Refinament, plàstics i 
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mecànics, elèctrics i 
electrònics
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transport
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Metalúrgia

Agrari

Alimentació

Comerç

Construcció

 

 

 

D’altra banda, en relació als principals beneficis que obtenen les empreses 

espanyoles per les seves actuacions socials i mediambientals, aquest estudi de 

la Fundació Entorno (2009), es senyalen com a beneficis intangibles: 
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1. la millora de la imatge i la reputació, 

2. la reducció de riscos, i 

3. la millora de les relacions amb les Administracions Públiques 

competents. 

 

Mentre que entre els principals beneficis tangibles, destaquen: 

 

1. la major eficiència en l’ús de materials i energia, 

2. la disminució de despeses de gestió de residus, emissions i/o 

vessaments, i 

3. l’accés a subvencions i ajudes / incentius fiscals. 

 

 

Així doncs, en aquest estudi sobre les empreses espanyoles (Fundación 

Entorno, 2009) també podem observar com a principals beneficis de l’aplicació 

de polítiques de gestió ambiental la millora de la imatge (benefici intangible) i 

l’estalvi de costos, entès com la millora en l’eficiència en l’ús de l’energia i dels 

materials, així com la reducció en les despeses de gestió de residus i de la 

contaminació (considerats els dos aspectes com a beneficis tangibles). Aquests 

dos tipus de beneficis: en la imatge i en els costos també apareixen senyalats 

en els estudis del MIT-BCG (2009) i en l’EVER Study (2005), en àmbits 

geogràfics diferents i només per a organitzacions que han adoptat un EMAS, 

en el segon estudi. En el cas del treball de Vernon et al. (2009) també ens 

apareix l’estalvi de costos com a principal benefici de l’adopció d’un EMAS i la 

millora de la imatge probablement podria estar relacionada amb la millora de la 

relació amb els grups d’interés (stakeholders). 

 

2.4. Resultats a nivell català 

 

El treball de Giménez (2001) analitza les empreses industrials catalanes tant si 

han adoptat un sistema de gestió mediambiental (ISO 14001 o EMAS) com si 

no l’ha adoptat. En aquest treball s’obté, per al conjunt d’empreses, que els 

principals motius que impulsen la decisió d’implantar un SGMA, són: 

 

1. l’acompliment amb la legislació vigent, amb un 45%, 
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2. el compromís corporatiu amb el desenvolupament sostenible, amb un 

21%, 

3. la voluntat d’assolir un avantatge competiu, amb un 14%, i 

4. la millora de l’organització de l’empresa, amb un 12,8%. 

 

Si només es té en compte la resposta de les empreses que estan 

aplicant un SGMA, apareixen els mateixos motius, ponderats amb valors 

diferents i amb un canvi d’ordre entre el primer i el segon. De manera que el 

compromís corporatiu apareix en primer lloc, per davant de l’acompliment de la 

legislació: 

 

1. el compromís corporatiu amb el desenvolupament sostenible, amb un 

30%, 

2. l’acompliment amb la legislació vigent, amb un 25%, 

3. la voluntat d’assolir un avantatge competiu, amb una mica més del 

20%, i 

4. la millora de l’organització de l’empresa, amb quasi un 15%. 

 

 

D’altra banda, les empreses que no estan aplicant un SGMA, senyalen 

de manera molt més destacada com a principals motiu l’acompliment legislatiu 

(amb un 53% de les respostes), seguit a força distància de la reducció del risc 

de sanció (amb un 11%), i lleugerament per davant d’altres motius com el 

compromís corporatiu, la millora de l’organització o l’obtenció d’un avantatge 

corporatiu. Giménez (2001) també destaca que cap de les empreses 

analitzades considera les exigències de les companyies assegurades com a 

motiu principal per plantejar-se la gestió mediambiental. A més, també senyala 

que cap de les empreses de la submostra que està aplicant SGMA indica la 

reducció de costos com a motiu per impulsar la seva política ambiental, i només 

una empresa senyala el risc de sanció. 

 

El mateix treball de Giménez (2001) analitza els possibles avantatges que 

aporta o pot aporta la implementació d’un SGMA. Les empreses que estan 

aplicant un SGMA indiquen com a principals avantatges o beneficis: 
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1. la millora del control i la gestió global de l’empresa (31% de les 

respostes), 

2. la millora de la imatge exterior de l’empresa (23% de les respostes), i 

3. l’acompliment de la legislació (19% de les respostes). 

 

D’altra banda, les empreses que no apliquen un SGMA consideren que els 

principals avantatges que aporten aquests sistemes són, l’acompliment amb la 

legislació vigent, la millora de la imatge de l’empresa i la millora del control i la 

gestió. Però en aquest grup també hi ha un 10% d’empreses que consideren 

que aquests SGMA no els poden aportar cap avantatge. 

 

En relació als efectes d’un SGMA sobre la posició competitiva de l’empresa, 

un 72% de les empreses que apliquen aquests sistemes consideren que tenen 

un efecte favorable sobre la seva competitivitat, mentre que un 24% creuen que 

és indiferent, i només un 1% creuen que tenen un efecte desfavorable. En el 

cas de les empreses que no apliquen SGMA, l’opinió favorable sobre els seus 

efectes en la competitivitat és menor, un 50%, mentre que les que creuen que 

no té efectes sobre la posició competitiva són un 39%.  

 

Si tenim en compte que un dels elements que poden determinar l’avantatge 

competitiu d’un empresa és la reducció de costos, quan s’analitza els efectes 

dels SGMA sobre l’estalvi en costos, a la indústria catalana, les empreses que 

estan aplicant aquests sistemes, consideren en un 50% que els SGMA tenen 

un efecte positiu en la reducció de costos. Mentre que només un 30% de les 

empreses sense SGMA creuen que aquests tenen efectes favorables sobre 

l’estalvi de costos. 

 

 

 



 23

 

3. Les organitzacions que tenen implantat un EMAS a Catalunya 

 

Un cop revisats els resultats d’alguns dels principals estudis sobre quins 

motius condueixen a les empreses i institucions a adoptar les seves polítiques 

de gestió mediambiental i, especialment, a implantar sistemes de gestió 

mediambiental com són els EMAS, passarem a analitzar les característiques de 

les organitzacions que han implantat aquest tipus de sistema a Catalunya. 

 

Si observem l’evolució històrica del nombre d’organitzacions i de centres 

productius que han adoptat i mantingut un EMAS, es veu clarament la seva 

continuada expansió des de l’any 1997 fins a l ‘actualitat. Per tant, aquesta 

comportament tant positiu ja ens permet valorar positivament els efectes 

d’aquest tipus de SGMA a les organitzacions de catalanes que l’han adoptat, ja 

que si no els aportessin uns beneficis superiors als seus costos no observaríem 

aquest ritme de creixement, ni un nombre de cancel·lacions tant reduït. 
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(Font: Direcció Gral. de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya) 
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(Font: Direcció Gral. de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya.) 

 

En relació al tamany  de les organitzacions que disposen de certificació 

EMAS, s’observa una distribució força equilibrada entre les tres dimensions. 

Gaire bé el mateix pes d’organitzacions mitjanes i grans, un 30 i un 29% 

respectivament, i un major presència d’organitzacions petites, amb un 41%. Fet 

que contradiu la idea que es pot tenir sovint, a priori, que aquest tipus de 

SGMA s’aplica només en grans empreses, que tenen una major capacitat 

organitzativa i de gestió. 

Tamany de les organitzacions amb cerificació EMAS. 
Catalunya (2009)

29%
Gran

30%
 Mitjana

41%
 Petita

 
(Font: Direcció Gral. de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya.) 
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D’altra banda, l’anàlisi sectorial de les organitzacions catalanes amb 

EMAS també ens permet desmuntar la idea tradicional de que aquest sistemes 

de gestió mediambiental s’acostumen a aplicar en empreses industrials, on els 

seus processos productius poden tenir uns efectes mediambientals més greus. 

Les dades de l’any 2009 ens indiquen que el 63,3% de les organitzacions que 

disposen de certificat EMAS a Catalunya pertanyen al sector serveis, en front 

del 36,7% que estan incloses al sector industrial. 
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(Font: Direcció Gral. de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya.) 

 

Dintre del sector serveis destaquen les Administracions Públiques com a 

principal subsector, amb un 13,9% del total d’organitzacions. Encara que si 

tenim en compte que l’hostaleria (9,8%) i les activitats recreatives (9,4%) 
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estarien incloses en el sector turístic, aleshores aquest seria el principal sector 

amb certificacions EMAS a Catalunya amb un 19,2%. Darrera d’aquests 

sectors es situa el químic (8,6%), el del plàstic (6,5%) i els gestors de residus 

(6,5%). 

Distribució sectorial de les organitzacions amb certificat EMAS. Catalunya, 2009
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(Font: Direcció Gral. de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya) 

 

Aquesta distribució sectorial ens porta a pensar que dels principals 

beneficis de l’aplicació de SGMA senyalats en l’apartat anterior, els factors 

relacionats amb la millora de la imatge poden tenir una relació directa amb el 

pes del sector turístic dins les empreses certificades amb l’EMAS a Catalunya. 

Degut al progressiu creixement de la valoració dels aspectes mediambientals 

en el mercat turístic. D’altra banda, els beneficis obtinguts per la reducció de 

costos, derivats de la millora en l’eficiència energètica i d’alguns consums com 

poden ser els de l’aigua, també serien característics d’algunes instal·lacions 

turístiques.  D’altra banda, les característiques dels sectors industrials amb 

major nombre de certificacions EMAS, ens fa pensar que els motius relacionats 

amb l’acompliment de la legislació actual o futura, al compromís corporatiu amb 

el medi ambient i la reputació de l’empresa poden ser les raons que portin a 

l’adopció del sistema EMAS. Lògicament, els beneficis derivats de la reducció i 
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el control de costos i en la millora de la imatge, també tindrien un paper 

rellevant en sectors habitualment intensius en l’ús d’energia i d’altres 

subministres, i que són considerats per l’opinió pública com a sectors 

contaminants. Finalment, pel què fa a l’important presència d’administracions 

públiques dintre del registre de certificacions EMAS a Catalunya, probablement 

trobaríem una explicació en la seva intenció de tenir un comportament 

exemplificador que permeti promoure i difondre els avantatges d’aquests 

SGMA. 

 

La distribució territorial de les organitzacions que compten amb certificat 

EMAS reflecteix, lògicament, la concentració de l’activitat econòmica i 

institucional  a les comarques de Barcelona. El Barcelonès concentra el major 

nombre d’organismes amb EMAS (un 19,3%), seguit del Vallès Occidental (un 

14,1%), del Baix Llobregat (un 12,4%) i del Vallès Oriental (un 8%). Fora de 

l’àmbit territorial de Barcelona, la comarca que té més organitzacions 

certificades amb l’EMAS és el Tarragonès (un 6%) i que es troba en el quart 

lloc de les comarques catalanes, seguida del Baix Empordà (5,2%) i del Bages 

(5,2%). La resta de comarques de la demarcació de Tarragona, tenen un pes 

força més discret. 

Distribució comarcal de les organitzacions amb certificat EMAS. Catalunya, 2009
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Baix Camp

 
(Font: Direcció Gral. de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya) 
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Si ens centrem, amb una mica més de detall, en la presencia 

d’organismes amb certificacions EMAS a la demarcació de Tarragona, les 

dades per l’any 2010 ens indiquen la presència de 22 organismes, distribuïts en 

un 81,8% al Camp de Tarragona i un 18,2% a les Terres de l’Ebre. Aquesta 

major presència d’organismes que han adoptat un EMAS al Camp de 

Tarragona s’explica pels pes de la comarca del Tarragonès (59,1%) i en menor 

mesura pel del Baix Penedès (13,6%). També podem observar com el municipi 

amb major presència d’organitzacions certificades amb l’EMAS és la ciutat de 

Tarragona (amb 6) seguida de Vila-seca i Torredembarra (amb 2 cadascuna). 

 

 

Tarragonès 13 59,1%
Tarragona 6
Vila-seca 2
Torredembarra 2
Constantí 1
Salou 1
Roda de Barà 1

Baix Penedès 3 13,6%
Calafell 1
Segur de Calafell 1
Santa Oliva 1

Baix Camp 1 4,5%
Vandellòs i l'Hospitalet 1

Conca de Barberà 1 4,5%
Montblanc 1

Baix Ebre 2 9,1%
L'Atmella de Mar 1
Tortosa 1

Montsià 1 4,5%
Alcanar 1

Ribera d'Ebre 1 4,5%
Tivissa 1 4,5%

Total Camp de Tarragona 18 81,8%
Total Terres de l'Ebre 4 18,2%

TOTAL 22 100,0%

Distribució territorial dels registres EMAS                
al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, 2010

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental, Generalitat de Catalunya  
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Distribució comarcal dels registres EMAS a la demarcació de Tarragona, 2010

4,5%
Montsià

9,1%
Baix Ebre

4,5%
Conca de 
Barberà

4,5%
Baix Camp

4,5%
Ribera d'Ebre

13,6%
Baix Penedès

59,1%
Tarragonès

 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. Generalitat de Catalunya.) 
 
En la distribució per sectors, a la demarcació de Tarragona observem una 

major concentració en les Administracions Públiques (22,7%) i en les empreses 

del sector químic (31,8%), molt per sobre dels pesos que tenen en el conjunt de 

Catalunya, en canvi les activitats turístiques (Hosteleria i activitats recreatives) 

tenen una menor presència que en el conjunt català, tot i sent de les més 

rellevants. 

Distribució sectorial de les organitzacions amb certificat EMAS a 
la demarcació de Tarragona, 2010

4,5%
Ciment

9,1%
Emmangatzematge

4,5%
Gestors de

residus
4,5%

Educació

4,5%
Hosteleria

18,2%
Activitats 

recreatives

22,7%
Administracions

públiques

31,8%
Químic

 

 

(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. Generalitat de Catalunya.) 
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4. Resum i conclusions 

 

En aquest treball hem analitzat alguns dels estudis més recents sobre 

les causes que porten a les empreses i institucions a aplicar polítiques de 

gestió mediambiental, centrant-nos principalment en el cas dels sistemes de 

gestió mediambiental (SGMA) i concretament amb l’EMAS de la Unió Europea. 

A partir d’aquesta revisió hem pogut trobar que les organitzacions senyalen 

com a principals motius per a la gestió mediambiental són l’acompliment i 

l’adaptació a la legislació, el compromís corporatiu amb el medi ambient, la 

millora de la reputació i en alguns casos la millora en l’organització o en 

l’eficiència. Aquests són motius posats de relleu amb independència de l’àmbit 

geogràfic dels estudis realitzats i de les característiques de les organitzacions 

analitzades. A l’hora d’expressar els beneficis percebuts per l’aplicació de 

sistemes de gestió mediambiental, els mateixos estudis, també coincideixen 

força en destacar que els avantatges per les empreses i institucions que 

apliquen aquests sistemes són, principalment, la millora de la imatge i l’estalvi 

de costos. 

 

En la segona part, d’aquest treball, la constatació del continuat 

creixement de la implantació de sistemes EMAS en les organitzacions de 

Catalunya, ens permet identificar una mesura del bon funcionament d’aquest 

tipus de SGMA i per tant, que els beneficis detectats en els estudis previs s’han 

d’obtenir en les nostres organitzacions per tal que aquests avantatges superin 

els seus costos i garanteixin el manteniment i expansió d’aquests mecanismes 

de gestió ambiental.  D’altra banda, les característiques dels sectors on 

s’observa una major presència d’organitzacions amb certificacions EMAS a 

Catalunya (sector turístic i sector químic i plàstic) coincideix amb aquells 

sectors on les qüestions relacionades amb la millora de la imatge i en l’estalvi 

de costos poden tenir un major interès per les organitzacions. 

 

Després d’aquest anàlisis podem concloure que si bé darrera de la 

implantació de sistemes de gestió ambiental per part de les empreses i 

institucions hi ha d’haver un voluntat per millorar els seus resultats 

mediambientals, i per tant, per disminuir els impactes negatius de la seva 
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activitat sobre l’entorn, millorant la qualitat ambiental i avançant cap models 

sostenibles; cal també tenir present que una correcta gestió ambiental es 

tradueix en beneficis directes pels interessos empresarials, ja siguin derivats de 

la millora de la imatge i reputació de l’organització, com dels que es deriven 

directament de l’estalvi de costos (energètics, de matèries primeres, de 

subministres o de gestió de residus). 

 

En definitiva, considerem que cal donar a conèixer millor els potencials 

guanys derivats de la implantació d’adequats mecanismes de gestió ambiental, 

ja que permeten millorar simultàniament els resultats ambientals i els resultats 

econòmics de les organitzacions que els apliquen. 
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