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1.DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:
 
El desenvolupament sostenible es  defineix com la forma de desenvolupament 
que satisfà les necessitats  de les  generacions presents sense comprometre les  de 
les  generacions futures. Així, doncs, el desenvolupament sostenible és un principi 
d’organització del creixement  holístic  que integra els  aspectes econòmics  i 
socials, juntament amb els ambientals.

El concepte de Sostenibilitat apareix per primera vegada en 1987  en un informe realitzat per diferents nacions 
per a l’ONU. El grup de treball estava encapçalat per Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega, la 
qual criticava el model de creixement econòmic  i social del moment i plantejava una nova forma de 
desenvolupament. Des  d'aquest moment, la sostenibilitat va ser un referent per al desenvolupament, 
convertint-se en el desafiament a aconseguir pels governs nacionals, regionals i locals de tot el món. 

El nou interès de les nacions pel model de desenvolupament sostenible dóna lloc a diverses iniciatives com:
•La Conferència de Rio de 1992, on s’aprova el document Agenda 21
•La Carta de la Terra, document  que conté els  principis bàsics  per a la construcció d’una societat justa, 
sostenible i pacífica.
•La Cimera del Mil·lenni, en la qual s’acorden els Objectius de desenvolupament del Mil·lenni per a l’any 2015

2.CONFERENCIA DE RIO DE 1992:

La Conferència de les  Nacions  Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament va ser una reunió celebrada a  
Rio de Janeiro, Brasil, l’any 1992. Coneguda també com La Cimera de la Terra, tenia com a objectiu establir 
una sèrie de principis de cooperació internacional que protegiren el sistema ambiental i milloraren el 
desenvolupament de tots  els països. Aquesta conferència global va reunir polítics, diplomàtics, científics, 
periodistes i representants d'organitzacions no governamentals (ONG) de 179 països.
D’aquesta reunió van sorgir una sèrie d’acords:
•El document Agenda 21: És  un pla d’acció amb una sèrie d’estratègies  per a la promoció del 
desenvolupament sostenible.
•La Declaració de Principis  Forestals: Un conjunt de 15 principis, no vinculants, que regeixen la política nacional 
i internacional per a la protecció, l'administració i l'ús més sostenibles dels recursos forestals mundials. 
•El Conveni marc  de les  Nacions  Unides  contra el canvi climàtic: Acord legalment vinculant, signat per 154 
governs en la Cimera de Rio, que reconeix per primera vegada en termes polítics  i  jurídics  l'existència del 
problema del canvi climàtic i la contribució que hi fan les activitats humanes. 
•El Conveni de la biodiversitat: Acord legalment vinculant, que representa un pas  important cap a la 
conservació de la diversitat biològica.

3.LA CARTA DE LA TERRA:
  
La Carta de la Terra és   un 
document que contempla els 
principis  per a la construcció 
d'una societat global justa, 
sostenible i  pacífica en el Segle 
XXI. L’elaboració de la Carta 
de la Terra va sorgir com a una 
iniciativa de l’ONU en 1987 i 
en e l la  van par t i c ipar 
persones  i organitzacions de 
distintes  cultures i sectors. 
Finalment va ser publicada 
l’any 2000. 
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PREÀMBUL

La Terra, la nostra llar
La humanitat és part d'un vast univers evolutiu. La Terra, la nostra llar, està viva amb una 
comunitat singular de vida. Les forces de la naturalesa promouen al fet que l'existència siga 
una aventura exigent i incerta, però la Terra ha brindat les condicions essencials per a 
l'evolució de la vida. La capacitat de recuperació de la comunitat de vida i el benestar de la 
humanitat depenen de la preservació d'una biosfera saludable, amb tots els seus sistemes 
ecològics, una rica varietat de plantes i animals, terres fèrtils, aigües pures i aire net. El medi 
ambient global, amb els seus recursos finits, és una preocupació comuna per a tots els pobles. 
La protecció de la vitalitat, la diversitat i la bellesa de la Terra és un deure sagrat...
...

P R I N C I P I S
1. Respectar la Terra i la vida en tota la seua diversitat
2. Cuidar la comunitat de la vida amb enteniment, compassió i amor.
3. Construir societats democràtiques que siguen justes, participatives, sostenibles i pacífiques
4. Assegurar que els fruits i la bellesa de la Terra es preserven per a les generacions presents i 

futures.
5. Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ecològics de la Terra, amb especial 

preocupació per la diversitat biològica i els processos naturals que sustenten la vida...

Fragments del document “Carta de la Terra”    Font: http://www.earthcharterinaction.org

Olga Aracil
IES Sivera Font
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4.LA CIMERA DEL MIL·LENNI:

La Cimera del Mil·lenni fou una reunió convocada per l’ONU a Nova York l’any 2000  . Amb la intenció 
d’aconseguir un món més  segur, pròsper i equitatiu es van plantejar 8  objectius  per l’any 2015, els  Objectius 
de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

En setembre de 2015 es va celebrar una nova cimera on es  van fixar els  17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’any 2030. Amb aquests  nous  Objectius d'aplicació universal, en 
els  pròxims  15 anys els  països  intensificaran els  esforços  per a posar fi a la pobresa en totes  les  seues formes, 
reduir la desigualtat i lluitar contra el canvi climàtic garantint, al mateix temps, que ningú es quede arrere.

5.SOCIETAT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:

Per a aconseguir una societat sostenible és necessari:
•Regular el creixement de la població: Ja que el creixement demogràfic implica una major demanda de 
recursos , generació de residus i contaminació.
•Millorar les economies del països i eradicar la pobresa
•Millorar l’educació ambiental: Incloure l’educació ambiental a les  escoles, centres  de secundària i universitats. 
Formar als  professionals  (arquitectes, enginyers...), polítics i treballadors de l’administració i  al públic en 
general. 

6.INSTRUMENTS DE GESTIÓ AMBIENTAL:

Els  organismes responsables de la gestió ambiental 
(Ministeri de Medi Ambient, governs  autonòmics  i 
ajuntaments) disposen de diferents  instruments  per a 
poder realitzar la seua funció. Aquestos instruments  de 
gestió ambiental tenen com a objectiu aplicar mesures 
de prevenció de riscos  i de correcció d’impactes 
ambientals. Els principals  instruments  de gestió 
ambiental són:

a.Mesures legals: Es  tracta de lleis  encaminades a 
previndre i corregir els danys mediambientals: Lleis 
sobre residus,   sobre la gestió de l’aigua, sobre 
contaminació acústica, etc. A  més  la legislació 
espanyola i europea contemplen el delicte ecològic, 
que es  defineix com qualsevol acció que provoque 
danys  al medi ambient. Els  delictes ecològics  estan 
tipificats en el Codi Penal (emissions contaminants, 
abocaments  de residus, radiacions,etc.) i poden estar 
penats amb multes o presó.
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• BOE:
- Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional.
- Llei 11/2005, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei 

10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
- Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de 

la qualitat de l'aire.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
- Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el 

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. 
• DOCV:
- Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació 

definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat 
Valenciana (PIRCV)

- Ordre 3/2013, de 25 de febrer, de la Conselleria 
d'Infraestructures, Territori i Medi ambient, per la qual es 
publica la relació de residus susceptibles de valorització a 
l'efecte de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors. 

• BOP:
- Ordenança municipal de protecció contra la contaminació 

acústica de l'Ajuntament de València. BOP número 151, de 
data 26/06/2008.

Legislació mediambiental  Font: BOE, DOCV i BOP

Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS, 2015- 2030



b.Ajudes financeres I+D: Són ajudes econòmiques  destinades a la investigació i el desenvolupament en 
temes ambientals  com: energies  renovables, tecnologies netes, sistemes  de depuració, mètodes de 
reciclatge,etc.

c.Mesures fiscals: Es tracta d’impostos o desgravacions  que s’apliquen a determinades accions  que 
repercuteixen sobre el medi ambient:

•Ecotaxes: Impostos  sobre activitats  que tenen un impacte ambiental negatiu. Per exemple : cànons 
d’abocaments, impostos per ús  de pesticides  que emeten NO2, impostos  per activitats turístiques,etc. 
Tenim l’exemple de les Illes  Balears on  es  cobrava una mitjana d'un euro per nit a cada persona que 
s'allotjava en hotels, apartaments  i càmpings  . Els  diners  recaptats  es destinaven a la millora dels 
serveis turístics i del medi ambient. Aquest impost fou eliminat l’any 2003 pel govern del partit popular.

•Desgravacions o bonificacions : Per  a aquelles  empreses que apliquen sistemes  de correcció 
d’impactes  ambientals, com per exemple: valorització de residus  sòlids com a biomassa combustible, 
tractament d’olis usats per a produir biodièsel, etc. 

d.Ecoeficiència: Mesures  adoptades  per les  empreses  destinades a millorar els 
processos  des  del punt de vista de la sostenibilitat. Alguns  dels principis bàsics  per 
aconseguir l’ecoeficiència són:

-Minimitzar el consum de matèries primeres
-Minimitzar el consum energètic
-Reduir l’emissió de contaminants i la generació de residus
-Maximitzar l’ús de recursos renovables
-Prolongar la durabilitat dels productes

Per a garantir el compliment d’aquestos principis es disposa de dos mecanismes:
•Ecoauditories: Es  tracta d’avaluacions periòdiques dels processos 
realitzades per entitats independents que garantixen que l’empresa està 
complint amb els principis abans esmentats.
•Ecoetiquetes: Etiquetes  que certifiquen a l’usuari que els   productes o 
serveis  adquirits són respectuosos  amb el medi ambient. Les  ecoetiquetes 
s’empren  en productes diversos: detergents, pintures  , electrodomèstics  i 
bombetes, també en alguns serveis: allotjaments turístics, càmpings,etc. 

e.Ordenació del territori: Suposa planificar un ús  racional del territori, 
dedicant cada zona a l’activitat més  adequada, de forma que es 
compatibilitze la seua explotació amb la conservació d’aquest i  s’eviten els 
impactes  i els riscos. Una ferramenta fonamental en l’ordenació del territori 
són els  SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica). Un SIG està integrat  per 
un hardware (PDA, ordinador,etc), un software (programari capaç de 
processar i calcular) i dades  geogràfiques. Tota la informació  s’organitza 
en capes temàtiques permetent la visualització de cadascuna per separat.
Un altre instrument útil en l’ordenació del territori és  la realització de 
matrius  d’acollida: en files  s’identifiquen les  diferents  unitats  territorials i 
en columnes  les  activitats humanes previstes. A  cada cel·la s’indica el grau 
d’acollida: activitat Propiciada, Acceptable, Compatible desprès  d’avaluació 
ambiental i Incompatible.
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Capes dʼun SIG



f.Avaluació d’impacte ambiental, AIA. (PUNT 7)

7.L’AVALUACIÓ D’IMPACTE  AMBIENTAL:

L’Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA) és  un 
procediment tècnic-administratiu destinat a identificar, 
valorar i comunicar l’impacte d’un nou projecte sobre el 
medi ambient. Quan una empresa o institució va a executar 
un projecte que pot tenir repercussions sobre el medi 
ambient, cal que sol·licite l’avaluació d’impacte ambiental, a 
partir d’aquesta avaluació es podran  determinar les mesures 
correctores  que cal aplicar per a minimitzar els impactes i així 
aprovar o denegar el projecte.

a.Projectes en els quals és obligatori realitzar una AIA: 
Abans d’executar els següents  projectes serà obligatori 
realitzar una Avaluació d’Impacte Ambiental en projectes 
com:

•Construcció d’una refineria de petroli
•Instal·lacions  d'emmagatzemament de residus 
radioactius
•Centrals tèrmiques/ nuclears
•Construcció de grans preses
•Construcció d’autopistes, línies de ferrocarril i 
aeroports
•Perforacions profundes
•Mines a cel obert
•Plantes de tractament d’aigües residuals

b.Fases d’una AIA: La realització d’una avaluació d’impacte 
ambiental compren una sèrie de fases:

(1) Sol·licitud a l’administració del procediment 
d’avaluació d'impacte ambiental per part de l’empresa constructora
(2) Elaboració de l'Estudi d'Impacte Ambiental per part de l’empresa constructora
(3) Informació pública del projecte, consultes a les administracions afectades i a persones interessades
(4) Finalització del procediment amb la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per l'administració 
ambiental amb un dictamen: projecte acceptat o rebutjat.

c.L’Estudi d’Impacte Ambiental: L’Estudi d’impacte ambiental és un informe  que ha de presentar l’empresa 
constructora en el qual s’inclou: 

•Una descripció general del projecte
•Estimació dels tipus i les quantitats dels residus abocats i emissions contaminants
•Efectes  del projecte sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua, el 
paisatge i el patrimoni cultural.
•Mesures de prevenció i correcció  dels efectes adversos del projecte sobre el medi ambient.
•Programa de vigilància ambiental durant la fase d’obres  i de seguiment durant la fase de funcionament  
del projecte. 

Ferramentes emprades en la realització d’estudis d’impacte ambiental:
•Matrius:

-Matrius  causa- efecte: S’inclouen en columnes  les  accions del projecte que poden causar alteracions  i 
en files els  factors susceptibles  de ser alterats (medi físic, biològic  i socioeconòmic). A  continuació 
s’atorga un valor numèric de 0 a 10 que indica l’efecte negatiu que té cada acció sobre els factors.
-Matrius  acció-  impacte: En columnes  es col·loquen les accions  del projecte i  en files  s’organitzen els 
possibles impactes generats per aquest. En aquest cas es fa una valoració qualitativa: 

      (0)  si no hi ha cap impacte   (+) si l’acció incrementa l’impacte    (-)  si l'acció redueix l’impacte

•Ús  d’indicadors  ambientals: Els indicadors  ambientals  són magnituds que permeten determinar la 
situació d’un problema ambiental concret. Serveixen per a fer prediccions sobre possibles  riscos 
mediambientals. Els  indicadors  ambientals  es  classifiquen en : indicadors d’estat, de pressió i de 
resposta. Per al projecte plantejat  podríem utilitzar indicadors  com:  erosionabilitat del sòl, estat de la 
coberta vegetal, índex de pendents, estat d’explotació dels aqüífers...
•Anàlisi cost- benefici: És  un procés  sistemàtic  per a calcular i comparar la influència negativa (costos) i 
positiva (beneficis) d’un nou projecte. Per exemple la pèrdua de la productivitat del sòl o pèrdua de 

12. CAP A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



biodiversitat  es considerarien costos,  els   ingressos  econòmics   o la disminució de l’atur serien 
beneficis.
•Estudis de camp: Anàlisis sobre el terreny dels impactes derivats de projectes semblants a l’estudiat.
•Models de simulació: són versions  simplificades de la realitat que permeten  fer prediccions sobre 
l’evolució d’un sistema. Poden ser qualitatius  (models caixa blanca amb relacions causals) o quantitatius 
(requerixen l’ús d’ordinadors amb programari específic per a realitzar els càlculs) 
•Superposició de mapes usant SIG: Permeten identificar les zones  més  sensibles  per al 
desenvolupament d’una activitat: zones fàcilment erosionables  pel tipus  de sòl o per les pendents, 
zones a protegir degut a la qualitat de la vegetació, zones a protegir pel seu interès paisatgístic...us:
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ACCIONSACCIONSACCIONSACCIONSACCIONS

Tala	  d’arbres Pavimentació
Línies	  

elèctriques
Abocaments	  

líquids
Abocaments	  

sòlids Fragilitat

MEDI	  FÍSIC

Sòl 7 10 5 4 6 32

MEDI	  FÍSIC Aire 5 1MEDI	  FÍSIC

Aigua 5 1

MEDI	  
BIOLÒGIC

Flora 10 1

MEDI	  
BIOLÒGIC Fauna 8 3
MEDI	  

BIOLÒGIC

Paisatge 9 5

MEDI	  
SOCIO-‐

ECONÒMIC

Població 2 1
MEDI	  
SOCIO-‐

ECONÒMIC
Patrimoni	  històric 3 1

MEDI	  
SOCIO-‐

ECONÒMIC ProducUvitat	  primària	  
(Recursos	  agrícoles) 5 1

Agressivitat 54 19
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MATRIU CAUSA EFECTE PER A L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN PARC 
D’ATRACCIONS 

ACCIONSACCIONSACCIONSACCIONSACCIONSACCIONS

Tala	  d’arbres Pavimentació
Línies	  

elèctriques
Abocaments	  

líquids
Abocaments	  

sòlids

Augment	  del	  
nombre	  de	  
comerços	  i	  
serveis

Contaminació	  del	  sòl 0 +

Contaminació	  
atmosfèrica + +

Contaminació	  d’aigües 0 +

Soroll + +

Vibracions + +

Impacte	  visual + +

Atur	   -‐ -‐

IM
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CT
ES

MATRIU ACCIÓ- IMPACTE PER A L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN PARC 
D’ATRACCIONS 


