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A començament de 2006 parlàvem en aquest butlletí digital sobre la contaminació atmosfèrica i 
els efectes nocius que té per a la població. Els resultats de les anàlisis dels nivells de 
contaminació de diverses zones de Catalunya demostraven la superació dels valors límit en 
relació amb diòxids de nitrogen (NOx) i a partícules inferiors a 10 micres (probablement 
l’element més nociu que estem respirant) en un gran nombre de municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 
 

Aquest límits estan fixats per lleis que tenen el seu origen en directives de la Unió Europea. 
L’objectiu no és lluitar contra el canvi climàtic (tot i que hi ha aspectes que hi estan directament 
relacionats), sinó millorar la qualitat de l’aire i, per tant, la salut de les persones. A causa de la 
gravetat de la situació de moltes grans ciutats europees, es preveu que l’any 2010 la UE revisi a 
la baixa els límits ambientals. 
 

Un estudi recent del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental destaca els beneficis que hi 
hauria per a la salut pública en cas de reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, segons les recomanacions de la OMS. Concretament es podrien  
evitar anualment 3.500 morts prematures, 1.800 hospitalitzacions per raons cardiorespiratòries, 
5.100 casos de bronquitis crònica en adults, 31.000 casos de malalties per bronquitis agudes en 
infants i 54.000 atacs d’asma. Fonamentalment, és un problema de salut pública. L’origen 
d’aquest tipus de pol·lució, tradicionalment atribuït a certs processos productius, s’ha demostrat 
que rau en el trànsit de vehicles. Mentre que les fàbriques aporten entre un 5 i un 10%, el 
transport per carretera arriba a superar més d’un 90%. 
 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat un seguit d’instruments legals per tal de 
corregir la situació. Primer es va declarar àrea afectada (40 municipis) com a zona de protecció 
especial, i al mes de juliol s’aprovà el Decret 152/2007, que defineix un pla d’actuació per a la 
millora de l’aire. Aquest conté més de setanta mesures, entre les quals es va destacar en els 
mitjans de comunicació, de manera poc rigorosa i prou demagògica, la reducció de la velocitat 
en les vies ràpides a vuitanta km/hora. Des de CCOO compartim els objectius d’aquesta 
iniciativa, tot i que vàrem presentar al·legacions per millorar-la, que no van quedar recollides.  

 

Les mesures que conté aquest pla s’han d’afegir a les incloses en d’altres 
normes aprovades per la Generalitat i d’altres administracions. Fa pocs dies 
es va publicar la Llei 34/2007 de qualitat de l’aire, com a exemple més 
recent. Això és una mostra de la preocupació pel problema de la 
contaminació atmosfèrica a diversos nivells d’intervenció, des de la UE fins 
als municipis. 
 

Les fàbriques han de corregir la seva situació en la part que els pertoca. Els representats dels 
treballadors ho hem d’impulsar per prevenir riscos laborals de les emissions i també com a 
ciutadans implicats en el progrés social. Però la millora de la nostra qualitat ambiental passa, 
fonamentalment, pel canvi en el concepte de desplaçament que domina les nostres ciutats. 
Davant d’aquesta situació no s’entén l’atac frontal de certs col·lectius quan es planteja introduir, 
per primera vegada, limitacions de velocitat per motius de salut pública. Per què no aporten 
dades sanitàries quan critiquen els científics que han elaborat els estudis? Hi ha algú que no 
s’hagi adonat encara que a més velocitat el consum de combustible i les emissions augmenten? 
Tan sols cal mirar l’ordinador del cotxe. Les conseqüències dels grans problemes ambientals 
cada cop són més evidents. Cal passar a l’acció, començar a canviar el model de creixement i 
deixar d’entorpir les petites passes que s’estan donant cap a un desenvolupament més 
sostenible i segur. 
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CANVI CLIMÀTIC I OCUPACIÓ 

 
Jordi Forcadell 

 
L’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS) ha presentat el document sobre “Canvi 
climàtic i treball a Europa, informe sobre Espanya”, en el qual s’analitzen els efectes sobre 
l’activitat econòmica i el treball derivats de les polítiques i les mesures adreçades a reduir 
l’emissió de CO2. La investigació en què s’ha basat el document ha consistit en la revisió de les 
publicacions existents, així com en una sèrie d’entrevistes personals 
amb una selecció d’agents implicats, que van des de representants 
de l’Administració pública fins a treballadors, sindicats i ONG de 
caràcter ambiental; tots ells representatius dels sectors de l’energia, 
la indústria, el transport i la construcció.  
 
Així, doncs, en el context del creixement econòmic espanyol, les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle han augmentat en tots els sectors, i ens hem allunyat, d’aquesta manera, de 
l’objectiu de complir amb el protocol de Kyoto. Paral·lelament, l’Estat espanyol, tant a escala 
estatal com autonòmica, ha portat a terme un seguit de mesures i polítiques per tal de reduir 
l’emissió dels gasos esmentats, com per exemple l’Estratègia per l’estalvi i l’eficiència 
energètica, el Pla d’energies renovables, el Pla estratègic d’infraestructures i transport, així com 
el nou Codi tècnic de l’edificació. Tanmateix, i com a resposta als requeriments de la directiva 
europea en aquest àmbit, l’element central d’aquest seguit de mesures és el Pla nacional 
d’assignacions, fruit d’un notable procés de consulta el qual ha inclòs sindicats i empreses. 
 
Segons l’informe, a partir de les opinions dels agents entrevistats, l’impacte que aquestes 
mesures han tingut en el mercat laboral es percep com a menor. Mentre que el repte derivat de 
les polítiques per mitigar el canvi climàtic sembla una prioritat en l’agenda europea i, de retruc, 
a l’Estat espanyol, l’impacte que les mesures en aquest sentit han pogut tenir sobre el mercat 
laboral ha rebut molt poca atenció. 
 
Tanmateix, complir amb els objectius internacionals per a la reducció dels efectes del canvi 
climàtic esdevindrà un repte per a l’Estat espanyol i podria necessitar ajustaments en la 
majoria de sectors econòmics. En aquest sentit, les empreses amb més visió de futur, que han 
estat adoptant mesures per tal d’avançar cap a un sistema productiu amb una menor emissió de 

carboni, sembla que es troben en una millor 
posició per afrontar els reptes derivats de les 
restriccions d’emissió. Per altra banda, aquests 
ajustaments semblen sovint més fàcils per a 
grans companyies que per a la petita i la 
mitjana empresa. 
 
 
En general, doncs, les companyies elèctriques 
espanyoles es troben ben posicionades, ja que 
han estat realitzant un moviment estratègic 
encaminat a la generació d’energia de fonts 
cada cop més netes, alhora que es troben 
relativament ben situades en el mercat 
internacional d’energies renovables. 
 
En el sector energètic, però, hom tem efectes 
adversos en els sectors tradicionals de 

producció d’energia elèctrica (com per exemple en el sector del carbó), a causa del canvi 
probable en el sistema energètic. Seran de vital importància les mesures socials per tal de 
minimitzar l’impacte en els sectors afectats negativament. 
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Tanmateix, el balanç global net en el mercat de treball, a l’hora d’aplicar les mesures de 
mitigació del canvi climàtic, s’espera que sigui positiu. Per exemple, la plasmació del Pla 
d’energies renovables s’espera que creï al voltant de 100.000 llocs de treball, especialment en 
l’àrea de producció d’energia eòlica. 
 

 
 
Es preveuen noves oportunitats i, consegüentment, possibles impactes positius en l’ocupació en 
el sector transports, concretament en el transport de rodalies, transport combinat de 
mercaderies per carretera i ferrocarril i transport de viatgers. 
 
De manera similar, els programes de conservació d’energia en el sector residencial s’espera que 
derivin cap a un increment net de l’ocupació en el sector. A més, el nou Codi tècnic de 
l’edificació incrementarà la demanda de materials d’aïllament, substitució de finestres, 
instal·lació de protectors solars, la renovació dels sistemes de climatització, i de l’aplicació de 
sistemes d’energia renovable, implicant així un increment de la demanda de professionals en 
aquests camps. 
 
També s’estan donant diverses accions a escala local encaminades a gestionar els canvis en la 
preparació i l’ensenyament per tal d’anticipar-se a l’esperada demanda de professionals en 
aquests sectors. A més, es requeriran professionals per a activitats noves, com brokers del 
carboni i verificadors d’emissions. Cal tenir en compte, però, que la majoria d’aquestes 
oportunitats aniran adreçades a professionals relativament ben preparats.  
 
Finalment, segons el document, cal destacar que el disseny del Pla nacional d’assignacions 
ha anat acompanyat d’un procés important de consulta, incloent sindicats representatius i 
empresaris representatius de tots els sectors afectats. Així mateix, durant les entrevistes 
realitzades, es constatà una important preocupació per la necessitat d’informar pertinentment 
els treballadors sobre aquesta problemàtica. 

 
 
 
 
 

Per obtenir-ne més informació: Oficina Sindical per a l’Ecoindústria – Jordi Forcadell Corts 
(jforcadell@ccoo.cat ), Departament de Medi Ambient de CCOO de Catalunya; Institut Sindical 

de Treball, Ambient i Salut – ISTAS (http://www.istas.ccoo.es/). 
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L’ENTREVISTA 
 
L’espai de l’entrevista d’El Corriol està dedicat aquest número a la gerent de l’Agència de 
Residus de Catalunya, Veva Català. 
 
El Corriol (EC): Què és l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)? 
 
Veva Català (VC): L’Agència de Residus és una agència pública inscrita en l’estatut de 
l’empresa pública catalana, dins del marc del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat, i que s’ocupa de la definició i la concreció de les polítiques de residus a Catalunya, i 
dóna instruments de gestió respecte a instal·lacions arreu del territori. El finançament  
d’instal·lacions de residus urbans, el sistema d’autorització de gestors de residus industrials i 
d’altres tipologies, passa per l’Agència, així com la implementació de la legislació europea i 
l’estatal. Els sistemes integrats de gestió que en aquests moments s’estan desenvolupant i que 
són els que versen sobre la responsabilitat del productor per actuar en el territori de la 
comunitat de Catalunya necessiten l’autorització i el seguiment de la seva gestió per part de 
l’ARC, i, per tant, aquesta té responsabilitat en tots els trams de les polítiques de residus en el 
territori del país. 
 
EC: Quin paper té l’ARC en la gestió diària de les deixalles que generem cada dia a les nostres 
llars o als nostres llocs de treball?  
 

VC: Crec que en política de residus el 
paper que fa l’Agència en tots els 
casos és el mateix: complir amb els 
principis bàsics de prevenció, 
reutilització, reciclatge, valorització 
material o energètica, incineració o 
dipòsit. És a dir, en tots els camps 
dels residus hem de treballar 
intensament en totes les fases. Ara, 
en la recollida diària hi ha una divisió 
clara de competències: els municipis 
en tenen en la recollida i el 
tractament, i l’Agència, en el 
finançament de les instal·lacions i de 
les infraestructures. És molt important 
aquest paper de cooperació i 
col·laboració amb els ens locals. El 
que desenvolupem en la revisió del 
Progremic 2001-2006 i el que estem 

veient en el Progremic 2007-2012 és la intensificació d’aquest paper. Els nostres eixos d’actuació 
són sobre la ciutadania, les institucions, els grups socials, i treballen molt la necessitat que la 
ciutadania tingui bones pràctiques en matèria de residus, i després sobre la gestió i la logística, 
que és un camp que comencem a compartir amb els ens locals. Pel que fa a les infraestructures, 
plantegem un pla territorial sectorial que a partir del principi de proximitat i suficiència ens 
permeti a tot el territori català tenir d’una manera propera instal·lacions de recuperació de 
materials, de tractament, estabilització o inertització de la resta, amb l’objectiu que els residus 
deixin de ser el que s’ha anomenat sempre “el problema dels residus” perquè esdevinguin una 
oportunitat, inserits en tot el cicle de la producció.  
 
Respecte a la ciutadania i aquesta gestió diària, hi ha un aspecte important, que és la fixació 
dels hàbits. Jo sempre dic que, de la mateixa manera que a casa endrecem els productes d’una 
manera determinada, sabates a l’armari i detergents a l’armari dels detergents, quan aquests 
productes surten de casa perquè ja han esgotat el seu temps de vida i esdevenen residus també 
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hem de fer el mateix esforç, és a dir, retornar-los d’una manera endreçada. Fer això vol dir que 
aquests materials es poden recuperar com a tals de moltes maneres, a través de la matèria que 
els compon, a través d’una segona vida o a través de processos industrials que els acaben de 
convertint en matèries que, transformades, esdevenen reutilitzables, o que ens ajuden a produir 
energia, ja que, quan parlem de residus orgànics, ja que tenen les dues possibilitats: creació 
d’un nou producte, el compost, o mitjançant processos de metanització per convertir-se en 
biogàs. El paper que tenim en la recollida diària és la de la cooperació amb els ajuntaments en 
les parts que a cadascun ens toca, però després en la contribució d’uns valors generals a la 
societat que facin fàcil aquesta feina de la recollida.  
 
EC: Darrerament estem observant avanços important en la recollida selectiva dels municipis, 
però el cas dels residus orgànics és molt reduït. Quina valoració ens pot fer sobre la implantació 
de la recollida de la fracció orgànica arreu del territori, especialment en les grans aglomeracions 
urbanes? Quins plans hi ha per corregir-ho?  
 
VC: Hi ha diferents línies d’acció en la recollida de la matèria orgànica. Una d’elles és que l’ordre 
d’ajuts per a la recollida de la FORM en aquests moments és de nou milions d’euros. L’any 2003 
la suma de totes les convocatòries era de nou mil euros. En aquests moments, totes les 
convocatòries que l’ARC dedica per promoure polítiques en matèria de residus és de trenta 
milions d’euros.  
 
La segona és el sistema de retorn del cànon. Actualment és vigent la disposició en dipòsit dels 
residus amb un cànon de deu euros la tona, recaptat per als ens que realitzen la gestió del 
dipòsit, que després reverteix a l’Agència i constitueix un fons del qual els ens locals i l’ARC 
determinen el sistema de retorn, i premia els municipis que han fet la recollida selectiva de la 
matèria orgànica, de manera que aquests es veuen beneficiats per dos cantons, porten menys 
pes de dipòsit i, per tant, paguen menys tones, i després es veuen beneficiats pel retorn. Del 
2004 cap aquí cada any s’ha fet un retorn global a Catalunya de trenta milions d’euros. A més a 
més, l’altre element és la previsió, en la llei que tenim al Parlament, que els municipis de menys 
de 5.000 habitants estiguin obligats a fer la recollida selectiva de matèria orgànica. El que 
plantegem en el nou Progremic és treballar intensament en els grans generadors: en una ciutat 
com Barcelona, si ens centrem en aquests en primer terme, eliminem una gran quantitat de 
matèria orgànica, que trobem barrejada amb d’altres fraccions, i després és qüestió 
d’implementar un pla de recollida i insistir en les campanyes d’educació cívica i introducció 
d’aquests valors en els currículums escolars, i amb campanyes institucionals que van situant en 
l’ànim de la ciutadania aquests valors. Amb tot això, del 2005 al 2006 la recollida de la matèria 
orgànica ha crescut un 18%. És prou considerable tenint en compte l’esforç i la complexitat. 
Però cal insistir-hi molt, ja que el 2016 tenim l’objectiu que en els dipòsits no podrem dipositar-
hi material biodegradable, i per tant és bàsic que fem el més bé possible aquesta recollida 
selectiva.  
 
EC: Fins ara, un dels dèficits que hem observat des de CCOO en els programes de gestió de 
residus és una manca d’actuacions efectives sobre la seva reducció. Quines novetats sobre 
aquesta qüestió podrien aportar les reformes de la Llei 3/1993 de residus de Catalunya, o la 
LERE, a escala estatal? 
 
VC: Les últimes notícies que tenim de la LERE és que el Govern de l’Estat l’aprovarà abans 
d’acabar la legislatura, però no serà possible tramitar-la parlamentàriament. Haurem d’esperar 
el resultat de les eleccions per si aquesta llei es pot tornar a posar sobre la taula. És important 
que conegueu tots el paper que l’ARC ha tingut en diferents moments per la modificació de la 
LERE, i que tenim un sentiment de frustració per la manca de decisió de posar-la sobre la taula i 
per la forta pressió que els sectors econòmics empresarials han fet. Després hi ha tot l’itinerari 
que s’ha de seguir per canviar l’orientació de les temàtiques relacionades amb els envasos i els 
embalatges, com l’enfortiment de l’ecodisseny, concepte de valor afegit en els productes, que no 
estigui sempre relacionat amb la tipologia de l’envàs, i evidentment temes de caràcter logístic i 
pràctic perquè en d’altres països veus que ja estan solucionats. Aquesta és una mesura 
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inajornable. Existeix un text articulat fet des de Catalunya, però li entenem unes dificultats, com 
la circulació en el mercat espanyol. És difícil regular-ho des de l’àmbit autonòmic. Desitgem que 
hi hagi la possibilitat de tornar-ho a entrar en el debat parlamentari en la propera legislatura. 
Amb els actuals sistemes integrats deixem de tractar més de la meitat dels envasos que 
generem.  
 
EC: Des de l’experiència de l’ARC, quina creieu que és, en general, la resposta i la valoració dels 
ciutadans respecte a les polítiques de gestió de residus endegades per l’Administració?  
 

VC: Aquesta ha incorporat el valor de l’esforç 
mediambiental, però costa la incorporació en els 
hàbits quotidians, ja que tenim una societat 
amb una abundància tan gran de productes, 
som tan generadors constants de residus, que 
les bones voluntats només no serveixen. Hem 
de fixar temes essencials, i els altres anar-los 
incorporant, és a dir, si a Catalunya arribem a 
uns objectius raonables en les quatre recollides 
selectives, amb la generació de la resta i bons 
sistemes de tractament i després amb les 
específiques, que es fan en sistemes integrats 
(medicaments) o el bon ús de les deixalleries, 
anirem incorporant tota aquesta política que ens 
fa més fàcil la gestió. Crec que la ciutadania ho 

incorpora com un element positiu. Ara, però, estem entrant en un nou concepte: el valor que els 
ciutadans donen a un temor, el canvi climàtic. La constatació que aquest pot ser veritat ens fa 
que pensem que hi hem de fer alguna cosa. És necessari que en les polítiques de residus hi 
introduïm valors com la reducció del CO2. Els ciutadans hem de saber que, si som “bons nois”, 
canviarem en un determinat percentatge les emissions de CO2. El canvi climàtic és un risc que 
cal combatre, però també és una oportunitat de transformació dels sistemes de producció, i, per 
tant, una oportunitat d’avenç tecnològic per a les polítiques de residus en la recuperació de 
materials. 
 
EC: I la resposta de les empreses? 
 
L’empresariat té clar que ha d’optimitzar tots els recursos. Si en el seu cicle de producció ha de 
fer servir aigua, ha de trobar la manera de fer-la servir millor i amb el mínim d’aigua possible, 
perquè això és cost. Passa el mateix amb el materials que genera o rebutja, fins i tot amb els 
embalatges amb què li vénen les primeres matèries. Avui en dia, els plans de qualitat ja 
reflecteixen una necessitat de bona gestió en tots i cadascun del passos que es fan en un procés 
de producció. I la gestió dels residus n’és un pas més. Un altre element important, en el qual 
hem comptat amb la vostra col·laboració, és la prevenció de riscos en totes les activitats 
econòmiques. Per tant, fer servir totes les tècniques disponibles és un element més en la 
prevenció. Venim d’una tradició en què certes activitats econòmiques relacionades amb la gestió 
de residus eren residuals i pertanyents a l’economia submergida. Hi ha hagut un esforç molt 
gran per fer-ho aflorar a la legalitat, creant llocs de treball i, per què no dir-ho, bons volums de 
negocis, especialment en tot allò relacionat amb el sector del metall. L’activitat econòmica, i més 
en el nostre àmbit, ha de competir en termes de tecnologia, de qualitat, de bons processos, i per 
tant és imprescindible entrar a fons en el tema dels residus, optimitzant-los, fins i tot 
energèticament, amb materials que la indústria està rebutjant i que poden generar energia, cara 
per a les indústries i que li pot ser rendible. 
 
L’altre element important, que a Catalunya tenim molt ben endegat, és la utilització dels 
subproductes: la introducció com a primera matèria del que a un altre li és un producte residual. 
Tenim elements per estar-ne satisfets: l’activitat econòmica que ha sorgit com a gestora de 
residus ha anat aconseguint cotes importants, que han de ser millorables des de tots els punts 
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de vista: eficiència, tecnologia i evidentment també des del punt de vista de la seguretat dels 
seus treballadors. Estem en una evolució relativament favorable. 
 
EC: Des de l’any 2005 estem desenvolupant un conveni de col·laboració entre l’ARC i CCOO de 
Catalunya, amb una atenció específica sobre la prevenció de riscos en instal·lacions de gestió de 
residus. Quina valoració en fa de la feina feta fins ara?  
 
VC: El seguiment que s’ha fet per part de l’Agència del compliment d’aquest conveni crec que ha 
estat exhaustiu, que regularment se n’ha informat i que se n’ha donat compte al Consell de 
Direcció. Els serveis tècnics que es responsabilitzen del seguiment del conveni n’estan 
francament satisfets, hi ha un treball de cooperació que crec que és interessant. Les empreses 
han rebut positivament aquesta activitat, i a més en alguns casos han estat receptores 
d’organització d’activitats, seminaris de difusió de temes relacionats amb les riscos i amb la 
gestió concreta d’aquesta activitat. Hi ha un conjunt bastant considerable d’activitats, en aquest 
calendari que s’ha anat desenvolupant, a més a més de complir l’objectiu de les visites que s’han 
fet en un nombre important, 80 en el darrer any. Heu realitzat seguiments específics que són de 
gran interès, com el cas del PCB o de l’amiant. És un conveni exitós des d’aquest punt de vista, 
de quan va néixer i amb els objectius que ho va fer. Quan fem el balanç de tot el conveni, el 
fruit serà positiu per a totes les parts, empresa, Administració i sindicats. Valoro positivament el 
conveni com a concepció i com a traducció dels resultats que s’han anat posant sobre la taula 
d’una manera ordenada i precisa en cada moment en què s’assenyalava en el tràmit del conveni. 
 
EC: S’ha prohibit l’ús de substàncies perilloses com l’amiant o els PCB. Però encara ens els 
trobem en algunes activitats, generant problemes sobre la salut de les persones i el medi 
ambient. Quines actuacions ha endegat l’Agència respecte aquestes substàncies? 
 
VC: Les retirades de l’amiant són molt regulades des del Departament de Treball. Nosaltres 
estem en la fase última en la qual acollim aquests materials en un servei públic, el dipòsit de 
residus especials de Castellolí. El procés de Castellolí és absolutament higienitzat en totes les 
seves parts, del lliurament del material, del dipòsit, de la seguretat de la persona que transporta 
el material, hi ha un procés absolutament regulat de cadascun dels passos que es fan i de 
cadascuna de les possibles manipulacions que es realitzen amb aquest material. Totes les 
persones coneixem les dificultats de l’amiant, que són la seva fragmentació i les partícules que 
pot emetre, i en ser respirades la repercussió que pot tenir. Jo he pogut visitar i veure el procés 
en el dipòsit de Castellolí, i, pels coneixements que avui en dia tenim, aquest procés es fa d’una 
manera precisa. 
 
El tema de la retirada, que és competència, pel que fa a l’autorització del procés i el seguiment, 
del Departament de Treball, jo crec que es fa amb totes les garanties. Hi pot haver algun episodi 
específic d’algun sistema d’autoconstrucció en què a vegades perdem el control, que en canvi, 
amb les grans activitats, el tenim potser no al 100% però sí al 99,9%.  
 
En el cas dels PCB, el paper que hi té l’Agència és una mica diferent. És un pla estatal, en el qual 
hem de tenir coneixement de les instal·lacions que continguin aquests materials: les empreses 
ens comuniquen el seu inventari i anem tenint comunicació de la retirada. Nosaltres fem un 
paper de tutelatge. La informació que tinc del Departament Industrial és correcta, tot i que aquí 
sí que el sistema de separació dels PCB de la maquinària que els contenen no es realitza en 
l’àmbit de Catalunya, no disposem d’aquest sistema, i s’ha de fer en d’altres indrets. Sabem que 
la normativa europea permet la circulació dels materials relacionats amb els residus, quan 
l’objectiu és portar-los a valorar o tractar d’una manera específica, i en aquell espai europeu 
concret no hi ha aquesta possibilitat de realitzar-ho. Crec que estem posant totes les 
prevencions perquè sí que coneixem la repercussió que aquests materials tenen. Sempre tenint 
en compte els coneixements tècnics i científics que es tenen en el moment concret en què 
s’apliquen a aquestes activitats. 
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LLEI 27/2006 REGULADORA DEL DRETS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ 

AMBIENTAL, PARTICIPACIÓ PÚBLICA I ACCÉS A LA JUSTÍCIA EN MATÈRIA DE 
MEDI AMBIENT 

 
G. Mas 

 
En diverses ocasions, els representants dels treballadors hem de demanar informació a 
l’empresa per conèixer dades sobre la seva gestió ambiental. Com a membres d’un comitè de 
seguretat i salut, com a delegats de prevenció, de medi ambient, o com a secció sindical, ens 
interessem sobre substàncies perilloses que s’han de tractar, o sobre el que surt per una 
xemeneia o un col·lector. I massa sovint l’empresa no ens respon al requeriment efectuat, i 
addueix tota una sèrie d’excuses.  
  

Des de ja fa més d’un any, va entrar en vigor la Llei d’accés a la informació ambiental. Ens 
podrà ajudar en la tasca d’aconseguir informació per millorar les condicions laborals per una via 
indirecta, demanant-la, sempre que sigui pública, no a l’empresa sinó a l’Administració. 
 

Tres són els objectes d’aquesta llei, que parteix dels postulats del que es coneix com a Conveni 
d’Aarhus: 
 

o accedir a la informació ambiental que estigui en mans de les autoritats públiques; 
o participar en els procediments per a la presa de decisions sobre un conjunt d’assumptes  

que incideixin directament o indirecta en el medi ambient; 
o instar la revisió administrativa i judicial dels actes i omissions imputables a qualsevol  de 

les autoritats públiques que suposin vulneracions de la normativa mediambiental. 
 

Els subjectes d’aquesta llei, o sigui aquells que podran instar qualsevol d’aquestes tres accions, 
som tots nosaltres, o sigui qualsevol persona, entitat o organització que ho sol·liciti, sense haver 
de justificar el nostre interès.  
 

També és important saber què s’entén per 
informació ambiental, què abasta. La llei ho 
defineix com a “tota informació que versi sobre: 
l’estat dels elements del medi ambient (aire, 
atmosfera, aigua, sòl, terra, paisatge, i espais 
naturals, inclosos aiguamolls i zones marines i 
costeres; la diversitat biològica i els seus 
components); els factors (substàncies, energia, 
soroll, radiacions o residus, inclosos els residus 
radioactius, emissions, vessaments i altres 
alliberaments en el medi ambient); les mesures 
polítiques, normes, plans, programes i acords en 
matèria de medi ambient, així com l’estat de la 
salut i la seguretat de les persones, inclosa la 
contaminació de la cadena alimentària”. 

 

A escala sindical, és important saber sobre quines matèries tracta la llei i conèixer els drets que 
atorga per ampliar la capacitat d’intervenció dels representants de CCOO. 
 

Pel que fa a l’accés a la informació ambiental: 
 

 Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques, sense 
que s’estigui obligat a declarar un interès determinat. 

 Ser informats dels drets que els atorga la llei i ser assessorats en el seu correcte exercici. 
 Ser assistits en la nostra recerca d’informació. 
 Rebre la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes, i de dos en casos especials. 
 Rebre la informació ambiental sol·licitada en la forma o format escollits per nosaltres. 
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 Conèixer els motius pels quals no se’ns facilita o se’ns denega la informació, ja sigui 
parcialment o totalment, i també els motius pels quals no se’ns facilita la informació en la 
forma o format sol·licitats. 

 

En relació amb la participació pública: 
 

 Participar de manera efectiva i real en l’elaboració, la modificació i la revisió d’aquells 
plans, programes i disposicions de caràcter general relacionats amb el medi ambient. 

 Accedir amb antelació suficient a la informació rellevant relativa als plans, programes i 
disposicions del punt anterior. 

 Formular al·legacions i observacions sobre aquests plans i programes i que aquestes 
siguin tingudes degudament en compte. 

 Que es faci públic el resultat definitiu del procediment en què hem participat i que se’ns 
informi dels motius i consideracions en els quals s’han basat per adoptar la decisió final. 

 Participar de manera efectiva i real en els procediments administratius tramitats en 
matèria mediambiental. 

 

I finalment en relació amb l’accés a la justícia i a la 
tutela administrativa: 
 

 Recórrer els actes i omissions imputables a les 
autoritats públiques que contravinguin els drets 
reconeguts en la Llei 27/2006. 

 Exercir l’acció popular per recórrer aquest actes i 
omissions. 

 

Fa escassament pocs dies, s’ha aprovat una modificació 
de l’Estatut dels treballadors (Llei 38/2007) en matèria 
d’informació i consulta dels treballadors. Encara que de 
manera tangencial, es fa referència al dret d’accés a la 
informació mediambiental en l’àmbit de l’empresa per part dels treballadors o de la seva 
representació. Concretament, es fan dues referències, que tot i ser de poca entitat, cal que 
tinguem en compte: en la nova redacció de l’article 64.2.b de l’Estatut dels treballadors es diu 
que els comitès d’empresa tindran dret a ser informats trimestralment sobre “...les actuacions 
mediambientals que tinguin repercussió directa en l’ocupació...”. Caldrà veure en què es 
concreta aquesta primera mesura i si ens serà d’utilitat per a l’acció sindical en l’empresa. 

 

La segona referència es fa en la modificació d’aquest article 64, en el seu punt 7.c, on es diu que 
també el Comitè d’Empresa tindrà competència per exercir la tasca de col·laboració amb la 
direcció de l’empresa per aconseguir “...la sostenibilitat ambiental de l’empresa, si així estigués 
pactat en els convenis col·lectius”. Aquest punt sí que podria tenir una veritable força per a la 
nostra tasca mediambiental en el si de l’empresa i dels nostres llocs de treball, però la perd en el 
moment en què es deixa la seva aplicació a expenses de la seva inclusió en el redactat del 
conveni col·lectiu. 
 

A mode de resum, aquestes novetats legislatives ens donen a treballadors i als nostres 
representants nous recursos per poder accedir a tota aquella informació ambiental que l’empresa 
ens ha denegat o ocultat fins ara. Són temes com les emissions a l’atmosfera, plans 
d’emergències exterior o interior (directiva Seveso), gestió de residus, abocaments... Així podem 
incidir sobre l’empresa per a la implantació de processos més nets i sostenibles, a una bona 
política d’ús de materials, aigua i energia, o a la millora de la seguretat i la salut dels 
treballadors. En definitiva, tenim més capacitat per aconseguir millores en la gestió de la 
prevenció de riscos sobre la nostra salut i el nostre entorn.  
 
 

Per obtenir-ne més informació: Oficina Sindical per a l’Ecoindústria – Jordi Forcadell i Corts 
(jforcadell@ccoo.cat );  Gabriel Mas i Roig – Departament de Medi Ambient (gmas@ccoo.cat ).  

 



 El Corriol, butlletí electrònic del Departament de Medi Ambient  
Secretaria d’Ambient, Salut i Treball de CCOO Catalunya 

 

Via Laietana, 16,  5a  - 08003 Barcelona - Tel.: 934 812 780 – Fax: 934 812 770  -  http://www.ccoo.cat/mediambient/    ambientmedia@ccoo.cat  

 
L’ESTOL 

Notícies socioambientals d’interès sindical 
 
En aquesta secció, l’«Estol», hi trobareu titulars d’articles de publicacions electròniques sobre 
l’actualitat ambiental i també algun web destacable.  
 

Si esteu interessats en alguns dels temes que us proposem, feu-nos-ho saber mitjançant 
l’adreça ambientmedia@ccoo.cat, tot incloent-hi la referència. Us en farem arribar el text sencer.  
 

El 9% de las empresas con alta 
incidencia ambiental incumple la ley 

en Cataluña, el 30% en el Estado 

Ecologistes en Acció denuncia la 
utilització del clor en la potabilització 

de les aigües 

El Govern destina 23 milions a 
extreure aigua d'aqüífers per evitar 

talls al març 

Ecotècnia instala una fachada solar 
en la sede de Festo Pneumatic, de 

l’Hospitalet de Llobregat 

Cataluña vive una de las peores 
sequías 

 Èxit de participació en la Convenció 
Catalana del Canvi Climàtic 

Cambio climático: más allá de Kyoto 
CCOO: aún es posible acabar el año 

con una reducción de emisiones 

España genera 42.000 toneladas de 
basura electrónica al año 

Recomanacions del DMAiH per evitar 
l'excés de llum nadalenca  

Guerra al despilfarro de las bolsas de 
plástico 

Volkswagen y Daimler se unen a un 
fabricante de biocombustibles  

Una empresa de Castellón desarrolla 
un “árbol artificial” que absorbe CO2 

día y noche  

“Plantemos para el planeta”: 
Campaña de los  

Mil Millones de Árboles 
Contradiccions en el cicle de l'aigua 

(Narcís Prat) 
Els Seat arriben al port per fi en tren  

VW Polo BluEmotion 
 con 17 árboles “de serie”  

Líderes en contaminación 

Espai web del DMA a YouTube: http://www.youtube.com/DMACCOO  
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