
tal de les economies de països d’ar-
reu del món. Un Parc Industrial E-
coeficient (PIE) és un grup d’em-
preses dedicades a la manufactura i
a la prestació de serveis, localitza-
des en una mateixa àrea geogràfi-
ca, les quals realitzen conjunta-
ment projectes que busquen millo-
rar el seu desenvolupament econò-
mic i ambiental, de tal manera que
el treball conjunt permet a les em-
preses trobar un benefici col·lectiu
major que la suma de beneficis in-
dividuals que pot assolir cada em-
presa quan optimitza únicament
els seus processos per reduir els
impactes negatius sobre el medi. 

D’aquesta manera, els PIE són
una alternativa per produir més
netament sota paràmetres compe-
titius. En centralitzar funcions ge-
nerals administratives, logístiques,
productives, comercials i tecnolò-
giques, s’aconsegueix optimitzar
ambientalment les empreses parti-
cipants i disminuir els costos de
producció, tot assolint així el rep-
te que planteja l’ecoeficiència.
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L’ecologia industrial
aborda el proble-
ma d’una manera
més real i insereix
els sistemes indus-

trials a la biosfera: «El sistema in-
dustrial com un tot, depèn dels
recursos i serveis procedents de la
biosfera, dels quals no pot estar
dissociat». [1]

El terme «ecologia industrial»
pot semblar una antítesi, com ara
«mort vivent», probablement per-
què estem acostumats a veure la
indústria com un sistema aïllat de
la biosfera, amb les fàbriques i les
ciutats d’una banda i la natura de
l’altra. Evidentment això no és ai-
xí, tot forma part del medi i qual-
sevol activitat té repercussions so-
bre els altres sistemes.

L’ecologia industrial és la bran-
ca de l’enginyeria que identifica i
busca nous camins per gestionar
millor els recursos naturals –tot
incidint en les etapes de disseny,
fabricació, vida útil i final de vi-
da–, a més d’estudiar la interacció
dels sistemes industrials i el seu
entorn. Això ho fa mitjançant ei-
nes d’ecodisseny de productes i
processos, anàlisi del cicle de vida,
etc., però també amb eines que no
estan dins del camp de l’enginye-
ria, com l’anàlisi multicriteri o la
sociologia ambiental.

L’objectiu és avaluar el balanç
global de totes les activitats rela-
cionades amb el procés industrial
(productes, processos, infraestruc-
tures, fluxos de matèria i energia,
relacions entre empreses i amb la
societat, etc.). Per fer-ho identifica
els impactes (positius i negatius)
de cada procés i en treu una con-

de recursos, la reducció de l’ex-
tracció de matèries primeres i la
minimització de la generació de
residus, ja que hi ha un important
reciclatge i reutilització dels mate-
rials presents al sistema.

En el cas d’un sistema industrial
simbiòtic (per exemple, Kalund-
borg, a Dinamarca), la indústria
pot adaptar-se a viure dels subpro-
ductes d’una altra indústria igual

com passa a la natura, on no hi ha
residus com a tals, en el sentit que
no puguin ser absorbits de forma
constructiva per algun altre com-
ponent del sistema. De fet, una
part important del flux energètic
als ecosistemes es consumeix en
els processos de descomposició
amb la finalitat de reciclar els resi-
dus per manera que els seus com-
ponents puguin ser reutilitzats. 

Aquest cicle tancat cal intentar-

clusió. Al mateix temps proposa
millores en el funcionament per
tal d’assolir un comportament am-
biental més sostenible. 

L’ecologia industrial és una po-
tent alternativa a la manera de fer
de la societat industrial. [2] L’ac-
tual model de consum és lineal: la
societat es comporta com si els re-
cursos i l’energia fossin il·limitats
(Figura 1), en canvi, el model de-

sitjat és un model de cicle més
tancat que imiti els cicles dels sis-
temes naturals (Figura 2), és a dir,
un model simbiòtic on els subpro-
ductes de l’un serveixin com a
matèria primera per a un altre.
Aquest model implica canvis tec-
nològics, econòmics i en les rela-
cions comercials que optimitzin
l’ús dels materials i l’energia. Els
punts clau dels sistemes (quasi)
tancats són l’optimització de l’ús

lo a cada fàbrica, però està clar
que és el conjunt el que ha de ser
sostenible. Per tal que les relacions
entre empreses siguin més estretes
i profitoses cal dissenyar polígons
industrials amb criteris ecològics,
és a dir, igual que a la natura tro-
bem productors primaris, herbí-
vors, carnívors, omnívors i des-
componedors, un polígon indus-
trial cal que també reflexi aquesta
diversitat per tal d’optimitzar l’ús
que es fa de cada gram de mate-
rial i de cada watt d’energia.

Els polígons industrials són par-
ticularment interessants, ja que són
la llar de la majoria de petites i
mitjanes empreses, base fonamen-

Ecologia industrial

L’ecologia industrial
és una potent
alternativa a la
manera de fer de la
societat en el model
actual de consum. L’actual model de

consum és lineal: la
societat es comporta
com si els recursos i
l’energia fossin
il·limitats.
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Fins a mitjans de la dècada de 1950 es concebia el sistema productiu separadament
del medi ambient, per tant, els problemes ambientals es consideraven fora de les fron-
teres del sistema industrial. Sota aquest punt de vista, els estudis es focalitzaven en
les conseqüències de la pol·lució sobre la natura i no en les causes. Actualment,
aquesta manera d’encarar el problema és anomenada «política de final de tub» (en
anglès, end of pipe), i es basa en regulacions que no canvien les tecnologies ni el pro-
ducte, només es preocupen de netejar la contaminació abans d’abocar-la. És una es-
tratègia que no millora el producte ni el seu procés de fabricació.

NOTES
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