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Introducció

MOTIVACIONS

 Augment dels negocis 

industrials.

 Elevació dels nivells de 

contaminació.

 Impacte negatiu pel 

medi ambient.

 Generació de residus.

OBJECTIUS

 Analitzar la literatura 

de caràcter científic.

 Període 2016-2020.

 Sistemes de Gestió 

Ambiental (SGA) i 

Tractament de Residus 

(TR).

METODOLOGIA

 Estudi exploratori.

 Anàlisi bibliomètric.

 Base de dades Scopus.

 Filtres utilitzats.

IMPLICACIONS

 Importància d’un SGA.

 Sostenibilitat com 

indicador rendibilitat 

empresarial.

 Bona gestió dels 

residus



Marc teòric

• La revisió bibliomètrica.

• Recompte d’autors, països, evolució i tendències.Anàlisi de context

• Metodologia qualitativa convencional.

• Anàlisi qualitativa.

• Taula resum de la recerca.
Anàlisi de contingut



Resultats

ANÀLISI DE CONTEXT

• Increment en el últims 5 anys.

• Tema actual de creixent interès.
Documents per any

• Ciències ambientals.

• Ciències agrícoles i biològiques.
Àrees de 

coneixement

• Aigua, medi ambient, contaminació i 
conservació.Revistes / Journals



Resultats

ANÀLISI DE CONTEXT

• Universitats.

• Centres tecnològics.
Afiliació

• Centres de desenvolupament i investigació.

• Centres acadèmics.
Sponsors

• Països asiàtics.

• Països europeus.

• Estats Units.
Països



Resultats

ANÀLISI DE CONTINGUT

Word Cloud de les paraules més freqüents



Resultats

ANÀLISI DE CONTINGUT

2.548
• Nº de documents amb

EMS i WASTE a títol,
resum i/o key words.

305 • Nº de documents
després del filtratge.

32
• Nº d'articles avaluats a

text complet per a la seva
utilització.

20
• Nº d'articles finalment

seleccionats per fer
l'estudi bibliomètric.



Resultats
ANÀLISI DE CONTINGUT

CITACIONS
ANY

PUBLICACIÓ
PAÍSOS OBJECTIUS RESULTATS REVISTES

Més de 10 
citacions

2016 i 2018
Països europeus

i Canadà.
• Impactes ambientals.
• Implementació SGA.

• Implementar un SGA té 
efectes positius.

• Journal of Environmental 
Planning and Management.

• Journal of Cleaner Production.

Entre 5 i 10 
citacions

2016, 2017 i 
2018

Països europeus.

• Dificultats i beneficis 
d’implementar un SGA.

• Eficiència d’un SGA.
• Gestió de residus municipals.

• Compromís ambiental.
• Lideratge i sensibilització.
• Impostos per a la gestió de 

residus.

• Environmental Engineering 
and Management Journal.

• Journal of Cleaner Production.

Menys de 5 
citacions

2016, 2017 i 
2019

Països europeus,
Brasil i Austràlia.

• Reducció dels residus.
• Reciclatge i reutilització.

• Gran producció de residus.
• Sistema de reciclatge.

• Journal of Cleaner Production.
• Pollution Research.
• Waste Management.
• Environmental Management.



Discussió

Àrees en procés 
de consolidació 

Economia Circular
• Innovació en el model de negoci actual.

• Reducció de l’impacte ambiental.

• Noves oportunitats de negoci. 

• Creació de valor i sostenibilitat.

Responsabilitat Social Corporativa
• Responsabilitat ambiental.

• Requisit indispensable davant stakeholders.

• Avantatge competitiva.



Discussió

Àrees emergents

Concepte Zero-Waste
• Convertir els residus en recursos útils.

• Ús òptim dels recursos naturals.

• Reducció dels residus generats.

Productes Eco-Friendly
• Béns respectuosos amb el medi ambient.

• Utilització de materials orgànics, reciclats i/o reutilitzats.

Innovació en gestió de residus
• Implementació de noves tecnologies.

• Reducció de residus i monetització del seu valor.



Conclusions

1. Tema d’interès molt tractat a la literatura acadèmica per diferents autors.

2. Necessitat d’un SGA per a tractar adequadament la generació de residus. 

3. Consciència ambiental creixent a la societat.

4. Canvi del model de negoci lineal → economia circular.

5. Necessitat d’una bona Responsabilitat Social Corporativa per part de les empreses.

6. Més incentius per part dels Organismes públics i privats.
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