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ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ 
 
 

Μισ µ〈σ σινχεροσ αγραδεχιµιεντοσ α τοδοσ λοσ χολαβοραδορεσ θυε χοντριβυψερον 
διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε εν λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε προψεχτο δε γραδο. Αγραδεζχο εν 
πριµερ λυγαρ α λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι  ψ αλ Ινγ. Λυισ Φερνανδο Ρυεδα Ραµοσ 
(ϑεφε δελ ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε) πορ ηαβερµε 
βρινδαδο λα οπορτυνιδαδ δε ηαχερ παρτε δε εσα γραν εµπρεσα εν χαλιδαδ δε 
εστυδιαντε εν πρ〈χτιχα; αλ Ινγ. Ραφαελ Ρινχ⌠ν (Χοορδιναχι⌠ν Μαντενιµιεντο 
Λοχατιϖο ψ Ρεφριγεραχι⌠ν), Ινγ. Μαρχο Χανο (Χοορδιναχι⌠ν Μαντενιµιεντο Ελχτριχο 
ψ Μεχ〈νιχο) ψ αλ Αρθ. Ραφαελ Χαλερο (Αρθυιτεχτυρα ψ Παισαϕισµο) θυιενεσ 
συµινιστραρον παρτε δε λα ινφορµαχι⌠ν νεχεσαρια παρα εστε εστυδιο. ∆ελ µισµο 
µοδο, αγραδεζχο αλ περσοναλ δε λοσ ∆επαρταµεντοσ δε Σερϖιχιοσ Γενεραλεσ, 
Χοστοσ ψ Πρεσυπυεστο, Τεχνολογα Ινφορµ〈τιχα, Αδµισιονεσ ψ Εσταδστιχα, ψ 
Συµινιστροσ ψ α λοσ σερϖιχιοσ δε Ιµ〈γενεσ ∆ιαγν⌠στιχασ ψ ΥΧΙ Πεδι〈τριχα πορ λα 
ινφορµαχι⌠ν ψ αποψο βρινδαδοσ δυραντε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε προψεχτο. 
 
 
Αγραδεζχο α µι ασεσορα Μ⌠νιχα Λισεττ Χαστα〉ο Τοϖαρ θυιεν µε οριεντ⌠ χον συ 
εξπεριενχια ψ χονοχιµιεντο, α µι διρεχτορ δε τραβαϕο δε γραδο ελ προφεσορ Γυιλλερµο 
Ηυρταδο Χυελλαρ πορ συ γυιανζα ψ ενσε〉ανζασ ιµπαρτιδασ δυραντε εστε προχεσο ψ 
δυραντε ελ εστυδιο δε µι χαρρερα, ψ α τοδο ελ περσοναλ αχαδµιχο δε λα Υνιϖερσιδαδ 
Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε θυε µε αχοµπα〉ο εν µι προχεσο δε φορµαχι⌠ν 
προφεσιοναλ ψ θυε γραχιασ α εστο ηοψ πυεδο χυλµιναρ υνα εταπα µ〈σ δε µι ϖιδα ψ 
σεγυιρ ενχαµιναδα α απορταρ αλ µυνδο µισ χονοχιµιεντοσ ψ εξπεριενχια 
αδθυιριδοσ.  
 
 
Φιναλµεντε, περο νο µενοσ ιµπορταντε, αγραδεζχο α ∆ιοσ ψ α µι φαµιλια πορ συ 
αποψο περµανεντε, πορ ελ 〈νιµο χον ελ θυε σιεµπρε µε αχοµπα〉αρον ψ πορ 
ηαβερµε δαδο λα βενδιχι⌠ν δε τερµιναρ µι χαρρερα προφεσιοναλ σιν τροπιεζοσ ψ 
µεϕορανδο χαδα δα αλ χρεχερ χοµο σερ ηυµανο ψ χοµο προφεσιοναλ.   
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ΓΛΟΣΑΡΙΟ 
 

 
Αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο: ταµβιν λλαµαδα αγυα συβτερρ〈νεα ινφιλτραδα α τραϖσ δε 
λασ χαπασ συπερφιχιαλεσ ποροσασ δελ τερρενο, θυε σε δεσλιζα ψ δεποσιτα σοβρε 
υνα χαπα δε τερρενο ιµπερµεαβλε ποχο προφυνδα. 
 
 
Αν〈λισισ βενεφιχιο  − χοστο: εσ υνα ηερραµιεντα φινανχιερα θυε µιδε λα ρελαχι⌠ν 
εντρε λοσ χοστοσ ψ βενεφιχιοσ ασοχιαδοσ α υν προψεχτο δε ινϖερσι⌠ν χον ελ φιν δε 
εϖαλυαρ συ ρενταβιλιδαδ, εντενδινδοσε πορ προψεχτο δε ινϖερσι⌠ν νο σολο χοµο λα 
χρεαχι⌠ν δε υν νυεϖο νεγοχιο, σινο ταµβιν, χοµο ινϖερσιονεσ θυε σε πυεδεν 
ηαχερ εν υν νεγοχιο εν µαρχηα ταλεσ χοµο ελ δεσαρρολλο δε νυεϖο προδυχτο ο λα 
αδθυισιχι⌠ν δε νυεϖα µαθυιναρια. Α εστα ηερραµιεντα ταµβιν σε λε χονοχε χοµο 
αν〈λισισ εξ � ποστ, εϖαλυαχι⌠ν εξ � αντε ο χον συσ σιγλασ ΑΒΧ (Αν〈λισισ βενεφιχιο − 
Χοστο).  
 
 
Βενεφιχιο εχον⌠µιχο: ελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο εσ εντενδιδο χοµο λα γανανχια 
εχον⌠µιχα θυε σε οβτιενε δε υνα αχτιϖιδαδ χοµερχιαλ ο δε υνα ινϖερσι⌠ν. Ελ 
βενεφιχιο, πορ λο ταντο, εσ λα γανανχια οβτενιδα πορ υν αχτορ δε υν προχεσο 
εχον⌠µιχο ψ πυεδε ϖερσε ρεπρεσενταδα ταντο εν υν ινγρεσο δε δινερο χοµο εν 
αηορρο δελ µισµο. 
 
 
Βιοδεγραδαχι⌠ν: εσ ελ ρεσυλταδο δε λοσ προχεσοσ δε διγεστι⌠ν, ασιµιλαχι⌠ν 
ψ µεταβολιζαχι⌠ν δε υν χοµπυεστο οργ〈νιχο λλεϖαδο α χαβο πορ βαχτεριασ, ηονγοσ, 
προτοζοοσ ψ οτροσ οργανισµοσ.  Εσ υν προχεσο νατυραλ, ϖενταϕοσο νο σ⌠λο πορ 
περµιτιρ λα ελιµιναχι⌠ν δε χοµπυεστοσ νοχιϖοσ ιµπιδιενδο συ χονχεντραχι⌠ν, σινο 
θυε αδεµ〈σ εσ ινδισπενσαβλε παρα ελ ρεχιχλαϕε δε λοσ ελεµεντοσ εν λα βιοσφερα, 
περµιτιενδο λα ρεστιτυχι⌠ν δε ελεµεντοσ εσενχιαλεσ εν λα φορµαχι⌠ν ψ χρεχιµιεντο 
δε λοσ οργανισµοσ (χαρβοηιδρατοσ, λπιδοσ, προτενασ). Λα δεσχοµποσιχι⌠ν πυεδε 
λλεϖαρσε α χαβο εν πρεσενχια δε οξιγενο (αερ⌠βιχα) ο εν συ αυσενχια (αναερ⌠βιχα). 
Λα πριµερα εσ µ〈σ χοµπλετα ψ λιβερα ενεργα, δι⌠ξιδο δε χαρβονο ψ αγυα, εσ λα δε 
µαψορ ρενδιµιεντο ενεργτιχο. Λοσ προχεσοσ αναερ⌠βιχοσ σον οξιδαχιονεσ 
ινχοµπλετασ ψ λιβεραν µενορ ενεργα.  
 
 

Βιοδιγεστορ:  υν διγεστορ δε δεσεχηοσ οργ〈νιχοσ ο βιοδιγεστορ εσ, εν συ φορµα 
µ〈σ σιµπλε, υν χοντενεδορ χερραδο, ηερµτιχο ε ιµπερµεαβλε (λλαµαδο ρεαχτορ), 
δεντρο δελ χυαλ σε δεποσιτα ελ µατεριαλ οργ〈νιχο α φερµενταρ (εξχρεµεντοσ δε 
ανιµαλεσ ψ ηυµανοσ, δεσεχηοσ ϖεγεταλεσ−νο σε ινχλυψεν χτριχοσ ψα θυε αχιδιφιχαν−
, ετχτερα) εν δετερµιναδα διλυχι⌠ν δε αγυα παρα θυε α τραϖσ δε λα φερµενταχι⌠ν 
αναεροβια σε προδυζχα γασ µετανο ψ φερτιλιζαντεσ οργ〈νιχοσ ριχοσ εν νιτρ⌠γενο, 
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φ⌠σφορο ψ ποτασιο, ψ αδεµ〈σ, σε δισµινυψα ελ ποτενχιαλ χονταµιναντε δε λοσ 
εξχρεµεντοσ. 

 

Βολσασ ΕςΑ: σε λεσ λλαµα βολσασ ΕςΑ α αθυελλασ βολσασ φαβριχαδασ εν Ετιλ ςινιλ 
Αχετατο (Ε.ς.Α.) ελ χυαλ εσ υν µατεριαλ θυε εϖιτα λα λιβεραχι⌠ν δε πλαστιφιχαντεσ 
ποτενχιαλµεντε τ⌠ξιχοσ (πρεσεντεσ εν οτροσ µατεριαλεσ χοµο ελ ΠςΧ) ηαχια λασ 
σολυχιονεσ θυε χοντιενεν. Εστασ βολσασ σον αµπλιαµεντε υτιλιζαδασ ηοψ εν δα 
παρα ελ συµινιστρο δε µεδιχαµεντοσ ϖα ιντραϖενοσα πορ λο θυε χυενταν χον 
αδιταµεντοσ χοµο εσπιγασ (περφοραδορεσ) αγυδασ, φιλτρο δε εντραδα δε αιρε, 
σεχχι⌠ν παρα ελ πασο δε λθυιδοσ, ασα δε αγαρρε, πυερτοσ δε λλεναδο ψ δε 
µεδιχαχι⌠ν, ετχ.   

 
 
Βολσασ ΤΠΝ: σε ρεφιερε α υνα βολσα ΕςΑ ο ΠςΧ θυε χοντιενε υνα µεζχλα 
πρεπαραδα δε προτενασ, ϖιταµινασ, µινεραλεσ, λπιδοσ ψ οτροσ νυτριεντεσ, χονοχιδα 
χοµο Νυτριχι⌠ν Παρεντεραλ (ΤΠΝ � Τοταλ Παρεντεραλ Νυτριτιον). Λασ ΤΠΝ σον υνα 
φορµα δε συπλιρ τοδασ λασ νεχεσιδαδεσ νυτριχιοναλεσ δελ χυερπο α τραϖσ δε υν 
βαψπασσ  δελ σιστεµα διγεστιϖο ελ χυαλ χονδυχε ελ µεδιχαµεντο ϖα ιντραϖενοσα; σε 
υτιλιζαν εν παχιεντεσ θυε νο πυεδεν ινγεριρ αλιµεντοσ δε λα φορµα χονϖενχιοναλ ο 
θυε πορ συσ αφεχχιονεσ δε σαλυδ, νο λογραν απροϖεχηαρ λοσ νυτριεντεσ χοντενιδοσ 
εν λοσ αλιµεντοσ.    
 
 
Γεστι⌠ν αµβιενταλ: εσ ελ χονϕυντο δε διλιγενχιασ χονδυχεντεσ αλ 
µανεϕο ιντεγραλ δελ σιστεµα αµβιενταλ. ∆ιχηο δε οτρο µοδο ε ινχλυψενδο ελ 
χονχεπτο δε δεσαρρολλο σοστενιβλε, εσ λα εστρατεγια µεδιαντε λα χυαλ σε οργανιζαν 
λασ αχτιϖιδαδεσ αντρ⌠πιχασ θυε αφεχταν αλ µεδιο αµβιεντε, χον ελ φιν δε λογραρ υνα 
αδεχυαδα χαλιδαδ δε ϖιδα, πρεϖινιενδο ο µιτιγανδο λοσ προβλεµασ αµβιενταλεσ. 
 
 

Ιλυµιναχι⌠ν φλυορεσχεντε: λα λυµιναρια φλυορεσχεντε, ταµβιν δενοµιναδα τυβο 
φλυορεσχεντε, αυνθυε συ εφεχτο σε βασα εξαχταµεντε εν λα φοσφορεσχενχια, εσ υνα 
λυµιναρια θυε χυεντα χον υνα λ〈µπαρα δε ϖαπορ δε µερχυριο α βαϕα πρεσι⌠ν ψ θυε 
εσ υτιλιζαδα νορµαλµεντε παρα λα ιλυµιναχι⌠ν δοµστιχα ε ινδυστριαλ; εστ〈 φορµαδα 
πορ υν τυβο ο βυλβο φινο δε ϖιδριο ρεϖεστιδο ιντεριορµεντε χον διϖερσασ συστανχιασ 
θυµιχασ χοµπυεστασ λλαµαδασ φ⌠σφοροσ, αυνθυε γενεραλµεντε νο χοντιενεν ελ 
ελεµεντο θυµιχο φ⌠σφορο ψ νο δεβεν χονφυνδιρσε χον λ. Εσοσ χοµπυεστοσ 
θυµιχοσ εµιτεν λυζ ϖισιβλε αλ ρεχιβιρ υνα ραδιαχι⌠ν υλτραϖιολετα. Ελ τυβο χοντιενε 
αδεµ〈σ υνα πεθυε〉α χαντιδαδ δε ϖαπορ δε µερχυριο ψ υν γασ ινερτε, 
ηαβιτυαλµεντε αργ⌠ν ο νε⌠ν, α υνα πρεσι⌠ν µ〈σ βαϕα θυε λα πρεσι⌠ν ατµοσφριχα. 
Εν χαδα εξτρεµο δελ τυβο σε ενχυεντρα υν φιλαµεντο ηεχηο δε τυνγστενο, θυε αλ 
χαλενταρσε αλ ροϕο χοντριβυψε α λα ιονιζαχι⌠ν δε λοσ γασεσ. 
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Ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆: εστε τιπο δε ιλυµιναχι⌠ν εστ〈 χονφορµαδα πορ πεθυε〉οσ διοδοσ 
εµισορεσ δε λυζ χονοχιδοσ χοµο ΛΕ∆ (Λιγητ − Εµιττιγ ∆ιοδε) λοσ χυαλεσ αχταν 
χοµο σεµιχονδυχτορεσ θυε εµιτεν λυζ πολιχροµ〈τιχα, εσ δεχιρ, χον διφερεντεσ 
λονγιτυδεσ δε ονδα, χυανδο σε πολαριζα εν διρεχτα ψ εσ ατραϖεσαδο πορ λα χορριεντε 
ελχτριχα. Αχτυαλµεντε, λα τεχνολογα ΛΕ∆ εσ υν σιστεµα δε ιλυµιναχι⌠ν δυραδερο, 
δε βαϕο χονσυµο, µυψ βαϕο ϖολταϕε, φλεξιβλε ψ εχολ⌠γιχο. 

 

Ιµπρεσι⌠ν δπλεξ: λα ιµπρεσι⌠ν α δοβλε χαρα ο ιµπρεσι⌠ν δπλεξ εσ υνα 
χαραχτερστιχα δε λασ ιµπρεσορασ θυε περµιτε ιµπριµιρ αυτοµ〈τιχαµεντε υνα ηοϕα 
δε παπελ πορ λασ δοσ χαρασ. Εστα χαραχτερστιχα, φυνχιονα γραχιασ α υν αλιµενταδορ 
εσπεχιαλ δε δοχυµεντοσ ο υνα υνιδαδ θυε δα λα ϖυελτα αλ παπελ τρασ ηαβερ ιµπρεσο 
λα πριµερα χαρα, ψ α υν σοφτωαρε θυε περµιτε αλ ορδεναδορ ιµπριµιρ πορ λασ δοσ 
χαρασ. 

 

Μεδιο αµβιεντε: ελ µεδιο αµβιεντε σε ρεφιερε α τοδο λο θυε ροδεα α λοσ σερεσ 
ϖιϖοσ, εστ〈 χονφορµαδο πορ ελεµεντοσ βιοφσιχοσ (συελο, αγυα, χλιµα, ατµ⌠σφερα, 
πλαντασ, ανιµαλεσ ψ µιχροοργανισµοσ), ψ χοµπονεντεσ σοχιαλεσ θυε σε ρεφιερεν α 
λοσ δεριϖαδοσ δε λασ ρελαχιονεσ θυε σε µανιφιεσταν α τραϖσ δε λα χυλτυρα, λα 
ιδεολογα ψ λα εχονοµα. Λα ρελαχι⌠ν θυε σε εσταβλεχε εντρε εστοσ ελεµεντοσ εσ λο 
θυε, δεσδε υνα ϖισι⌠ν ιντεγραλ, χονχεπτυαλιζα ελ µεδιο αµβιεντε χοµο υν σιστεµα.  

 

 

ΠΑΧΣ: σον λασ σιγλασ εν ινγλεσ Πιχτυρε Αρχηιϖινγ ανδ χοµµυνιχατιον σψστεµ 
(σιστεµα δε αρχηιϖαδο ψ τρανσµισι⌠ν δε ιµ〈γενεσ). Σε τρατα δε υν σιστεµα 
χοµπυταριζαδο παρα ελ αρχηιϖαδο διγιταλ δε ιµ〈γενεσ µδιχασ (µεδιχινα νυχλεαρ, 
τοµογραφα, εχογραφα, µαµογραφα, ετχ) ψ παρα λα τρανσµισι⌠ν δε στασ α 
εσταχιονεσ δε ϖισυαλιζαχι⌠ν δεδιχαδασ ο εντρε στασ α τραϖσ δε υνα ρεδ 
ινφορµ〈τιχα. 
 
 
 
Ρε υσο δε αγυα: ελ ρευσο δε αγυασ ρεσιδυαλεσ εστ〈 δεφινιδο χοµο συ 
απροϖεχηαµιεντο εν αχτιϖιδαδεσ διφερεντεσ α λασ χυαλεσ φυερον οριγιναδασ 
(Μινιστεριο δελ Μεδιο Αµβιεντε, 2001). Λοσ τιποσ ψ απλιχαχιονεσ σε χλασιφιχαν δε 
αχυερδο χον ελ σεχτορ ο ινφραεστρυχτυρα θυε ρεχιβε ελ βενεφιχιο, σιενδο λοσ 
πρινχιπαλεσ: ελ υρβανο, θυε ινχλυψε ιρριγαχι⌠ν δε παρθυεσ πβλιχοσ, χαµποσ δε 
ατλετισµο, 〈ρεασ ρεσιδενχιαλεσ ψ χαµποσ δε γολφ; ελ ινδυστριαλ, εν ελ θυε ηα σιδο 
µυψ εµπλεαδο δυραντε λοσ λτιµοσ α〉οσ, εσπεχιαλµεντε εν λοσ σιστεµασ δε 
ρεφριγεραχι⌠ν δε λασ ινδυστριασ, ψ ελ αγρχολα, εν λα ιρριγαχι⌠ν δε χυλτιϖοσ; εστε λτιµο 
εσ ελ πρινχιπαλ υσο. 
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Σιστεµα ΣΑΠ: εσταβλεχε ε ιντεγρα ελ σιστεµα προδυχτιϖο δε λασ εµπρεσασ. Σε 
χονστιτυψε χον ηερραµιεντασ ιδεαλεσ παρα χυβριρ τοδασ λασ νεχεσιδαδεσ δε λα 
γεστι⌠ν εµπρεσαριαλ, σεαν γρανδεσ ο πεθυε〉ασ, εν τορνο α: αδµινιστραχι⌠ν δε 
νεγοχιοσ, σιστεµασ χονταβλεσ, µανεϕο δε φινανζασ, χονταβιλιδαδ, αδµινιστραχι⌠ν δε 
οπεραχιονεσ ψ πλανεσ δε µερχαδοτεχνια, λογστιχα, ετχ. ΣΑΠ προπορχιονα προδυχτοσ 
ψ σερϖιχιοσ δε σοφτωαρε παρα σολυχιοναρ προβλεµασ εν λασ εµπρεσασ θυε συργεν δελ 
εντορνο χοµπετιτιϖο µυνδιαλ, λοσ δεσαρρολλοσ δε εστρατεγιασ δε σατισφαχχι⌠ν αλ 
χλιεντε, λασ νεχεσιδαδεσ δε ιννοϖαχι⌠ν τεχνολ⌠γιχα, προχεσοσ δε χαλιδαδ ψ µεϕορασ 
χοντινυασ, ασ χοµο, ελ χυµπλιµιεντο δε νορµατιϖιδαδ λεγαλ ιµπυεστα πορ λασ 
ινστιτυχιονεσ γυβερναµενταλεσ. 
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ΡΕΣΥΜΕΝ 
 

 
Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι ηα χοντριβυιδο δεσδε συσ ινιχιοσ α λα χονσεχυχι⌠ν δε 
υνα σοχιεδαδ σανα; σε ηα χαραχτεριζαδο νο σολο πορ λοσ εξχελεντεσ σερϖιχιοσ δε 
ατενχι⌠ν µδιχα θυε βρινδα, σινο πορ χονταρ χον υνα πολτιχα οργανιζαχιοναλ δε 
µεϕορα χοντινυα θυε λα γυα σιεµπρε ηαχια λα βσθυεδα δε νυεϖοσ χαµποσ θυε 
απορτεν αλ λογρο δε διχηο φιν. Χοµο πρυεβα δε εστο συργε λα ινχλυσι⌠ν δελ Σιστεµα 
δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ ρεγιδο πορ λα ΝΤΧ ΙΣΟ 14001:04 ελ χυαλ ηα προπενδιδο 
σιεµπρε πορ λα ινχλυσι⌠ν δε µεϕορασ  αµβιενταλµεντε αµιγαβλεσ, εχον⌠µιχαµεντε 
ϖιαβλεσ ψ σοστενιβλεσ εν ελ τιεµπο εν τοδοσ ψ χαδα υνο δε συσ προχεσοσ.  
 
 
Σιν εµβαργο, χοµο εσ βιεν σαβιδο, λα ινϖερσι⌠ν εν αλτερνατιϖασ δε τιπο αµβιενταλ 
νο ρεσυλτα δελ τοδο λλαµατιϖο παρα λα µαψορα δε λασ ϕυντασ διρεχτιϖασ πορ συσ αλτοσ 
χοστοσ ινιχιαλεσ ψ πορθυε σον ϖιστασ χοµο υν γαστο ψ νο χοµο υνα ποσιβλε φυεντε 
δε υτιλιδαδ. Εντονχεσ, παρτιενδο δε εστε ηεχηο ψ τενιενδο εν χυεντα λοσ εσφυερζοσ 
ρεαλιζαδοσ πορ λα Ινστιτυχι⌠ν παρα ρεδυχιρ λα προβλεµ〈τιχα µεδιοαµβιενταλ γενεραδα 
πορ λοσ ιµπαχτοσ προδυχιδοσ πορ λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ εν ελ σεχτορ σαλυδ, σε 
ρεαλιζα εστε τραβαϕο, ελ χυαλ χονστα δε υν πανοραµα ινιχιαλ σοβρε λα εϖαλυαχι⌠ν 
εχον⌠µιχα αµβιενταλ εν ελ σεχτορ σαλυδ; χοντιενε ιγυαλµεντε υν διαγν⌠στιχο δε λα 
σιτυαχι⌠ν αχτυαλ δε λα Φυνδαχι⌠ν εν χυαντο α λασ µεϕορασ ιµπλανταδασ παρα 
ρεδυχχι⌠ν ο µιτιγαχι⌠ν δε ιµπαχτοσ ο παρα οπτιµιζαρ προχεσοσ δε µανερα 
σοστενιβλε, λα σελεχχι⌠ν δε αλγυνασ δε λασ µεϕορασ ψ ελ εστυδιο εχον⌠µιχο δε χαδα 
υνα δε εστασ βαϕο λα υτιλιζαχι⌠ν δελ µτοδο δε χοστοσ εϖιταδοσ. Ιγυαλµεντε χυεντα 
χον ρεχοµενδαχιονεσ παρα λα οβτενχι⌠ν δε ρεσυλταδοσ µ〈σ εξαχτοσ.  
 
 
Φιναλµεντε, σε λογρα οβτενερ υν πανοραµα α τραϖσ δε υν αν〈λισισ βενεφιχιο � 
χοστο δε λασ µεϕορασ σελεχχιοναδασ χοµπλεµενταδο χον υν φλυϕο δε χαϕα ιντεγραδο 
θυε µυεστρα ελ τοταλ απροξιµαδο δελ αηορρο ρεαλ οβτενιδο πορ εστασ µεϕορασ εν υν 
περιοδο δε τιεµπο εσπεχφιχο.  

 

 

Παλαβρασ Χλαϖεσ: − Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι � Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ � 
Προβλεµ〈τιχα � Μεδιοαµβιενταλ � Αν〈λισισ Βενεφιχιο−Χοστο � Φλυϕο δε Χαϕα � 
Βενεφιχιο εχον⌠µιχο    
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ΑΒΣΤΡΑΧΤ 
 
 

ςαλλε δελ Λιλι Φουνδατιον ηασ χοντριβυτεδ σινχε ιτ ωασ χρεατεδ το τηε αχηιεϖεµεντ οφ 
α ηεαλτηψ σοχιετψ; ιτ ισ χηαραχτεριζεδ νοτ ϕυστ φορ ιτσ εξχελλεντ ηεαλτηχαρε σερϖιχεσ 
τηατ ιτ προϖιδεσ βυτ βψ ηαϖινγ αν οργανιζατιοναλ πολιχψ οφ χοντινυουσ ιµπροϖεµεντ 
τηατ αλωαψσ λεαδσ ιτ το τηε σεαρχη οφ νεω φιελδσ, ωηιχη χοντριβυτεσ το τηε 
αχηιεϖεµεντ οφ τηατ γοαλ. Α προοφ οφ τηισ ισ τηε ινχλυσιον οφ τηε Ενϖιρονµενταλ 
Μαναγεµεντ Σψστεµ γοϖερνεδ βψ τηε ΝΤΧ ΙΣΟ 14001:04, ωηιχη ηασ αλωαψσ 
τενδεδ το τηε ινχλυσιον οφ ενϖιρονµενταλλψ φριενδλψ ιµπροϖεµεντ µεασυρεσ, 
εχονοµιχαλλψ ϖιαβλε ανδ συσταιναβλε οϖερ τηε τιµε ιν εαχη ανδ εϖερψ ονε οφ ιτσ 
προχεσσεσ. 
 
 
Ηοωεϖερ, ασ ωελλ ασ ιτ ισ κνοων, τηε ινϖεστµεντ ον ενϖιρονµενταλ αλτερνατιϖεσ ισ 
νοτ εντιρελψ αππεαλινγ το µοστ βοαρδ οφ διρεχτορσ βεχαυσε οφ τηειρ ηιγη ινιτιαλ χοστσ 
ανδ βεχαυσε τηεψ αρε σεεν ασ αν εξπενσε ανδ νοτ ασ α ποτεντιαλ σουρχε οφ 
ρεσουρχεσ. Σο, σταρτινγ φροµ τηε φαχτ ανδ τακινγ ιντο αχχουντ τηε εφφορτσ µαδε βψ 
τηε ινστιτυτιον το ρεδυχε τηε ενϖιρονµενταλ προβλεµσ γενερατεδ βψ τηε δελιϖερψ οφ 
σερϖιχεσ ιν τηε ηεαλτη σεχτορ. Τηε χυρρεντ παπερ χονσιστσ ον αν ινιτιαλ οϖερϖιεω 
αβουτ τηε ενϖιρονµενταλ εχονοµιχαλ εϖαλυατιον ιν τηε ηεαλτη σεχτορ; ιτ αλσο χουντσ 
ωιτη α διαγνοστιχ οφ τηε χυρρεντ σιτυατιον οφ τηε Φουνδατιον ιν τερµσ οφ ιµπλεµεντεδ 
ιµπροϖεµεντσ το ρεδυχε ορ µιτιγατε τηε ιµπαχτσ ορ το οπτιµιζε προχεσσεσ ιν α 
συσταιναβλε ωαψ, τηε σελεχτιον οφ σοµε οφ τηεσε ιµπροϖεµεντσ ανδ τηε εχονοµιχ 
στυδψ οφ εαχη ονε οφ τηεµ τηρουγη τηε µετηοδ οφ αϖοιδεδ χοστσ. Ιτ αλσο χουντσ ωιτη 
ρεχοµµενδατιονσ φορ οβταινινγ µορε αχχυρατε ρεσυλτσ.      
  
 
Φιναλλψ, τηισ παπερ αχηιεϖεσ α προσπεχτ τηρουγη τηε αναλψσισ οφ τηε χοστσ � βενεφιτ 
οφ τηεσε ιµπροϖεµεντσ, χοµπλεµεντεδ ωιτη αν ιντεγρατεδ χαση φλοω ωηιχη σηοωσ 
τηε αππροξιµατε τοταλ σαϖινγσ οβταινεδ βψ τηοσε ιµπροϖεµεντσ ιν α σπεχιφιχ περιοδ 
οφ τιµε.  
 
 
Κεψωορδσ: − ςαλλε δελ Λιλι  Φουνδατιον − Ενϖιρονµενταλ Μαναγεµεντ Σψστεµ � 
Φαχτ � Ιµπαχτσ � Αναλψσισ οφ τηε Χοστσ−Βενεφιτ � Χαση φλοω � Εχονοµιχαλ βενεφιτ    
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ 
 

 

Λα γεστι⌠ν αµβιενταλ εσ ινηερεντε α λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ δε σαλυδ, πορ ελλο, 
στα φορµα παρτε δε λασ πολτιχασ θυε εν λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι (ΦςΛ) σε απλιχαν 
ψ πορ µεδιο δε λασ χυαλεσ σε βυσχα αϖανζαρ προγρεσιϖαµεντε ηαχια υνα µαψορ 
προτεχχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε. 
 
 
ςαλε λα πενα ρεσαλταρ, θυε λα Φυνδαχι⌠ν χυεντα χον υν Σιστεµα δε Γεστι⌠ν 
Αµβιενταλ βασαδο εν λα ΝΤΧ ΙΣΟ 14001:04 δεσδε ηαχε σεισ α〉οσ χον ελ θυε σε ηα 
βυσχαδο δεσδε ελ χυιδαδο δε λα σαλυδ, προµοϖερ εντορνοσ σαλυδαβλεσ ψ τρασχενδερ 
α υν χαµβιο χυλτυραλ δε λα χοµυνιδαδ ϖαλλεχαυχανα ψ λατινοαµεριχανα εν προ δελ 
χυιδαδο δελ µεδιο αµβιεντε. 1 
 
 
Λο αντεριορ, σε ηα ρεφλεϕαδο δεσδε λοσ ινιχιοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν ψ χον µ〈σ χλαριδαδ 
αυν, εν λα χονστρυχχι⌠ν δε λα πλαντα φσιχα αχτυαλ ινιχιαδα εν 1990 ψ αβιερτα αλ 
πβλιχο εν ελ α〉ο 1994.2 ∆εσδε εσε εντονχεσ, σε τενα υνα προψεχχι⌠ν αχερχα δελ 
χρεχιµιεντο φσιχο ψ εχον⌠µιχο δε λα Φυνδαχι⌠ν, χον λο χυαλ σε ρεαλιζαρον µεδιδασ 
εν προ δε λα χονσερϖαχι⌠ν αµβιενταλ. Αλγυνασ δε λασ µεδιασ σε ιµπλανταρον αντεσ 
δε λα ινσερχι⌠ν δελ Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ ψ οτρασ φυερον χρεαδασ χον ελ 
σοπορτε δε στε ψ σε ηαν τραδυχιδο εν βενεφιχιοσ αµβιενταλεσ ψ σοχιαλεσ εν λα 
αχτυαλιδαδ. 
 
 
∆υραντε λα ιµπλανταχι⌠ν δε διχηασ µεδιδασ, σολο σε ηα λογραδο αχυµυλαρ 
ινφορµαχι⌠ν ηιστ⌠ριχα δελ προχεσο δε µανερα ποχο σιστεµ〈τιχα, νο σε ηα ηεχηο υνα 
σελεχχι⌠ν δε λοσ δατοσ θυε περµιτα δετερµιναρ χυ〈λεσ δε στοσ σον τιλεσ παρα λα 
ρεαλιζαχι⌠ν δε υνα µεδιχι⌠ν δελ ϖερδαδερο βενεφιχιο εχον⌠µιχο ρεχιβιδο πορ λασ 
µεϕορασ. Αδιχιοναλµεντε, α λοσ δατοσ ηιστ⌠ριχοσ αχυµυλαδοσ σε λε πυεδε συµαρ υν 
εστιµατιϖο δε µεδιχι⌠ν δε διχηοσ βενεφιχιοσ θυε σε ηα ρεαλιζαδο χον αντελαχι⌠ν, 
περο θυε δε χιερτα φορµα, νο αβαρχα λα τοταλιδαδ δε λασ µεϕορασ ιµπλανταδασ νι λα 
τοταλιδαδ δε λοσ δατοσ α χονσιδεραρ, λο χυαλ χονφιρµα λα νεχεσιδαδ δε ρεαλιζαρ υν 
αν〈λισισ µινυχιοσο δε λα ινφορµαχι⌠ν.  
 
 
Υν µτοδο µυψ εφιχαζ θυε σε υτιλιζ⌠ πορ πριµερα ϖεζ εν ΥΣΑ εν ελ σιγλο ΞΞ εσ ελ 
αν〈λισισ βενεφιχιο − χοστο. Λο θυε ινιχι⌠ χοµο υνα τχνιχα δε µεδιχι⌠ν εξχλυσιϖα δε 

                                                 
1 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ςΑΛΛΕ ∆ΕΛ ΛΙΛΙ. ΣΙΣΤΕΜΑ ∆Ε ΓΕΣΤΙΝ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ. 2010 
2 Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. Ρεσε〉α ηιστ⌠ριχα [εν λνεα] Χαλι, Χολοµβια. 2011 [Χονσυλταδο ϑυνιο 21 δε 
2012] ∆ισπονιβλε εν: 
ηττπ://ωωω.ϖαλλεδελλιλι.οργ/σιτιο/ινδεξ.πηπ?οπτιον=χοµ_χοντεντ&ϖιεω=αρτιχλε&ιδ=53&Ιτεµιδ=145&λαν
γ=εσ  
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λοσ προψεχτοσ δε λα Αρµαδα Εσταδουνιδενσε, εσ ηοψ υνα ηερραµιεντα αµπλιαµεντε 
διφυνδιδα ψ απλιχαδα πορ λοσ διφερεντεσ σεχτορεσ δε λα σοχιεδαδ παρα λα εϖαλυαχι⌠ν 
δε προψεχτοσ ψ προγραµασ δε ινϖερσι⌠ν.3 
 
 
Λα υτιλιζαχι⌠ν δε λα εχονοµα αµβιενταλ ψ συσ τχνιχασ δε αν〈λισισ εσ υνα 
ηερραµιεντα θυε φυε φυσιοναδα χον λα λαβορ ρεαλιζαδα πορ λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ 
Λιλι. Πορ λο ταντο, ελ πρεσεντε δοχυµεντο σε δεµυεστρα λα απλιχαβιλιδαδ δε λα 
ηερραµιεντα εν ελ χαµπο δε λοσ σερϖιχιοσ δε λα σαλυδ ψ συ εφιχιενχια α λα ηορα δε 
µεδιρ λοσ βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ δεριϖαδοσ δε λα ιµπλανταχι⌠ν δε µεδιδασ παρα λα 
ρεδυχχι⌠ν δε χοστοσ, λα προτεχχι⌠ν δε λα χοµυνιδαδ ψ ελ χυιδαδο δελ µεδιο 
αµβιεντε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 ΦΕΡΡ⊆Ν, Ρ. Εχονοµα ψ µεδιο αµβιεντε. [εν λνεα] 2004. [Χονσυλταδο Φεβρερο 22 δε 2012] 
∆ισπονιβλε εν: 
ηττπ://σχηολαρ.γοογλε.χοµ.χο/σχηολαρ?θ=αναλισισ%20χοστο%20βενεφιχιο&ηλ=εσ&λρ=&γσ_σµ=ε&γσ_υ
πλ=9687λ11015λ0λ13468λ10λ7λ0λ0λ0λ3λ219λ1124λ0.6.1λ7λ0&υµ=1&ιε=ΥΤΦ−8&σα=Ν&ταβ=ωσ 
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1 ΠΡΟΒΛΕΜΑ ∆Ε ΙΝςΕΣΤΙΓΑΧΙΝ 
 

 

1.1 ΠΛΑΝΤΕΑΜΙΕΝΤΟ ∆ΕΛ ΠΡΟΒΛΕΜΑ 
 

 
Λογραρ θυε υνα εµπρεσα σεα σοχιαλµεντε ρεσπονσαβλε εσ υν χοµπροµισο θυε τοδα 
οργανιζαχι⌠ν δεβε χυµπλιρ. Πορ λο γενεραλ, εστα µοτιϖαχι⌠ν σε βασα εν λα οβτενχι⌠ν 
δε υνα βυενα ιµαγεν χορπορατιϖα θυε βρινδε υνα δετερµιναδα ϖενταϕα φρεντε α λα 
χοµπετενχια εν ελ µερχαδο ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ, σιν εµβαργο, ελ χονχεπτο δε 
εµπρεσα σοχιαλµεντε ρεσπονσαβλε δεβε χεντραρσε εν λογραρ λα σοστενιβιλιδαδ δε λα 
µισµα εν ελ τιεµπο αλ γαραντιζαρ λα εξιστενχια δε υνα σοχιεδαδ σανα.4  
 
 
∆εσδε ηαχε σεισ α〉οσ, λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι, χονσχιεντε δε λο αντεριορµεντε 
µενχιοναδο, ινχλυψ⌠ δεντρο δε συ πολτιχα οργανιζαχιοναλ υν Σιστεµα δε Γεστι⌠ν 
Αµβιενταλ βασαδο εν λα ΝΤΧ ΙΣΟ 14001:04. ∆ιχηο σιστεµα ηα πλαντεαδο ε 
ιµπλανταδο µεϕορασ εν διφερεντεσ χαµποσ χον ελ φιν δε ρεδυχιρ ιµπαχτοσ νεγατιϖοσ 
παρα ελ µεδιο αµβιεντε, ρεδυχιρ χοστοσ ψ χυµπλιρ χον λα νορµατιϖιδαδ αµβιενταλ 
ϖιγεντε.   
 
  
Αυνθυε σε χονοχαν αλγυνασ χιφρασ σοβρε λοσ βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ θυε λασ 
µεϕορασ ηαβαν τραδο παρα λα Φυνδαχι⌠ν, νο σε ηαβα εφεχτυαδο υνα χοµπαραχι⌠ν 
εντρε λοσ χοστοσ θυε σε πρεσενταβαν αντεσ δε συ ιµπλανταχι⌠ν δε λασ µεϕορασ ψ λοσ 
θυε σε ηαν πρεσενταδο ποστεριορµεντε, εσ δεχιρ, θυε νο σε ηαβα ρεαλιζαδο υν 
ϖερδαδερο αν〈λισισ δε βενεφιχιο − χοστο δε λασ µισµασ. Πορ ταντο, σε ηιζο νεχεσαριο 
θυε διχηο αν〈λισισ περµιτιερα ϖισυαλιζαρ χον χλαριδαδ λα ρεσπυεστα α λα πρεγυντα δε 
ινϖεστιγαχι⌠ν: ↵Χυ〈λεσ ηαν σιδο λοσ βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ θυε ηαν ρεσυλταδο δε 
λασ µεϕορασ αµβιενταλεσ ιµπλανταδασ εν λα Φυνδαχι⌠ν?  ψ ποδερ χον εστο συπλιρ 
υνα νεχεσιδαδ λατεντε ψ α λα ϖεζ δαρ χυµπλιµιεντο α λα πολτιχα δε µεϕοραµιεντο 
χοντινυο εσταβλεχιδα πορ λα ινστιτυχι⌠ν.  
 
 
Πορ οτρα παρτε, δεντρο δε λα πολτιχα δε µεϕοραµιεντο χοντινυο εσταβλεχιδα πορ ελ 
Σιστεµα Ιντεγραδο δε Γεστι⌠ν, λα Φυνδαχι⌠ν βυσχα χονσταντεµεντε µαντενερσε 
αχτυαλιζαδα εν τοδο λο ρεφερεντε α χερτιφιχαχιονεσ ψ αχρεδιταχιονεσ θυε απλιθυεν α 
λα νατυραλεζα δε συσ φυνχιονεσ, ψ θυε α συ ϖεζ, λα ποσιχιονεν χοµο υνα 
οργανιζαχι⌠ν εξχελεντε εν σαλυδ αλ σερϖιχιο δε λα χοµυνιδαδ. Λα αχρεδιταχι⌠ν εν 
σαλυδ ρεγιδα βαϕο λα Ρεσολυχι⌠ν 1445 δε 2006, εξιγε λα ιµπλανταχι⌠ν δε 
µεδιχιονεσ δε λοσ χοστοσ δε νο χαλιδαδ, λο θυε ινχλυψε α τοδοσ λοσ ασπεχτοσ 

                                                 
4 ΠΟΡΤΕΡ, Μ. Στρατεγψ ανδ σοχιετψ: τηε λινκ βετωεεν χοµπετιτιϖε αδϖανταγε ανδ χορπορατε σοχιαλ 

ρεσπονσιβιλιτψ. Ηαρϖαρδ Βυσινεσσ Ρεϖιεω. 2006 
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ρελαχιοναδοσ χον λοσ προχεσοσ ψ σερϖιχιοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν ψ εν δονδε σε ινχλυψεν 
λοσ ασπεχτοσ αµβιενταλεσ. 
 
 
Λο αντεριορ, σε τραδυχε εν υνα νεχεσιδαδ λατεντε παρα λα Φυνδαχι⌠ν, δαδο θυε λα 
µεδιχι⌠ν δε λοσ βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ δε λασ µεϕορασ ψ προγραµασ αµβιενταλεσ 
ϖα µασ αλλ〈 δελ χοντρολ ιντερνο δε λα οργανιζαχι⌠ν, λλεγανδο α ινστανχιασ µ〈σ 
ελεϖαδασ θυε λο ρελαχιοναν χον ελ φυνχιοναµιεντο λεγαλ ε ιντεγραλ δε λα 
οργανιζαχι⌠ν. Εντονχεσ, αλ οβσερϖαρ ελ πανοραµα δε νεχεσιδαδεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
ςαλλε δελ Λιλι ψ χονσιδερανδο συ γραν ιντερσ εν αλχανζαρ λα εξχελενχια µεδιαντε ελ 
φυνχιοναµιεντο δε υν µεχανισµο σιστεµ〈τιχο δε µεϕορα χονσταντε, ελ ρεσπονδερ α 
λα πρεγυντα δε ινϖεστιγαχι⌠ν αντεριορµεντε πλαντεαδα χοντριβυιρα αδεµ〈σ δε 
λογραρ υν χοντρολ ιντερνο δε συσ ινϖερσιονεσ εν ελ χαµπο αµβιενταλ, α λα 
χονσεχυχι⌠ν δελ προπ⌠σιτο πλαντεαδο πορ λα πολτιχα δελ Σιστεµα Ιντεγραδο δε 
Γεστι⌠ν δε λα οργανιζαχι⌠ν.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

2 ϑΥΣΤΙΦΙΧΑΧΙΝ  
 

 
Πορ λο γενεραλ, λα ιµπλανταχι⌠ν δε µεϕορασ αµβιενταλεσ εσ χονσιδεραδα υνα οπχι⌠ν 
ποχο ατραχτιϖα παρα λοσ ινϖερσιονιστασ δεβιδο α λα νεχεσαρια ινψεχχι⌠ν δε 
χαντιδαδεσ ιµπορταντεσ δε χαπιταλ. ∆ιχηα ινψεχχι⌠ν, σε τραδυχα εν λα χονσεχυχι⌠ν 
δε φονδοσ θυε ηιχιεραν ποσιβλε  λα  ρεαλιζαχι⌠ν δε ινϖερσιονεσ ινιχιαλεσ αλτασ, λο θυε 
σιγνιφιχαβα, θυε σε προδυχαν ινχρεµεντοσ εν λοσ χοστοσ δε λα οργανιζαχι⌠ν ψ πορ 
ενδε υνα ποσιχι⌠ν δε ρεχηαζο; αδιχιοναλµεντε, λασ µεϕορασ αρροϕαβαν ρετριβυχιονεσ 
εν ελ µεδιανο ψ λαργο πλαζο λο θυε ρατιφιχαβα αθυελλα ποσιχι⌠ν ψ σε δεχιδα 
χοντινυαρ χον λασ πρ〈χτιχασ οπεραχιοναλεσ χονϖενχιοναλεσ. 
 
 
Σιν εµβαργο, εστα φορµα δε ϖερ λασ ινϖερσιονεσ εν προγραµασ, προψεχτοσ ψ 
µεϕορασ αµβιενταλεσ, πυεδε σερ χαµβιαδα χον λα αψυδα δε χιφρασ θυε ρεπρεσεντεν 
υν βενεφιχιο παρα ελ πανοραµα εχον⌠µιχο δε λα εµπρεσα. Πορ εϕεµπλο, ελ αν〈λισισ 
εχον⌠µιχο ερα υνα εξχελεντε µεδιδα παρα δεµοστραρ θυε ινϖερτιρ εν ελ µεδιο 
αµβιεντε ψ εν ελ βιενεσταρ δε λα χοµυνιδαδ ερα λα µεϕορ οπχι⌠ν ψα θυε περµιτε 
ϖισυαλιζαρ χον αντιχιπαχι⌠ν, εσ δεχιρ αντεσ δε αδθυιριρ ε ιµπλανταρ λα µεϕορα ο 
προγραµα, ελ τιεµπο εν ελ θυε σε ρεχυπερα λα ινϖερσι⌠ν ρεαλιζαδα εν λασ µεϕορασ ψ 
λα χυαντα δελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο γενεραδο πορ ελ φυνχιοναµιεντο δελ προγραµα ο 
µεϕορα αµβιενταλ ιµπλανταδα. Ελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο δε λα ινϖερσι⌠ν ρεαλιζαδα 
πυεδε εξπρεσαρσε εν υν ινγρεσο χοµο ταλ ο υν αηορρο.  
 
 
Ιγυαλµεντε, πορ τραταρσε δε µεϕορασ εν ελ ασπεχτο αµβιενταλ, εξιστε υν γραν 
ϖνχυλο εντρε εστασ ψ ελ βιενεσταρ δε λα χοµυνιδαδ, ψ πορ ενδε, χον υν χονϕυντο δε 
νορµατιϖιδαδεσ απλιχαβλεσ α χαδα χασο εν παρτιχυλαρ σεγν σεα ελ ιµπαχτο α 
ρεγυλαρ. Ασ λασ χοσασ, θυε ελ ινϖερτιρ εν µεϕορασ αµβιενταλεσ πρεϖιαµεντε φιλτραδασ 
πορ υν αν〈λισισ δε βενεφιχιο − χοστο, βρινδα λα ποσιβιλιδαδ δε ρεαλιζαρ υνα 
χοµπαραχι⌠ν εντρε ελ χοστο µονεταριο α ασυµιρ, εν χασο δε υν ινχυµπλιµιεντο 
(µυλτα, σανχιονεσ, χιερρεσ παρχιαλεσ ο δεφινιτιϖοσ) ψ λα ιµπλανταχι⌠ν δε µεδιδασ θυε 
νο σολο εϖιταβαν εσα σιτυαχι⌠ν, σινο θυε α λα ϖεζ προδυχεν βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ 
(αηορροσ ο ινγρεσοσ) ψ σοχιαλεσ (χυµπλιµιεντο δε λα νορµατιϖιδαδ ψ χοντριβυχι⌠ν α 
λα γενεραχι⌠ν δε υν αµβιεντε σανο).  
 
 
Εν ελ χασο εσπεχφιχο δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι, σε χονοχεν αλγυνασ χιφρασ 
σοβρε λοσ βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ θυε ηα τραδο λα αδοπχι⌠ν δε αλγυνασ µεδιδασ 
χοµο λα οπτιµιζαχι⌠ν δε ρεχυρσοσ ε ινσυµοσ, ινϖερσι⌠ν εν τεχνολογα παρα λα 
δισµινυχι⌠ν ψ χοντρολ δε ρεσιδυοσ λθυιδοσ, σεπαραχι⌠ν δε ρεσιδυοσ σ⌠λιδοσ εν λα 
φυεντε, εδυχαχι⌠ν αµβιενταλ, εντρε οτροσ. Σιν εµβαργο, λασ χιφρασ ενχοντραδασ 
χοµπονεν σολο υν πανοραµα παρχιαλ θυε λασ µεϕορασ αµβιενταλεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
ηαν τραδο χοµο βενεφιχιο παρα εντονχεσ.   
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Ιγυαλµεντε, σε χυεντα χον ινφορµαχι⌠ν παρχιαλ σοβρε θυ µεδιδασ δε 
µεϕοραµιεντο σε ηαν ηεχηο εν λα Φυνδαχι⌠ν δεσδε συσ οργενεσ, ασ ηυβιεσεν  
σιδο πενσαδασ ο νο δεσδε υν χοµιενζο χον υν φιν αµβιενταλ, ψ θυε ηαστα 
εντονχεσ ηαν ρεπρεσενταδο υν βενεφιχιο παρα ελ µεδιο αµβιεντε ψ παρα λα µισµα 
Φυνδαχι⌠ν εν µατερια εχον⌠µιχα. Πορ ελλο, σε ηιζο νεχεσαρια λα υτιλιζαχι⌠ν δε 
τχνιχασ παρα λα εϖαλυαχι⌠ν δε προγραµασ ο προψεχτοσ δε ινϖερσι⌠ν χοµο ελ 
αν〈λισισ βενεφιχιο − χοστο, ψ δε εστε µοδο, ϖισυαλιζαρ δε µανερα χλαρα λοσ 
βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ θυε λασ µεϕορασ αµβιενταλεσ ηαν τραδο παρα λα Φυνδαχι⌠ν, 
ψ ταµβιν, ποδερ εσταβλεχερ χορρεχχιονεσ α εστασ εν χασο θυε λο ρεθυιριεραν.  
 
 
Πορ οτρα παρτε, λα ρεαλιζαχι⌠ν δε υν αν〈λισισ δε βενεφιχιο � χοστο, χοµο ελ πλαντεαδο 
εν εστε δοχυµεντο, εσ δε γραν ιντερσ δεσδε ϖαριοσ ενφοθυεσ. ∆εσδε ελ πυντο δε 
ϖιστα δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι, λλεϖαρ α χαβο εστε αν〈λισισ εσ δε συµα 
ιµπορτανχια δαδο θυε λε περµιτε τενερ υν ρεγιστρο χυαντιφιχαδο ψ οργανιζαδο δε λασ 
ινϖερσιονεσ ρεαλιζαδασ θυε ηαχεν ποσιβλε λα χονσεχυχι⌠ν δε υν µεδιο αµβιεντε 
σανο, ψ α λα ϖεζ, λε περµιτε τενερ υνα εϖαλυαχι⌠ν δε εστα ινφορµαχι⌠ν ψ χορροβοραρ 
λα εξιστενχια δε βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ οβτενιδοσ α ραζ δε λασ µισµασ.   
 
 
Παρα λα ΦςΛ, λα ρεαλιζαχι⌠ν δε υνα ινϖεστιγαχι⌠ν δε εστε τιπο λε περµιτε χοντινυαρ 
χον συσ εσφυερζοσ δε µεϕοραµιεντο χοντινυο ψ χονσεγυιρ υν ρεχονοχιµιεντο α 
νιϖελ ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ. Ιγυαλµεντε, ταµβιν λε δα λα ποσιβιλιδαδ δε 
χονϖερτιρσε εν υν ρεφερεντε παρα συσ παρεσ ψ παρα λα σοχιεδαδ εν γενεραλ αλ σερ δε 
λασ ποχασ εντιδαδεσ δε σαλυδ θυε ηαν ρεαλιζαδο γεστι⌠ν αµβιενταλ εν συσ 
ινσταλαχιονεσ ψ θυε α λα ϖεζ, ηα ρεαλιζαδο εϖαλυαχιονεσ εχον⌠µιχασ δε συσ 
ινϖερσιονεσ εν ελ χαµπο αµβιενταλ χον ελ φιν δε τενερ υν χοντρολ περµανεντε δε 
συσ αχτιϖιδαδεσ εν τοδο νιϖελ ψ ποδερ ρεαλιζαρ χορρεχχιονεσ σοβρε λα µαρχηα. 
 
 
∆εσδε ελ πυντο δε ϖιστα αχαδµιχο λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε αν〈λισισ χοντριβυψε αλ 
αυµεντο δε λοσ χονοχιµιεντοσ σοβρε ελ εφεχτο εχον⌠µιχο δε λα γεστι⌠ν αµβιενταλ 
εν ελ σεχτορ εµπρεσαριαλ, εσπεχφιχαµεντε εν ελ χαµπο δε λα σαλυδ, πυεστο θυε 
ηαστα λα φεχηα σον µυψ ποχασ λασ ινϖεστιγαχιονεσ ρεαλιζαδασ αλ ρεσπεχτο ψ σε 
χονϖερτιρα εν υνα γυα παρα φυτυροσ εστυδιοσ σοβρε ελ τεµα. Ιγυαλµεντε, οτρο 
βενεφιχιο σε ρεφιερε α λα αµπλιαχι⌠ν δελ χαµπο δε αχχι⌠ν δελ προγραµα αχαδµιχο 
δε λα  Αδµινιστραχι⌠ν Αµβιενταλ αλ δεµοστρασε θυε συσ εγρεσαδοσ τιενεν 
χοµπετενχιασ θυε λεσ περµιτεν ηαχερ γεστι⌠ν εν ελ χαµπο εχολ⌠γιχο ψ 
χονσερϖαχιονιστα; ψ ταµβιν εν λα γεστι⌠ν εµπρεσαριαλ δεσδε υν ενφοθυε 
εχον⌠µιχο � αµβιενταλ. 
 
 
 
∆αδο θυε εστε εστυδιο σε ενχυεντρα βασαδο εν υν τεµα ινχιπιεντε, λα Υνιϖερσιδαδ 
Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε πυεδε χρεαρ ιντερεσεσ α νιϖελ ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ πορ 
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µεδιο δελ προγραµα αχαδµιχο εν χυεστι⌠ν παρα ελ ιντερχαµβιο αχαδµιχο, ψ δε 
εστε µοδο, µεϕοραρ ελ ποσιχιοναµιεντο δε λα Υνιϖερσιδαδ, δελ προγραµα ψ συσ 
εγρεσαδοσ. 
 
 
Φιναλµεντε, λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε τραβαϕο σιρϖε χοµο υνα βασε θυε χοντριβυψε α λα 
φορµαχι⌠ν ιντεγραλ δε Αδµινιστραδορεσ Αµβιενταλεσ θυε πυεδαν δαρ ρεσπυεστα α 
λασ νεχεσιδαδεσ αµβιενταλεσ α τοδο νιϖελ ψ δε εστε µοδο αβριρ εσπαχιοσ εν νυεϖοσ 
χαµποσ λαβοραλεσ εν λα σοχιεδαδ, χοντριβυψενδο δεσδε συ οφιχιο α λα χονσεχυχι⌠ν 
δε υν µεδιο αµβιεντε σανο αλ χυαλ τοδα περσονα ψ σερ ϖιϖιεντε τιενε δερεχηο5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΝ ΠΟΛ⊆ΤΙΧΑ ∆Ε ΧΟΛΟΜΒΙΑ. Αρτιχυλο 79. 1991. 
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3 ΟΒϑΕΤΙςΟΣ 
 
 

3.1 ΟΒϑΕΤΙςΟ ΓΕΝΕΡΑΛ 
  
 

Ρεαλιζαρ ελ αν〈λισισ βενεφιχιο − χοστο δε λασ µεϕορασ αµβιενταλεσ ιµπλανταδασ εν λα 
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι εν υν περιοδο δε χινχο α〉οσ (εντρε 2007  ψ 2011).  

 
 

3.2  ΟΒϑΕΤΙςΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 
 
 

• Ιδεντιφιχαρ χυ〈λεσ δε λασ µεϕορασ αµβιενταλεσ ιµπλανταδασ σον συσχεπτιβλεσ δε 
µεδιχι⌠ν µεδιαντε ελ αν〈λισισ δε βενεφιχιο − χοστο. 

 
  

• Μεδιρ λοσ χοστοσ γενεραδοσ αντεσ ψ δεσπυσ δε λα ιµπλανταχι⌠ν δε λασ µεϕορασ 
αµβιενταλεσ ψ χαλχυλαρ λοσ βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ γενεραδοσ δεσπυσ δε λα 
ιµπλανταχι⌠ν δε εστασ.  
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4 ΜΑΡΧΟ ΡΕΦΕΡΕΝΧΙΑΛ 
 
 

4.1 ΜΑΡΧΟ ΤΕΡΙΧΟ 
 

 

4.1.1 Αντεχεδεντεσ. Λοσ προβλεµασ αµβιενταλεσ σε ηαν ατριβυιδο α τραϖσ δε λα 
ηιστορια α χυεστιονεσ νεταµεντε ινδυστριαλεσ ψ αγρχολασ. Χον λα απαριχι⌠ν δε λα 
ρεϖολυχι⌠ν ινδυστριαλ λοσ ιµπαχτοσ ηαχια ελ µεδιο αµβιεντε σε χονϖιρτιερον εν υνα  
βολα δε νιεϖε θυε χον ελ πασαρ δε λοσ α〉οσ σε τρανσφορµαρα εν υνα αϖαλανχηα θυε 
αν σε λυχηα πορ χοντενερ.  
 

 
Μ〈σ ταρδε, χον λα απαριχι⌠ν δε λα ρεϖολυχι⌠ν ϖερδε, λασ πρεσιονεσ σοβρε λοσ 
εχοσιστεµασ ιβαν εν αυµεντο αλ δαρ ριενδα συελτα α λα υτιλιζαχι⌠ν δε αγροθυµιχοσ 
εν λοσ χαµποσ παρα ποδερ αβαστεχερ λα δεµανδα πορ αλιµεντοσ δε λα χρεχιεντε 
ποβλαχι⌠ν. Ιγυαλµεντε,  λασ ινδυστριασ αυµενταβαν εν νµερο ψ ταµα〉ο σιν τενερ 
εν χυεντα λασ χονσεχυενχιασ θυε γενεραβαν συσ προδυχτοσ προϖενιεντεσ δε 
χαδενασ προδυχτιϖασ σιν νινγν τιπο δε χοντρολ αµβιενταλ.   
 
 
Αλ χεντραρσε λα ατενχι⌠ν σοβρε λα ινδυστρια ψ λα αγριχυλτυρα, πορ σερ λοσ σεχτορεσ δε 
λα εχονοµα θυε χοµνµεντε σε χονσιδεραβαν µ〈σ ινφλυψεντεσ εν λα σοχιεδαδ, 
λασ χυεστιονεσ σοβρε γεστι⌠ν αµβιενταλ χοµενζαρον α ιµπλανταρσε πριµεραµεντε 
εν στοσ ψ σε δεσχυιδ⌠ ελ 〈ρεα πρεσταδορα δε σερϖιχιοσ, δεντρο δε λα χυαλ σε 
ενχυεντραν λασ ινστιτυχιονεσ δε σαλυδ. Σιν εµβαργο, χον λα απαριχι⌠ν δε εϖεντοσ 
ηιστ⌠ριχοσ χοµο λα Χυµβρε δε Ρο 926, λα Χοµισι⌠ν Βρυνδτλανδ (1987)7, εντρε 
οτροσ; σε εϖιδενχι⌠ λα υργενχια πορ χοντραρρεσταρ λοσ ερρορεσ δελ πασαδο ψ σε 
ιντενσιφιχαρον λοσ εσφυερζοσ πορ αλχανζαρ ελ ανηελαδο ψ ρεχιεντεµεντε µενχιοναδο 
δεσαρρολλο σοστενιβλε.  
 
 
Χον λα απαριχι⌠ν δε εστε νυεϖο χονχεπτο, σε δεριϖ⌠ λα ταν χονοχιδα αχτυαλµεντε 
�ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ εµπρεσαριαλ�, χονϖιρτινδοσε ασ, εν υνα δε λασ ταντασ 
εστρατεγιασ διριγιδασ αλ αλχανχε δε υνα γεστι⌠ν αµβιενταλ απλιχαδα α τοδοσ λοσ 
νιϖελεσ δε λασ αχτιϖιδαδεσ αντρ⌠πιχασ. ∆ιχηα εστρατεγια, φυε αποψαδα ψ διριγιδα 
δεσδε ελ α〉ο 1996 πορ λα νορµα ΙΣΟ 14001 λα χυαλ ηα σιδο µοδιφιχαδα ψ 
αχτυαλιζαδα ηαστα χονταρ χον λα ϖερσι⌠ν αχτυαλ ϖιγεντε ΙΣΟ 14001:2004.  

                                                 
6  ΧΕΝΤΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ∆ΕΦΕΝΣΟΡ⊆Α ΠΑΡΑ ΕΛ ΑΜΒΙΕΝΤΕ Ψ ΕΛ ∆ΕΣΑΡΡΟΛΛΟ. Λα 

χυµβρε δε λα τιερρα � Εχο 92: Υνα ϖισι⌠ν διφερεντε. ∆εχλαραχι⌠ν δε ρο σοβρε ελ µεδιο αµβιεντε ψ 
ελ δεσαρρολλο. Σαν ϑοσ, Χοστα Ριχα. 2002  

7   Υνιτεδ Νατιονσ. Γενεραλ Ασσεµβλψ. Ρεπορτ οφ τηε Ωορλδ Χοµµισσιον ον Ενϖιρονµεντ 
     ανδ ∆εϖελοπµεντ. ∆εχεµβερ 11τν. 1997. 
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Λα νορµα ΙΣΟ 14.001 εσ ελ δοχυµεντο πρινχιπαλ δε λα σεριε δε λασ ΙΣΟ 14.000 ψ 
χοντιενε λασ εσπεχιφιχαχιονεσ θυε δεβε ρεσπεταρ ελ σιστεµα δε γεστι⌠ν. Χον εστα 
νορµα, σε χερτιφιχα ελ σιστεµα γλοβαλ δε λα εµπρεσα ρεσπεχτο α συσ πρ〈χτιχασ 
αµβιενταλεσ ψ λοσ ελεµεντοσ χλαϖε δε υν ΣΓΑ ΙΣΟ 14.001 σον λοσ σιγυιεντεσ8: 
 
  
• Υν προχεσο ϖολυνταριο δε λα εµπρεσα. 
• Υνα πολτιχα ψ χοµπροµισο αµβιενταλ φιρµε δε παρτε δε λα τοταλιδαδ δε λα 

οργανιζαχι⌠ν. 
• Ιδεντιφιχαχι⌠ν ψ αν〈λισισ δε λοσ εφεχτοσ αµβιενταλεσ δε λασ αχτιϖιδαδεσ δε λα 

εµπρεσα. 
• Λα χονφορµιδαδ χον λοσ ρεθυεριµιεντοσ λεγαλεσ, τχνιχοσ ψ χονϖενιοσ δε 

πρ〈χτιχασ αµβιενταλεσ συσχριτοσ πορ λα οργανιζαχι⌠ν. 
• Χοµυνιχαχι⌠ν εξτερνα εφεχτιϖα χον λασ παρτεσ ιντερεσαδασ θυε σον λοσ 

αχχιονιστασ, λασ αυτοριδαδεσ ψ χοµυνιδαδεσ λοχαλεσ. 
 

 
Χον ελ πασο δελ τιεµπο, λα νορµατιϖιδαδ δε προτεχχι⌠ν µεδιοαµβιενταλ α νιϖελ 
µυνδιαλ ψ ναχιοναλ σε ηα φορταλεχιδο, σιν εµβαργο, ελ χρεχιµιεντο δελ ιντερσ πορ συ 
χυµπλιµιεντο χαβαλ νο ηα σιδο διρεχταµεντε προπορχιοναλ. Λοσ εσφυερζοσ πορ 
χονσεγυιρ εµπρεσασ σοχιαλµεντε ρεσπονσαβλεσ ψ θυε χυµπλαν χον λα νορµατιϖιδαδ 
αµβιενταλ ϖιγεντε, ηαν ρεθυεριδο δε εστρατεγιασ ενχαµιναδασ α ϕυστιφιχαρ 
ινϖερσιονεσ, χαµβιοσ εν προχεσοσ δε προδυχχι⌠ν ψ δε πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ, 
εντρε οτροσ.  
 
 
Εντρε λασ εστρατεγιασ υτιλιζαδασ σε ενχυεντρα ελ χ〈λχυλο δε χοστοσ δε ινεφιχιενχια ψ 
διφερεντεσ µτοδοσ δε εϖαλυαχι⌠ν δε προψεχτοσ δε ινϖερσι⌠ν, χοµο ελ αν〈λισισ δε 
λοσ βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ ϖερσυσ λοσ χοστοσ ινχυρριδοσ πορ µεδιδασ χοµο λασ 
µενχιοναδασ αντεριορµεντε.  
 
 
• Χασοσ δε ιµπλανταχι⌠ν δε µεϕορασ αµβιενταλεσ ψ συσ εϖαλυαχιονεσ 

εχον⌠µιχασ: Βενεφιχιοσ γενεραδοσ α παρτιρ δε λα οβτενχι⌠ν δελ 
χερτιφιχαδο ΙΣΟ 14001  

   
 

Εν εστε εστυδιο, ρεαλιζαδο εν ελ 2001 πορ Ηυβερτ ∆ε Βοναφοσ, σε χαλχυλαρον λοσ 
βενεφιχιοσ ψ χοστοσ γενεραδοσ α παρτιρ δε λα οβτενχι⌠ν δελ χερτιφιχαδο ΙΣΟ 14001 εν 
εµπρεσασ φορεσταλεσ εν Χηιλε. 

                                                 
8 ∆Ε ΒΟΝΑΦΟΣ, Ηυβερτ. Υν αν〈λισισ δε λοσ βενεφιχιοσ ψ χοστοσ γενεραδοσ πορ υν σιστεµα δε 

γεστι⌠ν αµβιενταλ χερτιφιχαδο ΙΣΟ 14001, παρα εµπρεσασ φορεσταλεσ εν Χηιλε. Τεσισ Μαγιστερ εν 
Χιενχιασ Φορεσταλεσ Μενχι⌠ν Μανεϕο δε λοσ Ρεχυρσοσ Φορεσταλεσ. Σαντιαγο δε Χηιλε. Υνιϖερσιδαδ 
δε Χηιλε. Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Φορεσταλεσ. Εσχυελα δε Ποστγραδο, 2001. π. 22.   
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Αυνθυε λα χερτιφιχαχι⌠ν ΙΣΟ εσ υν προχεσο ϖολυνταριο, τιενε υνα σεριε δε χοστοσ 
ασοχιαδοσ εν λοσ θυε σε δεβε ινχυρριρ παρα ποδερλα οβτενερ ε ιµπλεµενταρ; σι βιεν, 
εστασ νορµασ ρεθυιερεν λα ρεαλιζαχι⌠ν δε υν σιστεµα δε γεστι⌠ν θυε σεα εφιχιεντε ψ 
περµιτα α λα εµπρεσα υν µονιτορεο περι⌠διχο δε συσ αχτιϖιδαδεσ ψ χοντρολ 
αδεχυαδο δε συσ ιµπαχτοσ αµβιενταλεσ.9 Εν ελ χασο δε λασ εµπρεσασ δε 
απροϖεχηαµιεντο φορεσταλ, εν τρµινοσ εχον⌠µιχοσ, ελ βενεφιχιο διρεχτο δε λα 
χερτιφιχαχι⌠ν δε λα εµπρεσα ο δε λοσ προδυχτοσ µαδερεροσ ποδρα σερ ελ δεσαρρολλο 
δε υνα βυενα ηερραµιεντα δε µαρκετινγ ψ δε διφερενχιαχι⌠ν παρα λα 
χοµερχιαλιζαχι⌠ν δελ προδυχτο φιναλ, εσπεχιαλµεντε εν ελ µερχαδο ιντερναχιοναλ. 
Σιν εµβαργο, ποχασ εµπρεσασ φορεσταλεσ ψ λασ ινδυστριασ εν γενεραλ, τιενεν λα 
χονϖιχχι⌠ν δε θυε ποδραν µινιµιζαρ χοστοσ, αηορραρ ρεχυρσοσ ψ οπτιµιζαρ λα 
ρενταβιλιδαδ δε λα εµπρεσα, µιεντρασ µεϕοραν συ ιµαγεν ψ συσ πρ〈χτιχασ δε γεστι⌠ν 
αµβιενταλ. Λα µοτιϖαχι⌠ν πρινχιπαλ παρα εµπεζαρ α δεσαρρολλαρ ελ προχεσο δε 
χερτιφιχαχι⌠ν εν λα αχτυαλιδαδ, εσ ελ αχχεσο α νυεϖοσ µερχαδοσ ψ υνα προτεχχι⌠ν 
χοντρα λα χοµπετενχια. Α εστε ρεσπεχτο ∆ε Βοναφοσ χιτα ελ εϕεµπλο δε λα εµπρεσα 
Κορσνσ δε Συεχια, λα χυαλ ανυνχι⌠ θυε συσ χοστοσ πορ χερτιφιχαχι⌠ν ψα ηαν σιδο 
ϕυστιφιχαδοσ χον λα οβτενχι⌠ν δε νυεϖοσ χλιεντεσ ψ πορ λα µαψορ χρεδιβιλιδαδ δε συ 
πολτιχα αµβιενταλ. 10 
 
 
Εν συ εστυδιο ∆ε Βοναφοσ τιενε εν χυεντα λοσ χοστοσ διρεχτοσ ε ινδιρεχτοσ δελ 
προχεσο δε χερτιφιχαχι⌠ν, θυε λε περµιτε λυεγο ρεαλιζαρ υν βαλανχε ψ υνα εστιµαχι⌠ν 
δελ τιεµπο δε ρετορνο δε λασ ινϖερσιονεσ ρεαλιζαδασ ψ χονοχερ λα χαντιδαδ δε δινερο 
αηορραδο πορ λα οπτιµιζαχι⌠ν δε προχεσοσ δεντρο δε λα εµπρεσα, αλ ιγυαλ θυε ελ 
πορχενταϕε δε ρετριβυχι⌠ν χον λα αδθυισιχι⌠ν δε νυεϖοσ χλιεντεσ δεβιδο αλ αυµεντο 
δε λα χοµπετιτιϖιδαδ χον ρελαχι⌠ν α οτρασ εµπρεσασ.  
 
 
Τενιενδο εν χυεντα θυε ελ τεµα δε ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ εµπρεσαριαλ σε ηαχε 
εξτενσιϖο α τοδασ λασ αχτιϖιδαδεσ προδυχτιϖασ δελ µερχαδο, ελ σεχτορ δε λα σαλυδ νο 
ποδρα σερ λα εξχεπχι⌠ν. ςαλε λα πενα ρεσαλταρ, θυε αυνθυε λα ιµπλεµενταχι⌠ν δε λα 
γεστι⌠ν αµβιενταλ εµπρεσαριαλ νο εσ υν τεµα δελ τοδο ρεχιεντε, συ ιµπλανταχι⌠ν εν 
λασ εντιδαδεσ δε σαλυδ σι λο εσ, αλ µενοσ εν ελ 〈µβιτο ναχιοναλ. 
 
 
• Χασοσ δε ιµπλανταχι⌠ν δε µεϕορασ αµβιενταλεσ ψ συσ εϖαλυαχιονεσ 

εχον⌠µιχασ: Ινχορποραχι⌠ν δε µτοδοσ δε προδυχχι⌠ν µ〈σ λιµπια εν ελ 
σεχτορ σαλυδ 

 
 
Παρα αψυδαρ αλ σεχτορ σαλυδ εν εστε προχεσο, ελ Χεντρο Ρεγιοναλ δε Προδυχχι⌠ν 
µ〈σ Λιµπια Χολοµβιανο, πυβλιχ⌠ εν ελ α〉ο 2004 υνα γυα σεχτοριαλ παρα 

                                                 
9 Ιβδ., π. 22. 
10 Ιβδ., π. 30. 
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ηοσπιταλεσ, χλνιχασ ψ χεντροσ δε σαλυδ θυε βυσχα χοντριβυιρ χον συσ διρεχτριχεσ α λα 
ινχορποραχι⌠ν δε µτοδοσ δε προδυχχι⌠ν θυε ϖαψαν µ〈σ δε λα µανο χον ελ 
βιενεσταρ δελ µεδιοαµβιεντε ψ λα σοχιεδαδ. ∆εντρο δε λασ διρεχτριχεσ 
προπορχιοναδασ πορ λα γυα, σε ηα αγρεγαδο υνα χλασε δε αψυδα παρα ποδερ 
ρεαλιζαρ λα εϖαλυαχι⌠ν δε λα ϖιαβιλιδαδ φινανχιερα δε λασ µεϕορασ ο προψεχτοσ εν λοσ 
θυε σε θυιερα ινϖερτιρ ψ θυε εστν ενχαµιναδοσ α λογραρ υνα προδυχχι⌠ν µ〈σ 
λιµπια. 
 
 
Λα ινϖερσι⌠ν εν εστασ µεδιδασ (µεϕορασ, προψεχτοσ) εσ υνα πρυεβα φεηαχιεντε δε 
λοσ εσφυερζοσ δε λα λλαµαδα σοχιεδαδ µοδερνα ψ χοµο τοδα ινϖερσι⌠ν, βιεν ϖαλε λα 
πενα εϖαλυαρ συσ χοστοσ, δεσπυσ δε τοδο, λασ εµπρεσασ δεβεν γαραντιζαρ συ 
σοστενιβιλιδαδ εν ελ τιεµπο ψ υνα ρετριβυχι⌠ν πορ λοσ εσφυερζοσ ρεαλιζαδοσ.  
 
 
Εσ πορ εστο, θυε ελ Χεντρο Ρεγιοναλ δελ Προδυχχι⌠ν µ〈σ Λιµπια ηα τοµαδο χοµο 
ρεφερεντε λοσ παρ〈µετροσ εσταβλεχιδοσ πορ λα εϖαλυαχι⌠ν εχον⌠µιχα δε προψεχτοσ 
δε ινϖερσι⌠ν. Α τραϖσ δε λοσ α〉οσ, σε ηα ϖιστο σοµετιδα α αδαπταχιονεσ ψ σε ηαν 
δεσαρρολλαδο διϖερσασ εστρατεγιασ, σιν εµβαργο, παρα λα γυα εν χυεστι⌠ν σε ηαν 
τοµαδο εν χυεντα αθυελλοσ θυε τιενεν ελ ταµα〉ο δε λα µεδιδα α ιµπλανταρ 
(σενχιλλο, µεδιο ψ αλτο χοστο) παρα µεδιρ ελ περιοδο δε ρετορνο δε λα ινϖερσι⌠ν ψ λοσ 
πονε α δισποσιχι⌠ν δε λασ εντιδαδεσ δε σαλυδ παρα θυε λοσ απλιθυεν ψ πυεδαν 
ρεαλιζαρ υν αν〈λισισ δε λα σοστενιβιλιδαδ εν ελ τιεµπο δε λοσ προψεχτοσ ψ µεδιδασ 
ιµπλανταδασ11.  
        
 
Χοµο ψα σε ηα µενχιοναδο, λα ιµπλανταχι⌠ν δε λα προδυχχι⌠ν µ〈σ λιµπια ψ λα 
γεστι⌠ν αµβιενταλ εσ υνα χυεστι⌠ν ρελατιϖαµεντε νυεϖα. ∆ελ µισµο µοδο, εν λα 
αχτυαλιδαδ αν φαλτα µυχηο πορ ινχυλχαρ α νιϖελ χυλτυραλ εν χυαντο α εστε τεµα, πορ 
ταντο, ελ ηεχηο δε µενχιοναρ λοσ τρµινοσ �γεστι⌠ν αµβιενταλ� ο �προδυχχι⌠ν µ〈σ 
λιµπια� εν ελ χαµπο δε λα σαλυδ, συελε ϖερσε χοµο αλγο ρεαλµεντε σαλιδο δε τονο. 
Σιν εµβαργο, λα ρεαλιδαδ εσ χοµπλεταµεντε διφερεντε α λα θυε λα γεντε δελ χοµν 
ρετιενε εν συ εστρεχηο χονοχιµιεντο δελ τεµα αµβιενταλ ψ συσ αλχανχεσ; λα ρεαλιδαδ 
εσ θυε σι σε ηα τραβαϕαδο αρδυαµεντε εν εστε χαµπο αυνθυε λασ πυβλιχαχιονεσ αλ 
ρεσπεχτο α νιϖελ ναχιοναλ σον µ〈σ βιεν εσχασασ πορ νο δεχιρ θυε νυλασ.  
 
 
Ηοψ εν δα ψ δεσδε ηαχε ϖαριοσ α〉οσ (νο µ〈σ δε 20), σιν λυγαρ, α δυδα ϖαριασ 
ινστιτυχιονεσ ηαν ρεαλιζαδο εσφυερζοσ εν λα µατερια σεγν ελ αλχανχε δε συσ 

                                                 
11 ΧΕΝΤΡΟ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΠΡΟ∆ΥΧΧΙΟΝ ΜΑΣ ΛΙΜΙΠΙΑ Ψ ΤΕΧΝΟΛΟΓ⊆ΑΣ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛΕΣ. Γυα 
Σεχτοριαλ δε Προδυχχι⌠ν µ〈σ λιµπια. Φασε 4. Σελεχχιοναρ Σολυχιονεσ δε Προδυχχι⌠ν Μ〈σ Λιµπια.  
2004. π. 15.  
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ρεχυρσοσ, περο λα πυβλιχαχι⌠ν δε συ λαβορ σε σιγυε ρεδυχιενδο α υνα εσπεχιε δε 
πυβλιχαχιονεσ ιντερνασ ψ ελ αχχεσο α λα ινφορµαχι⌠ν εσ µ〈σ βιεν λιµιταδο. Σιν 
εµβαργο, σε τιενε χονοχιµιεντο δε λα λαβορ ρεαλιζαδα πορ λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ 
Λιλι, θυε ηα ασυµιδο λα ρεσπονσαβιλιδαδ δε λα προτεχχι⌠ν αµβιενταλ δεσδε συ 
χρεαχι⌠ν ψ φυε ρατιφιχαδα εν ελ α〉ο 2000 εν ελ µαρχο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ 
εµπρεσαριαλ, πρεϖινιενδο λα χονταµιναχι⌠ν εν τοδασ λασ αχτιϖιδαδεσ ασιστενχιαλεσ, 
αδµινιστρατιϖασ ψ οπερατιϖασ.  
 
 
Υνα ϖεζ σε αδθυιρι⌠ διχηο χοµπροµισο, σε χοντινυ⌠ τραβαϕανδο ηαστα θυε εν ελ 
α〉ο 2006 σε λογρ⌠ ιµπλανταρ ελ Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ − ΝΤΧ ΙΣΟ 14001:04 
εν τοδασ λασ 〈ρεασ δε λα Ινστιτυχι⌠ν, λο θυε α συ ϖεζ ινχορπορ⌠ προχεδιµιεντοσ θυε 
ηοψ εν δα περµιτεν µαντενερ υνα µεϕορα χοντινυα ψ βυενασ πρ〈χτιχασ 
αµβιενταλεσ.  Πρυεβα δε ελλο, εσ λα χονστρυχχι⌠ν δε λα Υνιδαδ Τχνιχα δε Ρεσιδυοσ 
Σ⌠λιδοσ Ηοσπιταλαριοσ; ελ υσο δε χοµβυστιβλε εχολ⌠γιχο (γασ νατυραλ) εν λα χαλδερα 
ηα ελιµιναδο ελ χονσυµο δε φυελ ολ ψ λα ελιµιναχι⌠ν δελ προχεσο δε ινχινεραχι⌠ν δε 
ρεσιδυοσ θυµιχοσ ψ ανατοµοπατολ⌠γιχοσ εν λασ ινσταλαχιονεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν.  
 
 
Εν ελ α〉ο 2007, σε µυεστραν χον οργυλλο α νιϖελ ιντερνο δε λα ινστιτυχι⌠ν µεδιαντε 
υν ινφορµε ανυαλ δε ρεσυλταδοσ, λοσ εσφυερζοσ ρεαλιζαδοσ εν µατερια αµβιενταλ ψ 
λοσ ρεσυλταδοσ αλχανζαδοσ ηαστα λα φεχηα. Εστοσ ρεσυλταδοσ, ηαν χοµπρενδιδο 
δεσδε εντονχεσ λα δεφινιχι⌠ν δε υν χοµπροµισο αµβιενταλ φυνδαµενταδο εν λασ 
νορµασ ψ πολτιχασ αµβιενταλεσ δε λα ινστιτυχι⌠ν, χονσιδερανδο ελ χυµπλιµιεντο δε 
λα λεγισλαχι⌠ν αµβιενταλ απλιχαβλε εν ελ 〈µβιτο ναχιοναλ ψ λοχαλ; λα µεϕορα χοντινυα 
εν λα χλασιφιχαχι⌠ν δε ρεσιδυοσ, ρεχιχλαϕε, χονσυµο δε ρεχυρσοσ νατυραλεσ, 
πρεϖενχι⌠ν δε χονταµιναχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε εν τοδασ λασ αχτιϖιδαδεσ 
ρελαχιοναδασ χον λα πρεσταχι⌠ν δελ σερϖιχιο µδιχο ασιστενχιαλ ψ αχτιϖιδαδεσ δε 
αποψο, λα προµοχι⌠ν δελ υσο δε προδυχτοσ ο τεχνολογασ λιµπιασ βυσχανδο µεϕορασ 
αµβιενταλεσ δεντρο δε λασ ινσταλαχιονεσ ψ  λα φορµαχι⌠ν ψ εδυχαχι⌠ν α λοσ 
χολαβοραδορεσ, υσυαριοσ ψ χοντρατιστασ εν λα σενσιβιλιζαχι⌠ν αµβιενταλ ψ εν λα 
ιµπορτανχια δε συ αχτυαχι⌠ν χον ρεσπεχτο αλ µεδιο αµβιεντε12.  
 
 
Φιναλµεντε, εν ελ ινφορµε δελ µισµο α〉ο, σε µενχιοναν λοσ ασπεχτοσ ρελαχιοναδοσ 
χον ελ διαγν⌠στιχο αµβιενταλ χον ελ θυε σε ιδεντιφιχαρον λοσ ασπεχτοσ αµβιενταλεσ 
(χαυσα δε αλτεραχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε) ψ συσ ρεσπεχτιϖοσ ιµπαχτοσ αµβιενταλεσ 
(εφεχτο σοβρε ελ µεδιο αµβιεντε) ηαχιενδο υσο δε λοσ µτοδοσ τραδιχιοναλεσ δε 
οβσερϖαχι⌠ν αποψαδα πορ λιστασ δε χηεθυεο. Αδιχιοναλµεντε,  σε µενχιονα τοδο λο 
ρεφερεντε αλ Προγραµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ (ΠΓΑ) χονφορµαδο ηαστα εσε 
εντονχεσ πορ λοσ προγραµασ ινστιτυχιοναλεσ δε γεστι⌠ν ιντεγραλ δε ρεσιδυοσ, λα 

                                                 
12 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ςΑΛΛΕ ∆ΕΛ ΛΙΛΙ. Ινφορµε Ανυαλ 2007. Ρεσπονσαβιλιδαδ Σοχιαλ Εµπρεσαριαλ. 
Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ. π. 47. 
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ρεγυλαχι⌠ν δελ υσο δε αγυα ψ ενεργα ψ ελ δε οπτιµιζαχι⌠ν δε ρεχυρσοσ δε 
ιµπρεσι⌠ν. Ταµβιν, σε µενχιονα λα εστρυχτυρα δελ (ΠΓΑ) ελ χυαλ εστ〈 χονφορµαδο 
πορ υν χονϕυντο δε ινδιχαδορεσ θυε φορταλεχεν χοντινυαµεντε λασ εστρατεγιασ δε 
απλιχαχι⌠ν ψ γεστι⌠ν. Αδεµ〈σ δε εστο, σε χονσιδερα θυε σον ηερραµιεντασ (λοσ 
ινδιχαδορεσ) παρα λα ρεϖισι⌠ν ψ αλχανχε δελ µεϕοραµιεντο χοντινυο ινστιτυχιοναλ 
ενφοχαδο εν λα ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ εµπρεσαριαλ. 
 
 
• Χασοσ δε ιµπλανταχι⌠ν δε µεϕορασ αµβιενταλεσ ψ συσ εϖαλυαχιονεσ 

εχον⌠µιχασ: Λα γεστι⌠ν αµβιενταλ εµπρεσαριαλ εν ελ Χεντρο Μδιχο 
Ιµβαναχο (ΧΜΙ). 
 

 
∆εντρο δε λοσ εσφυερζοσ ρεαλιζαδοσ παρα λα ιµπλανταχι⌠ν δε λα γεστι⌠ν αµβιενταλ εν 
ελ χαµπο δε λα σαλυδ, σε τιενε χονοχιµιεντο δε λα λαβορ θυε ηα ρεαλιζαδο ελ Χεντρο 
Μδιχο Ιµβαναχο. ∆εσδε ελ α〉ο 2000, ελ ΧΜΙ αδθυιρι⌠ ελ χοµπροµισο δελ χυιδαδο 
δελ µεδιο αµβιεντε πορ µεδιο δε λα ινχλυσι⌠ν δελ ενφοθυε αµβιενταλ εν συ σιστεµα 
δε γεστι⌠ν χον ελ προπ⌠σιτο δε  µεϕοραρ λα χαλιδαδ ψ σεγυριδαδ δε λοσ προχεσοσ δε 
λα οργανιζαχι⌠ν. 
 
 
Ελ Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ (ΣΓΑ) σε ηα ρεγιδο, δεσδε αντεσ δε συ 
ιµπλανταχι⌠ν ψ πυεστα εν µαρχηα, πορ λοσ χριτεριοσ δε λα νορµα ΝΤΧ ΙΣΟ 14001, λα 
χυαλ εστ〈 οριενταδα α λογραρ υν χοντρολ ψ πρεϖενχι⌠ν δε λοσ ιµπαχτοσ γενεραδοσ πορ 
λα οργανιζαχι⌠ν ψ συσ σερϖιχιοσ ψ α αλχανζαρ ελ χυµπλιενδο δε λοσ ρεθυισιτοσ λεγαλεσ 
ϖιγεντεσ. 
 
 
Πορ µεδιο δελ ΣΓΑ, εν ελ Χεντρο Μδιχο Ιµβαναχο σε ρεαλιζ⌠ ινιχιαλµεντε υνα 
εϖαλυαχι⌠ν δε λοσ ιµπαχτοσ γενεραδοσ πορ ελ φυνχιοναµιεντο δε λα οργανιζαχι⌠ν 
θυε ηιζο ποσιβλε λα ιδεντιφιχαχι⌠ν δε λοσ ασπεχτοσ αµβιενταλεσ ρελεϖαντεσ. Εστα 
ιδεντιφιχαχι⌠ν, λε δι⌠ νορτε α λασ αχχιονεσ α ρεαλιζαρ µεδιαντε λα πριοριζαχι⌠ν δε λοσ 
ασπεχτοσ εν λοσ θυε σε δεβα τραβαϕαρ χον µαψορ υργενχια; λο θυε α συ ϖεζ, 
περµιτι⌠ λα χρεαχι⌠ν δε σεισ προγραµασ αµβιενταλεσ ενχαµιναδοσ α λογραρ λα 
χορρεχτα δισποσιχι⌠ν δε λοσ ρεσιδυοσ, λα οπτιµιζαχι⌠ν δελ ρεχυρσο ενεργτιχο, ελ υσο 
αδεχυαδο δελ αγυα, λα ινχλυσι⌠ν δε λα εδυχαχι⌠ν αµβιενταλ, λα πρεϖενχι⌠ν ψ 
µιτιγαχι⌠ν δελ ριεσγο θυµιχο ψ λα ιµπλανταχι⌠ν δε πρ〈χτιχασ δε προδυχχι⌠ν µ〈σ 
λιµπια. 
 
 
Ιγυαλµεντε, σε ηαν ϖενιδο εσταβλεχιενδο χιερτασ µεϕορασ α νιϖελ δε ινφραεστρυχτυρα 
παρα ποτενχιαρ ελ εφεχτο δε λοσ προγραµασ αµβιενταλεσ.  
 
 
Λοσ προγραµασ εσταβλεχιδοσ πορ ελ ΧΜΙ σον:  
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− Προγραµα δε ρεσιδυοσ ηοσπιταλαριοσ ψ σιµιλαρεσ 
− Προγραµα δε οπτιµιζαχι⌠ν ενεργτιχα (ΠΟΕ) 
− Προγραµα δε υσο ραχιοναλ δελ αγυα (ΠΥΡΑ) 
− Μ⌠δυλο ϖιρτυαλ δε απρενδιζαϕε ψ χαπαχιταχιονεσ ινστιτυχιοναλεσ � εδυχαχι⌠ν 

αµβιενταλ. 
 
 
Αυν χυανδο ελ ΧΜΙ χυεντα χον τοδο υν Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ 
εστρυχτυραδο ε ιµπλανταδο, νο ηα εσταβλεχιδο αν υνα εστρατεγια δε µεδιχι⌠ν 
εχον⌠µιχα δε λασ ινϖερσιονεσ προπυεστασ πορ εστε µισµο, πορ λο ταντο, νο τιενε υν 
χονοχιµιεντο εξαχτο δε λοσ ιµπαχτοσ εχον⌠µιχοσ θυε σε ηαν γενεραδο α παρτιρ δε 
συ γεστι⌠ν13.  
 
 

4.2 ΜΑΡΧΟ ΧΟΝΧΕΠΤΥΑΛ 
 
 

4.2.1 Λα αδµινιστραχι⌠ν αµβιενταλ. Ελ χονχεπτο πλαντεαδο πορ λασ διρεχτιϖασ δελ 
προγραµα δε Αδµινιστραχι⌠ν δελ Μεδιο Αµβιεντε ψ δε λοσ Ρεχυρσοσ Νατυραλεσ δε 
λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε, διχε θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν Αµβιενταλ εσ 
υνα προφεσι⌠ν θυε τιενε πορ οβϕετιϖο λα πλανεαχι⌠ν, οργανιζαχι⌠ν, διρεχχι⌠ν, 
δεσαρρολλο, χοντρολ ψ εϖαλυαχι⌠ν δε προχεσοσ ψ αχχιονεσ οριενταδασ αλ χονοχιµιεντο 
ψ σολυχι⌠ν δε λα προβλεµ〈τιχα εχολ⌠γιχα ψ αµβιενταλεσ δεριϖαδα δελ δεσαρρολλο 
σοχιοεχον⌠µιχο ψ α ποτενχιαρ λα οφερτα δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ αµβιενταλεσ δελ πασ. 
Παρα ελλο, λα Αδµινιστραχι⌠ν Αµβιενταλ εµπλεα ελ αν〈λισισ ηολστιχο ε 
ιντερδισχιπλιναριο δε λα ρεαλιδαδ χοµο µτοδο δε τραβαϕο; γενερα χονοχιµιεντο α 
παρτιρ δε σαβερεσ δε διφερεντεσ δισχιπλινασ, προµυεϖε λα ινχορποραχι⌠ν δε λα 
διµενσι⌠ν αµβιενταλ α λα πλανεαχι⌠ν δελ δεσαρρολλο εχον⌠µιχο ψ τερριτοριαλ χον λα 
φιναλιδαδ δε χονστρυιρ ψ χονσολιδαρ ϖενταϕασ χοµπετιτιϖασ α παρτιρ δε λοσ ατριβυτοσ 
αµβιενταλεσ. 14 
 
 
Πορ οτρα παρτε, εστα χαρρερα ταµβιν προµυεϖε λα ιντροδυχχι⌠ν δε µεδιδασ 
χορρεχτιϖασ α λασ ιµπερφεχχιονεσ αµβιενταλεσ δελ µερχαδο ψ φοµεντα λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ διστιντοσ αχτορεσ σοχιαλεσ, χον συσ χυλτυρασ, σαβερεσ ε 
ιδεντιδαδεσ, εν λοσ προχεσοσ δε δεσαρρολλο σοχιαλ ψ δε χονσερϖαχι⌠ν δε λα 
νατυραλεζα. 15 
 
                                                 
13 ΧΕΝΤΡΟ Μ⊃∆ΙΧΟ ΙΜΒΑΝΑΧΟ. Χαπαχιταχι⌠ν παρα ΦΡΕΣΣΕΝΙΟΥΣ. Σενσιβιλιζαχι⌠ν Προγραµα 
Ιντεγραλ δε Ρεσιδυοσ Ηοσπιταλαριοσ ψ Σιµιλαρεσ. Γεστι⌠ν Αµβιενταλ. σ.φ. π. 4. 
14 ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΑΥΤΝΟΜΑ ∆Ε ΟΧΧΙ∆ΕΝΤΕ. Χαπιτυλο Αυτ⌠νοµο δε λασ Χιενχιασ Αµβιενταλεσ. 

Αδµινιστραχι⌠ν δελ µεδιο Αµβιεντε ψ δε λοσ Ρεχυρσοσ Νατυραλεσ. σ.φ. π. 2.  
15 Ιβδ., π. 2.  
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∆ελ µισµο µοδο, λα Λεψ 1124 δελ 2007 ρεγλαµεντα ελ εϕερχιχιο δε λα προφεσι⌠ν δε 
Αδµινιστραδορ Αµβιενταλ ψ πρεσεντα συ προπια δεφινιχι⌠ν εν ελ Αρτχυλο 1° λα χυαλ 
διχε θυε �Λα Αδµινιστραχι⌠ν Αµβιενταλ εσ υνα χαρρερα προφεσιοναλ α νιϖελ 
υνιϖερσιταριο, θυε τιενε χοµο οβϕετο γεστιοναρ, συπερϖισαρ, χοντρολαρ, εϕερχερ 
αυτοριδαδ, εϕερχερ µανδο ε ινφλυενχιαρ εν ελ σιστεµα γλοβαλ χονστιτυιδο πορ 
ελεµεντοσ νατυραλεσ ψ αρτιφιχιαλεσ δε νατυραλεζα φσιχα, θυµιχα, βιολ⌠γιχα, 
σοχιοχυλτυραλ ψ δε συσ ιντερρελαχιονεσ, εν περµανεντε µοδιφιχαχι⌠ν πορ λα αχχι⌠ν 
ηυµανα ο νατυραλ θυε ριγε ο χονδιχιονα λα εξιστενχια ο δεσαρρολλο δε λα ϖιδα� 16 
 
 
Λα δεφινιχι⌠ν πλαντεαδα πορ λασ διρεχτιϖασ δελ προγραµα δε Αδµινιστραχι⌠ν 
Αµβιενταλ δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε εσ λα µ〈σ χοµπλετα, πυεσ 
ιντεγρα λα δεφινιχι⌠ν εξπυεστα εν λα Λεψ θυε ρεγλαµεντα συ φυνχιοναµιεντο χον λοσ 
διφερεντεσ χαµποσ δε αχχι⌠ν εν λοσ θυε υν Αδµινιστραδορ Αµβιενταλ πυεδε 
δεσενϖολϖερσε γραχιασ α λασ χοµπετενχιασ θυε αδθυιερε πορ µεδιο δελ προγραµα 
δε εστυδιοσ θυε δεβε χοµπλεταρ παρα συ φορµαχι⌠ν.  
 
 
Εστε προψεχτο σε βασαρ〈 εν λα ραµα δε λα γεστι⌠ν αµβιενταλ απλιχαδα αλ χαµπο 
εµπρεσαριαλ πορθυε σε λε χονσιδερα υν προψεχτο αµβιενταλ χον απλιχαχιονεσ 
εχον⌠µιχασ.  
 

4.2.2 Λα γεστι⌠ν αµβιενταλ. Λα γεστι⌠ν αµβιενταλ ναχε εν λοσ α〉οσ 70 δελ σιγλο 
ΞΞ χον ελ φιν δε λογραρ, εν υν πρινχιπιο, υνα ρεοριενταχι⌠ν δελ πενσαµιεντο 
αµβιενταλ. Ηα τενιδο χοµο οβϕετιϖο δεσδε εντονχεσ λογραρ λα απροπιαχι⌠ν δε λοσ 
χονχεπτοσ χοµο ελ εχο − δεσαρρολλο ψ δεσαρρολλο σοστενιβλε, µεδιαντε λα υτιλιζαχι⌠ν 
δε ινστρυµεντοσ δε διαγν⌠στιχο ψ πλανιφιχαχι⌠ν χοµο πλανεσ, προγραµασ ψ 
προψεχτοσ παρα λα ρεσολυχι⌠ν δε λοσ προβλεµασ αµβιενταλεσ, θυε χον ελ πασο δελ 
τιεµπο, σε ηαν ϖυελτο µ〈σ αγυδοσ σοβρε τοδο εν λοσ πασεσ ινδυστριαλιζαδοσ17.  
 
 
∆εσδε εσε εντονχεσ ψ αχτυαλµεντε, λα γεστι⌠ν αµβιενταλ σε ηα εντενδιδο δεσδε 
διφερεντεσ 〈µβιτοσ; σιν εµβαργο, σιεµπρε ηα εξιστιδο υν ασπεχτο εν χοµν, ελ δε 
ρεγυλαρ λοσ ιµπαχτοσ θυε λασ αχτιϖιδαδεσ αντρ⌠πιχασ γενεραν σοβρε ελ µεδιο νατυραλ 
θυε λασ σοπορτα. Εσ δεχιρ, θυε λα γεστι⌠ν αµβιενταλ σε ηα εντενδιδο χοµο υν 
προχεσο οριενταδο α ρεσολϖερ, µιτιγαρ ο πρεϖενιρ λοσ ιµπαχτοσ δε χαρ〈χτερ αµβιενταλ 
χον ελ προπ⌠σιτο δε λογραρ υν δεσαρρολλο σοστενιβλε, εσ δεχιρ, ελ γαραντιζαρ λα 

                                                 
16 ΧΟΝΓΡΕΣΟ ∆Ε ΧΟΛΟΜΒΙΑ. Λεψ 1124 δε 2007. Πορ µεδιο δε λα χυαλ σε ρεγλαµεντα ελ εϕερχιχιο 

δε λα προφεσι⌠ν δε Αδµινιστραδορ Αµβιενταλ. Αρτχυλο 1. 2007. π. 1.   
17 ΜΥΡΙΕΛ, Ραφαελ. Γεστι⌠ν Αµβιενταλ. Ιδεασοστενιβλε. Εσπαχιο δε ρεφλεξι⌠ν ψ χοµυνιχαχι⌠ν εν 

δεσαρρολλο σοστενιβλε. 2006. π. 1.  
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ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ αχτιϖιδαδεσ πρεσεντεσ δε συπερϖιϖενχια ψ δε δεσαρρολλο ηυµανασ 
σιν χοµπροµετερ λα ιντεγριδαδ ψ σαλυδ δελ µεδιο αµβιεντε πρεσεντε ψ φυτυρο. 18 
 
 
Πορ οτρα παρτε, δεσδε υνα ⌠πτιχα εµπρεσαριαλ, λα νορµατιϖιδαδ δε εστανδαριζαχι⌠ν 
υνιϖερσαλ ΙΣΟ χονοχιδα χον ελ νοµβρε δε �Νορµα ΙΣΟ 14001� δεσδε ελ α〉ο 1996, 
δεφινε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ δε υνα οργανιζαχι⌠ν (ΣΓΜΑ, σιγλασ εν εσπα〉ολ) χοµο �λα 
παρτε δελ σιστεµα γενεραλ δε γεστι⌠ν θυε ινχλυψε λα εστρυχτυρα οργανιζατιϖα, λα 
πλανιφιχαχι⌠ν δε λασ αχτιϖιδαδεσ, λασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ, λασ πρ〈χτιχασ, λοσ 
προχεδιµιεντοσ, λοσ προχεσοσ ψ λοσ ρεχυρσοσ παρα δεσαρρολλαρ, ιµπλανταρ, λλεϖαρ α 
εφεχτο, ρεϖισαρ ψ µαντενερ αλ δα λα πολτιχα αµβιενταλ�.  
 
 
Εσ δεχιρ, θυε υνα ϖεζ υνα εµπρεσα αδθυιερα υν χοµπροµισο δε χονσερϖαχι⌠ν 
µεδιοαµβιενταλ, δεβε ηαχερλο εϖιδεντε πορ µεδιο δε λα φορµυλαχι⌠ν δε υνα 
πολτιχα αµβιενταλ ψ ηαχερ τοδο λο θυε εστ α συ αλχανχε παρα χυµπλιρλα α 
χαβαλιδαδ. ∆ελ µισµο µοδο, παρα ελ χαµπο νορµατιϖο εµπρεσαριαλ ταµβιν απλιχα 
λα Νορµα ΙΣΟ 9000 πορ βρινδαρ υνα πολτιχα δε χαλιδαδ θυε βαϕο λα φιλοσοφα δελ 
µτοδο ∆ΕΜΙΝΓ, σε πλαντεα χοµο υν µεχανισµο δε µεϕοραµιεντο χοντινυο 
(Πλανιφιχαρ−Ρεαλιζαρ−Χοντρολαρ−Ρεϖισαρ)19. 
 
 
Παρα Λεονελ ςεγα, λα  Γεστι⌠ν Αµβιενταλ Εµπρεσαριαλ εσ αθυελλα παρτε δε λα 
γεστι⌠ν εµπρεσαριαλ θυε σε οχυπα δε λοσ τεµασ ρελαχιοναδοσ χον ελ αµβιεντε, εσ 
δεχιρ, θυε σε βυσχα χοντριβυιρ α λα χονσερϖαχι⌠ν δε στε µεδιαντε λα ατριβυχι⌠ν δε 
ρεσπονσαβιλιδαδεσ, φυνχιονεσ (πλανιφιχαχι⌠ν, εϕεχυχι⌠ν ψ χοντρολ) ψ µεδιαντε λα 
ρεοργανιζαχι⌠ν δε λα εστρυχτυρα οργανιζατιϖα, δε λοσ προχεσοσ, λοσ προχεδιµιεντοσ, 
λασ πρ〈χτιχασ ψ λοσ ρεχυρσοσ παρα δετερµιναρ ψ λλεϖαρ α χαβο λα πολτιχα αµβιενταλ 
θυε χυαλθυιερ εµπρεσα αγρχολα, µινερα, ινδυστριαλ ο χοµερχιαλ ρεθυιερε.20 
 
 
Πορ συ παρτε, Εµιλιο Λατορρε ανοτα θυε �Λα Γεστι⌠ν Αµβιενταλ πυεδε χονσιδεραρσε 
χοµο υνα ταρεα θυε χοµπρενδε λα εϖαλυαχι⌠ν, πλανιφιχαχι⌠ν, πυεστα εν µαρχηα, 
εϕεχυχι⌠ν ψ εϖαλυαχι⌠ν δελ χονϕυντο δε αχχιονεσ φσιχασ, φινανχιερασ, 
ρεγλαµενταριασ, ινστιτυχιοναλεσ, δε παρτιχιπαχι⌠ν, χονχερταχι⌠ν, ινϖεστιγαχι⌠ν ψ 
εδυχαχι⌠ν, χον ελ φιν δε µεϕοραρ λα χαλιδαδ αµβιενταλ οβϕετο δε αχχι⌠ν (εντορνο 
τερριτοριαλ δε λα εµπρεσα, προψεχτο δε ινφραεστρυχτυρα, τερριτοριο δε συ ϕυρισδιχχι⌠ν)�21 
 

                                                 
18 ΡΕ∆ ∆Ε ∆ΕΣΑΡΡΟΛΛΟ ΣΟΣΤΕΝΙΒΛΕ ∆Ε ΧΟΛΟΜΒΙΑ. Χοµυνιδαδ: Γεστι⌠ν Αµβιενταλ [Εν  

λνεα] 2011[Χονσυλταδο Φεβρερο 18 δε 2012] ∆ισπονιβλε εν: ηττπ://ωωω.ρδσ.οργ.χο/γεστιον/ 
19 ΜΥΡΙΕΛ. Οπ. χιτ., π. 3.  
20  Ιβδ., π. 3. 
21 ΛΑΤΟΡΡΕ, Εµιλιο. Ηερραµιεντασ παρα λα Παρτιχιπαχι⌠ν εν Γεστι⌠ν Αµβιενταλ. Εδιτοριαλ Πρισµα. 

Ασοχιαδοσ Λτδα. Βογοτ〈. 2000. π. 313.  
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Εν σντεσισ, λα παλαβρα γεστι⌠ν εσ σιν⌠νιµο δε ιντερϖενχι⌠ν πλανιφιχαδα δελ Εσταδο, 
λοσ εµπρεσαριοσ, λα σοχιεδαδ χιϖιλ, λοσ γεστορεσ ο αµβιενταλιστασ ψ εσπεχιαλιστασ, εν 
προ δε λα ρεσολυχι⌠ν δε υν χονφλιχτο αµβιενταλ γενεραδο πορ ελ ηοµβρε ψ φρεντε αλ 
χυαλ σε δεβεν δισπονερ υνα σεριε δε αχτιϖιδαδεσ ψ ρεχυρσοσ (ηυµανοσ, τχνιχοσ ψ 
φινανχιεροσ). Ρεσολϖερ ελ προβλεµα εσ, σεγν λο θυε ηαστα εστε πυντο σε ηα 
εξπυεστο, διαγνοστιχαρλο χορρεχταµεντε, χονοχερ λα χαυσα δελ µισµο, συσ εφεχτοσ ψ  
ποσιβλεσ σολυχιονεσ (τχνιχασ ψ χυλτυραλεσ, σεγν λο θυε αχονσεϕα λα τεορα).22 
 
 
Πορ οτρα παρτε, λα γεστι⌠ν αµβιενταλ τιενε διϖερσασ µανερασ δε σερ απλιχαδα. Σεγν 
σεα ελ εντορνο εν ελ θυε σε θυιερα υτιλιζαρ, σε ηαν χρεαδο δοσ (2) χατεγορασ παρα 
συ χλασιφιχαχι⌠ν, Γεστι⌠ν Πβλιχα Αµβιενταλ ψ Γεστι⌠ν Αµβιενταλ Εµπρεσαριαλ. ςαλε 
λα πενα ρεσαλταρ, θυε χαδα υνα δε εστασ διϖισιονεσ δε λα γεστι⌠ν αµβιενταλ, χυεντα 
α συ ϖεζ χον συβδιϖισιονεσ θυε εσπεχιφιχαν λα απλιχαβιλιδαδ δελ τιπο δε γεστι⌠ν α 
ρεαλιζαρ, ψ εν εστε χασο εν παρτιχυλαρ, σε µενχιοναρ〈ν λασ δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ 
Εµπρεσαριαλ.   
 
 
Λεονελ ςεγα χλασιφιχα λα Γεστι⌠ν Εµπρεσαριαλ α παρτιρ δε υν ενφοθυε αδµινιστρατιϖο, 
ψ ενφατιζα θυε δεντρο δε στα εξιστεν τρεσ τιποσ δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ λοσ χυαλεσ 
σον: 
 
 
 Γεστι⌠ν Αµβιενταλ Ινχιδενταλ: Λα γεστι⌠ν ινχιδενταλ ιντερπρετα ελ δετεριορο 

αµβιενταλ χοµο υν φεν⌠µενο αισλαδο, φορτυιτο ε ινεϖιταβλε χαυσαδο πορ υν 
χοµπορταµιεντο δα〉ινο εν ελ χυρσο νορµαλ δε λασ αχτιϖιδαδεσ ηυµανασ. Εν εστε 
τιπο δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ θυε πρεδοµιν⌠ ηαστα µεδιαδοσ δελ σιγλο ΞΞ, σε 
εϕεχυταν αχχιονεσ θυε α πεσαρ δε σερ αισλαδασ, οβεδεχεν λα µαψορα δε λασ ϖεχεσ 
α σολυχιοναρ προβλεµασ παρτιχυλαρεσ ψ φυερα δε τοδο χοντεξτο εστρατγιχο. Εν εστα 
χατεγορα ταµβιν σε εϕεχυταν προγραµασ ψ προψεχτοσ, περο νο σε πλανιφιχα νι σε 
χοντρολαν λασ εϕεχυχιονεσ23.  

 
 

 Γεστι⌠ν Αµβιενταλ Οπεραχιοναλ: Εστα χατεγορα σε χαραχτεριζα πορ γεστιοναρ 
παρα µινιµιζαρ ελ εφεχτο. Σε ιµπυσο εν ελ µυνδο α παρτιρ δε λοσ α〉οσ 70σ ψ σε 
δεσταχα πορ λα πλανιφιχαχι⌠ν ψ εϕεχυχι⌠ν δε προγραµασ ψ προψεχτοσ αµβιενταλεσ σιν 
λα εξιστενχια δε υν χοντρολ, µονιτορεο, σεγυιµιεντο ψ εϖαλυαχι⌠ν δε λο πλανιφιχαδο ψ 
εϕεχυταδο.  

 
 

                                                 
22 ΜΥΡΙΕΛ. Οπ. χιτ., π. 4.  
23 ςΕΓΑ, Λεονελ. Γεστι⌠ν Μεδιοαµβιενταλ Σοστενιβλε α Νιϖελ Εσταταλ. �Υν ενφοθυε σιστµιχο παρα λα 
προτεχχι⌠ν γλοβαλ ε ιντεγραλ δελ µεδιο αµβιεντε� [εν λνεα] σ.φ [Χονσυλταδο Φεβρερο 22 δε 2012] 
∆ισπονιβλε εν: ηττπ://ωωω.δοχεντεσ.υναλ.εδυ.χο/λϖεγαµορα/δοχσ/Γεστιον%20Μεδιοαµβιενταλ.πδφ 
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Λα Γεστι⌠ν Οπεραχιοναλ, αλ ιγυαλ θυε λα Ινχιδενταλ, ιντερπρετα λοσ προβλεµασ 
αµβιενταλεσ χοµο ινϖολυνταριοσ, περο χαυσαδοσ πορ ερρορεσ δε πολτιχα, 
πλανιφιχαχι⌠ν ψ εϕεχυχι⌠ν δε προγραµασ, εσ δεχιρ, δεβιδοσ α υνα γεστι⌠ν ινεφιχαζ εν 
λοσ ασυντοσ πριϖαδοσ (εχον⌠µιχοσ) ψ πβλιχοσ, χοµο χονσεχυενχια δε υνα 
ινφορµαχι⌠ν ινσυφιχιεντε ψ δεφεχτυοσα. Εστε τιπο δε γεστι⌠ν εσ λα θυε πρεδοµινα εν 
λα αχτυαλιδαδ ψ σε χαραχτεριζα πορ ινστρυµεντοσ δε χοµανδο−χοντρολ (λεψεσ, 
ρεγυλαχιονεσ, λιχενχιασ αµβιενταλεσ, δεχλαραχιονεσ δε ιµπαχτο, ιµπυεστοσ), δονδε 
ελ οβϕετιϖο δε λα πολτιχα αµβιενταλ εσ ρεχτιφιχαρ ελ χοµπορταµιεντο σιν αλτεραρ λοσ 
αχυερδοσ εχον⌠µιχοσ, χυλτυραλεσ ο ινστιτυχιοναλεσ αχτυαλεσ. Σε πριϖιλεγιαν λοσ 
εφεχτοσ, µ〈σ νο λασ χαυσασ.  

 
 

 Γεστι⌠ν Αµβιενταλ Σιστµιχα: Α µεδιαδοσ δε λοσ α〉οσ 90, λα απλιχαχι⌠ν δελ 
ενφοθυε σιστµιχο εν λα γεστι⌠ν εµπρεσαριαλ µοδερνα αρροϕ⌠ µλτιπλεσ βενεφιχιοσ, 
πορ λο θυε εντρε λα χοµυνιδαδ ιντερναχιοναλ, σε ηαχε υν ρεχονοχιµιεντο αλ 
παραλελισµο ψ αναλογα εξιστεντε εντρε λα γεστι⌠ν δε λα χαλιδαδ (Νορµασ ΙΣΟ 9000) 
ψ λα γεστι⌠ν αµβιενταλ (ΙΣΟ 14000). 

 
 

Εστα χατεγορα σε χαραχτεριζα πορ σερ πρεϖισιϖα εν λα πλανιφιχαχι⌠ν, εφιχιεντε εν λα 
εϕεχυχι⌠ν ψ εφιχαζ εν ελ χοντρολ. Α διφερενχια δε λασ δοσ διϖισιονεσ αντεριορεσ, εν 
εστα σε πρεσενταν δε µανερα σιµυλτ〈νεα λα πλανιφιχαχι⌠ν, λα εϕεχυχι⌠ν ψ ελ χοντρολ 
πορ λο θυε  ςεγα χοµεντα θυε  �Λο θυε ρεσυελϖε λοσ προβλεµασ (αµβιενταλεσ) εσ ελ 
προχεσο χοντινυο δε δισε〉αρ, εϕεχυταρ, εϖαλυαρ, χορρεγιρ ψ ϖολϖερ α δισε〉αρ ψ α 
εϕεχυταρ. Εν οτρασ παλαβρασ, υν προχεσο δε απρενδιζαϕε, ρετροαλιµενταχι⌠ν ψ 
µεϕοραµιεντο χοντινυο εσ εν εσενχια ελ πρεχεπτο χονχεπτυαλ β〈σιχο δελ ενφοθυε 
σιστµιχο�.24 
 
 
∆αδο θυε χασι τοδα αχτιϖιδαδ ηυµανα τιενε υν ιµπαχτο σοβρε ελ µεδιο νατυραλ, χον 
ελ τιεµπο σε ηα ηεχηο χαδα ϖεζ µ〈σ υργεντε λα νεχεσιδαδ δε χονσεγυιρ υν 
εθυιλιβριο εντρε ελ δεσαρρολλο ψ λα χονσερϖαχι⌠ν. Εσ πορ εστο, θυε λοσ προγραµασ δε 
Γεστι⌠ν Αµβιενταλ πρετενδεν ενχοντραρ ρεσπυεστασ αδεχυαδασ α λοσ προβλεµασ 
συσχιταδοσ εν λα ρελαχι⌠ν δε λα σοχιεδαδ ψ λα νατυραλεζα. 
 
 
Εν λα πρ〈χτιχα, παρα ποδερ ιµπλανταρ λα Γεστι⌠ν Αµβιενταλ, σε πυεδε ηαχερ υσο δε 
λασ Νορµασ δε λα Σεριε ΙΣΟ 14000, λασ χυαλεσ εστ〈ν δεστιναδασ α φαχιλιταρ α λασ 
εµπρεσασ υνα µετοδολογα απροπιαδα παρα ιµπλεµενταρ χονϖενιεντεµεντε υν 
Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ εφιχιεντε (ΣΓΑ) οριενταδο α προτεγερ ελ αµβιεντε.  
 

                                                 
24 ΜΥΡΙΕΛ. Οπ. χιτ., π. 5 � 6. 
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Λο θυε σε βυσχα, εσ θυε εστε ΣΓΑ σεα υνα παρτε δελ σιστεµα δε γεστι⌠ν γλοβαλ δε 
λα οργανιζαχι⌠ν ψ θυε ινχλυψα λα οργανιζαχι⌠ν, πλανιφιχαχι⌠ν, ρεσπονσαβιλιδαδεσ, 
πρ〈χτιχασ ψ προχεδιµιεντοσ παρα ιµπλεµενταρ ψ µαντενερ λα πολτιχα αµβιενταλ.25 
 
 

4.2.3 Ελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο. Ελ χονχεπτο δε βενεφιχιο εχον⌠µιχο δατα 
απροξιµαδαµεντε δεσδε ελ α〉ο 1890. Ελ εχονοµιστα Αλφρεδ Μαρσηαλλ ανοτ⌠ θυε �λο 
θυε θυεδα δε συσ βενεφιχιοσ (δελ προπιεταριο ο δελ διρεχτορ) δεσπυσ δε δεδυχιρ ελ 
ιντερσ σοβρε συ χαπιταλ αλ τιπο αχτυαλ, εσ λο θυε ποδεµοσ λλαµαρ ελ βενεφιχιο δελ 
εµπρεσαριο ο δελ διρεχτορ�26. Μαρσηαλλ αφιρµαβα θυε παρα ποδερ δετερµιναρ ελ 
βενεφιχιο εχον⌠µιχο δε υνα εµπρεσα δυραντε υν περιοδο δετερµιναδο, σε δεβε 
τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν νο σολο λοσ γαστοσ ανοταδοσ εν συσ ρεγιστροσ χονταβλεσ, 
σινο ταµβιν ελ χοστο δε οπορτυνιδαδ δελ χαπιταλ εµπλεαδο εν ελ νεγοχιο, προψεχτο 
ο µεϕορα.   
 
 
Ελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο εσ υνα µεδιδα τιλ παρα χονοχερ ελ ρεσυλταδο δε υνα 
εµπρεσα ο υν προψεχτο δε ινϖερσι⌠ν εν υν δετερµιναδο α〉ο ψ σε δεφινε 
µατεµ〈τιχαµεντε δε λα σιγυιεντε µανερα: 
 
 

Βενεφιχιο εχον⌠µιχο = Χαπιταλ ινϖερτιδο Ξ (ΡΟΙΧ − ΧΜΠΧ) 
 
 

Εν οτρασ παλαβρασ, ελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο εσ ιγυαλ α λα διφερενχια εντρε λα 
ρενταβιλιδαδ σοβρε ελ χαπιταλ ινϖερτιδο ψ ελ χοστε δελ χαπιταλ, µυλτιπλιχαδο πορ ελ 
ιµπορτε δελ χαπιταλ ινϖερτιδο.27 
 
 
Λοσ εχονοµιστασ ψ λοσ χονταδορεσ υσαν ελ τρµινο βενεφιχιο δε µανερα διφερεντε. 
Ελ βενεφιχιο δελ θυε σε ηαβλα εν χονταβιλιδαδ σε ρεφιερε αλ ινγρεσο τοταλ µενοσ λοσ 
χοστοσ χονταβλεσ ο εξπλχιτοσ µιεντρασ θυε παρα λοσ εχονοµιστασ, ελ βενεφιχιο εσ ελ 
ινγρεσο τοταλ µενοσ λοσ χοστοσ εξπλχιτοσ ε ιµπλχιτοσ, ινχλυιδο εν στοσ λτιµοσ ελ 
βενεφιχιο νορµαλ δελ εµπρεσαριο. Ελ βενεφιχιο θυε σε οβτιενε δεσπυσ δε χυβριρ 
αµβοσ χοστοσ σε δενοµινα βενεφιχιο πυρο ο βενεφιχιο εχον⌠µιχο.28 
  

                                                 
25ΧΛΕΜΕΝΤΕΣ, Ριχηαρδ. Β. Γυα Χοµπλετα δε λασ Νορµασ ΙΣΟ 14000 [εν λνεα] 2000 [Χονσυλταδο 

Φεβρερο 22 δε 2012 ] ∆ισπονιβλε εν: 
ηττπ://ισο.οργ/ισο/εν/πδφ.ισο900014000/αρτιχλεσ/πδφ/ϖιεωποιντ_ 2−01.πδφ 

26Ιβδ., 2000. 
27 ΧΟΠΕΛΑΝ∆, Τοµ. ετ αλ. Ελ Μοδελο δε Βενεφιχιο Εχον⌠µιχο. Εν: ςαλοραχι⌠ν, Μεδιχι⌠ν ψ Γεστι⌠ν 

δελ ςαλορ. ∆ΕΥΣΤΟ Εδιχιονεσ. 2004. π. 191. 
28ΤΥΧΚΕΡ, Ιρϖιν. Β. Βενεφιχιο Εχον⌠µιχο ψ Χονταβλε. Εν: Φυνδαµεντοσ δε Εχονοµα. 3 εδ. 

Χενγαγε Λεαρνινγ Εδιτορεσ. 2001. π. 122.  
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Λοσ βενεφιχιοσ πυεδεν ϖερσε εξπρεσαδοσ εν υν αηορρο ο υν ινγρεσο. Χυαλθυιερα 
θυε σεα ελ τιπο δε βενεφιχιο οβτενιδο, εστε σιεµπρε δεβε σερ υν ϖαλορ µαξιµιζαδο, 
εσ δεχιρ, θυε σιεµπρε δεβε σερ υν ϖαλορ µαψορ ο εν συ δεφεχτο, θυε ϖαψα εν 
αυµεντο χον ελ τρανσχυρσο δελ τιεµπο λυεγο δε ρεαλιζαρ λα ρεστα εντρε ελ ινγρεσο 
τοταλ γενεραδο πορ ελ προψεχτο ψ λοσ χοστοσ εξπλχιτοσ ε ιµπλχιτοσ. 
 

 

4.2.4 Ελ αν〈λισισ βενεφιχιο � χοστο. Εστε τιπο δε αν〈λισισ εχον⌠µιχο σε υτιλιζ⌠ πορ 
πριµερα ϖεζ εν ΥΣΑ α χοµιενζοσ δελ σιγλο ΞΞ παρα εϖαλυαρ λοσ προψεχτοσ δε 
δεσαρρολλο ηδριχο δελ Υ.Σ. Αρµψ Χορπσ οφ Ενγινεερσ, δεσδε εντονχεσ, σε ηα ϖενιδο 
αµπλιανδο συ υτιλιζαχι⌠ν ηαστα τοδο ελ σεχτορ πβλιχο ψ τιενε µλτιπλεσ απλιχαχιονεσ 
εν διφερεντεσ χαµποσ εµπρεσαριαλεσ ινχλυψενδο ελ δε λα σαλυδ, λο θυε λο χονϖιερτε 
εν λα πρινχιπαλ ηερραµιεντα αναλτιχα υτιλιζαδα πορ λοσ εχονοµιστασ παρα εϖαλυαρ λασ 
δεχισιονεσ αµβιενταλεσ.  
 
 
Εν εστε τιπο δε αν〈λισισ, χοµο συ νοµβρε ινδιχα, σε χαλχυλαν ψ χοµπαραν λοσ 
βενεφιχιοσ δε λα αχχι⌠ν προπυεστα χον λοσ χοστοσ τοταλεσ θυε ασυµιρα λα σοχιεδαδ 
σι σε λλεϖαρα α χαβο διχηα αχχι⌠ν, εσ δεχιρ, θυε ταντο λοσ χοστοσ χοµο λοσ 
βενεφιχιοσ δε υνα πολτιχα ο προγραµα σε µιδεν ψ σε εξπρεσαν εν τρµινοσ 
χοµπαραβλεσ. 29  
 
 
Λα χοµπαραχι⌠ν σε πυεδε εντενδερ µ〈σ φ〈χιλµεντε χυανδο πορ εϕεµπλο σε τρατα δε 
δεχιδιρ εντρε υν προψεχτο, µεδιδα, µεϕορα, ετχ., ψ οτρα; σε δεβεν δετερµιναρ, πορ υν 
λαδο λοσ χοστοσ ψ πορ ελ οτρο λοσ βενεφιχιοσ (αχτυαλιζαδοσ) δε λασ οπχιονεσ α 
χονσιδεραρ ηαχιενδο υνα συµα δε εστοσ πορ σεπαραδο, λυεγο σε ηαχε υνα 
χοµπαραχι⌠ν δε αµβοσ ρεσυλταδοσ ψ δε εστε µοδο, σε πυεδε δετερµιναρ σι ελ 
προψεχτο ρεθυιερε δε υνα µεϕορα ο νο, εσ δεχιρ, σι ελ βενεφιχιο νετο τοταλ εσ ο νο 
ποσιτιϖο. 30     
 
 
Λοσ συπυεστοσ φυνδαµενταλεσ δελ αν〈λισισ βενεφιχιο − χοστο, σοστιενεν θυε υνα 
σοχιεδαδ, ο εν συ δεφεχτο υνα οργανιζαχι⌠ν, σερ〈 εχον⌠µιχαµεντε εφιχιεντε εν ελ 
υσο δε λοσ ρεχυρσοσ χυανδο λα διφερενχια εντρε λοσ βενεφιχιοσ τοταλεσ ψ λοσ χοστοσ 

                                                 
29ΦΕΡΡ⊆Ν, Ροσα. Εχονοµα ψ µεδιο αµβιεντε: Αν〈λισισ βενεφιχιο − χοστο. [εν λνεα] 2004 

[Χονσυλταδο Μαρζο 1 δε 2012] ∆ισπονιβλε εν: 
ηττπ://σχηολαρ.γοογλε.χοµ.χο/σχηολαρ?θ=αναλισισ%20χοστο%20βενεφιχιο&ηλ=εσ&λρ=&γσ_σµ=ε&γσ_
υπλ=9687λ11015λ0λ13468λ10λ7λ0λ0λ0λ3λ219λ1124λ0.6.1λ7λ0&υµ=1&ιε=ΥΤΦ−8&σα=Ν&ταβ=ωσ 

30 ΡΟ∆ΡΙΓΥΕΖ, Ροβερτο. Μτοδοσ δε Αν〈λισισ Βενεφιχιο − χοστο. Εν: Εχονοµα ψ Ρεχυρσοσ 
Νατυραλεσ: Υνα ςισι⌠ν Αµβιενταλ δε Χυβα. Απυντεσ παρα υν λιβρο δε τεξτο. Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα 
δε Χυβα. 2002. π. 215. 
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µονεταριοσ τοταλεσ (βενεφιχιοσ σοχιαλεσ µονεταριοσ νετοσ), αλ σερ µεδιδα εν 
πρεχιοσ σοχιαλµεντε δεσεαβλεσ, σεαν µαξιµιζαδοσ.31  
 
 
Παρα ποδερ δετερµιναρ λα µαξιµιζαχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ ψ πορ ενδε ποδερ ρεαλιζαρ 
υν βυεν αν〈λισισ δε βενεφιχιο − χοστο, σε δεβε χονταρ χον λα µαψορ χαντιδαδ δε 
δατοσ, εν λο ποσιβλε δε λα τοταλιδαδ δε εστοσ παρα λογραρ αλιµενταρ υν φλυϕο δε χαϕα 
θυε περµιτα οβτενερ λοσ ρεσυλταδοσ.  
 
 

4.2.5 Αρτιχυλαχι⌠ν δε λα γεστι⌠ν αµβιενταλ  ψ ελ αν〈λισισ βενεφιχιο − χοστο. Ελ 
αν〈λισισ Εχον⌠µιχο (ΑΕ) εν λοσ εστυδιοσ δε εϖαλυαχι⌠ν εχον⌠µιχα δε ιµπαχτοσ 
αµβιενταλεσ δε προψεχτοσ δε δεσαρρολλο ο εν λα εϖαλυαχι⌠ν δε λοσ βενεφιχιοσ 
εχον⌠µιχοσ αρροϕαδοσ πορ µεϕορασ ψ προψεχτοσ αµβιενταλεσ απλιχαδοσ α προχεσοσ 
ε ινφραεστρυχτυρα, εσ εµπλεαδο παρα χοµπροβαρ σι ελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο τοταλ δε 
δεσαρρολλαρ ο ιµπλανταρ υν δετερµιναδο προψεχτο εξχεδε συσ χοστοσ, γενερανδο υν 
βενεφιχιο νετο παρα λα σοχιεδαδ ψ ελ µεδιο νατυραλ. Εσ δεχιρ, θυε α τραϖσ δε υνα 
σεριε δε µετοδολογασ προπορχιοναδασ πορ λα εχονοµα αµβιενταλ, σε λογρα 
γενεραρ ινφορµαχι⌠ν ϖαλιοσα παρα αψυδαρ α τοµαρ δεχισιονεσ αδεχυαδασ σοβρε ελ 
προχεδιµιεντο εν θυε σε δεβε δεσαρρολλαρ υν προψεχτο ο σι σενχιλλαµεντε σε δεβε 
ινϖερτιρ εν λ, δε ταλ φορµα θυε σεα βενεφιχιοσο ταντο παρα ελ ινϖερσιονιστα χοµο 
παρα λα σοχιεδαδ ψ ελ αµβιεντε. 
 
 
Λα πρεµισα β〈σιχα δελ ΑΕ παρα φοµενταρ ελ µανεϕο σοστενιβλε ψ συστενταβλε δε λοσ 
ρεχυρσοσ νατυραλεσ ψ αµβιενταλεσ εσ ρεχονοχερ θυε λοσ ιµπαχτοσ αµβιενταλεσ 
αδϖερσοσ θυε πυεδε γενεραρ λα εϕεχυχι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ (προδυχτιϖασ, δε σερϖιχιοσ 
ο µιξτασ) σι  υν χοντρολ αµβιενταλ δεβεν σερ παρτε δε συσ χοστοσ, ρεχονοχιενδο ασ 
ελ χοστο δε οπορτυνιδαδ θυε ασυµε λα σοχιεδαδ εν λα προδυχχι⌠ν δε βιενεσ ψ 
σερϖιχιοσ εν λασ εχονοµασ δε µερχαδο. ∆ε ιγυαλ φορµα, λοσ ιµπαχτοσ αµβιενταλεσ 
ποσιτιϖοσ δεβεν ηαχερ παρτε δε λοσ βενεφιχιοσ δε λα πρεσταχι⌠ν δελ σερϖιχιο ο δε λα 
γενεραχι⌠ν δε υν βιεν δετερµιναδο.  
 
 
Σιν λα χονσιδεραχι⌠ν δε λοσ ιµπαχτοσ αµβιενταλεσ εν ελ δεσαρρολλο ψ εϕεχυχι⌠ν δε 
λασ αχτιϖιδαδεσ εχον⌠µιχασ, ρεσυλτα ιµποσιβλε γενεραρ λα σοστενιβιλιδαδ δελ χαπιταλ 
νατυραλ, ασεγυρανδο λοσ νιϖελεσ δε χαλιδαδ αµβιενταλ νεχεσαριοσ παρα γενεραρ 
δεσαρρολλο εχον⌠µιχο ψ σοχιαλ. 32 
 
                                                 
31 ∆ΙΞΟΝ, ϑοην. Α. Ινχοµε ∆ιστριβυτιον. Εν: Εχονοµιχ Αναλψσισ οφ Ενϖιρονµενταλ Ιµπαχτ. 2 εδ. 

Εαρτησεαν Πυβλιχατιονσ Λτδ. 1994. π. 116.  
32 ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆Ε ΛΟΣ ΑΝ∆ΕΣ. Φαχυλταδ δε Εχονοµα. Χεντρο δε Εστυδιοσ παρα ελ ∆εσαρρολλο 

Εχον⌠µιχο. Εϖαλυαχι⌠ν Εχον⌠µιχα δε Ιµπαχτοσ Αµβιενταλεσ εν Προψεχτοσ Συϕετοσ α 
Λιχενχιαµιεντο Αµβιενταλ: Μανυαλ Τχνιχο. σ.φ. 



39 
 

Λα γεστι⌠ν αµβιενταλ πορ συ παρτε, σεγν λο θυε σε ηα εξπυεστο χον αντεριοριδαδ, 
εσ υνα ταρεα θυε ιντεγρα λοσ προχεσοσ δε πλανιφιχαχι⌠ν, εϕεχυχι⌠ν ψ χοντρολ εν 
µτοδοσ σιστεµ〈τιχοσ θυε περµιτεν αλχανζαρ εστ〈νδαρεσ δε χαλιδαδ αλτοσ πορ 
µεδιο δε υνα µεϕορα χοντινυα.  Πορ λο ταντο, ελ δεσαρρολλο ψ απλιχαχι⌠ν χονϕυντα δε 
εστοσ ενφοθυεσ (λα Εχονοµα Αµβιενταλ ψ λα Γεστι⌠ν Αµβιενταλ) περµιτε φορταλεχερ 
λα χαλιδαδ δε λασ εϖαλυαχιονεσ δε προψεχτοσ δε ινϖερσι⌠ν ο µεϕορασ α νιϖελ 
αµβιενταλ.  

 

4.3 ΜΑΡΧΟ ΧΟΝΤΕΞΤΥΑΛ 
 

 

4.3.1 ℑρεα δε Εστυδιο. Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι σε ενχυεντρα υβιχαδα εν ελ 
〈ρεα υρβανα δε λα χιυδαδ δε Χαλι εν ελ δεπαρταµεντο δελ ςαλλε δελ Χαυχα. Εν λα 
αχτυαλιδαδ, λα Φυνδαχι⌠ν χυεντα χον τρεσ (3) σεδεσ, λα Σεδε Πρινχιπαλ, λα Σεδε δελ 
ινστιτυτο δε Ινϖεστιγαχιονεσ Χλνιχασ � Σαν ϑοαθυν ψ λα Σεδε δε Χυιδαδοσ 
Εσπεχιαλεσ Βετανια. 
 

 
Ελ πρεσεντε εστυδιο σε λλεϖ⌠ α χαβο εν λασ ινσταλαχιονεσ δε λα σεδε πρινχιπαλ χυψα 
λοχαλιζαχι⌠ν εσπεχφιχα εστ〈 δαδα πορ λα σιγυιεντε διρεχχι⌠ν: Αϖενιδα Σιµ⌠ν Βολϖαρ 
χον Χαρρερα 98 Νµερο 18 � 49.  
 
 
Φιγυρα 1. Υβιχαχι⌠ν δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι 
 

 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2008 
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4.3.2 Ρεσε〉α ηιστ⌠ριχα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. Ηαχια φιναλεσ δε λοσ α〉οσ 
σετεντα ψ χοµιενζοσ δε λοσ οχηεντα, νο εξιστα εν λα χιυδαδ δε Χαλι υν λυγαρ δονδε 
ποδερ βρινδαρ α λοσ παχιεντεσ λοσ σερϖιχιοσ δε µεδιχινα δε αλτα χοµπλεϕιδαδ νι 
δονδε δεσαρρολλαρ ψ πραχτιχαρ λασ νυεϖασ τεχνολογασ µδιχασ. Πορ εστο, λοσ 
εσπεχιαλιστασ σε ϖεαν φορζαδοσ α ρεµιτιρ συσ παχιεντεσ α οτρασ χιυδαδεσ ο πασεσ 
λο χυαλ νο ερα αχεπταβλε παρα υνα χιυδαδ θυε ηαβα τενιδο υνα ιµπορταντε 
τραψεχτορια µδιχα ψ χαυσαβα ινχονφορµιδαδ εν συσ ηαβιταντεσ.  
 

Φυε ασ χοµο α παρτιρ δε υνα ιδεα δε λοσ δοχτορεσ Μαρτν Ωαρτενβεργ ςιλλεγασ ψ 
ϑοργε Αραϕο Γραυ, σε εµπεζ⌠ α γεσταρ λα χρεαχι⌠ν δε λα ΦΥΝ∆ΑΧΙΟΝ ςΑΛΛΕ 
∆ΕΛ ΛΙΛΙ. Παρα ελλο, εν ελ α〉ο δε 1982 σε πυσιερον εν χονταχτο χον λασ διρεχτιϖασ 
δε λα Φυνδαχι⌠ν Σανταφ, εντιδαδ πριϖαδα σιν 〈νιµο δε λυχρο, ρεχιεντεµεντε 
χρεαδα εν Βογοτ〈 παρα χοµπαρτιρ εξπεριενχιασ ψ οβτενερ υν πυντο δε παρτιδα δαδο 
θυε διχηα Ινστιτυχι⌠ν σεµεϕαβα λο θυε λοσ δοχτορεσ Ωαρτενβεργ ψ Αραϕο θυεραν 
δεσαρρολλαρ εν Χαλι.  

 

Εν 1985 σε χονστιτυψ⌠ λα πριµερα ϑυντα ∆ιρεχτιϖα ψ Εµπεζ⌠ α φυνχιοναρ λα σεδε δελ 
βαρριο Χεντεναριο. Λα πριµερα γραν δοναχι⌠ν λα ρεαλιζ⌠ ΑΣΟΧΑ∇Α εν 1987 ψ εν 
µαψο 1≡ δε 1989 σε ϖινχυλ⌠ χοµο διρεχτορ γενεραλ ελ δοχτορ ςιχεντε Βορρερο 
Ρεστρεπο, εξ αλχαλδε δε λα χιυδαδ. Λα εξιστενχια δε λα σεδε Χεντεναριο, λα 
χονφιανζα θυε γενεραβαν λοσ δοχτορεσ Ωαρτενβεργ, Αραϕο ψ ελ αποψο δε λα φαµιλια 
Γαρχσ Εχηαϖαρρα ηιχιερον ποσιβλε λα χυλµιναχι⌠ν δε εστε προψεχτο. 

 

Εν υν χοµιενζο, λα Χλνιχα εµπεζ⌠ α φυνχιοναρ εν λα σεδε Χεντεναριο εν µαρζο 3 
δε 1986, χον λοσ σερϖιχιοσ δε πρυεβασ δε εσφυερζο ψ λαβορατοριο χλνιχο. 
Ποστεριορµεντε σε εµπεζ⌠ α ρεαλιζαρ χονσυλτα δε χαρδιολογα πορ λοσ δοχτορεσ: 
Μαρτν Ωαρτενβεργ, ϑοργε Αραϕο Γ., ϑοργε ςελ〈ζθυεζ Νορε〉α ψ Παστορ Ολαψα 
Ροϕασ; ε ινιχιαρον εσπεχιαλιζαχι⌠ν εν χαρδιολογα λοσ δοχτορεσ ϑαιρο Σ〈νχηεζ 
Βλανχο ψ Ηυγο Μαρτνεζ ςιλλαµαρα. 

 

∆εσδε φιναλεσ δε 1986, σε ινιχι⌠ λα απερτυρα γραδυαλ δε λασ υνιδαδεσ δε Νεφρολογα 
ψ δι〈λισισ, ιµ〈γενεσ διαγν⌠στιχασ, ονχολογα, ορτοπεδια, λιτοτριχια ψ µεδιχινα νυχλεαρ 
ψ εν αγοστο δε 1993 σε ρεαλιζ⌠ ελ τρασλαδο δελ 〈ρεα αδµινιστρατιϖα α λα σεδε αχτυαλ; 
εν Οχτυβρε δε εσε α〉ο σε ινιχι⌠ ελ τρασλαδο δε λοσ σερϖιχιοσ µδιχοσ ψ σε ιναυγυρ⌠ 
ελ εδιφιχιο δε χονσυλτοριοσ. Ποστεριορµεντε, εν ενερο δε 1994 σε αβριερον λοσ 
σερϖιχιοσ δε ηοσπιταλιζαχι⌠ν, υργενχιασ ψ χυιδαδο ιντενσιϖο δε αδυλτοσ ψ ελ 23 δε 
διχιεµβρε δε 1993 σε τρασλαδ⌠ λα υνιδαδ δε λα µεδιχινα νυχλεαρ ψ σε χερρ⌠ λα 
ατενχι⌠ν εν λα αντιγυα σεδε δε Χεντεναριο.  
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Λα χονστρυχχι⌠ν δε λα σεδε αχτυαλ σε λογρ⌠ α τραϖσ δε υνα οργανιζαχι⌠ν λλαµαδα 
ΠΙΦΕ, περτενεχιεντε α λα Φυνδαχι⌠ν Ροχκεφελλερ ψ α λα Αγενχια Ιντερναχιοναλ παρα 
ελ ∆εσαρρολλο δε λοσ Εσταδοσ Υνιδοσ. Εστα λτιµα ϖινχυλα προφεσιοναλεσ 
νορτεαµεριχανοσ ϕυβιλαδοσ, ιντερεσαδοσ εν ρεαλιζαρ οβρασ δε αποψο α πασεσ εν 
δεσαρρολλο; σε χονσιγυι⌠ λα αψυδα δε υν ρεχονοχιδο αρθυιτεχτο, ελ σε〉ορ Ζενο 
Ψεαεεσ, θυιεν τραβαϕ⌠ εν χονϕυντο χον ελ αρθυιτεχτο Ραλ Ορτιζ Οτ〈λορα, εν ελ 
δισε〉ο δε λοσ πλανεσ γενεραλεσ ψ δε λασ διφερεντεσ υνιδαδεσ δε λα Χλνιχα.  

 

Λα χονστρυχχι⌠ν εστυϖο συπερϖισαδα πορ ελ γρυπο φυνδαδορ, εν εσπεχιαλ πορ λοσ 
δοχτορεσ Βορρερο ψ Ωαρτενβεργ ψ σε ρεαλιζ⌠ εν ελ λοτε δοναδο πορ ελ σε〉ορ ℑλϖαρο 
Γαρχσ Γιραλδο. Σι βιεν νο ρεχιβι⌠ αψυδα διρεχτα δελ Γοβιερνο Ναχιοναλ, σ σε 
οβτυϖιερον χιερτασ πρερρογατιϖασ, χρεαδασ παρα φυνδαχιονεσ χοµο εστα, α τραϖσ δε 
λα λαβορ δε λοσ µινιστροσ δε γοβιερνο ψ ηαχιενδα, δοχτορεσ Φαβιο ςιλλεγασ ψ Ρυδολφ 
Ηολµεσ, θυιενεσ πορ µεδιο δε χιερτασ ρεφορµασ τριβυταριασ ψ αδυανερασ περµιτιερον 
τραερ εθυιποσ χον βαϕοσ αρανχελεσ. 

 

Εν 1990 ινιχι⌠ λα χονστρυχχι⌠ν δε λα πλαντα φσιχα αχτυαλ, χυψα ιναυγυραχι⌠ν οφιχιαλ 
σε λλεϖ⌠ α χαβο ελ 7 δε ϕυλιο δε 1994, εν αχτο θυε χοντ⌠ χον λα πρεσενχια δελ σε〉ορ 
πρεσιδεντε δε λα Ρεπβλιχα δελ περιοδο λεχτιϖο, ελ δοχτορ Χσαρ Γαϖιρια Τρυϕιλλο, λοσ 
βενεφαχτορεσ, λασ διρεχτιϖασ, ελ χυερπο µδιχο, λοσ προϖεεδορεσ ψ τοδοσ λοσ 
εµπλεαδοσ δε λα χλνιχα.  
 
 
Φιγυρα 2. Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2010 
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∆εσδε εντονχεσ, λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι ηα πρεσταδο υν ινϖαλυαβλε ε 
ινιντερρυµπιδο σερϖιχιο θυε χυµπλε χον λοσ µ〈ξιµοσ εστ〈νδαρεσ δε χαλιδαδ, θυε λε 
ηαν ϖαλιδο ελ ρεχονοχιµιεντο α νιϖελ ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ. 33  

 

 

4.3.3 ∆εσχριπχι⌠ν δε λα ζονα δε εστυδιο. Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι εσ υνα 
ινστιτυχι⌠ν θυε δεσδε συσ ινιχιοσ, ηα ϖελαδο πορ βρινδαρ ελ µεϕορ σερϖιχιο δε σαλυδ α 
λα χοµυνιδαδ σιεµπρε χον µιρασ α λα ιννοϖαχι⌠ν ψ µεϕορα χοντινυασ.  
 

 

• Μισι⌠ν 

 

Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι τιενε χοµο χοµπροµισο ελ σατισφαχερ λασ νεχεσιδαδεσ 
δε σαλυδ δε αλτα χοµπλεϕιδαδ δε νυεστροσ Υσυαριοσ, µεδιαντε λα υτιλιζαχι⌠ν δε λοσ 
µ〈σ αϖανζαδοσ ρεχυρσοσ µδιχοσ, εν υνα Ινστιτυχι⌠ν ηοσπιταλαρια χον οριενταχι⌠ν 
αχαδµιχα. Ελ σερϖιχιο σε φυνδαµεντα εν λα χοµπετιτιϖιδαδ, λα λαβορ εν εθυιπο, λα 
εξχελενχια, λα ηυµανιζαχι⌠ν ψ διγνιφιχαχι⌠ν δε λα περσονα; παρα λο χυαλ νοσ 
οριενταµοσ ηαχια ελ µεϕοραµιεντο χοντινυο δε λα οργανιζαχι⌠ν, δε συ γεντε ψ δε 
λοσ ρεχυρσοσ τεχνολ⌠γιχοσ. Νυεστρα λαβορ σε ενµαρχα δεντρο δε λοσ µ〈σ αλτοσ 
εστ〈νδαρεσ δε λα τιχα ψ ρεδυνδα εν βενεφιχιο δε λα χοµυνιδαδ, δε νυεστροσ 
Χολαβοραδορεσ ψ δελ χρεχιµιεντο ψ δεσαρρολλο δε λα Ινστιτυχι⌠ν. 

 

• ςισι⌠ν 

 

Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι τραβαϕα παρα λογραρ σερ λα πριµερα ινστιτυχι⌠ν πρεσταδορα 
δε σερϖιχιοσ δε σαλυδ δε αλτα χοµπλεϕιδαδ ψ τεχνολογα δελ πασ, αχοµπα〉αδα δε 
λοσ προγραµασ δε σερϖιχιο σοχιαλ, ινϖεστιγαχι⌠ν ψ δοχενχια, µεδιαντε υν µοδελο δε 
αδµινιστραχι⌠ν ψ ατενχι⌠ν αλ υσυαριο χον χυλτυρα δε σερϖιχιο, σεγυριδαδ, ιννοϖαχι⌠ν, 
εφιχιενχια, ρενταβιλιδαδ ψ ενφοθυε δε ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ.34 

                                                 
33 Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. Ρεσε〉α ηιστ⌠ριχα [εν λνεα]. Χαλι, Χολοµβια. 2011 [Χονσυλταδο ϑυνιο 21 

δε 2012] ∆ισπονιβλε εν: 
ηττπ://ωωω.ϖαλλεδελλιλι.οργ/σιτιο/ινδεξ.πηπ?οπτιον=χοµ_χοντεντ&ϖιεω=αρτιχλε&ιδ=53&Ιτεµιδ=145&
λανγ=εσ 

34 Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι Μισι⌠ν, ςισι⌠ν ψ ςαλορεσ [εν λνεα]. Χαλι, Χολοµβια. 2011 [Χονσυλταδο 
ϑυνιο 21 δε 2012] ∆ισπονιβλε εν Ιντερνετ: 
ηττπ://ωωω.ϖαλλεδελλιλι.οργ/σιτιοπ/ινδεξ.πηπ?οπτιον=χοµ_χοντεντ&ϖιεω=αρτιχλε&ιδ=48&Ιτεµιδ=139 
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Αχτυαλµεντε, χυεντα χον απροξιµαδαµεντε 80.000 µετροσ χυαδραδοσ χονστρυιδοσ 
ψ χον 4 τορρεσ δεδιχαδασ εξχλυσιϖαµεντε α λα ατενχι⌠ν εν σαλυδ διϖιδιδοσ δε λα 
σιγυιεντε µανερα35:  
 
 
• Χονσυλτα Εξτερνα  
• Σερϖιχιοσ αµβυλατοριοσ 
• Ηοσπιταλιζαχι⌠ν 
• Υνιδαδεσ δε Χυιδαδοσ Ιντενσιϖοσ αδυλτο, πεδι〈τριχο ψ νεοναταλ. 

 
 
Εντρε οτροσ σερϖιχιοσ εσπεχιαλιζαδοσ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. Ρεσε〉α ηιστ⌠ριχα [Εν λνεα]. Χαλι, Χολοµβια. 2011 [Χονσυλταδο ϑυνιο 21 

δε 2012] ∆ισπονιβλε εν: 
ηττπ://ωωω.ϖαλλεδελλιλι.οργ/σιτιο/ινδεξ.πηπ?οπτιον=χοµ_χοντεντ&ϖιεω=αρτιχλε&ιδ=53&Ιτεµιδ=145&
λανγ=εσ 
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• Ινφραεστρυχτυρα  
 
 

Εν χυαντο α συ ινφραεστρυχτυρα, λα Φυνδαχι⌠ν χυεντα χον:  
 
  
Χυαδρο 1.  Ινφραεστρυχτυρα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι 
 

 
ℑΡΕΑΣ Ψ/Ο ΣΕΡςΙΧΙΟΣ ∆ΕΣΧΡΙΠΧΙΝ 

Ηοσπιταλιζαχι⌠ν 

 
 

              277 Ηοσπιταλιζαχι⌠ν 
466 χαµασ 

                      189 Χυιδαδοσ Ιντενσιϖοσ 
 
 

Χεντραλ δε εστεριλιζαχι⌠ν 
• 2 Αυτοχλαϖεσ α ϖαπορ δε 540 Λτσ. 
• Εστεριλιζαδορ δε περ⌠ξιδο δε Ηιδρ⌠γενο. 
• Εστεριλιζαδορ δε ξιδο δε Ετιλενο (σιν ΧΦΧ) 

Σαλασ 
• 10 Σαλασ δε χιρυγα εν φυνχιοναµιεντο διαριο. 
• 4 Σαλασ δε Παρτοσ. 
• 3 Σαλασ δε Ηεµοδιν〈µια. 

Εθυιποσ 

 
               2.851 Εθυιποσ µδιχοσ 

5.142 εθυιποσ 
                              2.291 Εθυιποσ δε αποψο οπεραχιοναλ 
 

Λαϖανδερα 
• 3 Λαϖαδορασ δε 90 Κγ ψ υνα δε 60. 
• 3 Σεχαδορασ α ϖαπορ δε 160 Λβ ψ υνα δε 120.  
• 2 Ροδιλλοσ δε πλανχηαδο α ϖαπορ δε 350 Λβ/η 

Χοχινα  Πρεπαραχι⌠ν δε αλιµεντοσ παρα παχιεντεσ, πβλιχο ψ 
χολαβοραδορεσ (50.000 σερϖιχιοσ / µεσ) 

Αιρε αχονδιχιοναδο 1.650 Τον δε ρεφριγεραχι⌠ν (χηιλλερ χεντρφυγο Ρ134α) 
ϑαρδινεσ ψ Πανελεσ σολαρεσ • 10.000 µ2 δε ϕαρδινεσ ιντεριορεσ ψ εξτεριορεσ.  

 
 
Λα σεδε πρινχιπαλ δε λα Φυνδαχι⌠ν εσ ελ χεντρο µδιχο δε αλτα χοµπλεϕιδαδ µ〈σ 
µοδερνο δε λα χιυδαδ θυε αδεµ〈σ δε πρεσταρ σερϖιχιοσ δε σαλυδ α λα χοµυνιδαδ, 
ταµβιν σε δεδιχα α λα ινϖεστιγαχι⌠ν, α λα λαβορ σοχιαλ ψ α λα εδυχαχι⌠ν, 
χονϖιρτινδοσε εν ελ ηοσπιταλ υνιϖερσιταριο δε λα Υνιϖερσιδαδ ΙΧΕΣΙ. 
Αδιχιοναλµεντε, λα χονστρυχχι⌠ν δε συσ τρεσ (3) τορρεσ νυεϖασ λα ηα χονϖερτιδο εν 
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λα ινστιτυχι⌠ν δε σαλυδ δε αλτα χοµπλεϕιδαδ, µ〈σ γρανδε δελ συροχχιδεντε 
χολοµβιανο36. 
 
 
Πορ οτρα παρτε, λα Φυνδαχι⌠ν εσ ρεχονοχιδα πορ συ ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ 
εµπρεσαριαλ; νο σολο πορ συ εξχελεντε σερϖιχιο δε σαλυδ, σινο πορ συ γραν ιντερσ εν 
λογραρ µαντενερ συσ προχεσοσ εν µεϕορα χοντινυα σιεµπρε δε λα µανο δε υν 
χοµπροµισο µεδιοαµβιενταλ.   
 
 
Πορ εστο, δεντρο δε συ πολτιχα οργανιζαχιοναλ, λα Φυνδαχι⌠ν ηα ιµπλανταδο υν 
Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ βασαδο εν λα ΝΤΧ ΙΣΟ 14001:04 θυε ηα εσταδο εν 
φυνχιοναµιεντο δεσδε ηαχε σεισ α〉οσ βαϕο λα διρεχχι⌠ν δελ ∆επαρταµεντο δε 
Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε, εσπεχφιχαµεντε δεσδε ελ 〈ρεα δε Γεστι⌠ν 
Αµβιενταλ. Χον εστε σιστεµα, σε ηαν ρεαλιζαδο ϖαριοσ εσφυερζοσ πορ λογραρ ελ 
χυµπλιµιεντο δε λα νορµατιϖιδαδ απλιχαβλε ψ πορ ινχυλχαρ εν λα χοµυνιδαδ δε 
χολαβοραδορεσ ψ δε υσυαριοσ, χονδυχτασ θυε ϖαψαν εν προ δελ χυιδαδο δελ µεδιο 
αµβιεντε.  
 
 

4.3.4 Λα Γεστι⌠ν Αµβιενταλ εν Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. Εστα γεστι⌠ν σε ηα 
ηεχηο πορ µεδιο δε ϖαριασ µεδιδασ, αλγυνασ ψα εξισταν αντεσ δε λα ιµπλανταχι⌠ν 
δελ Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ, οτρασ ηαν ναχιδο α παρτιρ δελ µισµο ψ αλγυνασ 
σε ηαν ιντροδυχιδο δεντρο δε στε πορ τενερ χοµπονεντεσ απλιχαβλεσ α λα Γεστι⌠ν 
Αµβιενταλ.  
 
 
Χοµο εϕεµπλο, σε πυεδεν µενχιοναρ σιετε (7) προγραµασ αµβιενταλεσ 
ινστιτυχιοναλεσ δε λοσ χυαλεσ χαδα υνο χυεντα χον υν νοµβρε ψ υν λογο, λο θυε 
περµιτε θυε λοσ χολαβοραδορεσ λοσ ρεχονοζχαν χον φαχιλιδαδ ψ σε απροπιεν 
ρ〈πιδαµεντε δε συ φυνχιοναµιεντο. Ιγυαλµεντε, αλγυνοσ προγραµασ σον 
χοντρολαδοσ ψ µεδιδοσ µενσυαλµεντε χον ελ υσο δε ινδιχαδορεσ χυαντιτατιϖοσ, λοσ 
χυαλεσ σε χαλχυλαν µεδιαντε λα ϖαλοραχι⌠ν δε λοσ ηαλλαζγοσ ρεαλιζαδοσ εν χαµπο. 
 
 
Λοσ ηαλλαζγοσ σον ρεγιστραδοσ εν υνοσ φορµατοσ εσπεχιαλµεντε δισε〉αδοσ παρα 
εστε φιν πορ µεδιο δε υν µεχανισµο λλαµαδο �Ινσπεχχιονεσ Αµβιενταλεσ�. 
Αχτυαλµεντε, σε χυεντα χον δοσ (2) φορµατοσ, υνο παρα λα ινσπεχχι⌠ν δε 〈ρεασ 

                                                 
36 Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι .Νυεστρασ σεδεσ [εν λνεα]. Χαλι, Χολοµβια., 2011 [Χονσυλταδο ϑυνιο 21 

δε 2012] ∆ισπονιβλε εν: 
ηττπ://ωωω.ϖαλλεδελλιλι.οργ/σιτιο/ινδεξ.πηπ?οπτιον=χοµ_χοντεντ&ϖιεω=αρτιχλε&ιδ=63&Ιτεµιδ=75&λ
ανγ=εσ 
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ασιστενχιαλεσ ψ ελ οτρο παρα λασ 〈ρεασ αδµινιστρατιϖασ θυε αγιλιζαν ελ προχεσο δε 
ρεχολεχχι⌠ν δε δατοσ ψ οπτιµιζα ελ τιεµπο δε ρεαλιζαχι⌠ν δε ινφορµεσ 
 
 
Χυαδρο 2. Πλαντιλλα δε ινσπεχχι⌠ν δε 〈ρεασ αδµινιστρατιϖασ 
 

 

 

 
 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.  Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2012 
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Χυαδρο 3. Πλαντιλλα δε ινσπεχχι⌠ν δε 〈ρεασ ασιστενχιαλεσ 
 

 

 
 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.  Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2012 

 
 

Υνα ϖεζ σε διλιγενχιαν λασ πλαντιλλασ, λα ινφορµαχι⌠ν χοντενιδα εσ ινγρεσαδα α λα 
βασε δε δατοσ δελ δεπαρταµεντο ψ σε χαλχυλα ελ πορχενταϕε δε χυµπλιµιεντο δε 
χαδα υνα δε λασ 〈ρεασ. Εν χασο δε ηαλλαρ υν ινχυµπλιµιεντο, σε τοµαν λασ 
χορρεχχιονεσ νεχεσαριασ πορ µεδιο δε υν πλαν δε αχχι⌠ν ψ σε χονσερϖα ελ ρεγιστρο 
δε λασ µεδιδασ παρα ϖεριφιχαχι⌠ν δε θυιεν λο σολιχιτε. 
 
 
Α χοντινυαχι⌠ν, σε µυεστρα λα βασε δε δατοσ υτιλιζαδα παρα ελ χ〈λχυλο δε λοσ 
πορχενταϕεσ δε χυµπλιµιεντο ψ λα γρ〈φιχα δε τενδενχια ρεαλιζαδα παρα χαδα υνο δε 
λοσ σερϖιχιοσ ινσπεχχιοναδοσ. 
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Χυαδρο 4. Ματριζ δε σεγυιµιεντο  
 

 

 
 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2012 

 
 
Φιγυρα 3. Γρ〈φιχο τενδενχια δε χυµπλιµιεντο  

 
 
 

 
 
 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2012 
 

 
Λασ ινσπεχχιονεσ αµβιενταλεσ σε ρεαλιζαν µενσυαλµεντε α χαδα υνα δε λασ 〈ρεασ 
δε λα Φυνδαχι⌠ν; λα ινφορµαχι⌠ν ρεχογιδα εν χαµπο, εσ διγιταδα ποστεριορµεντε εν 
υν νυεϖο φορµατο εν ελ θυε σε λε δα α χονοχερ αλ σερϖιχιο εϖαλυαδο λα σιγυιεντε 
ινφορµαχι⌠ν: 
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• Λνεα δε τενδενχια δε χυµπλιµιεντο δελ α〉ο εν χυρσο. 
• Πορχενταϕε δε χυµπλιµιεντο πορ προγραµα. 
• Φορταλεζασ. 
• Οπορτυνιδαδεσ δε µεϕορα. 
• Ρεχοµενδαχιονεσ.  
 
 
Πορ οτρα παρτε, λα εϖαλυαχι⌠ν µενσυαλ δε εστοσ προγραµασ εσ χονσολιδαδα εν υν 
ινφορµε θυε χονφορµα υνα εξιγενχια δελ χοντρολ δε γεστι⌠ν πλαντεαδο πορ ελ 
Σιστεµα Ιντεγραδο δε Γεστι⌠ν. Ελ ινφορµε εσ χονοχιδο χον ελ νοµβρε δε Ινφορµε 
δε Γερενχια Φασε 1, σε πρεσεντα σεµεστραλµεντε ψ χονσιστε εν λα ρεϖισι⌠ν 
γερενχιαλ δε χαδα 〈ρεα δε λα Φυνδαχι⌠ν.  
 
 
Φιγυρα 4. Γρ〈φιχο Χονσολιδαδο δε χυµπλιµιεντο δε µετασ πορ προγραµα 
 

 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.  
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2011. 

 
 

Χοµο χοµπλεµεντο α λο µενχιοναδο, α χοντινυαχι⌠ν σε µυεστρα υνα βρεϖε 
εξπλιχαχι⌠ν σοβρε ελ φυνχιοναµιεντο δε εστοσ προγραµασ:  
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• Προγραµασ ενχαµιναδοσ αλ χυµπλιµιεντο δε νορµατιϖιδαδ 
 

 

Φιγυρα 5. Προγραµασ αµβιενταλεσ ινστιτυχιοναλεσ 
 

 

 
 
 
Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.  
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2012. 
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Χοµο ψα σε ηα εξπυεστο αντεριορµεντε, λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι παρα γαραντιζαρ 
λα χοντινυιδαδ δε συ φυνχιοναµιεντο ψ α λα ϖεζ σερ χονσεχυεντε χον συ ιντερσ εν 
τραβαϕαρ εν προ δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ εµπρεσαριαλ, δεβε εσταρ εν ρεγλα χον λα 
νορµατιϖιδαδ αµβιενταλ ϖιγεντε θυε απλιθυε σεγν λα νατυραλεζα δε συσ φυνχιονεσ.  
 
 
Εν εστε χασο εσπεχφιχο, σε ρεγυλα λα γενεραχι⌠ν δε ρεσιδυοσ σ⌠λιδοσ ψ λθυιδοσ πορ 
µεδιο δε λοσ προγραµασ ινστιτυχιοναλεσ Ηοσπιταλ ςερδε ψ ςερτιµιεντο 
ρεσπεχτιϖαµεντε. Ελ πριµερ προγραµα φυε χρεαδο διρεχταµεντε πορ ελ 
∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε − ∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν 
Αµβιενταλ, ελ χυαλ τιενε χοµο προπ⌠σιτο γενεραρ χυλτυρα δε χονσερϖαχι⌠ν δελ 
ρεχυρσο ηδριχο εν λασ πρ〈χτιχασ ρυτιναριασ παρα λοσ ϖερτιµιεντοσ ινδυστριαλεσ ψ 
δοµστιχοσ.  
 
 
Ελ προγραµα ςερτιµιεντο, βυσχα πρεϖενιρ ο µιτιγαρ λα χονταµιναχι⌠ν ηδριχα πορ 
µεδιο δε λα δεφινιχι⌠ν δε λινεαµιεντοσ ο νορµασ δε χοντρολ οπεραχιοναλ ψ δε εστα 
µανερα, ποδερ γαραντιζαρ ελ χυµπλιµιεντο λεγαλ εν λοσ εφλυεντεσ. Ιγυαλµεντε, εστε 
προγραµα περµιτε ϖεριφιχαρ ελ χυµπλιµιεντο δε λοσ παρ〈µετροσ εξιγιδοσ εν ελ 
∆εχρετο 1594/84 (Αρτ. 73 ψ 74) ψ ∆εχρετο 3930/2010 πορ µεδιο δε ινδιχαδορεσ 
χυαντιτατιϖοσ.  
 
 
Φιγυρα 6. Προγραµα Αµβιενταλ Ινστιτυχιοναλ ςερτιµιεντο 
 

  

 
 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Προψεχτοσ, Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο 
Αµβιεντε. ∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2007 

 
 

Πορ οτρα παρτε, εστε προγραµα τιενε χοµο οβϕετιϖοσ: 
 



52 
 

• Βυσχαρ χοντινυαµεντε µεχανισµοσ, ηερραµιεντασ ο τεχνολογασ δε προδυχχι⌠ν 
µ〈σ λιµπια θυε περµιταν γαραντιζαρ ελ χοντρολ εν λα φυεντε ψ οπεραχιοναλ δελ 
ϖερτιµιεντο δε λασ αγυασ ρεσιδυαλεσ ψ ρεσιδυοσ λθυιδοσ γενεραδοσ εν λοσ 
προχεσοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν.  
 
 

• Λογραρ υν χαµβιο εν λα χυλτυρα δε λοσ υσυαριοσ εξτερνοσ ε ιντερνοσ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν µεδιαντε λα σενσιβιλιζαχι⌠ν σοβρε λα ιµπορτανχια δε λα χονσερϖαχι⌠ν 
δελ ρεχυρσο ηδριχο ψ χοντρολ δε λοσ ϖερτιµιεντοσ θυε σε ρεαλιζαν εν λοσ σιφονεσ.  

 
 

• Τρασχενδερ α λα χοµυνιδαδ χαλε〉α ψ ϖαλλεχαυχανα λογρανδο υν χαµβιο χυλτυραλ 
σοβρε λα φορµα δε περχιβιρ ελ ρεχυρσο ηδριχο, θυε φορταλεζχα ελ χονοχιµιεντο 
σοβρε λοσ µεχανισµοσ δε χυιδαδο δελ αγυα ταλεσ χοµο λα ελιµιναχι⌠ν δελ 
ϖερτιµιεντο δε αχειτε υσαδο δε χοχινα, παπελ σανιταριο, πα〉ιτοσ ηµεδοσ, εντρε 
οτροσ ρεσιδυοσ χοτιδιανοσ θυε χονταµιναν ελ αγυα. 37 
 
 

Φιγυρα 7.  Προγραµα Ινστιτυχιοναλ Ηοσπιταλ ςερδε 
 

 

 
 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Προψεχτοσ, Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο 
Αµβιεντε. ∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.  
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2002 
 

 
Εστε προγραµα τιενε χοµο προπ⌠σιτο πρεϖενιρ λοσ εφεχτοσ αδϖερσοσ σοβρε ελ µεδιο 
αµβιεντε µεδιαντε λα γεστι⌠ν ιντεγραλ ρεσπονσαβλε δε λοσ ρεσιδυοσ ηοσπιταλαριοσ ψ 
σιµιλαρεσ, ϕυντο χον ελ χυµπλιµιεντο δε λοσ ρεθυισιτοσ δε λεψ. ∆ελ µισµο µοδο, 
βυσχα οβτενερ λα µεϕορ ρελαχι⌠ν χοστο � βενεφιχιο αµβιενταλ ψ εχον⌠µιχο παρα λα 

                                                 
37 Ιβδ., π. 5. 
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ινστιτυχι⌠ν µεδιαντε λα ρεδυχχι⌠ν, ρεχυπεραχι⌠ν, ρευτιλιζαχι⌠ν, ρεχιχλαϕε, 
απροϖεχηαµιεντο ψ/ο δισποσιχι⌠ν φιναλ δε ρεσιδυοσ.38 
 
 
Αλ ιγυαλ θυε ελ προγραµα αντεριορ, στε σε αποψα εν ινδιχαδορεσ χυαντιτατιϖοσ παρα 
µεδιρ ελ πορχενταϕε δε χυµπλιµιεντο δε χλασιφιχαχι⌠ν δε λοσ ρεσιδυοσ εν χαδα υνα 
δε λασ 〈ρεασ δε λα Φυνδαχι⌠ν λοσ χυαλεσ σον: 
 
 
• Ρεσιδυοσ βιοσανιταριοσ: κγ/χαµα � δα. 
• Ρεσιδυοσ βιοσανιταριοσ: κγ/εϖεντο 
• Ρεσιδυο ρεχυπεραδο: (Κγ ρεχιχλαϕε/ (Κγ χοµν + Κγ ρεχιχλαϕε))∗100 

 
 
Λα µετοδολογα θυε εµπλεα εστε προγραµα παρα ελ χυµπλιµιεντο δε συ προπ⌠σιτο 
σε βασα εν λα δοταχι⌠ν α νιϖελ ινστιτυχιοναλ δε ρεχιπιεντεσ παρα λα χλασιφιχαχι⌠ν εν λα 
φυεντε, σε〉αλιζαχι⌠ν παρα οριενταρ αλ υσυαριο σοβρε λα χορρεχτα χλασιφιχαχι⌠ν δε 
ρεσιδυοσ. Ταµβιν, σε ηαχε υσο δε λασ χαπαχιταχιονεσ παρα λα σενσιβιλιζαχι⌠ν ψ 
χαµβιο εν λα χυλτυρα δε λα χλασιφιχαχι⌠ν δε λοσ ρεσιδυοσ ψ λοσ βενεφιχιοσ θυε 
ρεπρεσενταν σοβρε ελ µεδιο αµβιεντε.39 
 
 
Ιγυαλµεντε, ελ προγραµα ταµβιν οπερα µεδιαντε λα δετεχχι⌠ν οπορτυνα δε 
ινχυµπλιµιεντοσ ψ ρεπορτε δε ινχιδεντεσ, ψ φιναλµεντε, σε βασα εν λα ϖεριφιχαχι⌠ν ψ 
σεγυιµιεντο α λα χλασιφιχαχι⌠ν, εσταδο δε λοσ ρεχιπιεντεσ, ροτυλαχι⌠ν δε λοσ µισµοσ 
ψ χαπαχιταχι⌠ν δε λοσ υσυαριοσ µεδιαντε λασ ινσπεχχιονεσ αµβιενταλεσ.40    
 
 
Χον λα αψυδα δε εστε προγραµα, σε λογρα ηαχερ υνα βυενα σεπαραχι⌠ν εν λα φυεντε 
δε λοσ ρεσιδυοσ, λο θυε δισµινυψε λα χαντιδαδ λλεϖαδα αλ ρελλενο σανιταριο ψ πυεδεν 
σερ ρεχιχλαδοσ ο νεχεσιταν δε υν τραταµιεντο εσπεχιαλ χοµο εσ ελ χασο δε λοσ 
µεδιχαµεντοσ, µατεριαλ µδιχο θυιρργιχο ψ χορτο πυνζαντεσ θυε δεβεν σερ 
ινχινεραδοσ, ο ελ χασο δε αλγυνοσ µεταλοιδεσ θυε ρεθυιερεν δε υν 
ενχαπσυλαµιεντο εσπεχιαλ. Λα χορρεχτα χλασιφιχαχι⌠ν δε λοσ ρεσιδυοσ, σε ρελαχιονα 
διρεχταµεντε χον λα ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ εµπρεσαριαλ αλ προτεγερ α λα χοµυνιδαδ 
δε λοσ ριεσγοσ θυε ρεπρεσεντα λα  εξποσιχι⌠ν α ρεσιδυοσ πελιγροσοσ.  
 
 
Ιγυαλµεντε, χον λα χλασιφιχαχι⌠ν δε λοσ ρεσιδυοσ σε λογρα υνα ρεδυχχι⌠ν δε χοστοσ 
εν χυαντο α λα δισποσιχι⌠ν φιναλ δε λοσ ρεσιδυοσ, πυεστο θυε αλ ενχοντραρσε βιεν 
χλασιφιχαδοσ σε γαραντιζα θυε τενγαν ελ τραταµιεντο δε δισποσιχι⌠ν φιναλ θυε 

                                                 
38 Ιβδ., π. 4. 
39 Ιβδ., π. 4. 
40 Ιβδ., π. 4. 
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νεχεσιταν ψ νο σε γενεραν χοστοσ εν τραταµιεντοσ ιναδεχυαδοσ. Σιν εµβαργο, εν 
λα αχτυαλιδαδ νο σε ηα ρεαλιζαδο υνα µεδιχι⌠ν δελ αηορρο εχον⌠µιχο θυε εστε 
προγραµα ηα γενεραδο παρα λα Φυνδαχι⌠ν λο θυε σε τραδυχε εν υνα νεχεσιδαδ 
λατεντε.  
 

• Προγραµασ ενχαµιναδοσ αλ υσο ⌠πτιµο δε ρεχυρσοσ 
 

 
Εν εστε χασο εν παρτιχυλαρ,  σε ενχυεντραν τρεσ προγραµασ θυε περτενεχεν α τρεσ 
διφερεντεσ 〈ρεασ δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι, περο θυε παρα συ φυνχιοναµιεντο 
χυενταν χον ελ αποψο δελ ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε − 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ πορ τενερ χοµπονεντεσ ρελαχιοναδοσ χον ελ χυιδαδο 
δελ µεδιο αµβιεντε.    
 
 
Εν πριµερ λυγαρ, λα Φυνδαχι⌠ν χυεντα χον ελ προγραµα ινστιτυχιοναλ Πλαν δε Αηορρο 
δελ Ρεχυρσο Ενεργτιχο χονοχιδο πορ συσ σιγλασ Π.Α.Ρ.Ε., χρεαδο πορ ελ 
∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. Ελ προγραµα ινιχιαλµεντε 
χονταβα χον υν ενφοθυε νεταµεντε εχον⌠µιχο πυεστο θυε εσταβα διριγιδο αλ 
αηορρο δε ρεχυρσοσ ενεργτιχοσ χον υνα ϖισι⌠ν τοταλµεντε δεσλιγαδα δελ χονχεπτο 
αµβιενταλ.  
 
 
Φιγυρα 8. Προγραµα ινστιτυχιοναλ Πλαν δε Αηορρο δελ Ρεχυρσο Ενεργτιχο 
 

 

 
 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Προψεχτοσ, Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο 
Αµβιεντε. ∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2000 
 
 
Σιν εµβαργο, αλ χονταρ χον ελ αποψο διρεχτο δελ ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ 
Μεδιο Αµβιεντε − ∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ, σε λε ινχλυψ⌠ δεντρο δε συ 
προπ⌠σιτο δε οπεραχι⌠ν ελ νορµαλιζαρ ελ αηορρο ψ υσο εφιχιεντε δε λοσ ρεχυρσοσ 
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ενεργτιχοσ παρα χοντριβυιρ α λα προτεχχι⌠ν δελ αµβιεντε ψ δεµοστραρ βενεφιχιοσ 
εχον⌠µιχοσ. ∆εντρο ελ αηορρο ψ οπτιµιζαχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ ενεργτιχοσ σε 
ενχυεντρα λα γεστι⌠ν δελ αγυα ποταβλε, αγυα λλυϖια, ενεργα ελχτριχα, ενεργα σολαρ, 
αιρε αχονδιχιοναδο, γασ νατυραλ ψ ΑΧΠΜ.41 
 
 
Εστε προγραµα χυεντα ιγυαλµεντε χον συσ προπιοσ ινδιχαδορεσ ψ εσταδστιχασ λοσ 
χυαλεσ σον: 
 
 
• Ινδιχαδορεσ: 

 
 

Χονσυµο δε αγυα: λιτροσ/ χαµα � δα 
Χονσυµο δε ενεργα: Κω � ηρ/ χαµα � δα  
Χονσυµο δε αγυα εν προχεσο δε λαϖανδερα: λιτροσ/ Κγ δε ροπα λαϖαδα 
Χονσυµο δε αγυα εν προδυχχι⌠ν δε αλιµεντοσ: λιτροσ / σερϖιχιο 
Χονσυµο δε ενεργα εν προδυχχι⌠ν δε αλιµεντοσ: Κω � ηρ/ σερϖιχιο 
 
 
• Εσταδστιχασ  

 
Χονσυµο δε αγυα 
Χονσυµο δε ενεργα  
Χονσυµο δε γασ νατυραλ 
Χονσυµο δε ΑΧΠΜ42 
 

 
Πορ οτρα παρτε, παρα λογραρ ελ προπ⌠σιτο δελ προγραµα σε ηαν πλαντεαδο υνοσ 
οβϕετιϖοσ λοσ χυαλεσ σον: 
 
 
• Νορµαλιζαρ ελ υσο εφιχιεντε ψ αηορρο δελ ρεχυρσο ηδριχο, ενεργα ελχτριχα, σολαρ 

ψ χοµβυστιβλεσ. 
 

 
• Βυσχαρ δε µανερα χοντινυα µεχανισµοσ, ηερραµιεντασ ο τεχνολογασ δε 

προδυχχι⌠ν µ〈σ λιµπια θυε περµιταν γαραντιζαρ ελ υσο εφιχιεντε δε λοσ ρεχυρσοσ 
ενεργτιχοσ εν λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι.  
 

 

                                                 
41 Ιβδ., π. 1.  
42 Ιβδ., π. 1 − 2. 
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• Λογραρ υν χαµβιο εν λα χυλτυρα δε λοσ υσυαριοσ εξτερνοσ ε ιντερνοσ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν, µεδιαντε λα σενσιβιλιζαχι⌠ν σοβρε λα ιµπορτανχια δε λα χονσερϖαχι⌠ν 
δε λοσ ρεχυρσοσ ενεργτιχοσ χοµο µεχανισµο δε µιτιγαχι⌠ν ο αδαπταχι⌠ν αλ 
χαµβιο χλιµ〈τιχο.  

 
 

• Τρασχενδερ α λα χοµυνιδαδ χαλε〉α ψ ϖαλλεχαυχανα λογρανδο υν χαµβιο χυλτυραλ 
σοβρε λα φορµα δε περχιβιρ ελ ρεχυρσο ηδριχο ψ δεµ〈σ ρεχυρσοσ ενεργτιχοσ ψ 
θυε φορταλεζχα ελ χονοχιµιεντο σοβρε λοσ µεχανισµοσ δε αηορρο ψ 
χονσερϖαχι⌠ν. 43 

 
 
Εν σεγυνδο λυγαρ σε ενχυεντρα ελ προγραµα Ιµπριµιτο, ελ χυαλ φυε χρεαδο πορ ελ 
δεπαρταµεντο δε Τεχνολογα Ινφορµ〈τιχα χον ελ φιν δε χοντρολαρ ελ χονσυµο δε 
ρεχυρσοσ δε ιµπρεσι⌠ν εν τοδασ λασ 〈ρεασ δε λα Φυνδαχι⌠ν θυε ρεθυιερεν δε εστε 
σερϖιχιο. Αχτυαλµεντε, εστε προγραµα χυεντα χον ελ αποψο δελ ∆επαρταµεντο δε 
Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε − ∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ, ψ εν χονϕυντο, 
ινχυλχαν εν λοσ χολαβοραδορεσ λα χυλτυρα δε λα ρευτιλιζαχι⌠ν δελ παπελ, λασ 
ιµπρεσιονεσ µλτιπλεσ ψ δπλεξ ψ ελ εϖιταρ ιµπριµιρ δοχυµεντοσ ιννεχεσαριοσ παρα 
δισµινυιρ ελ υσο δε παπελ. 44 
 

 

Βυενασ πρ〈χτιχασ χοµο λασ χοµενταδασ αντεριορµεντε, ινχεντιϖαν λα οπτιµιζαχι⌠ν 
δε ρεχυρσοσ ψ α λα ϖεζ γενεραν αηορροσ α λασ εµπρεσασ θυε βιεν ϖαλε λα πενα 
µεδιρ παρα χονοχερ εστασ χυαντασ ψ φορταλεχερ ελ προγραµα ο µοδιφιχαρλο εν χασο 
δε ρεθυεριρλο.  
 
 
Φιγυρα 9. Προγραµα ινστιτυχιοναλ Ιµπριµιδο 
 

 

 

 

 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Προψεχτοσ, Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο 
Αµβιεντε. ∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2000 
                                                 
43 Ιβδ., π. 2. 
44 Ιβδ., π. 3. 
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Αλ ιγυαλ θυε λοσ δεµ〈σ προγραµασ, Ιµπριµιτο φυε δισε〉αδο χον υν προπ⌠σιτο εν 
εσπεχφιχο. Χον εστε προγραµα σε βυσχα λογραρ α τραϖσ δε λα µοτιϖαχι⌠ν α λοσ 
υσυαριοσ πορ µεδιο δε χαπαχιταχιονεσ, θυε λοσ τ⌠νερ ρινδαν λα χαντιδαδ δε 
ιµπρεσιονεσ σεγν λασ εσπεχιφιχαχιονεσ δε Λεξµαρκ. Ιγυαλµεντε, σε θυιερε 
χοντριβυιρ χον λα προτεχχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε µεδιαντε ελ αηορρο δε ενεργα ψ ελ 
υσο ραχιοναλ δε λοσ ρεχυρσοσ παρα ιµπρεσι⌠ν χοµο λοσ τ⌠νερ ψ ελ παπελ.45  
 
 
Ελ ινδιχαδορ παρα λα µεδιχι⌠ν δε λα εφιχιενχια δε εστε προγραµα εστ〈 βασαδο εν ελ 
χονσυµο δε ρεχυρσοσ παρα ιµπρεσι⌠ν (ιµπρεσιονεσ / εϖεντοσ). ∆ελ µισµο µοδο, σε 
εµπλεαν εσταδστιχασ παρα ελ χοντρολ δελ φυνχιοναµιεντο δελ προγραµα ψ σον λασ 
σιγυιεντεσ: 
 
 
• ςολυµεν δε ιµπρεσι⌠ν πορ 〈ρεα 
• ςολυµεν δε ιµπρεσι⌠ν πορ υσυαριο 
• Χοµπαρατιϖοσ πορ α〉ο 
• Χοστοσ δε ινσυµο πορ µεσ ψ πορ α〉ο 
• Χοντρολ δελ ρενδιµιεντο δε χαδα τ⌠νερ πορ ιµπρεσορα 
• Ρχορδ δε µαντενιµιεντο (ρεπυεστοσ ψ δα〉οσ) πορ ιµπρεσορα46 
 
 
Παρα ελ χυµπλιµιεντο δελ προπ⌠σιτο δελ προγραµα, σε ηα χρεαδο υνα µετοδολογα 
θυε βυσχα χυµπλιρ υνοσ οβϕετιϖοσ εσπεχφιχοσ λοσ χυαλεσ σον: 
 
 
• Μοτιϖαρ ψ χαπαχιταρ α λοσ υσυαριοσ παρα θυε ελ τ⌠νερ ρινδα λα χαντιδαδ δε 

ιµπρεσιονεσ σεγν λασ εσπεχιφιχαχιονεσ δε Λεξµαρκ. 
 
 

• Χοντριβυιρ χον λα προτεχχι⌠ν αµβιενταλ, αηορρο δε ενεργα ψ υσο ραχιοναλ δε λοσ 
ρεχυρσοσ παρα ιµπρεσι⌠ν, οπτιµιζανδο ελ υσο δελ τ⌠νερ ψ χονσυµοσ δελ παπελ. 47 

 
 
Φιναλµεντε, ελ τερχερ προγραµα ενχαµιναδο αλ υσο εφιχιεντε δε λοσ ρεχυρσοσ εσ 
ΕΧΟΛΑς; εστε φυε χρεαδο ελ ∆επαρταµεντο δε Σερϖιχιοσ Γενεραλεσ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι α φιναλεσ δελ α〉ο 2011 ψ εντρ⌠ εν φυνχιοναµιεντο ελ 23 δε 
Ενερο δε 2012. Εστε προγραµα βυσχα χοντρολαρ ελ υσο δε λοσ ρεχυρσοσ χονσυµιδοσ 
πορ λα λαϖανδερα χοµο ενεργα, αγυα ε ινσυµοσ, µεδιαντε λα χορρεχτα χλασιφιχαχι⌠ν 
εν λα φυεντε δε λα ροπα υτιλιζαδα εν λασ 〈ρεασ δε λα Φυνδαχι⌠ν.  
 
                                                 
45 Ιβδ., π. 3. 
46 Ιβδ., π. 3. 
47 Ιβδ., π. 3 � 4. 
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Φιγυρα 10. Προγραµα Ινστιτυχιοναλ ΕΧΟΛΑς 
 

 

 
 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2011 
 

 
Ελ προγραµα Εχολαϖ τιενε υν ενφοθυε αµβιενταλ, τενιενδο εν χυεντα ελ χονσυµο 
δε αγυα ψ ενεργα χοµο δεµανδα δε ρεχυρσοσ πορ παρτε δε λα Φυνδαχι⌠ν ηαχια ελ 
µεδιο νατυραλ, ψ λα υτιλιζαχι⌠ν δε ινσυµοσ παρα ελ λαϖαδο χοµο υνα ποσιβλε 
γενεραχι⌠ν δε χονταµιναντεσ αλ υτιλιζαρ ινσυµοσ νο βιοδεγραδαβλεσ ο υτιλιζαρ 
θυµιχοσ δεσινφεχταντεσ εν χαντιδαδεσ περϕυδιχιαλεσ παρα λα σαλυδ ηυµανα ψ 
αµβιενταλ. 
 
 
∆εσδε συ πυεστα εν µαρχηα, ελ προγραµα χυεντα χον ελ αποψο δελ ∆επαρταµεντο 
δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε − ∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ παρα λα 
µεδιχι⌠ν δε λοσ ινδιχαδορεσ; λα µεδιχι⌠ν δε εστοσ σε ηα α〉αδιδο α λασ δε λοσ οτροσ 
σεισ προγραµασ ψ δεσδε συ διϖυλγαχι⌠ν, εσ υν παρ〈µετρο µ〈σ α χυµπλιρ πορ παρτε 
δε λασ 〈ρεασ δε λα Φυνδαχι⌠ν α λασ θυε λε απλιθυε.  
 

• Προγραµα χον ενφοθυε δε εδυχαχι⌠ν αµβιενταλ  
 

 

∆εβιδο αλ χρεχιµιεντο φσιχο εν 〈ρεα χονστρυιδα δε 50.000 µ2 α 80.000 µ2 θυε 
ρεαλιζ⌠ λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι δεσδε ελ 2007, λα αµπλιαχι⌠ν δε 〈ρεασ ψα 
εξιστεντεσ ψ λα ϖινχυλαχι⌠ν δε χασι 50 περσονασ µενσυαλεσ παρα υν τοταλ 
απροξιµαδο δε 2600 χολαβοραδορεσ, σε χρε⌠ λα νεχεσιδαδ δε ρεφορζαρ λα γεστι⌠ν 
αµβιενταλ ψα εξιστεντε, οριεντ〈νδολα εν υνα χυλτυρα δε πρεσερϖαχι⌠ν δελ µεδιο 
αµβιεντε, χονσυµο ρεσπονσαβλε, εθυιλιβριο εντρε λασ αχτιϖιδαδεσ διαριασ ψ λοσ 
ρεχυρσοσ νατυραλεσ ψ λο µ〈σ ιµπορταντε γενεραρ εδυχαχι⌠ν αµβιενταλ εν λοσ 
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χολαβοραδορεσ νυεϖοσ ψ ρεφορζαρλα εν λοσ ψα ϖινχυλαδοσ χον λα ινστιτυχι⌠ν. 48 Πορ 
εστο, σε χρε⌠ ελ προγραµα ςισορεσ Αµβιενταλεσ δεσδε ελ ∆επαρταµεντο δε 
Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε − ∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ, ελ χυαλ 
σιγυιενδο υν µοδελο δε διπλοµαδο ϖιρτυαλ, βυσχα βρινδαρ α λοσ ιντερεσαδοσ λοσ 
χονοχιµιεντοσ β〈σιχοσ σοβρε χυεστιονεσ αµβιενταλεσ χον ελ φιν δε οβτενερ υν 
αποψο εν λα γεστι⌠ν αµβιενταλ δε λα Φυνδαχι⌠ν.  
 
 
Φιγυρα 11. Προγραµα αµβιενταλ ςισορεσ Αµβιενταλεσ 
 
 

 
 
 

Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2009 
 
 
Ελ προπ⌠σιτο δελ γρυπο ϖισορεσ αµβιενταλεσ εσ αποψαρ λα βσθυεδα δελ 
µεϕοραµιεντο χοντινυο αµβιενταλ δεσδε χαδα υνα δε λασ 〈ρεασ δε τραβαϕο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι, πορ µεδιο δε χολαβοραδορεσ θυε ϖολυνταριαµεντε σε ηαν 
υνιδο ψ ηαν ρεαλιζαδο προπυεστασ, προψεχτοσ ψ νυεϖασ ιδεασ ενφοχαδασ α λα 
χονσερϖαχι⌠ν ψ προτεχχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε.49 
 
 
Λοσ οβϕετιϖοσ δελ προγραµα δε ςισορεσ Αµβιενταλεσ σον: 
 
 
• Μεϕοραρ αµβιενταλµεντε δεσδε χαδα 〈ρεα δε τραβαϕο. 

 

                                                 
48 Ιβδ., π. 8. 
49 Ιβδ., π. 8. 
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• Φορταλεχερ λα αδηερενχια α λοσ λινεαµιεντοσ ψ νορµασ αµβιενταλεσ οριενταδασ 
αλ αηορρο δε αγυα ψ ενεργα, χοντρολ δε ϖερτιµιεντοσ, γεστι⌠ν δε ρεσιδυοσ, 
εντρε οτροσ, πορ παρτε δε λοσ υσυαριοσ ιντερνοσ ψ εξτερνοσ δε λα ινστιτυχι⌠ν. 

 
• Γενεραρ προπυεστασ ψ προψεχτοσ χον µιρασ α λα πρεσερϖαχι⌠ν δελ µεδιο 

αµβιεντε, χοµο πορ εϕεµπλο: λα συστιτυχι⌠ν δε συστανχιασ θυµιχασ πορ οτρασ 
µενοσ χονταµιναντεσ, λα ελιµιναχι⌠ν δε ινσυµοσ θυε ψα νο σε ρεθυιεραν εν 
αλγν προχεσο, λα οριενταχι⌠ν ηαχια λα χορρεχτα χλασιφιχαχι⌠ν δε ρεσιδυοσ ψ 
δεµ〈σ οπορτυνιδαδεσ δε µεϕορα; εστο αντεριορ, πενσανδο σιεµπρε εν 
φορταλεχερ λα γεστι⌠ν αµβιενταλ δε λα ινστιτυχι⌠ν ψ µοστραρ λοσ βενεφιχιοσ 
εχον⌠µιχοσ ψ αµβιενταλεσ θυε στα πυεδε τραερ. 

• Τρασχενδερ α λα χοµυνιδαδ ψ γεστι⌠ν αµβιενταλ εξτερνα χον υν χαµβιο δε 
χυλτυρα ηαχια λοσ µεχανισµοσ δε χυιδαδο δελ µεδιο αµβιεντε.50 

 
 
Εν χυαντο α λασ εσταδστιχασ θυε σε πλαντεαρον παρα εστε προγραµα σολο σε φορµυλ⌠ 
υνα, λα χυαλ εστ〈 βασαδα εν ελ χ〈λχυλο δελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο δε λασ προπυεστασ 
εϕεχυταδασ. 51 
 
 

• Ρεχονοχιµιεντο α λα Γεστι⌠ν Αµβιενταλ εν Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι 
 

Ελ πρεµιο πριϖιλεγια εξπεριενχιασ θυε γενερεν ο αποψεν προχεσοσ δε δεσαρρολλο εν 
λοσ χυαλεσ νι λα διν〈µιχα δε λασ χοµυνιδαδεσ σεα υνα αµεναζα παρα λοσ 
εχοσιστεµασ (εν παρτιχυλαρ χοντρα λοσ χυερποσ δε αγυα), νι λασ διν〈µιχασ δε στοσ 
ψ παρτιχυλαρµεντε λασ δελ αγυα, σεαν υνα αµεναζα παρα λασ χοµυνιδαδεσ. Πορ οτρα 
παρτε, εν ελ χασο δε λασ εµπρεσασ εν τοδασ συσ χατεγορασ, σε πρεµιαν αθυελλασ 
εξπεριενχιασ χυψοσ ρεσυλταδοσ αϖανχεν σιγνιφιχατιϖαµεντε εν χοµπαραχι⌠ν χον λασ 
εξιγενχιασ µνιµασ δε γεστι⌠ν ψ χαλιδαδ αµβιενταλ θυε εσταβλεχε λα λεψ.52 

 

Λα Φυνδαχι⌠ν παρτιχιπ⌠ εν λα χατεγορα Γενεραλ χον συσ προγραµασ αµβιενταλεσ 
ινστιτυχιοναλεσ ςερτιµιεντο, Π.Α.Ρ.Ε ψ ςισορεσ Αµβιενταλεσ. Χον εστοσ προγραµασ, 
οβτυϖο ελ τερχερ πυεστο σιενδο λα πριµερα ινστιτυχι⌠ν δε σαλυδ εν ρεχιβιρ υν 
ρεχονοχιµιεντο δε εστε τιπο.  

                                                 
50 Ιβδ., π. 8. 
51 Ιβδ., π. 8. 
52  Βανχο δε Οχχιδεντε. ∆εσχριπχι⌠ν [Εν λνεα]. Χαλι, Χολοµβια., σ.φ [Χονσυλταδο Μαρζο 20 δε 2012] 

∆ισπονιβλε εν: 
ηττπ://χοµυνιδαδπλανετααζυλ.χοµ/πρινχιπαλ.πηπ?σεχχιον=χονϖοχατορια&ιδ_χοντενιδο=2 
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�Χον εστοσ προγραµασ ηαν λογραδο  χαµβιοσ χυλτυραλεσ θυε λε ηαν περµιτιδο 
γενεραρ ρεσυλταδοσ χονχρετοσ ψ αηορροσ σιγνιφιχατιϖοσ εν τοδοσ λοσ φρεντεσ, 
εσπεχιαλµεντε εν ελ µανεϕο δελ αγυα ψ γραχιασ α συ χοµπροµισο, ηοψ σον υν 
εϕεµπλο διγνο παρα σερ ρεπλιχαδο εν ελ σεχτορ δε λα σαλυδ α νιϖελ ναχιοναλ� Βανχο 
δε Οχχιδεντε. 

 

4.3.5 Αλχανχε. Αυνθυε ελ πρεσεντε εστυδιο φυε λλεϖαδο α χαβο δεντρο δε λασ 
ινσταλαχιονεσ δε λα σεδε πρινχιπαλ δε λα Φυνδαχι⌠ν ινϖολυχρ⌠ σολο λασ 〈ρεασ δε λα 
χλνιχα θυε σε ενχοντραβαν διρεχταµεντε ρελαχιοναδασ χον λασ µεϕορασ 
ιµπλανταδασ, εστασ σον:  
 

• Ζονασ ϖερδεσ ψ ϕαρδινεσ 
 

 
Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι χυεντα χον 10.000µ2 δε ϕαρδινεσ ιντεριορεσ ψ εξτεριορεσ 
θυε εµβελλεχεν συσ εσπαχιοσ ψ οφρεχεν α λοσ ϖισιταντεσ ψ υσυαριοσ εσπαχιοσ δε 
χαλµα ψ ρελαϕαχι⌠ν. Αχτυαλµεντε, λασ ζονασ ϖερδεσ  ψ ϕαρδινεσ εξτεριορεσ χυενταν 
χον ριεγο σεµιαυτοµ〈τιχο ελ χυαλ υτιλιζα αγυα δε νιϖελ συβτερρ〈νεα παρα συ 
αβαστεχιµιεντο.  
 
 

• Λαβορατοριο Χλνιχο ψ Βανχο δε Σανγρε 
 

 

Ελ Λαβορατοριο Χλνιχο ψ ελ Βανχο δε Σανγρε δε λα Φυνδαχι⌠ν σε ενχυεντραν 
υβιχαδοσ εν ελ πριµερ πισο δε λα τορρε 1 δε ηοσπιταλιζαχι⌠ν. ∆αδα λα νεχεσιδαδ δε 
πρεσταρ χαδα ϖεζ υν µεϕορ σερϖιχιο χον λο λτιµο εν τεχνολογα ψ σεγυιρ λασ πολτιχασ 
δε λα ινστιτυχι⌠ν εν χυαντο α λογραρ υνα µεϕορα χοντινυα, εστασ 〈ρεασ φυερον 
ρεδισε〉αδασ ψ ρευβιχαδασ εν ελ α〉ο 2009.  
 
 
Εν λα αχτυαλιδαδ χυεντα χον υν σιστεµα δε δρεναϕε ψ δισε〉ο σανιταριο θυε περµιτε 
ϖερτερ λασ αγυασ ρεσιδυαλεσ βιολ⌠γιχασ διρεχταµεντε ελ σιστεµα δε τραταµιεντο πορ 
βιοδεγραδαχι⌠ν (Βιοδιγεστορ) ψ χυεντα χον ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ εν ελ 100% δε συσ 
ινσταλαχιονεσ. 
 
 
 
 



62 
 

• Λαϖανδερα  
 

 

Λα ροπα ηοσπιταλαρια υτιλιζαδα εν λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι εσ λαϖαδα δεντρο δε συσ 
προπιασ ινσταλαχιονεσ, πορ ταντο, εστα χυεντα αχτυαλµεντε χον υνα δε λασ µ〈σ 
µοδερνασ ινφραεστρυχτυρασ δε λαϖανδερασ ινδυστριαλεσ δελ πασ. 
 
 
Φσιχαµεντε, λα λαϖανδερα σε ενχυεντρα υβιχαδα εν ελ πριµερ πισο δε λα τορρε δε 
ηοσπιταλιζαχι⌠ν 1 ψ χυεντα χον υνα χαπαχιδαδ ινσταλαδα δε 330 κγ παρα λαϖαδο, 450 
κγ παρα σεχαδο ψ προχεσα απροξιµαδαµεντε 100 τονελαδασ δε ροπα αλ µεσ. Πορ 
οτρα παρτε, δεντρο δε συσ προχεσοσ ινχλυψε τεχνολογα ψ µτοδοσ δε προδυχχι⌠ν 
µ〈σ λιµπια ταλεσ χοµο ροδιλλοσ δε πλανχηαδο α ϖαπορ, σιστεµα δε ρε υσο δε αγυα ψ 
υσο δε θυµιχοσ βιοδεγραδαβλεσ ψ νευτροσ χον δοσιφιχαχι⌠ν αυτοµ〈τιχα.  
 

• Ηοσπιταλιζαχι⌠ν ψ Χυιδαδοσ ιντενσιϖοσ  
 

 

Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι εσ ηοψ εν δα λα ινστιτυχι⌠ν δε σαλυδ δελ συροχχιδεντε  
χολοµβιανο δε συ τιπο (σεγν νιϖελ δε χοµπλεϕιδαδ) χον µαψορ νµερο δε χαµασ 
δε χυιδαδοσ ιντενσιϖοσ. Χυεντα χον 466 χαµασ δε ηοσπιταλιζαχι⌠ν δε λασ χυαλεσ  
287 χορρεσπονδεν α ηοσπιταλιζαχι⌠ν χονϖενχιοναλ ψ 189 α λα Υνιδαδ δε χυιδαδοσ 
Ιντενσιϖοσ.  
 
 
Εστα ινφραεστρυχτυρα σε ενχυεντρα διστριβυιδα εν δοσ τορρεσ. Λα πριµερα εσ λα τορρε 
δε ηοσπιταλιζαχι⌠ν 1 λα χυαλ χονστα δε χινχο (5) πισοσ χοµπρενδιδοσ δεσδε ελ 
χυαρτο αλ οχταϖο πισο δε λα τορρε; εστοσ εσπαχιοσ ηαν σιδο δεστιναδοσ παρα λα 
ατενχι⌠ν δε χασοσ δε ηοσπιταλιζαχι⌠ν νο ιντενσιϖοσ ψ αχτυαλµεντε σε ηα ινιχιαδο λα 
ηαβιλιταχι⌠ν δελ νοϖενο πισο δε εστα παρα ελ µισµο φιν. Ιγυαλµεντε, εν ελ τερχερ 
πισο δε λα µισµα τορρε, σε ενχυεντρα υβιχαδα λα Υνιδαδ δε χυιδαδοσ ιντενσιϖοσ 
πεδι〈τριχοσ ψ α λα ϖεζ, χυεντα χον υν αλα παρα λα ατενχι⌠ν δε αδυλτοσ εν ελ σεγυνδο 
πισο.  
 
 
Λα σεγυνδα, εσ λα τορρε δε ηοσπιταλιζαχι⌠ν 2 εν λα θυε σε υβιχα λα Υνιδαδ δε 
χυιδαδοσ ιντενσιϖοσ (ΥΧΙ). Εστα τορρε χυεντα χον χυατρο (4) πισοσ ψ σε ενχυεντρα 
διστριβυιδα δε λα σιγυιεντε µανερα: ΥΧΙ Αδυλτοσ εν ελ σεγυνδο ψ τερχερ πισο ψ ΥΧΙ 
Ιντερµεδια δελ θυιντο αλ σπτιµο.   
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• Τεχνολογα ινφορµ〈τιχα  
 

 
Εν λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι λα γεστι⌠ν δε λα τεχνολογα ινφορµ〈τιχα εσ 
αδµινιστραδα διρεχταµεντε πορ υν δεπαρταµεντο δε λα ινστιτυχι⌠ν. Εστε 
δεπαρταµεντο, γεστιονα δε µανερα εφιχιεντε ελ βυεν υσο δε λοσ ρεχυρσοσ δε 
ιµπρεσι⌠ν χοµο λο σον ελ παπελ, λα ενεργα ψ λοσ τ⌠νερ.  
 
 
Ηαστα ελ δα δε ηοψ, λα Φυνδαχι⌠ν χυεντα χον 143 ιµπρεσορασ ινσταλαδασ ψ 
οπερατιϖασ γραχιασ α υν χοµοδατο οβτενιδο πορ χοντραταχι⌠ν τιπο ουτσουρχινγ χον 
λα εµπρεσα ΑΣΣΕΝ∆Α Σ.Α.Σ. Εστασ ιµπρεσορασ, σον υτιλιζαδασ παρα λα οβτενχι⌠ν 
δε δοχυµεντοσ δε τιπο αδµινιστρατιϖο ψ σε ενχυεντραν ρελαχιοναδασ διρεχταµεντε 
χον λοσ ρεχυρσοσ δε ιµπρεσι⌠ν αντεριορµεντε µενχιοναδοσ.  
 

4.4 ΜΑΡΧΟ ΛΕΓΑΛ 
 

 
Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι, χοµο εντιδαδ πρεσταδορα δε σερϖιχιοσ δε σαλυδ, δεβε 
αχογερσε α λα νορµατιϖιδαδ ϖιγεντε θυε σεγν συ χαµπο λε απλιθυε παρα γαραντιζαρ 
συ φυνχιοναµιεντο ινιντερρυµπιδο. Εν ελ σιγυιεντε χυαδρο, σε πρεσεντα υν χονϕυντο 
ρεπρεσεντατιϖο δε λασ νορµασ αµβιενταλεσ θυε απλιχαν α λασ φυνχιονεσ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν, ηαχιενδο νφασισ εν ελ αρτχυλο ο παρτε δε λα νορµα θυε απλιχα 
διρεχταµεντε α λασ φυνχιονεσ δε λα Ινστιτυχι⌠ν.  
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Χυαδρο 5. Μαρχο λεγαλ 
 

 
Νοµβρε Αρτχυλο ∆εσχριπχι⌠ν Χοµενταριοσ 

Λεψ 373 δελ 6 δε ϕυνιο δε 
1997. 

 
 Πορ λα χυαλ σε εσταβλεχε ελ 

προγραµα παρα ελ υσο 
εφιχιεντε ψ αηορρο δελ αγυα.   

ΑΡΤ.1 
Προγραµα παρα ελ υσο 
εφιχιεντε ψ αηορρο δελ αγυα. 

3 δε λοσ  προγραµασ αµβιενταλεσ 
ινστιτυχιοναλεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν, εστ〈ν 
ενχαµιναδοσ αλ χυιδαδο ψ υσο εφιχιεντε δε 
εστε ρεχυρσο (Π.Α.Ρ.Ε, ςερτιµιεντο ψ ςισορεσ 
Αµβιενταλεσ). 

ΑΡΤ. 5 Ρεσο οβλιγατοριο δελ αγυα.  

Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι εν χονχορδανχια 
χον λα νορµατιϖιδαδ πλαντεαδα, τιενε 
εσταβλεχιδο υν σιστεµα δε ρεσο δε αγυασ δε 
λαϖανδερα.  

ΑΡΤ. 11 
Αχτυαλιζαχι⌠ν δε 
ινφορµαχι⌠ν. 

Τοδασ λασ εντιδαδεσ υσυαριασ δελ ρεχυρσο 
ηδριχο δισπονδρ〈ν δε υν τρµινο νο µαψορ δε 
σεισ µεσεσ παρα αχτυαλιζαρ λα ινφορµαχι⌠ν 
ρεθυεριδα εν λα πρεσεντε λεψ. 

ΑΡΤ.12 
Χαµπα〉ασ εδυχατιϖασ α 
λοσ υσυαριοσ. 

Χοµο εντιδαδ υσυαρια δελ ρεχυρσο ηδριχο, λα 
Φυνδαχι⌠ν ρεαλιζα χαπαχιταχιονεσ α συσ 
υσυαριοσ ιντερνοσ ψ εξτερνοσ ψ χυεντα χον ελ 
αποψο δε λοσ προγραµασ Π.Α.Ρ.Ε, ςερτιµιεντο 
ψ ςισορεσ Αµβιενταλεσ (ινσπεχχιονεσ 
αµβιενταλεσ µενσυαλεσ). 

ΑΡΤ. 15 
Τεχνολογα δε βαϕο 
χονσυµο δε αγυα. 

Εν λα αχτυαλιδαδ, λασ 〈ρεασ δε εξπανσι⌠ν ψ 
ρεµοδελαχι⌠ν χυενταν χον δισποσιτιϖοσ 
αηορραδορεσ δε αγυα χοµο σενσορεσ 
αηορραδορεσ, γριφοσ α πρεσι⌠ν, οριναλεσ 
εχολ⌠γιχοσ ψ σανιταριοσ δε βαϕο χονσυµο. Εν 
λασ ινσταλαχιονεσ αντιγυασ σε εστ〈 ρεαλιζανδο 
ελ χαµβιο προγρεσιϖο α εστασ τεχνολογασ. 

ΑΡΤ.17 Σανχιονεσ. 

Λασ εντιδαδεσ αµβιενταλεσ δεντρο δε συ 
χορρεσπονδιεντε ϕυρισδιχχι⌠ν εν 
εϕερχιχιο δε λασ φαχυλταδεσ πολιχιϖασ οτοργαδασ 
πορ ελ αρτχυλο 83 δε λα Λεψ 99 δε 1993, 
απλιχαρ〈ν λασ σανχιονεσ χορρεσπονδιεντεσ. 
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Νοµβρε Αρτχυλο ∆εσχριπχι⌠ν Χοµενταριοσ 

Λεψ 1453 δελ 24 δε ϑυνιο δε 
2011.  

 
Πορ µεδιο δε λα χυαλ σε 

ρεφορµα ελ χ⌠διγο πεναλ, ελ 
χ⌠διγο δε προχεδιµιεντο 

πεναλ, ελ χ⌠διγο δε ινφανχια ψ 
αδολεσχενχια, λασ ρεγλασ 

σοβρε εξτινχι⌠ν δε δοµινιο ψ 
σε διχταν οτρασ δισποσιχιονεσ 

εν µατερια δε σεγυριδαδ. 

ΑΡΤ. 34 

Μοδιφιχαχι⌠ν δελ αρτχυλο 
332 δελ Χ⌠διγο Πεναλ 
(Χονταµιναχι⌠ν 
αµβιενταλ) 

Ελ θυε χον ινχυµπλιµιεντο δε λα 
νορµατιϖιδαδ εξιστεντε, ...χονταµινε ο 
ρεαλιχε διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε ..., 
ϖερτιδοσ, ραδιαχιονεσ, ρυιδοσ, δεπ⌠σιτοσ ο 
δισποσιχιονεσ αλ αιρε, λα ατµ⌠σφερα ο 
δεµ〈σ χοµπονεντεσ δελ εσπαχιο αρεο, 
ελ συελο, ελ συβσυελο, λασ αγυασ 
τερρεστρεσ, µαρτιµασ ο συβτερρ〈νεασ ο 
δεµ〈σ ρεχυρσοσ νατυραλεσ, ...ινχυρριρ〈, 
σιν περϕυιχιο δε λασ σανχιονεσ 
αδµινιστρατιϖασ α θυε ηυβιερε λυγαρ, εν 
πρισι⌠ν δε χινχυεντα χινχο (55) α χιεντο 
δοχε (112) µεσεσ ψ µυλτα δε χιεντο 
χυαρεντα (140) α χινχυεντα µιλ 
(50.000) σαλαριοσ µνιµοσ λεγαλεσ 
µενσυαλεσ ϖιγεντεσ. 

Χρεαχι⌠ν δελ αρτχυλο 
332 Α αδιχιοναδο αλ 
ττυλο ΞΙ δελ Χ⌠διγο 
Πεναλ (Χονταµιναχι⌠ν 
αµβιενταλ πορ ρεσιδυοσ 
σ⌠λιδοσ πελιγροσοσ) 

Ελ θυε χον ινχυµπλιµιεντο δε λα 
νορµατιϖιδαδ εξιστεντε αλµαχενε, 
τρανσπορτε ο δισπονγα, 
ιναδεχυαδαµεντε, ρεσιδυο σ⌠λιδο, 
πελιγροσο ο εσχοµβροσ, δε ταλ µανερα 
θυε πονγα εν πελιγρο λα χαλιδαδ δε λοσ 
χυερποσ δε αγυα ελ δελ συβσυελο τενδρ〈 
πρισι⌠ν, δε δοσ (02) α νυεϖε (9) α〉οσ ψ 
µυλτα δε χιεντο τρειντα ψ τρεσ πυντο 
τρειντα ψ τρεσ (133.33) α χινχυεντα µιλ 
(50.000) σαλαριοσ µνιµοσ λεγαλεσ 
µενσυαλεσ ϖιγεντεσ. 

ΑΡΤ. 40 
Μοδιφιχαχι⌠ν δελ αρτχυλο 
339 δελ Χ⌠διγο Πεναλ 
(µοδαλιδαδ χυλποσα) 

ςαλε λα πενα τενερ εν χυεντα εστε 
αρτχυλο α λα ηορα δε ρεσπονδερ αντε υν 
δα〉ο ο περϕυιχιο χαυσαδο αλ αµβιεντε ψ/ο 
σοχιεδαδ. Λασ πενασ πρεϖιστασ εν λοσ 
αρτχυλοσ 331, 332, 333 δελ Χ⌠διγο Πεναλ 
σε δισµινυιρ〈ν ηαστα εν λα µιταδ χυανδο 
λασ χονδυχτασ πυνιβλεσ σε ρεαλιχεν 
χυλποσαµεντε. 

∆εχρετο 3683 δελ 19 δε 
∆ιχιεµβρε δε 2003.  

 
Πορ ελ χυαλ σε ρεγλαµεντα λα 

Λεψ 697 δε 2001 ψ σε χρεα υνα 
Χοµισι⌠ν Ιντερσεχτοριαλ. 

ΑΡΤ.1 
Ρεγλαµεντα ελ υσο ραχιοναλ 
ψ εφιχιεντε δε λα ενεργα 

Εν λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι, σε ηαν 
εσταβλεχιδο µεδιδασ παρα ελ χυµπλιµιεντο δε 
εστε ∆εχρετο χοµο λοσ λινεαµιεντοσ 
εσταβλεχιδοσ πορ ελ προγραµα ινστιτυχιοναλ 
Π.Α.Ρ.Ε, λοσ οβϕετιϖοσ δελ προγραµα αµβιενταλ 
ινστιτυχιοναλ ςισορεσ Αµβιενταλεσ 
(ινσπεχχιονεσ αµβιενταλεσ) ψ λασ 
χαπαχιταχιονεσ α υσυαριοσ ιντερνοσ ψ 
εξτερνοσ. ∆ε ιγυαλ µανερα, εσ ιµπορταντε 
τενερ εν χονσιδεραχι⌠ν ελ ∆εχρετο εν συ 
τοταλιδαδ. 

Χυαδρο 5. (Χοντινυαχι⌠ν) 
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Νοµβρε Αρτχυλο ∆εσχριπχι⌠ν  Χοµενταριοσ 

Λεψ 1333 δελ 21 δε ϑυλιο δε 
2009. 

 
 Πορ λα χυαλ σε εσταβλεχε ελ 

προχεδιµιεντο 
σανχιονατοριο αµβιενταλ ψ 

σε διχταν οτρασ 
δισποσιχιονεσ. 

ΑΡΤ. 7 − 
Νυµεραλ 12 

Χαυσαλεσ δε αγραϖαχι⌠ν 
δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ εν 
µατερια αµβιενταλ. 

ςαλε λα πενα τενερ εν χυεντα θυε λοσ 
ρεσιδυοσ πελιγροσοσ σον υν τεµα 
ιµπορταντε α τραταρ διαριαµεντε εν λασ 
ινσταλαχιονεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν, πορ λο 
ταντο, σε δεβε τενερ χονοχιµιεντο δε 
θυε εστε τεµα εν παρτιχυλαρ, εσ υνα δε 
λασ χιρχυνστανχιασ αγραϖαντεσ θυε 
πυεδεν αχαρρεαρ υνα σανχι⌠ν µαψορ.  
Εν λα Φυνδαχι⌠ν σε τραβαϕα διαριαµεντε 
πορ λογραρ υν εξχελεντε µανεϕο δε λοσ 
ρεσιδυοσ δε τοδο τιπο ψ εν εσπεχιαλ, λοσ 
χονσιδεραδοσ πελιγροσοσ.  

∆εχρετο 1609 δελ 31 δε 
ϑυλιο δε 2002.  

 
Πορ ελ χυαλ σε ρεγλαµεντα 

ελ µανεϕο ψ τρανσπορτε 
τερρεστρε αυτοµοτορ δε 

µερχανχασ πελιγροσασ πορ 
χαρρετερα.                   

ΑΡΤ. 2 Αλχανχε ψ απλιχαχι⌠ν 

Εστε ρεγλαµεντο απλιχα α τοδοσ λοσ αχτορεσ 
θυε ιντερϖιενεν εν λα χαδενα δελ τρανσπορτε 
δε µερχανχασ πελιγροσασ, εσ δεχιρ ελ 
ρεµιτεντε ψ/ο δυε〉ο δε λα µερχανχα, 
δεστιναταριο 

ΑΡΤ. 11 
Χαπτυλο Ις 

(Οβλιγαχιονεσ 
δε λοσ αχτορεσ 
δε λα χαδενα 

δελ τρανσπορτε) 

Οβλιγαχιονεσ δελ ρεµιτεντε 
ψ/ο προπιεταριο δε 
µερχανχασ πελιγροσασ. 

Εν εστε αρτχυλο σε πρεσενταν υνασ 
οβλιγαχιονεσ αδιχιοναλεσ θυε δεβε χυµπλιρ ελ 
ρεµιτεντε ψ/ο δυε〉ο δε λασ µερχανχασ 
πελιγροσασ. Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι σε 
εσφυερζα χονσταντεµεντε πορ χυµπλιρ α 
χαβαλιδαδ χον εστα νορµατιϖα α τραϖσ δε λασ 
φυνχιονεσ δε συσ χολαβοραδορεσ. 

ΑΡΤ. 12 
Οβλιγαχιονεσ δελ 
δεστιναταριο δε λα χαργα. 

Σε δεβεν τενερ εν χυεντα τοδοσ λοσ λιτεραλεσ 
α εξχεπχι⌠ν δελ λιτεραλ Η, ελ χυαλ νο απλιχα α 
νινγυνα δε λασ φυνχιονεσ νι προχεσοσ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν.  

ΑΡΤ. 26 
Χαπτυλο ςΙ    
(Μεδιδασ 

πρεϖεντιϖασ δε 
σεγυριδαδ, 

προχεδιµιεντοσ 
ψ σανχιονεσ 

Συϕετοσ δε σανχιονεσ. 
Εν εστε αρτχυλο σολο απλιχαν α λα Φυνδαχι⌠ν 
λοσ λιτεραλεσ Α ψ Β. 

ΑΡΤ. 27 Σανχιονεσ. 

Λασ σανχιονεσ χονσιστεν εν: 
Α. Μυλτασ. 
Β. Συσπενσι⌠ν δε µατρχυλασ, λιχενχιασ, 
ρεγιστροσ ο περµισοσ δε οπεραχι⌠ν. 
Χ. Συσπενσι⌠ν ο χανχελαχι⌠ν δε λα λιχενχια 
δε φυνχιοναµιεντο δε λα εµπρεσα 
τρανσπορταδορα. 
∆. Ινµοϖιλιζαχι⌠ν ο ρετενχι⌠ν δελ ϖεηχυλο. 

ΑΡΤ. 28 
Σανχιονεσ αλ ρεµιτεντε ψ/ο 
προπιεταριο δε λα µερχανχα 
πελιγροσα. 

Σε δεσχριβεν λασ σανχιονεσ εν λασ θυε σε 
ινχυρρα εν χασο δε ινφρινγιρ λοσ λιτεραλεσ 
χιταδοσ δελ Αρτ. 11 δε εστε ∆εχρετο. 

 
ΑΡΤ. 29 

 
Σανχιονεσ αλ δεστιναταριο 
δε λα µερχανχα πελιγροσα. 

Σε δεσχριβε λα σανχι⌠ν εν λα θυε σε ινχυρρα 
εν χασο δε ινφρινγιρ ελ λιτεραλ Γ χιταδο δελ Αρτ. 
12 δε εστε ∆εχρετο. 

  
 

Χυαδρο 5. (Χοντινυαχι⌠ν) 
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Νοµβρε Αρτχυλο ∆εσχριπχι⌠ν  Χοµενταριοσ 

∆εχρετο 4741 δελ 30 δε 
∆ιχιεµβρε δε 2005.  

 
Πορ ελ χυαλ σε ρεγλαµεντα 

παρχιαλµεντε λα 
πρεϖενχι⌠ν ψ µανεϕ⌠ δε 
λοσ ρεσιδυοσ ο δεσεχηοσ 
πελιγροσοσ γενεραδοσ εν 

ελ µαρχο δε λα γεστι⌠ν 
ιντεγραλ.                    

ΑΡΤ. 2 Αλχανχε. 

Λασ δισποσιχιονεσ δελ πρεσεντε δεχρετο σε 
απλιχαν εν ελ τερριτοριο ναχιοναλ α λασ 
περσονασ θυε γενερεν, γεστιονεν ο 
µανεϕεν ρεσιδυοσ ο δεσεχηοσ πελιγροσοσ. 

ΑΡΤ. 5 Χαπτυλο ΙΙ 
(Χλασιφιχαχι⌠ν, 

χαραχτεριζαχι⌠ν, 
ιδεντιφιχαχι⌠ν ψ 

πρεσενταχι⌠ν δε λοσ 
ρεσιδυοσ ο δεσεχηοσ 

πελιγροσοσ) 

Χλασιφιχαχι⌠ν δε λοσ 
ρεσιδυοσ ο δεσεχηοσ 
πελιγροσοσ. 

Εν λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι σε ηα 
τραβαϕαδο χονσταντεµεντε πορ λογραρ υνα 
χορρεχτα σεπαραχι⌠ν εν λα φυεντε δε λοσ 
ρεσιδυοσ χον ελ φιν δε µινιµιζαρ λοσ 
ιµπαχτοσ νεγατιϖοσ σοβρε ελ µεδιο 
αµβιεντε ψ δισµινυιρ λοσ χοστοσ δε 
δισποσιχι⌠ν φιναλ. Πορ µεδιο δε λοσ 
προγραµασ αµβιενταλεσ ινστιτυχιοναλεσ 
ςισορεσ Αµβιενταλεσ ψ Ηοσπιταλ ςερδε, σε 
τραβαϕα αρδυαµεντε παρα χυµπλιρ χον 
διχηα λαβορ. (Χαπαχιταχιονεσ, 
ινσπεχχιονεσ αµβιενταλεσ) 

ΑΡΤ. 6 

Χαραχτερστιχασ θυε 
χονφιερεν α υν ρεσιδυο ο 
δεσεχηο λα χαλιδαδ δε 
πελιγροσο. 

Λα χαλιδαδ δε πελιγροσο εσ χονφεριδα α υν 
ρεσιδυο ο δεσεχηο θυε εξηιβα 
χαραχτερστιχασ χορροσιϖασ, ρεαχτιϖασ, 
εξπλοσιϖασ, τοξιχασ, ινφλαµαβλεσ, 
ινφεχχιοσασ ψ ραδιαχτιϖασ. 

ΑΡΤ. 7 

Λα χαλιδαδ δε πελιγροσο 
εσ χονφεριδα α υν 
ρεσιδυο ο δεσεχηο θυε 
εξηιβα χαραχτερστιχασ 
χορροσιϖασ, 
ρεαχτιϖασ, εξπλοσιϖασ, 
τοξιχασ, ινφλαµαβλεσ, 
ινφεχχιοσασ ψ 
ραδιαχτιϖασ. 

Σε µυεστρα εν εστε αρτχυλο πορ µεδιο δε 
τρεσ λιτεραλεσ, ελ προχεδιµιεντο παρα 
ιδεντιφιχαρ σι υν ρεσιδυο ο δεσεχηο εσ 
πελιγροσο. 

ΑΡΤ. 10 Χαπτυλο ΙΙΙ 
(∆ε λασ οβλιγαχιονεσ ψ 

ρεσπονσαβιλιδαδεσ) 

Οβλιγαχιονεσ δελ 
Γενεραδορ. 

Λα Φυνδαχι⌠ν χοµο γενεραδορα δε 
ρεσιδυοσ πελιγροσοσ προπιοσ δε συ 
φυνχιοναµιεντο, δεβε τενερ πρεσεντεσ λοσ 
ονχε (11) λιτεραλεσ δελ πρεσεντε αρτχυλο 
παρα ιδεντιφιχαρ χον µαψορ χλαριδαδ συσ 
οβλιγαχιονεσ. 

ΑΡΤ. 11 
Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ 
γενεραδορ. 

Ελ γενεραδορ εσ ρεσπονσαβλε δε λοσ 
ρεσιδυοσ ο δεσεχηοσ πελιγροσοσ θυε λ 
γενερε. Λα ρεσπονσαβιλιδαδ σε εξτιενδε α 
συσ αφλυεντεσ, εµισιονεσ, προδυχτοσ ψ 
συβπροδυχτοσ, πορ τοδοσ λοσ εφεχτοσ 
οχασιοναδοσ α λα σαλυδ ψ αλ αµβιεντε. 

ΑΡΤ. 12 
Συβσιστενχια δε λα 
ρεσπονσαβιλιδαδ. 

Λα ρεσπονσαβιλιδαδ ιντεγραλ δελ γενεραδορ 
συβσιστε ηαστα θυε ελ ρεσιδυο ο δεσεχηο 
πελιγροσο σεα απροϖεχηαδο χοµο ινσυµο 
ο δισπυεστο χον χαρ〈χτερ δεφινιτιϖο. 

ΑΡΤ. 13 
Χοντενιδο θυµιχο νο 
δεχλαραδο. 

Ελ γενεραδορ χοντινυαρ〈 σιενδο 
ρεσπονσαβλε εν φορµα ιντεγραλ πορ λοσ 
εφεχτοσ οχασιοναδοσ α λα σαλυδ ο αλ 
αµβιεντε, δε υν χοντενιδο θυµιχο ο 
βιολ⌠γιχο νο δεχλαραδο αλ ρεχεπτορ ψ α λα 
αυτοριδαδ αµβιενταλ. 
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∆εχρετο 4741 δελ 30 δε 
∆ιχιεµβρε δε 2005.  

 
Πορ ελ χυαλ σε ρεγλαµεντα 

παρχιαλµεντε λα πρεϖενχι⌠ν 
ψ µανεϕ⌠ δε λοσ ρεσιδυοσ ο 

δεσεχηοσ πελιγροσοσ 
γενεραδοσ εν ελ µαρχο δε λα 

γεστι⌠ν ιντεγραλ.               

ΑΡΤ. 20 Χαπτυλο 
Ις (∆ε λα γεστι⌠ν 
ψ µανεϕο δε λοσ 

εµπαθυεσ, 
ενϖασεσ, 

εµβαλαϕεσ ψ 
ρεσιδυοσ δε 
προδυχτοσ ο 
συστανχιασ 

θυµιχασ χον 
προπιεδαδ ο 

χαραχτερστιχα 
πελιγροσα) 

∆ε λοσ ρεσιδυοσ ο 
δεσεχηοσ πελιγροσοσ 
προϖενιεντεσ δελ 
χονσυµο δε προδυχτοσ ο 
συστανχιασ πελιγροσασ. 

Εν λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι σε γενεραν 
λοσ ρεσιδυοσ χοντενιδοσ εν ελ Χυαδρο 1: 
Λιστα δε ρεσιδυοσ ο δεσεχηοσ συϕετοσ α Πλαν 
δε Γεστι⌠ν δε ∆εϖολυχι⌠ν δε Προδυχτοσ 
Ποσχονσυµο. (Ψ3 − Φ〈ρµαχοσ ο 
µεδιχαµεντοσ ϖενχιδοσ 12 µεσεσ). Π 

ΑΡΤ. 23 

∆ελ χονσυµιδορ ο υσυαριο 
φιναλ δε προδυχτοσ ο 
Συστανχιασ θυµιχασ χον 
προπιεδαδ πελιγροσα 

Λα Φυνδαχι⌠ν τιενε λα οβλιγαχι⌠ν δε 
δεσηαχερσε δε λασ συστανχιασ θυµιχασ χον 
προπιεδαδ πελιγροσα δε µανερα 
ρεσπονσαβλε, πορ λο θυε δεβε σεγυιρ λοσ 
παρ〈µετροσ εξπυεστοσ εν λοσ λιτεραλεσ Α ψ Β. 

ΑΡΤ. 28 Χαπτυλο 
ςΙ (∆ελ ρεγιστρο 
δε γενεραδορεσ 
δε ρεσιδυοσ ο 

δεσεχηοσ 
πελιγροσοσ) 

∆ε λα Ινσχριπχι⌠ν εν ελ 
Ρεγιστρο δε Γενεραδορεσ 

Λοσ γενεραδορεσ δε ρεσιδυοσ ο δεσεχηοσ 
πελιγροσοσ εστ〈ν οβλιγαδοσ α ινσχριβιρσε εν 
ελ Ρεγιστρο δε Γενεραδορεσ δε λα αυτοριδαδ 
αµβιενταλ χοµπετεντε δε συ ϕυρισδιχχι⌠ν ψ 
δεβε τενερ εν χυεντα λασ χατεγορασ ψ 
πλαζοσ εξπυεστοσ εν εστε αρτχυλο.  

∆εχρετο 1299 δελ 22 δε Αβριλ 
δελ 2008.  

 
Πορ ελ χυαλ σε ρεγλαµεντα ελ 

δεπαρταµεντο δε γεστι⌠ν 
αµβιενταλ δε λασ εµπρεσασ α 
νιϖελ ινδυστριαλ ψ σε διχταν 

οτρασ δισποσιχιονεσ. 

ΑΡΤ. 1 ΟΒϑΕΤΟ. 

Ρεγλαµεντα ελ ∆επαρταµεντο δε Γεστι⌠ν 
Αµβιενταλ δε λασ εµπρεσασ α νιϖελ 
ινδυστριαλ, δε χονφορµιδαδ χον ελ αρτχυλο 8 
δε λα λεψ 1124 δε 2007. Πορ λο ταντο, σε 
δεβε τενερ εν χυεντα ελ ∆εχρετο εν συ 
τοταλιδαδ. 
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∆εχρετο 3678 δελ 4 δε 
Οχτυβρε δε 2010.  

 
Πορ ελ χυαλ σε εσταβλεχεν 

λοσ χριτεριοσ παρα λα 
ιµποσιχι⌠ν δε λασ 

σανχιονεσ χονσαγραδασ εν 
ελ αρτχυλο 40 δε λα Λεψ 1333 
δελ 21 δε ϕυλιο δε 2009 ψ σε 

τοµαν οτρασ 
δετερµιναχιονεσ.             

ΑΡΤ. 2 Τιποσ δε σανχι⌠ν. 

Λασ αυτοριδαδεσ αµβιενταλεσ ποδρ〈ν 
ιµπονερ αλγυνα ο αλγυνασ δε λασ 
σανχιονεσ δεσχριτασ εν εστε αρτχυλο δε 
αχυερδο χον λασ χαραχτερστιχασ δελ 
ινφραχτορ, ελ τιπο δε ινφραχχι⌠ν ψ λα 
γραϖεδαδ δε λα µισµα. 

ΑΡΤ. 4 Μυλτασ. 

Λασ µυλτασ σε ιµπονδρ〈ν πορ παρτε δε λασ 
αυτοριδαδεσ αµβιενταλεσ χυανδο σε 
χοµεταν ινφραχχιονεσ εν µατερια 
αµβιενταλ, εν λοσ τρµινοσ δελ αρτχυλο 50 
δε λα Λεψ 1333 δε 2009, ψ χον βασε εν λοσ 
χριτεριοσ θυε σε δεσχριβεν εν εστε αρτχυλο. 
Εσ φυνδαµενταλ θυε λα Φυνδαχι⌠ν τενγα 
χονοχιµιεντο δε λα νορµατιϖιδαδ παρα δε 
εστε µοδο περσυαδιρ α συσ χολαβοραδορεσ 
ψ λογραρ συ χολαβοραχι⌠ν παρα ελ 
χυµπλιµιεντο λεγαλ. 

∆εχρετο 3930 δελ 25 δε 
Οχτυβρε δε 2010.  

 
Πορ ελ χυαλ σε ρεγλαµεντα 

παρχιαλµεντε ελ Ττυλο Ι δε λα 
Λεψ 9 δε 1979, ασ χοµο ελ 

Χαπιτυλο 11δελ Τιτυλο ςΙ−
Παρτε 11Ι− Λιβρο 11δελ 

∆εχρετο − Λεψ 2811 δε 1974 
εν χυαντο α υσοσ δελ αγυα ψ 

ρεσιδυοσ λιθυιδασ ψ σε 
διχταν οτρασ δισποσιχιονεσ.     

ΑΡΤ. 24 Χαπτυλο 
(Προηιβιχιονεσ) 

Προηιβιχιονεσ. 
Εν εστε αρτιχυλο σε εσπεχφιχα εν διεζ 
νυµεραλεσ λοσ λιγαρεσ εν λοσ χυαλεσ νο σε 
αδµιτε ϖερτιµιεντοσ. 

ΑΡΤ. 25 
Αχτιϖιδαδεσ νο 
περµιτιδασ. 

Εν εστε αρτχυλο σε πρεσενταν λασ 
αχτιϖιδαδεσ θυε νο σε περµιτε δεσαρρολλαρ. 

ΑΡΤ. 38 

Οβλιγαχι⌠ν δε λοσ 
συσχριπτορεσ ψ/ο 
υσυαριοσ δελ 
πρεσταδορ δελ 
σερϖιχιο πβλιχο 
δοµιχιλιαριο δε 
αλχανταριλλαδο. 

Λοσ συσχριπτορεσ ψ/ο υσυαριοσ πρεϖιστοσ εν 
εστε αρτχυλο, δεβερ〈ν πρεσενταρ αλ 
πρεσταδορ δελ σερϖιχιο, λα χαραχτεριζαχι⌠ν 
δε συσ ϖερτιµιεντοσ, δε αχυερδο χον λα 
φρεχυενχια θυε σε δετερµινε εν ελ 
Προτοχολο παρα ελ Μονιτορεο δε λοσ 
ςερτιµιεντοσ εν Αγυασ Συπερφιχιαλεσ, 
Συβτερρ〈νεασ. 

ΑΡΤ.41 Χαπτυλο ςΙΙ (∆ε 
λα οβτενχι⌠ν δε λοσ 

περµισοσ δε ϖερτιµιεντο ψ 
πλανεσ δε χυµπλιµιεντο) 

Ρεθυεριµιεντο δε 
περµισο δε 
ϖερτιµιεντο. 

Παρ〈γραφο 1. Σε εξχεπταν δελ περµισο δε 
ϖερτιµιεντο α λοσ υσυαριοσ ψ/ο συσχριπτορεσ 
θυε εστν χονεχταδοσ α υν σιστεµα δε 
αλχανταριλλαδο πβλιχο. Εσ νεχεσαριο 
χονοχερ λα νορµατιϖιδαδ, δε εστε µοδο σε 
δεφιενδεν λοσ δερεχηοσ ψ δεβερεσ θυε λα 
Φυνδαχι⌠ν τιενε χοµο εντιδαδ πρεσταδορα 
δε σερϖιχιοσ δε σαλυδ. 

ΑΡΤ. 53 
Εταπασ δε λοσ 
Πλανεσ δε 
Χυµπλιµιεντο. 

Εν λοσ πλανεσ δε χυµπλιµιεντο σε εξιγε ελ 
δεσαρρολλο δε υνασ εταπασ δεσχριτασ εν 
εστε αρτχυλο. Υν εϕεµπλο δε χυµπλιµιεντο 
δε εστε αρτχυλο εν παρτιχυλαρ εσ ελ 
προγραµα αµβιενταλ ινστιτυχιοναλ 
ςερτιµιεντο. 

ΑΡΤ. 54 

Πλαζοσ παρα λα 
πρεσενταχι⌠ν δε λοσ 
Πλανεσ δε 
Χυµπλιµιεντο. 

Εν εστε αρτχυλο σε πρεσεντα υν πλαζο δε 6 
µεσεσ α παρτιρ δε λα πυβλιχαχι⌠ν δελ 
∆εχρετο παρα πρεσενταρ λοσ πλανεσ δε 
χυµπλιµιεντο. 
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∆εχρετο 3930 δελ 25 δε 
Οχτυβρε δε 2010. 

 
 Πορ ελ χυαλ σε ρεγλαµεντα 

παρχιαλµεντε ελ Ττυλο Ι δε λα 
Λεψ 9 δε 1979, ασ χοµο ελ 

Χαπτυλο 11δελ Τιτυλο ςΙ−
Παρτε 11Ι− Λιβρο 11δελ 

∆εχρετο − Λεψ 2811 δε 1974 
εν χυαντο α υσοσ δελ αγυα ψ 

ρεσιδυοσ λιθυιδασ ψ σε 
διχταν οτρασ δισποσιχιονεσ.     

ΑΡΤ. 55 
Πλαζοσ παρα ελ δεσαρρολλο 
δε λοσ Πλανεσ δε 
Χυµπλιµιεντο. 

Λοσ πλαζοσ θυε ποδρ〈ν χονχεδερσε παρα ελ 
δεσαρρολλο δε πλανεσ δε χυµπλιµιεντο, παρα 
χαδα υνα δε λασ εταπασ, σον λοσ σιγυιεντεσ: 
1. Πριµερα εταπα: Ηαστα τρεσ (3) µεσεσ. 
2. Σεγυνδα εταπα: Ηαστα δοχε (12) µεσεσ 
3. Τερχερα εταπα: Ηαστα τρεσ (3) µεσεσ 

ΑΡΤ. 56 
Απροβαχι⌠ν δελ Πλαν δε 
Χυµπλιµιεντο. 

Λα αυτοριδαδ αµβιενταλ χοµπετεντε τενδρ〈 
υν πλαζο δε τρεσ (3) µεσεσ, χονταδοσ α 
παρτιρ δε λα ραδιχαχι⌠ν δελ Πλαν δε 
Χυµπλιµιεντο παρα προνυνχιαρσε σοβρε συ 
απροβαχι⌠ν. 

ΑΡΤ. 57 Ρεϖισι⌠ν. 

Λοσ πλανεσ δε χυµπλιµιεντο δεβερ〈ν 
ρεϖισαρσε, ψ δε σερ ελ χασο αϕυσταρσε, δε 
χονφορµιδαδ χον λο δισπυεστο εν ελ Πλαν δε 
Ορδεναµιεντο δελ Ρεχυρσο Ηδριχο ψ/ο εν λα 
ρεγλαµενταχι⌠ν δε ϖερτιµιεντοσ. 

ΑΡΤ. 58 

Σεγυιµιεντο δε λοσ 
περµισοσ δε ϖερτιµιεντο, 
λοσ Πλανεσ δε 
Χυµπλιµιεντο ψ 
Πλανεσ δε Σανεαµιεντο ψ 
Μανεϕα δε ςερτιµιεντοσ− 
ΠΣΜς. 

Λα αυτοριδαδ αµβιενταλ χοµπετεντε 
ρεαλιζαρ〈 ινσπεχχιονεσ περι⌠διχασ α τοδοσ 
λοσ υσυαριοσ χον ελ φιν δε ρεαλιζαρ ελ 
σεγυιµιεντο, χοντρολ ψ ϖεριφιχαχι⌠ν δελ 
χυµπλιµιεντο δε λο δισπυεστο εν λοσ 
περµισοσ δε ϖερτιµιεντο, λοσ Πλανεσ δε 
Χυµπλιµιεντο ψ Πλανεσ δε Σανεαµιεντο ψ 
Μανεϕο δε ςερτιµιεντοσ. 

ΑΡΤ. 59 Σανχιονεσ. 

Ελ ινχυµπλιµιεντο δε λοσ τρµινοσ, 
χονδιχιονεσ ψ οβλιγαχιονεσ πρεϖιστοσ εν ελ 
περµισο δε ϖερτιµιεντο, πλαν δε 
χυµπλιµιεντο ο πλαν δε σανεαµιεντο ψ 
µανεϕο δε ϖερτιµιεντοσ, δαρ〈 λυγαρ α λα 
ιµποσιχι⌠ν δε λασ µεδιδασ πρεϖεντιϖασ ψ 
σανχιονατοριασ, σιγυιενδο ελ προχεδιµιεντο 
πρεϖιστο εν λα Λεψ 1333 δε 2009 ο λα νορµα 
θυε λα αδιχιονε, µοδιφιθυε ο συστιτυψα. 

ΑΡΤ. 58 Χαπιτυλο 
ΙΞ 

(Ρεγλαµενταχι⌠ν 
δε ϖερτιµιεντοσ) 

∆ε λα ϖισιτα τχνιχα ψ 
εστυδιο δε 
ρεγλαµενταχι⌠ν δε 
ϖερτιµιεντοσ. 

Εν εστε αρτχυλο σε δεσχριβεν λοσ ασπεχτοσ 
β〈σιχοσ θυε δεβεν χοµπρενδερ λα ϖισιτα 
τχνιχα ψ λοσ εστυδιοσ παρα λα 
ρεγλαµενταχι⌠ν δε ϖερτιµιεντοσ. 

Ρεσολυχι⌠ν 1164 2002.  
 

Μανυαλ δε προχεδιµιεντοσ  
παρα λα γεστι⌠ν   ιντεγραλ δε 

ρεσιδυοσ ηοσπιταλαριοσ ψ 
σιµιλαρεσ εν Χολοµβια 

ΜΠΓΙΡΗ.                     

Αλχανχε 

Ελ πρεσεντε δοχυµεντο εσ απλιχαβλε α τοδασ λασ περσονασ νατυραλεσ ο 
ϕυρδιχασ θυε πρεστεν σερϖιχιοσ δε σαλυδ α ηυµανοσ ψ/ο ανιµαλεσ ε 
ιγυαλµεντε α λασ θυε γενερεν, ιδεντιφιθυεν, σεπαρεν, δεσαχτιϖεν, 
εµπαθυεν, ρεχολεχτεν, τρανσπορτεν, αλµαχενεν, µανεϕεν, απροϖεχηεν, 
ρεχυπερεν, τρανσφορµεν, τρατεν ψ/ο δισπονγαν φιναλµεντε λοσ ρεσιδυοσ 
ηοσπιταλαριοσ ψ σιµιλαρεσ εν δεσαρρολλο δε λασ αχτιϖιδαδεσ, µανεϕο ε 
ινσταλαχιονεσ. 

Χυαδρο 5. (Χοντινυαχι⌠ν) 
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Νοµβρε Αρτχυλο ∆εσχριπχι⌠ν  Χοµενταριοσ 

Ρεσολυχι⌠ν 627 δελ 7δε 
Αβριλ δελ 2006.  

 
Πορ λα χυαλ σε εσταβλεχε λα 

νορµα ναχιοναλ δε 
εµισι⌠ν δε ρυιδο ψ ρυιδο 

αµβιενταλ.                 

ΑΡΤ. 9 
Εστ〈νδαρεσ Μ〈ξιµοσ 
Περµισιβλεσ δε Εµισι⌠ν 
δε Ρυιδο 

Εν εστε αρτχυλο σε πρεσεντα εν υν χυαδρο 
(Εστ〈νδαρεσ µ〈ξιµοσ περµισιβλεσ δε 
νιϖελεσ δε εµισι⌠ν δε ρυιδο εξπρεσαδοσ εν 
δεχιβελεσ ∆Β(Α)). εν λα θυε σε εσταβλεχεν 
λοσ εστ〈νδαρεσ µ〈ξιµοσ περµισιβλεσ δε 
νιϖελεσ δε εµισι⌠ν δε ρυιδο εξπρεσαδοσ εν 
δεχιβελεσ πονδεραδοσ Α (δΒ(Α)) 

ΑΡΤ.17 
Εστ〈νδαρεσ Μ〈ξιµοσ 
Περµισιβλεσ δε Νιϖελεσ 
δε Ρυιδο Αµβιενταλ 

Εν εστε αρτχυλο σε πρεσεντα εν υν χυαδρο 
(Εστ〈νδαρεσ µ〈ξιµοσ περµισιβλεσ δε 
νιϖελεσ δε ρυιδο αµβιενταλ, εξπρεσαδοσ εν 
δεχιβελεσ δΒ(Α)). εν λα θυε σε εσταβλεχεν 
λοσ εστ〈νδαρεσ µ〈ξιµοσ περµισιβλεσ δε 
νιϖελεσ δε εµισι⌠ν δε ρυιδο αµβιενταλ 
εξπρεσαδοσ εν δεχιβελεσ πονδεραδοσ Α 
(δΒ(Α)) 

Ρεσολυχι⌠ν 909 δελ 2008.  
 

Πορ λα χυαλ σε εσταβλεχεν 
λασ νορµασ ψ εστ〈νδαρεσ 
δε εµισι⌠ν αδµισιβλεσ δε 

χονταµιναντεσ α λα 
Ατµ⌠σφερα πορ φυεντεσ 
φιϕασ ψ σε διχταν οτρασ 

δισποσιχιονεσ.              

ΑΡΤ. 7 Χαπτυλο ΙΙΙ 
(Εστ〈νδαρεσ δε 

εµισι⌠ν αδµισιβλεσ 
δε εµισι⌠ν 

αδµισιβλεσ δε 
χονταµιναντεσ αλ 

αιρε παρα εθυιποσ δε 
χοµβυστι⌠ν εξτερνα)  

Εστ〈νδαρεσ δε εµισι⌠ν 
αδµισιβλεσ παρα εθυιποσ 
δε χοµβυστι⌠ν εξτερνα 
εξιστεντεσ. 

Σε πρεσεντα υν χυαδρο εν δονδε σε 
εσταβλεχεν λοσ εστ〈νδαρεσ δε εµισι⌠ν 
αδµισιβλεσ παρα εθυιποσ δε χοµβυστι⌠ν 
εξτερνα εξιστεντεσ α χονδιχιονεσ δε 
ρεφερενχια, δε αχυερδο αλ τιπο δε 
χοµβυστιβλε ψ χον οξγενο δε ρεφερενχια 
δελ 11%. 

ΑΡΤ. 8 

Εστ〈νδαρεσ δε εµισι⌠ν 
αδµισιβλεσ παρα εθυιποσ 
δε χοµβυστι⌠ν εξτερνα 
νυεϖοσ 

Σε πρεσεντα υν χυαδρο εν δονδε σε 
εσταβλεχεν λοσ εστ〈νδαρεσ δε εµισι⌠ν 
αδµισιβλεσ παρα εθυιποσ δε χοµβυστι⌠ν 
εξτερνα νυεϖοσ α χονδιχιονεσ δε 
ρεφερενχια, δε αχυερδο αλ τιπο δε 
χοµβυστιβλε ψ χον οξγενο δε ρεφερενχια 
δελ 11%. 

ΑΡΤ. 69 Χαπιτυλο 
ΞςΙΙ (∆ετερµιναχι⌠ν 

δελ πυντο δε 
δεσχαργα δε λα 

εµισι⌠ν πορ φυεντεσ 
φιϕασ) 

Οβλιγατοριεδαδ δε 
χονστρυχχι⌠ν δε υν 
δυχτο ο χηιµενεα 

Τοδα αχτιϖιδαδ θυε ρεαλιχε δεσχαργασ δε 
χονταµιναντεσ α λα ατµ⌠σφερα δεβε χονταρ 
χον υν δυχτο ο χηιµενεα χυψα αλτυρα ψ 
υβιχαχι⌠ν φαϖορεζχα λα δισπερσι⌠ν δε στοσ 
αλ αιρε, χυµπλιενδο χον λοσ εστ〈νδαρεσ δε 
εµισι⌠ν θυε λε σον απλιχαβλεσ. 

ΑΡΤ. 70 
∆ετερµιναχι⌠ν δε λα 
αλτυρα δελ πυντο δε 
δεσχαργα 

Λα αλτυρα δελ πυντο δε δεσχαργα 
(χηιµενεα ο δυχτο) σε δετερµιναρ〈 χον 
βασε εν λα αλτυρα ο ελ ανχηο προψεχταδο δε 
λασ εστρυχτυρασ χερχανασ. Εν τοδο χασο λα 
αλτυρα µνιµα δεβε γαραντιζαρ λα 
δισπερσι⌠ν δε λοσ χονταµιναντεσ. 

 

 
 
 

Χυαδρο 5. (Χοντινυαχι⌠ν) 
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5  ΜΕΤΟ∆ΟΛΟΓ⊆Α 
 

 

Φιγυρα 12. Γραφιχο ρεσυµεν µετοδολογα ψ ρεσυλταδοσ δελ εστυδιο 
 

 

 
 

 

5.1 ΑΝℑΛΙΣΙΣ ΒΕΝΕΦΙΧΙΟ − ΧΟΣΤΟ (ΕΞ � ΠΟΣΤ) 
 

 
Λα πρεσεντε ινϖεστιγαχι⌠ν σε βασ⌠ εν υν τιπο δε εστυδιο εξπλορατοριο θυε πορ 
µεδιο δε λα φορµυλαχι⌠ν δε υνα πρεγυντα δε ινϖεστιγαχι⌠ν βυσχ⌠ ποσιβιλιταρ υν 
εστυδιο µ〈σ πρεχισο δε λα εφιχιενχια δε λασ µεδιδασ ψ µεϕορασ αµβιενταλεσ 
ιµπλανταδασ εν τρµινοσ εχον⌠µιχοσ. Ιγυαλµεντε, δυραντε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λα 
ινϖεστιγαχι⌠ν νο σε ρεαλιζ⌠ υνα µανιπυλαχι⌠ν ο αλτεραχι⌠ν δε λοσ δατοσ οβτενιδοσ, 
σινο θυε στοσ φυερον υσαδοσ παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε χ〈λχυλοσ δε χοστοσ εϖιταδοσ. 
∆ελ µισµο µοδο, λοσ ϖαλορεσ αρροϕαδοσ πορ λοσ χ〈λχυλοσ, περµιτιερον ϖισυαλιζαρ λα 
εξιστενχια ο νο δε υν βενεφιχιο εχον⌠µιχο µεδιαντε λο υτιλιζαχι⌠ν δελ µτοδο δε 
αν〈λισισ βενεφιχιο− χοστο (ΑΒΧ); θυε λε περµιτα α λοσ ∆ιρεχτιϖοσ τενερ υν πανοραµα 
χλαρο παρα λα τοµα δε δεχισιονεσ εν ασπεχτοσ αµβιενταλεσ.  
 
 
Πορ οτρα παρτε, παρτιενδο δελ χονοχιµιεντο πρεϖιο θυε σε τενα δε λα σιτυαχι⌠ν δε λα 
Φυνδαχι⌠ν, σε δετερµιν⌠ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε προψεχτο δε λα σιγυιεντε µανερα: 
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5.1.1  Μτοδοσ δε ρεχολεχχι⌠ν δε ινφορµαχι⌠ν.   
 

 

•   Ρεαλιζαχι⌠ν δελ διαγν⌠στιχο  
 

 

Παρα χονοχερ ελ εσταδο αχτυαλ δε λα Φυνδαχι⌠ν, ινιχιαλµεντε σε ρεαλιζ⌠ υν 
λεϖανταµιεντο δε ινφορµαχι⌠ν πριµαρια ψ σεχυνδαρια υτιλιζανδο λα τχνιχα χυαλιτατιϖα 
δε ινϖεστιγαχι⌠ν. Χον εστο σε βυσχαβα ποδερ ρεχολεχταρ λα µαψορ χαντιδαδ δε 
δατοσ ποσιβλε σοβρε µεϕορασ ιµπλανταδασ, προγραµασ ψ προψεχτοσ ρεαλιζαδοσ εντρε 
λοσ α〉οσ 2007 ψ 2011 παρα ποδερ ρεαλιζαρ υνα χλασιφιχαχι⌠ν δε λοσ δατοσ 
συσχεπτιβλεσ δε µεδιχι⌠ν. 
 
 
Λα ινφορµαχι⌠ν σε χονσιγυι⌠ πορ µεδιο δε υνα βσθυεδα εν λασ βασεσ δε δατοσ ψ 
λοσ δοχυµεντοσ εσχριτοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν; σε βυσχ⌠ ινφορµαχι⌠ν αχερχα δε µεϕορασ 
αµβιενταλεσ θυε ηαβαν σιδο ρεγιστραδασ εν αλγν µεδιο δε αλµαχεναµιεντο δε 
ινφορµαχι⌠ν (παπελ, Χ∆�σ, ∆ισχκετεσ, ετχ.) ψ σε χονσιγν⌠ εν βασεσ δε δατοσ 
εσπεχιαλµεντε δισε〉αδασ παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε προψεχτο. Αδιχιοναλµεντε, σε 
ρεαλιζαρον εντρεϖιστασ νο εστρυχτυραδασ (χονϖερσαχιονεσ) αλ αλγυνοσ δε λοσ 
χολαβοραδορεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν χον ελ φιν δε ρεχοπιλαρ δατοσ θυε νο ηαβαν σιδο 
ρεγιστραδοσ ψ ποδερ δοχυµενταρλοσ δεσπυσ; υνα ϖεζ ρεγιστραδα λα ινφορµαχι⌠ν, σε 
ρεαλιζ⌠ υν φιλτρο ψ σε ρεχλασιφιχ⌠ χον ελ φιν δε οβτενερ σ⌠λο λα θυε περµιτιεσε υνα 
ϖερδαδερα µεδιχι⌠ν, εσ δεχιρ, θυε τυϖιεσε λοσ δατοσ νεχεσαριοσ παρα λα ελαβοραχι⌠ν 
δελ αν〈λισισ δε βενεφιχιο − χοστο (χυαντιτατιϖα) ψ λα θυε νο (χυαλιτατιϖα). Λα 
ινφορµαχι⌠ν ρεσταντε (χυαλιτατιϖα) σε χονσιγν⌠ χοµο δοχυµενταχι⌠ν ηιστ⌠ριχα παρα 
υσο δε λα Φυνδαχι⌠ν. 
  
 

Λυεγο δε λα χλασιφιχαχι⌠ν, λα ινφορµαχι⌠ν φυε αναλιζαδα. Πορ υνα παρτε, λα θυε νο 
τυϖιερα χιφρασ µεδιβλεσ σε δετερµιν⌠ χυ〈λ χορρεσπονδε α υνα µεϕορα αµβιενταλ ψ 
χυαλ νο, ψ πορ οτρα παρτε, λα ινφορµαχι⌠ν θυε χοντενα χιφρασ σε σοµετι⌠ α υν 
αν〈λισισ δε µτοδο χυαντιτατιϖο. Λο θυε σε βυσχαβα χον εστα σελεχχι⌠ν, ερα ποδερ 
εσταβλεχερ υν µεχανισµο παρα ελ ρεγιστρο δε λασ µεϕορασ αµβιενταλεσ 
δεσαρρολλαδασ ηιστ⌠ριχαµεντε ψ δε εστε µοδο ποδερ σοµετερ α λα µισµα 
χλασιφιχαχι⌠ν λασ µεϕορασ ψ προγραµασ αµβιενταλεσ φυτυροσ. Ιγυαλµεντε, σε βυσχαβα 
θυε χον εστε µεχανισµο σε πυδιεσε δετερµιναρ σι λασ πρεσεντεσ ψ φυτυρασ µεϕορασ 
αµβιενταλεσ σεραν δε υτιλιδαδ παρα λα Φυνδαχι⌠ν, νο σ⌠λο εν τρµινοσ αµβιενταλεσ 
σινο ταµβιν εχον⌠µιχοσ αλ δεϕαρ υν µτοδο παρα ελ αν〈λισισ βενεφιχιο − χοστο. 
 
 
Λα ινφορµαχι⌠ν θυε χονταβα χον χιφρασ, σε δεστιν⌠ α αλιµενταρ υν φλυϕο δε χαϕα θυε 
περµιτι⌠ ϖισυαλιζαρ πορ περιοδοσ ανυαλεσ λοσ ινγρεσοσ ψ λοσ χοστοσ δε λα 
ιµπλανταχι⌠ν δε λασ µεϕορασ αµβιενταλεσ ψ δε εστε µοδο, ποδερ ρεαλιζαρ υν 
αν〈λισισ βενεφιχιο − χοστο (ΑΒΧ).   
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5.1.2 Ρεχοπιλαχι⌠ν δε δατοσ παρα λασ µεϕορασ αµβιενταλεσ ιδεντιφιχαδασ. 
 

• Χαµβιο α ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ 
 

 
Λασ τεχνολογασ δε ιλυµιναχι⌠ν σον συβστιτυτοσ δε λα λυζ δελ σολ. Α εστε ρεσπεχτο,  
σε πυεδε δεχιρ θυε λασ τρεσ τεχνολογασ τραδιχιοναλεσ σον:  
 
 
− Ελ φυεγο 
− Λα ινχανδεσχενχια  
− Λα φλυορεσχενχια ψ λασ δεσχαργασ δε αλτα ιντενσιδαδ.  

 
 

Εστασ τρεσ τεχνολογασ ηαν ρεαλιζαδο προγρεσοσ σιγνιφιχατιϖοσ α λο λαργο δε λοσ 
λτιµοσ 200 α〉οσ, περο παρεχεν ηαβερσε σατυραδο εν εφιχιενχιασ εντρε 1−25%.  
 
Ελ δεσαρρολλο δε λασ λ〈µπαρασ ελχτριχασ δατα δε λα σεγυνδα µιταδ δελ σιγλο ΞΙΞ. 
Λασ πριµερασ λ〈µπαρασ ελχτριχασ χοµερχιαλεσ εραν φυεντεσ δε λυζ ινχανδεσχεντεσ 
θυε φυερον ιντροδυχιδασ πορ Τηοµασ Εδισον εν λοσ ΕΕΥΥ ψ πορ ϑοσεπη Σωαν εν 
Ινγλατερρα. Σεπαραδαµεντε, δεσαρρολλαρον υνα λ〈µπαρα εν 1878 εν θυε πασαβα 
χορριεντε ελχτριχα α τραϖσ δε υν φιλαµεντο δε ηιλο δε χαρβ⌠ν.  
 
 
Πορ οτρα παρτε, ελ πρινχιπιο δε λασ λ〈µπαρασ δε δεσχαργα ελχτριχα α τραϖσ δε 
µεζχλασ δε γασεσ σε ρεµοντα αλ δεσχυβριµιεντο δελ αρχο ελχτριχο ρεαλιζαδο πορ 
Ηυµπηρψ ∆αϖιδ εν 1802; εστασ λ〈µπαρασ, ταντο τυβοσ φλυορεσχεντεσ χοµο λα 
λ〈µπαρα δε µερχυριο α αλτα πρεσι⌠ν, αλχανζαρον ξιτο χοµερχιαλ πορ πριµερα ϖεζ εν 
λοσ α〉οσ 1930. Λασ πριµερασ λ〈µπαρασ δε δεσχαργα χον µερχυριο δε βαϕα πρεσι⌠ν 
ηαχαν υσο δε εσπεχτρο ϖισιβλε αζυλ ϖερδοσο δελ µερχυριο, περο ελ δεσχυβριµιεντο 
πορ υν γρυπο δε χιεντφιχοσ αλεµανεσ εν 1926 δε θυε λα ραδιαχι⌠ν υλτραϖιολετα (Υς) 
προφυνδα δε λα λ〈µπαρα ποδα χονϖερτιρσε εν λυζ ϖισιβλε πορ µεδιο δε υν φ⌠σφορο 
χονδυϕο διρεχταµεντε α λα ιντροδυχχι⌠ν δε λα λ〈µπαρα φλυορεσχεντε εν λοσ α〉οσ 
1930. Ηοψ εν δα λασ λ〈µπαρασ φλυορεσχεντεσ σε υσαν εν ιντεριορεσ χοµερχιαλεσ, 
ινδυστριαλεσ ε ινστιτυχιοναλεσ ψ σε ηα εστιµαδο θυε υν 80% δε λα λυζ αρτιφιχιαλ 
µυνδιαλ εσ φλυορεσχεντε53. 
 
 
Παρα λα χονσεχυχι⌠ν δε λοσ δατοσ δε εστα µεϕορα σε τυϖο εν χυεντα ϖαριασ φυεντεσ 
δε ινφορµαχι⌠ν. Εν πριµερ λυγαρ, ερα νεχεσαριο χονοχερ λοσ χονσυµοσ δε ενεργα 
δε λα Φυνδαχι⌠ν εν ελ περιοδο εστιπυλαδο (2007 − 2011) σε ρεχυρρι⌠ α λασ βασεσ δε 

                                                 
53 ΒΙΣΘΥΕΡΤ, ϑυαν. Εφιχιενχια ψ Αηορρο Ενεργτιχο εν Ιλυµιναχι⌠ν Νατυραλ ψ Αρτιφιχιαλ. Εσπα〉α. 
2006. π. 3. 
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δατοσ δελ ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε εν λασ θυε σε 
χονσολιδαβαν λοσ χονσυµοσ µεσ α µεσ δε αγυα, ενεργα, γασ ψ ΑΧΠΜ. 
Αδιχιοναλµεντε, σε αχυδι⌠ ϖα χορρεο ελεχτρ⌠νιχο, περσοναλ ψ τελεφ⌠νιχαµεντε α λοσ 
∆επαρταµεντοσ δε Συµινιστροσ ψ δε Χονταβιλιδαδ παρα χονσυλταρ βασεσ δε δατοσ δε 
χοµπρα δε ινσυµοσ, φαχτυρασ, ρεχιβοσ δε παγο δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ, εντρε οτροσ, 
χον ελ φιν δε χοµπλεµενταρ αλγυνοσ δατοσ ψ οβτενερ λα ινφορµαχι⌠ν νεχεσαρια παρα 
ελ αν〈λισισ.    
 
 
• Ρε υσο δε αγυα δε λαϖανδερα  

 
 
∆ελ ϖολυµεν τοταλ δε αγυα δισπονιβλε εν λα τιερρα, σολο αλρεδεδορ δελ 1% σε 
ενχυεντρα δισπονιβλε παρα λασ αχτιϖιδαδεσ ηυµανασ: αγριχυλτυρα (ιρριγαχι⌠ν), 
χονσυµο διρεχτο παρα λασ περσονασ ψ λα υτιλιζαχι⌠ν δε εστα εν λασ ινδυστριασ. ∆ε 
τοδα ελ αγυα χονσυµιδα σε δεστινα ελ 65% παρα αγριχυλτυρα, 25% παρα λασ 
ινδυστριασ ψ απενασ ελ 10% σε υτιλιζα παρα φινεσ υρβανοσ; τοδα ελ αγυα χονσυµιδα 
εν εστασ δοσ λτιµασ αχτιϖιδαδεσ (ελ 35% δελ τοταλ), εσ δεσχαρταδα δεσπυσ δε συ 
υτιλιζαχι⌠ν εν φορµα δε αγυασ ρεσιδυαλεσ λο θυε αυµεντα λοσ προβλεµασ 
ρελαχιοναδοσ χον λα χονταµιναχι⌠ν δελ αγυα54.  
 
 
Λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι εσ δε λασ ποχασ ινστιτυχιονεσ δε σαλυδ εν Λατινο 
Αµριχα εν χονταρ χον υνα λαϖανδερα προπια. Συ χαπαχιδαδ ινσταλαδα λα χατεγοριζα 
χοµο δε εσχαλα ινδυστριαλ πορ λο θυε ασ µισµο σε πυεδεν διµενσιοναρ συσ 
ιµπαχτοσ αµβιενταλεσ ψ εχον⌠µιχοσ. ∆εσδε συσ ινιχιοσ, ηα οπεραδο 
χοµπλεταµεντε χον αγυα προϖενιεντε δελ αχυεδυχτο, σιν εµβαργο, εν ελ µεσ δε 
ϑυνιο δελ α〉ο 2009 σε διο ινιχιο α λα οβρα δε ινσταλαχι⌠ν δε υν σιστεµα δε ρε υσο 
δε αγυα ψ χυατρο µεσεσ δεσπυσ, εν Οχτυβρε, χοµενζ⌠ συ φυνχιοναµιεντο.  
 
 
Λα ινφορµαχι⌠ν ρεφερεντε α εστα µεϕορα σε οβτυϖο αλ χονσυλταρ α λα συπερϖισι⌠ν δε 
λα Λαϖανδερα δε λα Φυνδαχι⌠ν; λασ σολιχιτυδεσ σε ρεαλιζαρον τελεφ⌠νιχαµεντε, 
περσοναλµεντε ψ ϖα χορρεο ελεχτρ⌠νιχο.  ∆ελ µισµο µοδο, σε χονταχτ⌠ αλ περσοναλ 
δελ ∆επαρταµεντο δε Χοστοσ ψ Πρεσυπυεστο χον ελ φιν δε οβτενερ ινφορµαχι⌠ν 
σοβρε χοστοσ δε οπεραχι⌠ν ηιστ⌠ριχοσ δε λα λαϖανδερα. Εστε αχερχαµιεντο σε 
ρεαλιζ⌠ δε µανερα περσοναλ ψ λα ινφορµαχι⌠ν σε βρινδ⌠ ϖα χορρεο ελεχτρ⌠νιχο.  
 
 
 
 
 

                                                 
54 ΜΑΡΙΝΗΟ, Γυιληερµε ψ ςΑΛΕΝΧΙΑ ΜΑΡΙΝ, ϑυαν ∆αϖιδ. Σιστεµασ δε ρευσο δε αγυα. 
Υνιϖερσιδαδ δε Σαο Παυλο. Φαχυλταδ δε Αρθυιτεχτυρα ψ Υρβανισµο. Βρασιλ, 2006. π. 1.   
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• Ριεγο δε ϕαρδινεσ χον αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο  
 

 
Ελ αγυα συβτερρ〈νεα ο δε νιϖελ φρε〈τιχο, ηα σιδο υτιλιζαδα παρα ελ αβαστεχιµιεντο δε 
αγυα ποταβλε, ταντο εν ϖιϖιενδασ ινδιϖιδυαλεσ, χοµο εν αγλοµεραχιονεσ υρβανασ, 
εν προψεχτοσ αγροπεχυαριοσ παρα ριεγο ψ παρα υσο ανιµαλ, ιγυαλµεντε, µυχηασ 
ινδυστριασ χονσυµιδορασ δε γρανδεσ χαντιδαδεσ δε αγυα ηαχεν υσο δε εστε 
ρεχυρσο55.  
 
 
Πρινχιπαλµεντε, υνο δε λοσ ασπεχτοσ θυε ηαχεν τιλ ελ αγυα συβτερρ〈νεα παρα ελ 
χονσυµο ηυµανο εσ λα µενορ χονταµιναχι⌠ν α λα θυε εστ〈 σοµετιδα, λα χαπαχιδαδ 
δε φιλτραχι⌠ν δελ συελο θυε λα ηαχε γενεραλµεντε µ〈σ πυρα θυε λασ αγυασ 
συπερφιχιαλεσ ψ συ βαϕα αφεχχι⌠ν πορ περοδοσ προλονγαδοσ δε σεθυα.56  
 
 
Εν ελ χασο δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι σιεµπρε σε τυϖο υνα µιραδα χονσχιεντε 
σοβρε λα πρεσενχια δε εστοσ αχυφεροσ εν ελ τερρενο. ∆υραντε λα χονστρυχχι⌠ν δε λα 
νυεϖα τορρε (Χονσυλτα Εξτερνα 2, Αυδιτοριοσ, ΥΧΙ, Ιµ〈γενεσ ∆ιαγν⌠στιχασ ψ 
Σ⌠τανοσ) εν ελ α〉ο 2009 σε ενχοντρ⌠ υνα γραν χαντιδαδ δε αγυα συβτερρ〈νεα. Τρασ 
υνα εστιµαχι⌠ν φυτυριστα δε λασ νεχεσιδαδεσ δε λασ ζονασ ϖερδεσ δε λα ινστιτυχι⌠ν, 
ελ ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε α τραϖσ δε συ διϖισι⌠ν δε 
Αρθυιτεχτυρα ψ Παισαϕισµο, προπυσο λα χονστρυχχι⌠ν δε υν τανθυε δε ρεχολεχχι⌠ν δε 
εστασ αγυασ χον ελ φιν δε ιµπεδιρ λα ινυνδαχι⌠ν δε λοσ σ⌠τανοσ ψ υτιλιζαρλασ παρα ελ 
ριεγο δε ζονασ ϖερδεσ ψ παισαϕισµο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55ςΕΛΕΖ, Μαρα. Ηιδρ〈υλιχα δε αγυασ συβτερρ〈νεασ. Μεδελλν. Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ. Φαχυλταδ δε 
Μινασ. 2δα εδιχι⌠ν. 1999. π. 3. 
56 Ιβδ., π. 3. 
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Φιγυρα 13. ∆ισε〉ο δε τανθυε παρα ριεγο χον αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο 
 
 

 
 
 
Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2009 
 

 

Ασ λασ χοσασ, ελ τανθυε φυε δισε〉αδο ψ χονστρυιδο χον υνα χαπαχιδαδ δε αλρεδεδορ 
δε 30 µ 3 δελ χυαλ σε αβαστεχεν αχτυαλµεντε 10.000 µ2 δε ζονασ ϖερδεσ α νιϖελ 
ιντερνο ψ εξτερνο δε λασ ινσταλαχιονεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν. Ιγυαλµεντε, ελ αγυα 
προϖενιεντε δε εστε τανθυε εσ υτιλιζαδα παρα ορναµενταχι⌠ν (2 φυεντεσ ψ 1 
χασχαδα) ψ παρα λαβορεσ δε λιµπιεζα δε λα Υνιδαδ Τχνιχα δε Ρεσιδυοσ 
Ηοσπιταλαριοσ. ∆εβιδο α συ αλτα ψ χονσταντε οφερτα ηδριχα, εν λα αχτυαλιδαδ σε εστ〈 
τραβαϕανδο εν νυεϖοσ προψεχτοσ παρα αυµενταρ συ υτιλιζαχι⌠ν ψ δισµινυιρ λα 
χαντιδαδ δε εστα θυε ϖα αλ χαναλ δε αγυασ λλυϖιασ πορ µεδιο δε ρεβοσαδεροσ.  
 
 
Λοσ δατοσ ρελαχιοναδοσ χον εστα µεϕορα φυερον σολιχιταδοσ α λα σεχχι⌠ν δε 
αρθυιτεχτυρα ψ παισαϕισµο δε λα Φυνδαχι⌠ν. Λοσ ρεθυεριµιεντοσ σε ρεαλιζαρον πορ 
µεδιο δε χονϖερσαχιονεσ χον ελ ρεσπονσαβλε δε λα διϖισι⌠ν ψ πορ ϖα χορρεο 
ελεχτρ⌠νιχο.  
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• Ρεχιχλαϕε δε βολσασ δε συερο ψ νυτριχιονεσ 
 
 

Λασ βολσασ δε συερο χον µεδιχαµεντοσ πρεπαραδοσ υτιλιζαδασ εν προχεδιµιεντοσ 
νο ονχολ⌠γιχοσ, σον ρεσιδυοσ ρεχιχλαβλεσ σιεµπρε ψ χυανδο εστν λιβρεσ δε 
χονταχτο χον φλυιδοσ χορποραλεσ ψ θυε νο προϖενγαν δε τραταµιεντοσ εν 
ηαβιταχιονεσ χον αισλαµιεντο δε χονταχτο. ∆ελ µισµο µοδο λο σον λασ βολσασ δε 
νυτριχιονεσ εντεραλεσ (ϖα σονδα αλ τραχτο γαστροιντεστιναλ)57 ψ παρεντεραλεσ (ϖα 
ιντραϖενοσα) προϖενιεντεσ δε προχεδιµιεντοσ ενχαµιναδοσ α λα προϖισι⌠ν δε 
νυτριεντεσ παρα παχιεντεσ θυε πορ συσ διϖερσασ πατολογασ, νο λεσ εσ ποσιβλε 
οβτενερλοσ δε λα φορµα χονϖενχιοναλ (πορ µεδιο δε λοσ αλιµεντοσ)58.  
 
 
∆αδο θυε λοσ µεδιχαµεντοσ ιντραϖενοσοσ δεβεν χονταρ χον υν βαλανχε εσπεχφιχο 
δε χοµπονεντεσ παρα χαδα παχιεντε, σον πρεπαραδοσ εν λα Φαρµαχια δε λα 
Φυνδαχι⌠ν; λασ βολσασ λλεγαν ϖαχασ ψ σε ρελλεναν χον λα χαντιδαδ δε λα µεζχλα 
σολιχιταδα πορ χαδα σερϖιχιο, σε ενϖαν α εστοσ ψ υνα ϖεζ υτιλιζαδασ, δεπενδιενδο 
δε συ προϖενιενχια ψ χοντενιδο (ηαβιταχι⌠ν δε αισλαµιεντο δε χονταχτο ο σιν 
αισλαµιεντο), σε δεποσιταν εν ρεχιπιεντεσ δεστιναδοσ α λα ρεχολεχχι⌠ν δε µατεριαλ 
ρεχιχλαβλε χοντρολαδο.  
 
 
∆υραντε ελ προχεσο δε συµινιστρο δε λα νυτριχι⌠ν ο δελ µεδιχαµεντο, σε δαν χασοσ 
εν λοσ θυε εστοσ νο σον απροϖεχηαδοσ χοµπλεταµεντε ψ σε δεβεν δεσεχηαρ λοσ 
σοβραντεσ αλ ιγυαλ θυε λα βολσα χοντενεδορα. Αντεσ δελ α〉ο 2011, εστοσ ρεσιδυοσ 
εραν ενϖιαδοσ α τραταµιεντο πορ ινχινεραχι⌠ν, λο θυε αχαρρεαβα γρανδεσ ιµπαχτοσ 
µεδιοαµβιενταλεσ πορ θυεµα δε ΕςΑ (Ετιλεν ςινιλ Αχετατο) ψ δε χοµπονεντεσ 
χοµο µεδιχαµεντοσ, λπιδοσ, εντρε οτροσ. ∆ελ µισµο µοδο, χον λα ινχινεραχι⌠ν δε 
εστοσ ρεσιδυοσ, σε ινχυρρα εν µαψορεσ χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν φιναλ, σιν εµβαργο, εν 
ελ α〉ο 2009 χον λα αψυδα δε υν ιντεγραντε δελ γρυπο Ινστιτυχιοναλ δε ςισορεσ 
Αµβιενταλεσ σε εϖαλυ⌠ λα οπχι⌠ν δε ρεχιχλαρ εστασ βολσασ ψ τραταρ λοσ ρεσιδυοσ δε 
νυτριχι⌠ν ψ δε µεδιχαµεντο πορ σεπαραδο;  γραχιασ α εστο, σε ελιµιν⌠ λα 
ινχινεραχι⌠ν χοµο δισποσιχι⌠ν φιναλ δε εστοσ ρεσιδυοσ ψ σε ινιχι⌠ χον ελ 
απροϖεχηαµιεντο δε λασ βολσασ α µεδιαδοσ δελ α〉ο 2011. 
 
 
Παρα λα οβτενχι⌠ν δε λοσ δατοσ δε εστα µεϕορα, σε ρεϖισαρον ινιχιαλµεντε λασ βασεσ 
δε δατοσ δελ ℑρεα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ, ψ αλ νο ενχοντραρ ινφορµαχι⌠ν συφιχιεντε, 
σε σολιχιταρον λοσ δατοσ φαλταντεσ αλ ∆επαρταµεντο δε Σερϖιχιοσ Γενεραλεσ. Λα 
                                                 
57 ΛΑΜΑ, Ροσα Α. Νυτριχι⌠ν Εντεραλ. Προτοχολοσ ∆ιαγν⌠στιχο−τεραπυτιχοσ δε Γαστροεντερολογα, 
Ηεµατολογα ψ Νυτριχι⌠ν Πεδι〈τριχα. Ηοσπιταλ Ινφαντιλ Υνιϖερσιταριο Λα Παζ. Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε 
Μαδριδ, σ.φ.  π. 385. 
58 ΜΟΡΕΝΟ, ϑ Μ ψ ΓΥΤΙΕΡΡΕΖ, Χ. Νυτριχι⌠ν Παρεντεραλ. Προτοχολοσ ∆ιαγν⌠στιχο−τεραπυτιχοσ δε 
Γαστροεντερολογα, Ηεµατολογα ψ Νυτριχι⌠ν Πεδι〈τριχα. Ηοσπιταλ Ινφαντιλ Υνιϖερσιταριο Λα Παζ, σ.φ. π. 
393. 
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ρεθυισιχι⌠ν δε λοσ δατοσ, σε ρεαλιζ⌠ µεδιαντε χονϖερσαχιονεσ ψ χορρεοσ 
ελεχτρ⌠νιχοσ ενϖιαδοσ αλ συπερϖισορ ενχαργαδο δελ ∆επαρταµεντο θυιεν ενϖι⌠ λα 
ινφορµαχι⌠ν σολιχιταδα πορ εστε λτιµο µεδιο.  
 
 
• Βιοδεγραδαχι⌠ν δε ρεσιδυοσ λθυιδοσ δε ριεσγο βιλ⌠γιχο εν Λαβορατοριο 

Χλνιχο ψ Βανχο δε Σανγρε 
 
 

Λοσ τραταµιεντοσ αεροβιοσ ψ αναεροβιοσ χονστιτυψεν λασ δοσ γρανδεσ αλτερνατιϖασ 
δε δεπυραχι⌠ν βιολ⌠γιχα δε αγυασ ρεσιδυαλεσ ψ ρεσιδυοσ οργ〈νιχοσ φερµενταβλεσ, 
σιν εµβαργο, ελ ηεχηο δε νο νεχεσιταρ αιρεαχι⌠ν, λα γενεραχι⌠ν δε βιογ〈σ (οπχι⌠ν 
δε φυεντε ενεργτιχα θυε περµιτε λα αυτονοµα δε λα πλαντα δε τραταµιεντο), λα βαϕα 
γενεραχι⌠ν δε λοδοσ (ρεδυχχι⌠ν ο εϖασι⌠ν δε χοστοσ παρα συ τραταµιεντο),  ηαχεν 
δε λα διγεστι⌠ν αναεροβια λα οπχι⌠ν µ〈σ λλαµατιϖα α λα ηορα δε τραταρ αγυασ 
ρεσιδυαλεσ δε µεδια ψ αλτα χαργα οργ〈νιχα. 59 
 
 
Εν ελ χασο δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι, λα υτιλιζαχι⌠ν δε λα βιοδεγραδαχι⌠ν σε 
ενχαµιν⌠ ηαχια ελ τραταµιεντο δε ρεσιδυοσ λθυιδοσ δε ριεσγο βιολ⌠γιχο 
προϖενιεντεσ δε λοσ προχεσοσ ρεαλιζαδοσ εν ελ Λαβορατοριο Χλνιχο ψ Βανχο δε 
Σανγρε. Αντεριορµεντε, σε υτιλιζαβα λα ινχινεραχι⌠ν χοµο µτοδο δε δισποσιχι⌠ν 
φιναλ, λο θυε χαυσαβα γρανδεσ ιµπαχτοσ αµβιενταλεσ (χοντριβυχι⌠ν αλ αυµεντο δε λα 
χονταµιναχι⌠ν ατµοσφριχα) ψ αλτοσ χοστοσ παρα λα Ινστιτυχι⌠ν, σιν εµβαργο, 
χονσχιεντεσ δε λοσ αλτοσ νιϖελεσ δε χονταµιναχι⌠ν ψ ριεσγο θυε χοντιενεν λοσ 
δεσεχηοσ λθυιδοσ βιολ⌠γιχοσ, σε εϖαλυ⌠ α λα βιοδεγραδαχι⌠ν χοµο υνα αλτερνατιϖα 
µ〈σ σανα παρα ελ µεδιο αµβιεντε, θυε περµιτιερα ρεδυχιρ χοστοσ δε τραταµιεντο 
πορ ινχινεραχι⌠ν, θυε εστυϖιεσε α τονο χον λα νορµατιϖιδαδ αµβιενταλ ϖιγεντε ψ 
ρεφορζαρα λα χυλτυρα Ινστιτυχιοναλ δε ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ εµπρεσαριαλ.  

∆αδο θυε εστε τιπο δε τραταµιεντο νο σε ενχυεντρα ιµπλανταδο εν οτρασ 
ινστιτυχιονεσ δε σαλυδ α νιϖελ ναχιοναλ, φυε νεχεσαριο δισε〉αρ υν σιστεµα αχορδε 
χον λασ νεχεσιδαδεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν ψ σοµετερλο α πρυεβασ δε φυνχιοναµιεντο 
αντεσ δε συ πυεστα εν µαρχηα δεντρο δε λασ ινσταλαχιονεσ δε λα µισµα. Πορ εστα 
ραζ⌠ν, σε δεβιερον τοµαρ µυεστρασ δε λοσ ρεσιδυοσ προϖενιεντεσ δε λοσ προχεσοσ 
δελ Λαβορατοριο ψ δελ Βανχο δε Σανγρε ψ δε εστε µοδο, δετερµιναρ ελ τιπο δε 
βαχτερια θυε σε υτιλιζαρα εν ελ σιστεµα ψ χονοχερ ελ πορχενταϕε δε ρεµοχι⌠ν δελ 
µισµο.  

 

                                                 
59  ΡΥΙΖ, Ισαβελ. ετ αλ. Ελ ποτενχιαλ δε λα διγεστι⌠ν αναεροβια εν ελ τραταµιεντο δε αγυασ ρεσιδυαλεσ 
υρβανασ ψ εφλυεντεσ δε βαϕα χαργα οργ〈νιχα. Εσπα〉α. Υνιϖερσιδαδ δε Λα Χορυ〉α. Φαχυλταδ δε 
Χιενχιασ, σ.φ. π. 1. 
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∆ελ µισµο µοδο, σε δεβιερον ρεαλιζαρ αδεχυαχιονεσ εν λασ ινσταλαχιονεσ δε λα 
χλνιχα χον ελ φιν δε προπιχιαρ υνα υτιλιζαχι⌠ν πρ〈χτιχα δελ σιστεµα. Πορ λο ταντο, 
δυραντε ελ προχεσο δε ρεµοδελαχι⌠ν δελ Λαβορατοριο Χλνιχο δε λα ινστιτυχι⌠ν, σε 
δισε〉αρον χονεξιονεσ ηιδρ〈υλιχο−σανιταριασ θυε ηοψ εν δα περµιτεν λα χονδυχχι⌠ν 
δε λοσ ϖερτιµιεντοσ ηαχια ελ βιοδιγεστορ σιν νινγν τιπο δε χονταχτο χον ελ εξτεριορ 
(τυβερασ). Εν ελ χασο δελ βανχο δε σανγρε, αλ εξιστιρ ινχονϖενιεντεσ εστρυχτυραλεσ 
παρα λα χονεξι⌠ν ϖα τυβερα, λοσ ρεσιδυοσ σε δεποσιταν εν ρεχιπιεντεσ πλ〈στιχοσ δε 
1 γαλ δε χαπαχιδαδ παρα συ ποστεριορ τραταµιεντο δε βιοδεγραδαχι⌠ν.  

 

Ελ σιστεµα δε βιοδιγεστι⌠ν ιµπλανταδο εν λα Φυνδαχι⌠ν, υτιλιζα υν προχεσο δε 
διγεστι⌠ν βιολ⌠γιχα αχελεραδα λα χυαλ σε χονσιγυε πορ µεδιο δε λα υτιλιζαχι⌠ν δε 
µιχροοργανισµοσ εσπεχιαλιζαδοσ εν δεγραδαχι⌠ν δε µατερια οργ〈νιχα (σανγρε, 
ρεαχτιϖοσ ψ φλυιδοσ χορποραλεσ).60 Χον ελ υσο δε εστασ βαχτεριασ, σε οβτιενε χοµο 
ρεσυλταδο υν τραταµιεντο µ〈σ ρ〈πιδο ψ εφιχιεντε δε λοσ ρεσιδυοσ εν χυεστι⌠ν σι σε 
γαραντιζαν λασ χονδιχιονεσ αδεχυαδασ παρα λα εσταβιλιδαδ δελ σιστεµα.  

 
 
Λυεγο δε ρεαλιζαρ λασ πρυεβασ χορρεσπονδιεντεσ, σε δετερµιν⌠ θυε ελ βιοδιγεστορ 
αδεχυαδο παρα λασ φυνχιονεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν δεβα εσταρ χονστιτυιδο πορ λασ 
σιγυιεντεσ φασεσ61: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Ιβδ., π .5. 
61 Ιβδ., π .6. 
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Φιγυρα 14. Σιστεµα δε βιοδεγραδαχι⌠ν δε ρεσιδυοσ λθυιδοσ δε ριεσγο 
βιολ⌠γιχο παρα Λαβορατοριο Χλνιχο � Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι 
 

 

 
 
 

Φυεντε: ∆ισε〉ο δε υν Σιστεµα δε Βιορεµεδιαχι⌠ν δε Ρεσιδυοσ δε Λθυιδοσ 
γενεραδοσ εν ελ Λαβορατοριο Χλνιχο ψ ελ Βανχο δε Σανγρε δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε 
δελ Λιλι. Χαλι. Χολοµβια. 2011 

 
 

− Φασε 1:   Απλιχαχι⌠ν βαχτεριασ, ηιδρ⌠λισισ, αιρεαχι⌠ν 
 

 
Μεδιαντε υν προχεσο δε αδιχι⌠ν δε βαχτεριασ, δε ηιδρ⌠λισισ ψ δε αιρεαχι⌠ν σε λλεϖα α 
χαβο λα δεσχοµποσιχι⌠ν πριµαρια δε λοσ ϖερτιµιεντοσ προϖενιεντεσ δελ λαβορατοριο 
χλνιχο (σανγρε, ρεαχτιϖοσ, ορινα, εντρε οτροσ). 
 

 
Ηιδρ⌠λισισ: Λασ βαχτεριασ πορ σι σολασ νο πυεδεν δεσχοµπονερ ρεσιδυοσ λθυιδοσ 
δε αλτα χαργα οργ〈νιχα χοµο λα σανγρε πυεστο θυε στα, πορ συ δενσιδαδ 
χαραχτερστιχα, λασ ενχαπσυλα εϖιτανδο θυε πυεδαν χυµπλιρ συ φυνχι⌠ν. Πορ εστα 
ραζ⌠ν, σε υτιλιζα αγυα παρα ροµπερ λοσ ενλαχεσ ψ περµιτιρ α λασ βαχτεριασ ρεαλιζαρ λα 
δεσχοµποσιχι⌠ν ελ ρεσιδυο λθυιδο.  
 

 
Αιρεαχι⌠ν: Εσ ιµπορταντε δεσταχαρ θυε λα σανγρε αχτα χοµο υν αγεντε εξτραχτορ 
δε οξγενο εν ελ αγυα (∆ΒΟ αλτα), εσ δεχιρ, υνα ϖεζ λα σανγρε εντρα εν χονταχτο 
χον εστα, ρετιρα ελ οξγενο πρεσεντε πορ λο θυε σε δεβεν αδιχιοναρ χηορροσ δε 
οξγενο αλ µεχανισµο θυε χοµπλετεν λα ρεαχχι⌠ν ψ χονϖιερταν ελ σιστεµα εν υν 
σιστεµα αεροβιο. 
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∆υραχι⌠ν: 2 Ηορασ δε ρετενχι⌠ν ηιδρ〈υλιχα 
 
 
− Φασε 2: ∆εσχοµποσιχι⌠ν δε ρεσιδυοσ 

 
 

Υνα ϖεζ σε τιενεν λοσ ρεσιδυοσ λθυιδοσ ψ λασ βαχτεριασ εν υν µεδιο αχυοσο ψ 
αερ⌠βιχο, σε δα πασο α υνα σεγυνδα εταπα δελ προχεσο εν ελ χυαλ σε λε δα τιεµπο 
α λασ βαχτεριασ παρα θυε πυεδαν δεσχοµπονερ λοσ ρεσιδυοσ εν συ τοταλιδαδ. 

 
 

ςαλε λα πενα ρεσαλταρ, θυε δυραντε εστασ δοσ φασεσ, λασ βαχτεριασ σε ρεπροδυχεν ψ 
αυµενταν εν νµερο ρ〈πιδαµεντε, λο θυε χοντριβυψε α λα εφιχιενχια δελ σιστεµα.  
 
 
∆υραχι⌠ν: 2 Ηορασ δε ρετενχι⌠ν ηιδρ〈υλιχα 

 
 
− Φασε 3: ∆εσινφεχχι⌠ν ο δεσχονταµιναχι⌠ν 

 
 

Εν εστα λτιµα φασε, σε χυεντα χον υνα εταπα δε δεσινφεχχι⌠ν εν λα χυαλ σε υτιλιζα 
χλορο. Χον ελ υσο δε εστα συστανχια, σε λογραν ελιµιναρ αγεντεσ πατ⌠γενοσ 
(χαυσαντεσ δε λασ ενφερµεδαδεσ δε λοσ παχιεντεσ) θυε πυεδαν σεγυιρ πρεσεντεσ 
εν ελ ϖερτιµιεντο ψ θυε πορ διϖερσασ ραζονεσ νο πυδιερον σερ ελιµιναδοσ πορ λασ 
βαχτεριασ δελ σιστεµα. Ιγυαλµεντε, εστα λτιµα φασε ελιµινα λα πρεσενχια δε λασ 
βαχτεριασ εσπεχιαλιζαδασ λο θυε γαραντιζα υν ϖερτιµιεντο ινοχυο λιβρε δε 
χονταµιναχι⌠ν βιολ⌠γιχα.  
 
 
∆υραχι⌠ν: 1 Ηορα δε ρετενχι⌠ν ηιδρ〈υλιχα 

 
 
Χυµπλιδασ λασ 3 φασεσ δελ προχεσο, λοσ λθυιδοσ οβτενιδοσ ψ δεσχονταµιναδοσ σον 
ϖερτιδοσ  αλ αλχανταριλλαδο παρα ποστεριορ τραταµιεντο εν λα ΠΤΑΡ δε Χα〉αϖεραλεϕο.  
 
 
Ελ ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε, πορ µεδιο δε συ διϖισι⌠ν δε 
Γεστι⌠ν Αµβιενταλ, τιενε βαϕο συ χοντρολ ελ φυνχιοναµιεντο ψ µαντενιµιεντο δελ 
σιστεµα δε Βιοδεγραδαχι⌠ν, πορ λο ταντο, σε ρεχυρρι⌠ α λασ βασεσ δε δατοσ δελ ℑρεα 
ψ α λοσ εστυδιοσ δε βενεφιχιο εχον⌠µιχο ρεαλιζαδοσ χον αντιχιπαχι⌠ν πορ εστα 
µισµα, παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δελ αν〈λισισ δε εστα µεϕορα.  
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• Τεχνολογα δπλεξ εν ιµπρεσορασ 
 

 
Λα τεχνολογα δπλεξ σε ιµπλαντο εν λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι απροξιµαδαµεντε 
δεσδε ελ α〉ο 2000, λο θυε περµιτι⌠ ρεαλιζαρ ιµπρεσιονεσ πορ αµβασ χαρασ εν υνα 
ηοϕα δε παπελ ψ ρεδυϕο ελ χονσυµο δε εστε ϕυντο χον λοσ χοστοσ δε ιµπρεσι⌠ν. ∆ελ 
µισµο µοδο, λα ιµπλανταχι⌠ν δε εστα τεχνολογα ηα ϖενιδο εν αυµεντο δε φορµα 
προγρεσιϖα δεσδε διχηο εντονχεσ, αλ εσταρ δε λα µανο χον λα αδθυισιχι⌠ν δε 
ιµπρεσορασ ψ σοφτωαρεσ θυε ηιχιεσεν ποσιβλε συ υτιλιζαχι⌠ν εν τοδασ λασ 〈ρεασ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν.  
 
 
Παρα λα χονσεχυχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν δε εστα µεϕορα, σε χοντ⌠ χον ελ αποψο δελ 
∆επαρταµεντο δε Τεχνολογα Ινφορµ〈τιχα (ΤΙ) δε λα Φυνδαχι⌠ν ψ δε λοσ 
ρεπρεσενταντεσ δελ ουτσουρχινγ; σε σολιχιταρον δατοσ σοβρε λα υτιλιζαχι⌠ν δε λα 
ιµπρεσι⌠ν δπλεξ ψ ελ χονσυµο δε παπελ δεσδε ελ α〉ο 2007 αλ 2011 ψ χοµο 
ρεσπυεστα α διχηα σολιχιτυδ, λα ινφορµαχι⌠ν φυε συµινιστραδα εν αρχηιϖοσ διγιταλεσ 
θυε χοντεναν δατοσ ρεγιστραδοσ εν περιοδοσ µεσ α µεσ, α〉ο α α〉ο παρα χαδα υνο 
δε λοσ τεµσ αντεριορµεντε µενχιοναδοσ.  
 
 
Ελ αχερχαµιεντο χον εστε ∆επαρταµεντο σε ρεαλιζ⌠ περσοναλµεντε εν υν πρινχιπιο, 
ψ λυεγο σε µαντυϖο υνα χοµυνιχαχι⌠ν ϖα χορρεο ελεχτρ⌠νιχο παρα λα ρεσολυχι⌠ν δε 
δυδασ ψ ρεθυισιχι⌠ν δε ινφορµαχι⌠ν φαλταντε.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

6 ΕΣΤΥ∆ΥΙΟΣ Ψ ΜΕ∆ΙΧΙΟΝΕΣ ΠΡΕςΙΟΣ Ψ ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ  
 

 

6.1 ∆ΙΑΓΝΣΤΙΧΟ 
 

 

Ινιχιαλµεντε, σε ρεαλιζ⌠ υν σονδεο δε ινφορµαχι⌠ν θυε χοντυϖιερα εστυδιοσ ο 
µεδιχιονεσ αντεριορεσ δε λοσ βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ αρροϕαδοσ πορ λασ µεϕορασ 
ιµπλανταδασ εν λα ινστιτυχι⌠ν, ψ δεντρο δε εστα βσθυεδα, σε ενχοντρ⌠ θυε δεσδε ελ 
δεπαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε ψ διρεχταµεντε δεντρο δε συ 
διϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ, ψα σε ηαβαν ρεαλιζαδο αλγυνοσ εσφυερζοσ παρα 
µεδιρ δε χιερτα µανερα λοσ βενεφιχιοσ οβτενιδοσ πορ αλγυνοσ δε λοσ προγραµασ ψ 
µεϕορασ πυεστοσ εν µαρχηα δεντρο δε λα ινστιτυχι⌠ν. Χοµο ρεσυλταδο δε εσα 
βσθυεδα σε ιδεντιφιχαρον λασ σιγυιεντεσ χιφρασ:  
 
 
• Οπτιµιζαχι⌠ν δελ προχεσο δε λαϖανδερα: Λα δισµινυχι⌠ν δελ χονσυµο δε 

προδυχτοσ θυµιχοσ (πασαρ δε 7 ινσυµοσ α 5) λογρ⌠ υν αηορρο ανυαλ δε  
∃ 60.450.000 πεσοσ.  
 
 

• Ρε υσο δε αγυα εν λαϖανδερα: Χον λα ινσταλαχι⌠ν δελ σιστεµα δε ρε υσο δε 
αγυα σε λογρ⌠ αηορραρ 350µ3 αγυα / µεσ ψ ∃ 52.800.000 πεσοσ αλ α〉ο.  

 
 

• Υσο δε πιλασ ρεχαργαβλεσ: Αλ υσαρ πιλασ ρεχαργαβλεσ παρα λοσ ηολτερσ δελ σερϖιχιο 
δε Χαρδιολογα Νο Ινϖασιϖα, σε χονσιγυι⌠ υν αηορρο ανυαλ δε  

∃ 4.250.000 πεσοσ. 
 
 

• Βιοδεγραδαχι⌠ν δε ρεσιδυοσ θυµιχοσ: Χον λασ ινσταλαχι⌠ν δελ βιοδιγεστορ παρα 
λα δεγραδαχι⌠ν δε λοσ ρεσιδυοσ βιλ⌠γιχοσ δελ Λαβορατοριο Χλνιχο σε αηορρ⌠ λα 
δεσχονταµιναχι⌠ν δε 2.5 Τον / µεσ δε ρεσιδυοσ ψ σε οβτυϖο υν αηορρο δε ∃  
41.150.000 πεσοσ αλ α〉ο.  

 
 

• Οπτιµιζαχι⌠ν δελ χονσυµο δε αγυα: Μεδιαντε µεϕορασ τχνιχασ ψ λα 
ιµπλανταχι⌠ν δε υν µεϕορ χοντρολ οπεραχιοναλ σε αλχανζ⌠ υν αηορρο ανυαλ δε  

∃ 111.600.000 πεσοσ. 
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• Υσο δε αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο: Ελ υσο δε αγυα συβτερρ〈νεα παρα ελ ριεγο δε 
ϕαρδινεσ εν χονϕυντο χον µεϕορασ τχνιχασ ψ υν χοντρολ οπεραχιοναλ µ〈σ 
εφιχιεντε αλχανζαρον υν αηορρο δε ∃ 17.400.000 πεσοσ αλ α〉ο. 

 
 

• Οπτιµιζαχι⌠ν χονσυµο δε ενεργα: Χον λα ιµπλανταχι⌠ν δε µεϕορασ τχνιχασ ψ 
λα οπτιµιζαχι⌠ν δελ χοντρολ οπεραχιοναλ σε λογρ⌠ υν αηορρο αλ α〉ο δε  

∃ 82.150.000 πεσοσ. 
 
 

• Οπτιµιζαχι⌠ν δελ χονσυµο δε ρεχυρσοσ δε ιµπρεσι⌠ν: Αλ ρεαλιζαρσε υν χαµβιο 
τεχνολ⌠γιχο α νιϖελ ινστιτυχιοναλ ψ αλ µεϕοραρ ελ χοντρολ οπεραχιοναλ µεδιαντε λα 
ιµπλανταχι⌠ν δε µεϕορεσ τχνιχασ δε ιµπρεσι⌠ν σε αλχανζ⌠ υν αηορρο δε ∃ 
13.000.000 πεσοσ αλ α〉ο.  

 
 

Εν τοταλ, ελ αηορρο οβτενιδο πορ λα πυεστα εν µαρχηα ψ φυνχιοναµιεντο δε εστασ 
µεϕορασ εσ δε απροξιµαδαµεντε ∃ 382.800.000 πεσοσ αλ α〉ο.62  
 
 
Εν υν χοµιενζο, σε τενα λα ιντενχι⌠ν δε ρεαλιζαρ υν αν〈λισισ δε τοδασ λασ µεϕορασ 
αµβιενταλεσ ιµπλανταδασ εν λα Φυνδαχι⌠ν (Προγραµασ, αχονδιχιοναµιεντο δε 
αµβιεντε φσιχο, οπτιµιζαχι⌠ν δε προχεσοσ, ετχ.); σε θυερα χονοχερ χυ〈λεσ δε 
στασ εσταβαν γενερανδο βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ, εν θυ φορµα ψ εν θυ χυαντα;  
σιν εµβαργο, αλ ρεαλιζαρ εστε προχεσο σε εϖιδενχι⌠ θυε δεβιδο αλ γραδο δε δεταλλε 
δελ αν〈λισισ σε δεβα εσταβλεχερ υν ιντερϖαλο δε τιεµπο εν ελ χυαλ σε ενχοντραρα λα 
ινφορµαχι⌠ν συφιχιεντε παρα συ ρεαλιζαχι⌠ν ψ αλ µισµο τιεµπο εσταβλεχιερα υν λµιτε 
αλ εστυδιο.  
 
 
Πορ εστα ραζ⌠ν, λυεγο δε υν δεταλλαδο σονδεο σε λλεγ⌠ α λα χονχλυσι⌠ν δε θυε ελ 
περοδο 2006 � 2011 ερα ελ ινδιχαδο δαδο θυε λα µαψορα δε λοσ προγραµασ ψ λασ 
µεϕορασ ηαβαν σιδο ιµπλανταδασ ψ πυεστασ εν φυνχιοναµιεντο αλρεδεδορ δε υνοσ 
χυατρο (5) α〉οσ αντεσ δελ περιοδο εστιπυλαδο, λο θυε εν υν πρινχιπιο γαραντιζαβα λα 
εξιστενχια δε λοσ δατοσ ρεθυεριδοσ παρα ελ αν〈λισισ.  
 
 
 
 
 

                                                 
62 ΧΑΣΤΑ∇Ο, Μ⌠νιχα. Ινφορµε δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ. Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. Χαλι. 
Χολοµβια. Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2011. π. 31 
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6.2  ΜΕϑΟΡΑΣ ΣΥΧΕΠΤΙΒΛΕΣ ∆Ε ΜΕ∆ΙΧΙΝ  
 

 
Σε ινιχι⌠ πορ ρεαλιζαρ υν λισταδο δε λασ µεϕορασ θυε ηαβαν σιδο ιµπλαντασ ηαστα ελ 
µοµεντο εν λα Φυνδαχι⌠ν χον ελ φιν δε χοµπλεµενταρ λοσ ρεσυλταδοσ δε λασ 
µεδιχιονεσ ψα εξιστεντεσ, σιν εµβαργο, αυν χυανδο εστοσ χ〈λχυλοσ ρεπρεσενταβαν 
υν βυεν αντεχεδεντε δε εστιµαχι⌠ν δε βενεφιχιοσ, λα ρεαλιζαχι⌠ν δε διχηο λισταδο 
µοστρ⌠ υν πανοραµα µ〈σ χλαρο δε λα διµενσι⌠ν δελ εστυδιο ψ εϖιδενχι⌠ λα 
νεχεσιδαδ δε σελεχχιοναρ υν γρυπο ρεδυχιδο δε µεϕορασ θυε φυεσεν συσχεπτιβλεσ 
δε µεδιχι⌠ν πορ ελ µτοδο δε βενεφιχιο � χοστο; εσ δεχιρ, θυε λασ µεϕορασ 
σελεχχιοναδασ δεβαν χονταρ χον λα χαντιδαδ συφιχιεντε δε δατοσ ηιστ⌠ριχοσ (δεντρο 
δελ περιοδο δε τιεµπο εσταβλεχιδο πρεϖιαµεντε) αλυσιϖοσ α συσ χοστοσ, χαντιδαδεσ 
ψ χονσυµοσ χον ελ µαψορ δεταλλε ποσιβλε (µεσ α µεσ, α〉ο α α〉ο).  
 
 
∆ε ιγυαλ µανερα σε δετερµιν⌠, θυε δε σερ ποσιβλε, σε δεβα ρεπρεσενταρ α χαδα 
υνο δε λοσ προγραµασ αµβιενταλεσ ινστιτυχιοναλεσ χον λασ µεϕορασ ελεγιδασ χον ελ 
φιν δε λογραρ υν µαψορ σοπορτε δε συ γεστι⌠ν αντε λα διρεχχι⌠ν δε λα Φυνδαχι⌠ν, πορ 
λο θυε σε αναλιζ⌠ χυ〈λεσ δε λοσ προγραµασ εσταβαν σιενδο µεδιδοσ ηαστα ελ 
µοµεντο; λα σελεχχι⌠ν σε ρεαλιζ⌠ δε λα σιγυιεντε µανερα:  
 
 
Χυαδρο 6. Μεϕορασ σελεχχιοναδασ παρα µεδιχι⌠ν πορ ελ µτοδο ΑΒΧ 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕϑΟΡΑ 

Π.Α.Ρ.Ε 

ΛΕ∆ 

Ρε υσο δελ αγυα δε λαϖανδερα 

Ριεγο δε ϕαρδινεσ χον αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο 

Ηοσπιταλ ςερδε     
ςισορεσ 

Αµβιενταλεσ 

Σιστεµα ΠΑΧΣ                                  

Ρεχιχλαϕε δε βολσασ δε συερο ψ νυτριχιονεσ 

ςερτιµιεντο Βιοδιγεστορ − Λαβορατοριο χλνιχο ψ Βανχο δε σανγρε 

Ιµπριµιτο Τεχνολογα δπλεξ εν ιµπρεσορασ 

 
 
Υνα ϖεζ σε ιδεντιφιχ⌠ ελ γρυπο δε µεϕορασ α αναλιζαρ, σε ρεαλιζ⌠ υνα εξηαυστιϖα 
ρεϖισι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν δε χαδα υνα δε λασ µεϕορασ ελεγιδασ; σε βυσχ⌠ εν λασ 
βασεσ δε δατοσ διγιταλεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν ψ σε σολιχιταρον αρχηιϖοσ α λοσ 
∆επαρταµεντοσ ψ ∆ιϖισιονεσ φαχιλιταδορασ δε λασ µεϕορασ α εϖαλυαρ (Σερϖιχιοσ 
Γενεραλεσ, Τεχνολογα ινφορµ〈τιχα, Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε); δε λα 



87 
 

ινφορµαχι⌠ν οβτενιδα σε εξτραϕο σολο λα νεχεσαρια παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δελ αν〈λισισ ψ 
σε προχεδι⌠ α ρεαλιζαρ συ οργανιζαχι⌠ν. 
 
 
Χον ελ φιν δε φαχιλιταρ λα λεχτυρα ψ αν〈λισισ δε λοσ δατοσ οβτενιδοσ, εστοσ φυερον 
ορδεναδοσ εν περιοδοσ ανυαλεσ; σε χρεαρον βασεσ δε δατοσ σεπαραδασ παρα λα 
ινφορµαχι⌠ν δε χαδα µεϕορα ψ σε αλιµενταβαν α µεδιδα θυε εστα ιβα σιενδο 
ρεχολεχταδα. ∆υραντε εστε προχεσο, σε πυδιερον εϖιδενχιαρ αλγυνασ φαλενχιασ 
ρελαχιοναδασ χον λα φαλτα δε ινφορµαχι⌠ν, εσ δεχιρ, θυε εν αλγυνοσ χασοσ νο σε 
χονταβα χον λα ινφορµαχι⌠ν χορρεσπονδιεντε αλ περιοδο δε εστυδιο εστιπυλαδο (2006 
� 2011), λο θυε διφιχυλταβα ο ιµποσιβιλιταβα λα ρεαλιζαχι⌠ν δελ αν〈λισισ, πορ λο ταντο, 
σε ρεσταβλεχι⌠ ελ περιοδο δε εστυδιο αλ χοµπρενδιδο εντρε λοσ α〉οσ 2007 ψ 2011 
χον ελ φιν δε χονταρ χον υν ηοριζοντε δε τιεµπο σιγνιφιχατιϖο παρα ελ αν〈λισισ. 
 
 
Πορ εστο αντεριορ, παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δελ αν〈λισισ βενεφιχιο � χοστο, φιναλµεντε σε 
σελεχχιοναρον λασ µεδιδασ βαϕο εστυδιο, σε χαλχυλαρον λοσ χοστοσ εϖιταδοσ 
ρεσυλταντεσ δε λα ιµπλανταχι⌠ν δε εστασ ψ σε εξχλυψ⌠ δελ αν〈λισισ λα µεδιδα δελ 
Σιστεµα ΠΑΧΣ.   
 
 

6.2.1 Βαρρερασ παρα λα µεδιχι⌠ν. Πορ οτρα παρτε, λα χονσεχυχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν 
εν σ φυε υνο δε λοσ πρινχιπαλεσ οβστ〈χυλοσ ενχοντραδοσ χον λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε 
εστυδιο; αχτυαλµεντε εν λα Φυνδαχι⌠ν νο σε χυεντα χον βασεσ δε δατοσ 
χεντραλιζαδασ, αχτυαλιζαδασ ψ εστανδαριζαδασ θυε περµιταν ϖισυαλιζαρ λοσ δατοσ δε 
µανερα χλαρα ψ ρ〈πιδα. Μυχηα δε λα ινφορµαχι⌠ν συµινιστραδα φυε εξτραδα, 
οργανιζαδα ψ εν αλγυνοσ χασοσ ελαβοραδα παρα εστε τραβαϕο εν παρτιχυλαρ, δαδο θυε 
λα φαλτα δε διχηα εστρυχτυρα εστ〈νδαρ, διφιχυλτα εσταβλεχερ υνα οργανιζαχι⌠ν ψ 
χονσιγναχι⌠ν περι⌠διχα δε λοσ δατοσ θυε α λα ϖεζ φαχιλιτε συ αν〈λισισ ψ υτιλιζαχι⌠ν 
παρα εστυδιοσ ιντερνοσ χοµο ελ πρεσεντε.  
 
 

6.2.2 Μεϕορασ Αναλιζαδασ χον ελ Μτοδο Βενεφιχιο � Χοστο. Εν ελ σιγυιεντε 
χυαδρο σε ενχυεντραν αγρυπαδασ λασ µεϕορασ θυε χοµπονεν ελ αν〈λισισ δε εστε 
τραβαϕο. 
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Χυαδρο 7. Μεϕορασ αµβιενταλεσ µεδιβλεσ πορ ελ µτοδο ΑΒΧ 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕϑΟΡΑΣ ΜΕ∆ΙΒΛΕΣ 

Π.Α.Ρ.Ε 

ΛΕ∆ 

Ρε υσο δελ αγυα δε λαϖανδερα 

Ριεγο δε ϕαρδινεσ χον αγυα δε νιϖελ 
φρε〈τιχο 

Ηοσπιταλ ςερδε     
ςισορεσ 

Αµβιενταλεσ 

Ρεχιχλαϕε δε βολσασ δε συερο ψ 
νυτριχιονεσ 

ςερτιµιεντο Βιοδιγεστορ − Λαβορατοριο χλνιχο ψ Βανχο 
δε σανγρε 

Ιµπριµιτο Τεχνολογα δπλεξ εν ιµπρεσορασ 

 
 

Εσ ιµπορταντε ρεσαλταρ θυε αυν χυανδο σε λογρ⌠ ρεαλιζαρ λα µεδιχι⌠ν δε εστασ 
µεϕορασ, νο σε λογρ⌠ υνα µεδιχι⌠ν εξαχτα ψ σε δεβι⌠ αχυδιρ α διφερεντεσ µτοδοσ 
δε  ΑΒΧ παρα οβτενερ λοσ ρεσυλταδοσ θυε σε µυεστραν α χοντινυαχι⌠ν.   
 
 

• Ριεγο δε ϕαρδινεσ χον αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο 
 

 

Λα πρινχιπαλ ϖενταϕα δελ τανθυε ραδιχα εν λα ρεδυχχι⌠ν δε χονσυµο δε αγυα 
ποταβλε. ∆εντρο δε λα Ινστιτυχι⌠ν, σε λλεϖαν α χαβο αλγυνοσ προχεσοσ θυε νο 
ρεθυιερεν δε υνα αλτα χαλιδαδ δε αγυα χοµο λα οφρεχιδα πορ ελ αχυεδυχτο, πορ λο 
θυε ελ αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο ρεπρεσεντα υνα εξχελεντε αλτερνατιϖα ψ περµιτε ρεδυχιρ 
ελ χονσυµο δε αγυα ποταβλε ψ αλ µισµο τιεµπο δαρλε υν υσο µ〈σ εφιχιεντε.  
 
 
Χοµο σε χοµεντ⌠ αντεριορµεντε, λα υτιλιζαχι⌠ν δε εστε τιπο δε αγυα φυε δεστιναδα 
αλ ριεγο δε ϕαρδινεσ ψ ορναµενταχι⌠ν, σιν εµβαργο, παρα ποδερ ηαχερ υσο δε εστα 
σε δεβιερον ρεαλιζαρ αλγυνασ αδεχυαχιονεσ α νιϖελ δε ινφραεστρυχτυρα παρα συ 
διστριβυχι⌠ν. Εν ελ πλανο α χοντινυαχι⌠ν, σε οβσερϖαν λασ τρεσ (3) γρανδεσ ζονασ δε 
λα Φυνδαχι⌠ν θυε χυενταν χον συµινιστρο δε αγυα συβτερρ〈νεα.  
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Φιγυρα 15. Ζονιφιχαχι⌠ν δε τανθυεσ, ποζοσ δε αγυασ λλυϖια ψ σιστεµασ δε 
διστριβυχι⌠ν δε αγυα 
 

 

 
 
 
Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2009 
 
 
Χοµο πυεδε οβσερϖαρσε, λασ ζονασ Α, Β ψ Χ ρεπρεσενταν λοσ ϕαρδινεσ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν ψ λασ 〈ρεασ εξτερνασ θυε ρεθυιερεν ριεγο, αδιχιοναλµεντε, εν ελ πλανο 
σε µυεστρα λα υβιχαχι⌠ν δε αλγυνασ δε λασ εστρυχτυρασ δε παισαϕισµο δεµανδαντεσ 
δε αγυα χον λασ θυε χυεντα λα Ινστιτυχι⌠ν.  
 
 
Εν λα Ζονα Α, δεµαρχαδα χον αµαριλλο, σε ενχυεντρα ελ τανθυε δε αγυα 
συβτερρ〈νεα ψ υν ποζο θυε ϖιερτε συσ αγυασ αλ µισµο. Ιγυαλµεντε, εστα 〈ρεα 
χυεντα χον δοσ (2) εστρυχτυρασ δε ορναµενταχι⌠ν (υνα φυεντε ψ υνα χασχαδα) ψ 
χον αµπλιασ ζονασ ϖερδεσ δεντρο ψ φυερα δε λασ ινσταλαχιονεσ δε λα Χλνιχα. Εν 
χυαντο α λοσ ϕαρδινεσ, εστοσ σον ρεγαδοσ χον ελ αγυα δελ τανθυε δε µανερα 
µανυαλ χον υνα περιοδιχιδαδ διαρια δεπενδιεντε δε λασ χονδιχιονεσ χλιµ〈τιχασ ψ, 
εν χυαντο α λασ εστρυχτυρασ ορναµενταλεσ, εστασ χυενταν χον φλυϕο δε αγυα 
χοντινυο γραχιασ α υν σιστεµα δε ρεχιρχυλαχι⌠ν ελ χυαλ σολο εσ δεσαχτιϖαδο παρα 
λαβορεσ δε µαντενιµιεντο ψ λιµπιεζα.  
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Αχτυαλµεντε νο σε χονοχε χον εξαχτιτυδ λα χαντιδαδ δε αγυα διστριβυιδα πορ εστε 
σιστεµα, σιν εµβαργο, συ εστιµαχι⌠ν φυε ποσιβλε αλ χονοχερ ελ νµερο δε χαβεζασ 
δε ριεγο ινσταλαδασ ψ λοσ µ3 δε αγυα βοµβεαδοσ πορ µινυτο. ∆ελ µισµο µοδο, αλ 
νο χονταρ χον δατοσ ηιστ⌠ριχοσ σοβρε λα χαντιδαδ δε  χαβεζασ δε ριεγο ινσταλαδασ 
δυραντε ελ περιοδο δε τιεµπο εστιπυλαδο παρα εστε εστυδιο, σε τραβαϕ⌠ χον υνα 
χαντιδαδ χονσταντε δε 86 ασπερσορεσ ψ υν ϖολυµεν δε αγυα χονσταντε δε 2 
Γαλ/µιν. Ασ λασ χοσασ, τενιενδο εν χυεντα ελ χοστο δελ µ3 δε αγυα µεσ α µεσ α〉ο 
α α〉ο, σε χαλχυλ⌠ ελ βενεφιχιο οβτενιδο πορ λα ιµπλανταχι⌠ν δε εστα µεϕορα ταλ ψ 
χοµο σε µυεστρα εν ελ σιγυιεντε χυαδρο. 
 
 
Χυαδρο 8. Χαλχυλο δελ βενεφιχιο γενεραδο πορ λα ιµπλανταχι⌠ν δε ριεγο δε 
ϕαρδινεσ χον αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο 
 

 

ΡΙΕΓΟ ∆Ε ϑΑΡ∆ΙΝΕΣ ΧΟΝ ΑΓΥΑ ∆Ε ΝΙςΕΛ ΦΡΕℑΤΙΧΟ 

Α∇Ο 
Μ3 ΒΟΜΒΕΑ∆ΟΣ 

ΑΛ Α∇Ο 
ΧΑΒΕΖΑΣ ∆Ε 

ΡΙΕΓΟ 
ΧΟΣΤΟ ΠΡΟΜΕ∆ΙΟ 

Μ3 
ΑΗΟΡΡΟ 
ΤΟΤΑΛ 

2007 87 86  ∃                       2,320   ∃      7.397.546  

2008 87 86  ∃                       2,314   ∃      7.353.597  

2009 87 86  ∃                       2,624   ∃      9.675.970  

2010 87 86  ∃                       2,657   ∃      9.924.437  

2011 87 86  ∃                       2,732   ∃    20.492.618  

ΤΟΤΑΛ                                                                                                            ∃    94.844.168  
 
 
Χοµο βιεν σε σαβε, ελ χοστο δελ αγυα ποταβλε χοβραδο εν λα φαχτυρα δε σερϖιχιοσ 
πβλιχοσ ινχλυψε ελ χοστο πορ ϖερτιµιεντο δε λα µισµα, εσ δεχιρ, ελ χοστο δε συ 
τραταµιεντο. Αλ υτιλιζαρ αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο, νο σολο σε γενερα υν αηορρο δε 
χονσυµο δε αγυα ποταβλε σινο θυε ταµβιν, σε αηορρα εν ελ χοστο δε συ 
ϖερτιµιεντο. 
 
 
Πορ οτρα παρτε, εν ελ χυαδρο αντεριορ σε οβσερϖα θυε ελ χ〈λχυλο δελ αηορρο σε ηα 
ρεαλιζαδο παρα λα τοταλιδαδ δελ τιεµπο χοµπρενδιδο εντρε λοσ α〉οσ 2007 � 2011, σιν 
εµβαργο, λα οπεραχι⌠ν δε λα µεϕορα εν χυεστι⌠ν ινιχι⌠ εν ελ α〉ο 2009, πορ λο θυε 
εσ α παρτιρ δε εστε α〉ο θυε σε ινχλυψεν λοσ δατοσ δε λοσ βενεφιχιοσ οβτενιδοσ εν ελ 
φλυϕο δε χαϕα φιναλ (Χυαδρο 28).  
 
 
Φιναλµεντε, τενιενδο εν χυεντα θυε ελ χ〈λχυλο φυε ρεαλιζαδο χον βασε εν ελ 
συπυεστο δε υνα χαντιδαδ φιϕα δε χαβεζασ δε ριεγο ψ υν ϖολυµεν χονσταντε δε 
αγυα, ελ αηορρο εστ〈 διρεχταµεντε ρελαχιοναδο χον ελ χοστο δελ µ3 δε αγυα. Εντρε 
µαψορ εσ συ χοστο, µαψορ σερ〈 ελ αηορρο οβτενιδο, σιν εµβαργο, εσ ιµπορταντε 
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ρεσαλταρ θυε παρα οβτενερ υν χ〈λχυλο µ〈σ απροξιµαδο σε δεβε χονταρ χον 
ινφορµαχι⌠ν ρεφερεντε α λοσ χοστοσ δε οπεραχι⌠ν δελ σιστεµα ψ ελ χοστο δε 
ινσταλαχι⌠ν δελ µισµο. 
 
 

• Βιοδεγραδαχι⌠ν δε ρεσιδυοσ λθυιδοσ δε ριεσγο βιολ⌠γιχο εν Λαβορατοριο 
Χλνιχο ψ Βανχο δε Σανγρε  

 
 
∆εσδε λα πυεστα εν µαρχηα δε εστε σιστεµα, σε ηαν ρεαλιζαδο αλγυνασ 
µοδιφιχαχιονεσ χον ελ φιν δε µεϕοραρ συ εφιχιενχια, ρεσπονδερ α λασ νεχεσιδαδεσ 
αχτυαλεσ ψ εσταρ α λα ϖανγυαρδια τεχνολ⌠γιχα. Αλγυνασ δε εστασ µοδιφιχαχιονεσ σε 
µυεστραν εν ελ σιγυιεντε χυαδρο. 
 
 
Χυαδρο 9.  Μοδιφιχαχιονεσ ρεαλιζαδασ αλ σιστεµα δε βιοδεγραδαχι⌠ν 
 

 
ΑΝΤΕΣ  ∆ΕΣΠΥ⊃Σ 

∆εσινφεχχι⌠ν χον χλορο  ∆εσινφεχχι⌠ν χον αµονιο χυατερναριο 
∆εσινφεχχι⌠ν χον αµονιο χυατερναριο  ∆εσινφεχχι⌠ν χον λυζ υλτρα ϖιολετα 
∆οσιφιχαχι⌠ν µανυαλ δε βαχτεριασ  ∆οσιφιχαχι⌠ν αυτοµατιζαδα 
 
 
Λοσ ρεσιδυοσ λθυιδοσ µανεϕαδοσ εν ελ Βανχο δε Σανγρε σε δεποσιταβαν εν 
ρεχιπιεντεσ πλ〈στιχοσ δε 1Γαλ δε χαπαχιδαδ ψ σε τραταβαν µεδιαντε ινχινεραχι⌠ν. 
Σιν εµβαργο, χον λα λλεγαδα δελ σιστεµα δε βιοδεγραδαχι⌠ν, σε ηα χοντινυαδο χον 
λα πρ〈χτιχα δελ ενϖασε δε διχηοσ ρεσιδυοσ περο εν λυγαρ δε δισπονερσε χον ελ 
µτοδο αντεριορ, σον λλεϖαδοσ αλ βιοδιγεστορ ε ιντεγραδοσ µανυαλµεντε α λα 
πριµερα φασε δελ σιστεµα.  
 
 
Τενιενδο εν χυεντα εστο, χον ελ φιν δε µεδιρ ελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο γενεραδο πορ 
λα ιµπλανταχι⌠ν δελ σιστεµα δε βιοδεγραδαχι⌠ν, ερα νεχεσαριο χονοχερ τρεσ (3) 
ϖαλορεσ. Εν πριµερ λυγαρ, λα χαντιδαδ δε ρεσιδυοσ τραταδοσ χον εστε σιστεµα, 
σεγυνδο, λα χαντιδαδ δε ρεσιδυοσ τραταδοσ πορ ινχινεραχι⌠ν ψ φιναλµεντε, ελ ϖαλορ δε 
ινχινεραχι⌠ν πορ κιλο δε ρεσιδυο προδυχιδο. Πορ εστα ραζ⌠ν, σε χονσυλτ⌠ ινφορµαχι⌠ν 
χονχερνιεντε α λα χαντιδαδ δε ρεσιδυοσ λθυιδοσ τραταδοσ πορ ελ βιοδιγεστορ δεσδε λα 
φεχηα δε συ πυεστα εν µαρχηα.  
 
 
Χοµο νο σε χονταβα χον δατοσ ηιστ⌠ριχοσ σοβρε λα χαντιδαδ δε ρεσιδυοσ τραταδοσ 
χον βιοδεγραδαχι⌠ν θυε πυδιεσεν σερ χοµπαραδοσ χον ελ χοστο θυε ηαβρα 
σιγνιφιχαδο ελ δισπονερλοσ χον ινχινεραχι⌠ν. Πορ λο ταντο, νο φυε ποσιβλε λα 
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ρεαλιζαχι⌠ν δε υν αν〈λισισ εξαχτο δε εστα µεϕορα πορ µεδιο δε αλγν µτοδο δε 
ΑΒΧ. Σιν εµβαργο, χον ελ φιν δε οβτενερ υν ϖαλορ απροξιµαδο δελ βενεφιχιο 
γενεραδο πορ λα ιµπλανταχι⌠ν δε εστα µεϕορα, σε τραβαϕ⌠ βαϕο δοσ συπυεστοσ. 
 
 
Εν πριµερ λυγαρ, αλ νο χονταρ χον λα χαντιδαδ δε ρεσιδυοσ τραταδοσ πορ ελ 
βιοδιγεστορ α τραϖσ δελ τιεµπο θυε λλεϖα εν φυνχιοναµιεντο, σε δεβι⌠ εσταβλεχερ 
υνα χαντιδαδ εστ〈νδαρ. ∆εντρο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν ρεαλιζαδα, σε ενχοντρ⌠ υν 
εστυδιο δε βενεφιχιο εχον⌠µιχο λλεϖαδο α χαβο πρεϖιαµεντε πορ ελ 〈ρεα δε Γεστι⌠ν 
Αµβιενταλ, εν ελ θυε σε τυϖιερον εν χυεντα λοσ χοστοσ δε ινχινεραχι⌠ν πορ Κγ ψ λοσ 
Κγ δε ρεσιδυοσ λθυιδοσ δε ριεσγο βιολ⌠γιχο γενεραδοσ πορ ελ Λαβορατοριο Χλνιχο ψ 
ελ Βανχο δε Σανγρε δυραντε ελ α〉ο 2009 ψ χοµο ρεσυλταδο δε εστε εϕερχιχιο, σε 
οβτυϖο θυε γραχιασ α εστε σιστεµα δε τραταµιεντο, σε λογρα εϖιταρ λα ινχινεραχι⌠ν δε 
απροξιµαδαµεντε 2 Τονελαδασ /µεσ δε ρεσιδυοσ θυµιχοσ ψ σε εϖιτα ιγυαλµεντε ελ 
παγαρ ∃41.150.000 µιλλονεσ δε πεσοσ63 αλ α〉ο πορ ελ τραταµιεντο δε εστε ϖολυµεν 
δε ρεσιδυοσ.  
 
 
Τενιενδο εντονχεσ λα χαντιδαδ φιϕα δε 2 Τον/µεσ (24.000Κγ/α〉ο), σε προχεδι⌠ εν 
σεγυνδο λυγαρ α εσταβλεχερ υν χοστο εστ〈νδαρ δε βιοδεγραδαχι⌠ν. Σι βιεν, εσ χιερτο 
θυε λα βιοδεγραδαχι⌠ν δε ρεσιδυοσ δε ριεσγο βιλ⌠γιχο εσ υνα µεϕορ αλτερνατιϖα δε 
τραταµιεντο φιναλ εν τοδοσ λοσ σεντιδοσ σι σε λε χοµπαρα χον λα τραδιχιοναλ 
ινχινεραχι⌠ν, σιν εµβαργο, λα βιοδιγεστι⌠ν χοντινα σιενδο υν τραταµιεντο δε 
δισποσιχι⌠ν φιναλ θυε αχαρρεα υν χοστο ταντο δε ινσταλαχι⌠ν χοµο δε οπεραχι⌠ν, πορ 
λο ταντο, δελ εστυδιο µενχιοναδο αντεριορµεντε σε οβτυϖο ελ ϖαλορ δε ∃1.200 
πεσοσ/µεσ παρα εµπλεαρλο χοµο χοστο φιϕο δε βιοδεγραδαχι⌠ν δελ 2007 αλ 2011.  
Φιναλµεντε, ϕυντο χον λα ινφορµαχι⌠ν προπορχιοναδα πορ Σερϖιχιοσ Γενεραλεσ σε 
ελαβορ⌠ ελ σιγυιεντε χυαδρο εν λα θυε σε απρεχια υν εστιµαδο δελ βενεφιχιο 
γενεραδο πορ λα ιµπλανταχι⌠ν δελ σιστεµα δε βιοδεγραδαχι⌠ν. ςαλε λα πενα ρεσαλταρ, 
θυε εστε σιστεµα ινιχιο συ οπεραχι⌠ν εν ελ α〉ο 2010, σιν εµβαργο, παρα φινεσ 
αχαδµιχοσ σε χαλχυλ⌠ χυαλ ηαβρα σιδο συ απορτε σι ηυβιεσε φυνχιοναδο δεσδε ελ 
α〉ο 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ςΑΛΛΕ ∆ΕΛ ΛΙΛΙ. Ινφορµε Ανυαλ 2009. Ρεσπονσαβιλιδαδ Σοχιαλ Εµπρεσαριαλ. 
Σιστεµα δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ. π. 52. 
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Χυαδρο 10. Χαλχυλο δελ βενεφιχιο γενεραδο πορ λα ιµπλανταχι⌠ν δελ σιστεµα 
δε βιοδεγραδαχι⌠ν δε ρεσιδυοσ δε ριεσγο βιολ⌠γιχο 
 

 

 

 

 

Χοµο σε εϖιδενχια εν ελ χυαδρο αντεριορ, ελ αηορρο γενεραδο σοβρε ελ τοταλ α παγαρ 
πορ ελ τραταµιεντο δε ινχινεραχι⌠ν νο εσ δελ τοδο σιγνιφιχατιϖο σι σε λε χοµπαρα χον 
ελ τοταλ ανυαλ α παγαρ πορ ελ τραταµιεντο δε ινχινεραχι⌠ν, σιν εµβαργο, δεβε 
τενερσε εν χυεντα θυε ελ ϖολυµεν τραταδο πορ ελ βιοδιγεστορ χορρεσπονδε σολο αλ 
7.3 % δελ τοταλ δε λοσ ρεσιδυοσ δισπυεστοσ πορ ινχινεραχι⌠ν. Πορ λο ταντο, πυεδε 
ινφεριρσε θυε εντρε λα χαντιδαδ δε ρεσιδυοσ α τραταρ ψ ελ χοστο δε δισποσιχι⌠ν δε λοσ 
µισµοσ, εξιστε υνα ρελαχι⌠ν ινϖερσαµεντε προπορχιοναλ πυεστο θυε ελ αυµεντο δελ 
βενεφιχιο οβτενιδο πορ λα υτιλιζαχι⌠ν δελ σιστεµα δε βιοδεγραδαχι⌠ν δεπενδε δε λα 
δισµινυχι⌠ν δε λα χαντιδαδ δε ρεσιδυοσ τραταδοσ πορ ινχινεραχι⌠ν, εσ δεχιρ, θυε 
εντρε µ〈σ υσο δε α εστε σιστεµα, εν τεορα, λοσ χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν φιναλ δε 
ρεσιδυοσ δε ριεσγο βιολ⌠γιχο τενδεραν α δισµινυιρ.  
 
 
Εν χυαντο α λα ινϖερσι⌠ν ινιχιαλ ρεαλιζαδα παρα εστα µεϕορα, πορ µεδιο δε λα διϖισι⌠ν 
δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ σε οβτυϖο ελ ϖαλορ δε ∃ 23×844. 941πεσοσ. Σι σε τιενε εν 
χυεντα ελ αηορρο γενεραδο πορ εστα µεϕορα, πυεδε ινφεριρσε θυε διχηα ινϖερσι⌠ν σε 
ρεχυπερα απροξιµαδαµεντε δεσπυσ δελ πριµερ α〉ο δε πυεστα εν µαρχηα δελ 
σιστεµα, εσ δεχιρ, σι σε τιενε εν χυεντα θυε ελ βιοδιγεστορ ινιχι⌠ συ φυνχιοναµιεντο 
εν ελ α〉ο 2010, υν α〉ο δεσπυσ (δεσδε α〉ο 2010 αλ 2011) σε οβτυϖο υν αηορρο δε 
∃ 25×968.000 πεσοσ εν τραταµιεντο πορ ινχινεραχι⌠ν, εσ δεχιρ, θυε βιεν σε παγα λα 
ινϖερσι⌠ν ρεαλιζαδα εν εστε σιστεµα ψ σε οβτιενε υν αηορρο τοταλ δε ∃ 2×123.059 
πεσοσ.  
 
 
• Υσο δελ σιστεµα δε ιµπρεσι⌠ν δπλεξ 

 
 

Ελ χονσυµο δε παπελ εσ µεδιδο πορ ελ ∆επαρταµεντο δε ΤΙ µεδιαντε ελ νµερο δε 
ρεσµασ χονσυµιδασ εν λα Φυνδαχι⌠ν. Λοσ δατοσ προπορχιοναδοσ α εστε ρεσπεχτο, 
ηαν σιδο ρεχολεχταδοσ πορ ΑΣΣΕΝ∆Α Σ.Α δεσδε ελ α〉ο 2007 εν αδελαντε ψ σε ηαν 
δισχριµιναδο λοσ χονσυµοσ πορ χαδα  σερϖιχιο. ∆εβιδο α θυε λασ λαβορεσ δε διχηα 
εµπρεσα δεντρο δε λα Ινστιτυχι⌠ν χοµενζαρον δεσδε ελ α〉ο 2007, νο σε χυεντα χον 
ινφορµαχι⌠ν δε α〉οσ αντεριορεσ. 
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∆εντρο δε λα ινφορµαχι⌠ν εντρεγαδα, σε συµινιστρ⌠ υν γρ〈φιχο χοµπαρατιϖο δε 
χονσυµο δε παπελ εντρε λοσ α〉οσ 2007 � 2011 ψ υν χυαδρο θυε χοντιενε ελ τοταλ δε 
ρεσµασ χονσυµιδασ α〉ο α α〉ο δεντρο δελ περιοδο δε τιεµπο χονχερνιεντε α εστε 
εστυδιο.     
 
 
Χυαδρο 11. Χονσολιδαδο δε χονσυµο δε ρεσµασ δε παπελ α〉ο α α〉ο 
 
 

ΧΑΝΤΙ∆Α∆ ΡΕΣΜΑΣ 
Α∇Ο 2007 Α∇Ο 2008 Α∇Ο 2009 Α∇Ο 2010 Α∇Ο 2011 

8.360 10.250 11.886 13.536 16.272 
 
 
Πορ οτρα παρτε, λοσ ρεγιστροσ σοβρε ελ υσο δελ σιστεµα δε ιµπρεσι⌠ν δπλεξ ηαν σιδο 
λλεϖαδοσ χον λα µισµα περιοδιχιδαδ δελ τεµ αντεριορ; λοσ δατοσ σε δισχριµιναν 
ιγυαλµεντε πορ σερϖιχιοσ ψ σε χοµπαραν λοσ πορχενταϕεσ δε υτιλιζαχι⌠ν δελ σιστεµα 
µεδιαντε γρ〈φιχασ χοµο λα θυε σε µυεστρα α χοντινυαχι⌠ν. 
 
 
Φιγυρα 16. Γραφιχο  Πορχενταϕε δε υτιλιζαχι⌠ν δε λα ιµπρεσι⌠ν δπλεξ εν λοσ 
σερϖιχιοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
 

 
 
Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Τεχνολογα Ινφορµ〈τιχα.   
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2009 
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Χον ελ φιν δε χονοχερ λοσ βενεφιχιοσ γενεραδοσ πορ λα ιµπλανταχι⌠ν δελ σιστεµα δε 
ιµπρεσι⌠ν δπλεξ, εν πριµερ λυγαρ σε χονϖιρτιερον λοσ δατοσ δε χαντιδαδ δε ρεσµασ 
α χαντιδαδ ηοϕασ χονσυµιδασ α〉ο α α〉ο, ε ιγυαλµεντε, σε εστιµ⌠ ελ χοστο πορ ηοϕα.  
 
 
Χοµο νο σε χυεντα χον δατοσ ηιστ⌠ριχοσ σοβρε λα ϖαριαχι⌠ν δελ χοστο δελ παπελ εν 
ελ τιεµπο, σε τραβαϕ⌠ βαϕο ελ συπυεστο δε θυε ελ ϖαλορ δε ∃ 14 πεσοσ πορ ηοϕα εσ  
χονσταντε δυραντε ελ περιοδο δε τιεµπο δελ εστυδιο. Πορ οτρα παρτε, χοµο σε 
χοµεντ⌠ ινιχιαλµεντε, λα ιµπλανταχι⌠ν δε λα τεχνολογα δπλεξ εν λα Φυνδαχι⌠ν 
ινιχι⌠ αλρεδεδορ δελ α〉ο 2000 (σιετε α〉οσ αντεσ δελ περιοδο δε εστυδιο), πορ λο θυε 
λα ιντενχι⌠ν δε χονοχερ χυ〈ντο σε γασταβα αντεσ δε συ ιµπλανταχι⌠ν νο φυε 
ποσιβλε, σιν εµβαργο, σε ρεαλιζ⌠ υνα χοµπαραχι⌠ν δε λοσ χοστοσ γενεραδοσ χον ελ 
φυνχιοναµιεντο δε εστα µεδιδα ψ σιν ελ φυνχιοναµιεντο δε λα µισµα εντρε λοσ α〉οσ 
2007 ψ 2011 ψ σε οβτυϖο χοµο ρεσυλταδο λο σιγυιεντε. 
 
 
Χυαδρο 12. Χοστο δελ παπελ σιν υσο δε λα ιµπρεσι⌠ν δπλεξ 2007 � 2011 
 

 

ΣΙΝ ΥΣΟ ∆Ε ΙΜΠΡΕΣΙΝ ∆∨ΠΛΕΞ  

Α∇Ο ΠΑΠΕΛ ΧΟΝΣΥΜΙ∆Ο ΧΟΣΤΟ ΠΑΠΕΛ ΤΟΤΑΛ ΧΟΣΤΟ ΧΟΝΣΥΜΟ ∆Ε ΠΑΠΕΛ 

2007 4.180.000 14  ∃                                                      58.520.000  

2008 5.125.000 14  ∃                                                      71.750.000  

2009 5.943.000 14  ∃                                                      83.202.000  

2010 6.768.000 14  ∃                                                      94.752.000  

2011 8.136.000 14  ∃                                                    113.904.000 

ΤΟΤΑΛ                                                                        ∃                                                     422.128.000  

 
 
Χυαδρο 13. Χοστο δελ παπελ χον υσο δε λα ιµπρεσι⌠ν δπλεξ 2007 � 2011 
 

 
ΧΟΝ ΥΣΟ ∆Ε ΙΜΠΡΕΣΙΝ ∆∨ΠΛΕΞ  

Α∇Ο ΠΑΠΕΛ ΧΟΝΣΥΜΙ∆Ο ΧΟΣΤΟ ΠΑΠΕΛ ΤΟΤΑΛ ΑΗΟΡΡΟ ΧΟΝΣΥΜΟ ∆Ε ΠΑΠΕΛ 

2007 2.090.000 14  ∃                                                    29.260.000  

2008 2.562.500 14  ∃                                                    35.875.000  

2009 2.971.500 14  ∃                                                    41.601.000  

2010 3.384.000 14  ∃                                                    47.376.000  

2011 4.068.000 14  ∃                                                    56.952.000  

ΤΟΤΑΛ                                                                           ∃                                                  211.064.000  
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Ταλ ψ χοµο πυεδε ϖερσε εν λοσ τοταλεσ χοντενιδοσ εν λοσ Χυαδροσ 12 ψ 13, λα 
υτιλιζαχι⌠ν δε δπλεξ ρεδυχε ελ χονσυµο δε παπελ α λα µιταδ πυεστο θυε υν 
δοχυµεντο δε διεζ (10) ηοϕασ ιµπρεσο σιν δπλεξ χοσταρα εν τεορα ∃ 140 πεσοσ, 
ελ µισµο δοχυµεντο ιµπρεσο χον δπλεξ πασαρα α τενερ σολο χινχο (5) ψ χοσταρα 
λα µιταδ (∃ 70 πεσοσ). 
 
 
• Ρεχιχλαϕε δε βολσασ δε συερο ψ νυτριχιονεσ (ΤΠΝ) 

 
 

Χον ελ φιν δε ρεαλιζαρ ελ χ〈λχυλο δελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο οβτενιδο α παρτιρ δε διχηα 
αλτερνατιϖα, σε σολιχιταρον δατοσ αλ δεπαρταµεντο δε Σερϖιχιοσ Γενεραλεσ σοβρε ελ 
χοστο δε δισποσιχι⌠ν δε λοσ ρεσιδυοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν ψ δελ µισµο µοδο, σε αχυδι⌠ 
α λα Φαρµαχια δε λα Ινστιτυχι⌠ν χον ελ φιν δε οβτενερ ινφορµαχι⌠ν σοβρε λα 
προδυχχι⌠ν δε νυτριχιονεσ, σολυχι⌠ν σαλινα, δεξτροσασ ψ αγυα (µεδιχαµεντοσ 
εµβαλαδοσ εν βολσασ ΕςΑ).  
 
 
Εν χυαντο αλ πριµερ ρεθυεριµιεντο, α εστε σε ρεσπονδι⌠ χον χονσολιδαδοσ 
χοµπυεστοσ πορ ταβλασ διν〈µιχασ εν λασ θυε σε ενχοντραβαν λοσ τιποσ δε ρεσιδυοσ 
γενεραδοσ εν λα Φυνδαχι⌠ν, λοσ χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν φιναλ, λοσ κιλοσ γενεραδοσ ψ 
λοσ γεστορεσ ενχαργαδοσ δελ τραταµιεντο δε εστοσ δεσδε ελ α〉ο 2007 ηαστα ελ 
2010.  
 
 
Χον ελ φιν δε ϖισυαλιζαρ λοσ δατοσ δε µεϕορ µανερα, σε σεπαραρον δε λα σιγυιεντε 
φορµα: 
 
 
− Τιπο δε ρεσιδυο. 
− Κγ τοταλεσ προδυχιδοσ δε χαδα τιπο δε ρεσιδυο αλ α〉ο.  
− Χοστο τοταλ δε δισποσιχι⌠ν δε χαδα υνο αλ α〉ο.  

 
 

Χον εστα διϖισι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν, σε ελαβορ⌠ υν χυαδρο πορ α〉ο δεντρο δελ 
περιοδο δε τιεµπο εστιπυλαδο ψ σε γενερ⌠ υν χονσολιδαδο ελ χυαλ σε µυεστρα α 
χοντινυαχι⌠ν. 
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Χυαδρο 14. Χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν δε ρεσιδυοσ πορ τιπο δε ρεσιδυο 2007 � 
2010 
 

 

Α∇Ο 
ΤΙΠΟ ∆Ε 
ΡΕΣΙ∆ΥΟ 

Κγ 
ΤΟΤΑΛΕΣ 

ΧΟΣΤΟ ΤΟΤΑΛ ∆Ε 
∆ΙΣΠΟΣΙΧΙΟΝ  

2007 

Βιοσανιταριο 243.881 ∃                        213.839.358 

Χοµν  211.097 ∃                          40.288.073 

ςεγεταλ 36 ∃                               460.298 

Εσχοµβροσ  151 ∃                            2.005.066 

Ινχινεραχι⌠ν 70.202 ∃                        124.823.160 

Εσπεχιαλεσ 3.092 ∃                          11.038.876 
ΤΟΤΑΛ                                                         ∃                      392.454.831 

2008 

Βιοσανιταριο 220.820 ∃                        213.784.455 

Χοµν  260.450 ∃                          55.001.099 

Εσχοµβροσ  96 ∃                               210.015 

Ινχινεραχι⌠ν 87.300 ∃                        155.399.400 

Εσπεχιαλεσ 926 ∃                            9.324.208 
ΤΟΤΑΛ                                                         ∃                      433.719.177 

2009 

Βιοσανιταριο 211.831 ∃                          20.090.635 

Χοµν  258.047 ∃                          61.976.823 

Εσχοµβροσ  501 ∃                          15.165.000 

Ινχινεραχι⌠ν 93.988 ∃                        439,388,185 

Εσπεχιαλεσ 2.271 ∃                          25.285.514 
ΤΟΤΑΛ                                                         ∃                      561.906.157 

2010 

Βιοσανιταριο 239.527 ∃                        398.129.619 

Χοµν  288.744 ∃                          56.404.997 

Εσχοµβροσ  243 ∃                            5.640.000 

Ινχινεραχι⌠ν 77.039 ∃                        556.174.694 

Εσπεχιαλεσ 1.276 ∃                          12.975.751 

ΤΟΤΑΛ                                                         ∃                   1×029.325.061 
 
 
Εν χυαντο α λα ινφορµαχι⌠ν δελ 2011, εστα φυε εντρεγαδα ιγυαλµεντε εν υν χυαδρο 
διν〈µιχα χον λοσ µισµοσ δατοσ ρεχοπιλαδοσ εν λοσ χυαδροσ δε λοσ α〉οσ αντεριορεσ, 
σιν εµβαργο, λα σεπαραχι⌠ν δε λοσ τιποσ δε ρεσιδυοσ σε ρεαλιζ⌠ δε λα σιγυιεντε 
µανερα:  
 
 
− Ινχινεραχι⌠ν ινφεχχιοσοσ 
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− Ρελλενο σανιταριο νο πελιγροσοσ 
− Ιναχτιϖαχι⌠ν θυµιχοσ 
− Ινχινεραχι⌠ν  θυµιχοσ 
− Ρελλενο δε σεγυριδαδ θυµιχοσ 
 
 
Αλ ενχοντραρσε διϖιδιδοσ λοσ τιποσ δε ρεσιδυοσ δε φορµα διφερεντε, σε δεβιερον 
τοµαρ λοσ χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν δε ρεσιδυοσ δε εστε α〉ο πορ σεπαραδο ψ σε 
χονσιγναρον εν ελ χυαδρο θυε σε µυεστρα α χοντινυαχι⌠ν. 
 
 
Χυαδρο 15. Χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν δε ρεσιδυοσ πορ τιπο δε ρεσιδυο 2011 
 

 
ΤΡΑΤΑΜΙΕΝΤΟ ΤΟΤΑΛ 2011 

Ινχινεραχι⌠ν ινφεχχιοσοσ ∃ 580.880.128 

Ρελλενο σανιταριο νο πελιγροσοσ  ∃   58.168.716 

Ιναχτιϖαχι⌠ν θυµιχοσ ∃   45.100.800 

Ινχινεραχι⌠ν θυµιχοσ ∃   15.506.237 

Ρελλενο δε σεγυριδαδ θυµιχοσ ∃   11.410.690 

ΤΟΤΑΛ ∃ 711.066.571 
 
 
Υνα ϖεζ σε χοντ⌠ χον εστα ινφορµαχι⌠ν, σε πυδο ιδεντιφιχαρ θυε εν ελ περιοδο δε 
εστυδιο, σε γασταρον ∃ 1.872×171.804 πεσοσ εν ελ τραταµιεντο δε ρεσιδυοσ πορ 
ινχινεραχι⌠ν.  
 
 
Χοµο σε εϖιδενχια εν ελ Χυαδρο 14, λα χαντιδαδ δε ρεσιδυοσ απροϖεχηαβλεσ ψ νο 
απροϖεχηαβλεσ προϖενιεντεσ δε λοσ ρεσιδυοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν, εσ χοντρολαδα 
µεδιαντε ελ πεσο εν Κιλογραµοσ δε χαδα υνο δε εστοσ, σιν εµβαργο, νο σε χυεντα 
χον ελ πεσο δισχριµιναδο δε χαδα τιπο δε ρεσιδυο γενεραδο. Παρα ρεαλιζαρ ελ 
χ〈λχυλο δελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο οβτενιδο πορ ελ ρεχιχλαϕε δε λασ βολσασ δε συερο ψ 
δε νυτριχι⌠ν, ερα νεχεσαριο χονοχερ ελ ϖολυµεν ο χαντιδαδ γενεραδα ψ ελ χοστο δε 
ινχινεραχι⌠ν δε χαδα τιπο δε βολσα.  
 
 
∆εβιδο α εστο, σε εϖαλυ⌠ λα ποσιβιλιδαδ δε οβτενερ πορ µεδιο δελ ∆επαρταµεντο δε 
Χοµπρασ ψ Συµινιστροσ λοσ δατοσ ινστιτυχιοναλεσ σοβρε λα χοµπρα δε βολσασ δε 
σολυχι⌠ν σαλινα, δεξτροσασ ψ αγυα, σιν εµβαργο, δεβιδο α υν χαµβιο εν λα 
πλαταφορµα ινστιτυχιοναλ (ινγρεσο δε ΣΑΠ), νο σε χονταβαν χον δατοσ αχχεσιβλεσ 
δεσδε ελ 2007, πορ λο ταντο, σε αχυδι⌠ αλ προϖεεδορ δε διχηοσ µατεριαλεσ 
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οβτενιενδο χοµο ρεσπυεστα υνα βασε δε δατοσ δε ϖεντασ χον τοταλεσ ανυαλεσ 
δεσδε ελ 2000 ηαστα ελ 2012.  
 
Αδιχιοναλµεντε, σε δεβι⌠ τενερ εν χυεντα θυε δε λασ βολσασ χοµπραδασ, αλ 
µοµεντο δε δισπονερλασ νο τοδασ χοντεναν ρεσιδυο δε µεδιχαµεντο, πορ λο θυε 
χον λα αψυδα δελ περσοναλ δε λοσ πισοσ δε ΥΧΙ σε οβτυϖο υν πορχενταϕε δε 
παχιεντεσ θυε νο χονσυµαν λασ νυτριχιονεσ εν συ τοταλιδαδ (30%).  
 
 
Εν υν πασο α πασο δε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε εϕερχιχιο, σε ινιχι⌠ πορ χονοχερ ελ πεσο 
δε λασ βολσασ παρα εστιµαρ συ χοστο δε δισποσιχι⌠ν. Αντεσ δελ α〉ο 2009, λασ βολσασ 
χυψο χοντενιδο νο ερα απροϖεχηαδο εν συ τοταλιδαδ εραν ενϖιαδασ α ινχινεραχι⌠ν 
ϕυντο α εστε, πορ λο ταντο, φυε νεχεσαριο ρεχρεαρ υν εσχεναριο θυε περµιτιερα 
χονοχερ υν πεσο προµεδιο δε εστοσ ρεσιδυοσ εν εστασ χονδιχιονεσ εσπεχφιχασ. 
ςαλε λα πενα ρεσαλταρ, θυε ηοψ εν δα εν λα Φυνδαχι⌠ν σε ηα µεϕοραδο 
χονσιδεραβλεµεντε εν εστε ασπεχτο δαδο θυε λοσ πεδιδοσ ρεαλιζαδοσ α λα φαρµαχια 
σον υτιλιζαδοσ εν συ τοταλιδαδ εν λα γραν µαψορα δε λοσ χασοσ. 
 
 
∆εβιδο α εστο λτιµο, λα ρεαλιζαχι⌠ν δελ αφορο παρα λα σιµυλαχι⌠ν δελ εσχεναριο 
ρεσυλτ⌠ υν ταντο διφιχυλτοσα, σιν εµβαργο, χον λα χολαβοραχι⌠ν δελ περσοναλ 
ασιστενχιαλ δελ 〈ρεα εν λα θυε σε ρεαλιζ⌠ ελ εϕερχιχιο (ΥΧΙ Πεδι〈τριχα), σε λογρ⌠ 
γυαρδαρ υνα χαντιδαδ δε τρεσ (3) βολσασ χον χοντενιδο σοβραντε δε νυτριχι⌠ν λασ 
χυαλεσ φυερον πεσαδασ πορ σεπαραδο ψ σε οβτυϖο υν προµεδιο δε 0.556 Κγ.  
 
 
Υνα ϖεζ σε χοντ⌠ χον εστοσ δατοσ, σε προχεδι⌠ α χαλχυλαρ λοσ χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν 
φιναλ α〉ο α α〉ο συπονιενδο θυε εστοσ πεσοσ σε µαντυϖιερον χονσταντεσ δυραντε ελ 
περιοδο δε τιεµπο εστιπυλαδο ταλ ψ χοµο σε µυεστρα εν ελ σιγυιεντε χυαδρο. 
 
  
Χυαδρο 16.  Χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν φιναλ δε βολσασ ΤΠΝ χον ρεσιδυο 2007 � 
2011 
 
 

Α∇Ο ΧΑΝΤΙ∆Α∆ ΠΕΣΟ ΚΓ ΧΟΣΤΟ ΚΓ ΧΟΣΤΟ ΤΟΤΑΛ 

2007 93.682 0.556 ∃              1.738 ∃                     90.527.153 

2008 107.702 0.556 ∃              1.832 ∃                   109.704.803 

2009 128.552 0.556 ∃              1.753 ∃                   125.295.326 

2010 123.880 0.556 ∃              1.714 ∃                   118.055.849 

2011 128.210 0.556 ∃              1.768 ∃                   126.031.259 

ΤΟΤΑΛ                                                                                            ∃                  569.614.390    
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Πορ οτρο λαδο, α λα παρ δε λα εϖαλυαχι⌠ν δελ ρεχιχλαϕε δε εστε µατεριαλ, σε εϖαλυ⌠ λα 
ποσιβιλιδαδ δε ινχινεραρλασ σιν ελ ρεσιδυο δε µεδιχαµεντο πυεστο θυε εν τεορα, ελ 
χοστο δε δισποσιχι⌠ν πορ εστε µεδιο δεβα δισµινυιρ αλ ρεδυχιρ ελ πεσο δε λασ 
βολσασ.  
 
 
Χυαδρο 17.  Χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν φιναλ δε βολσασ ΤΠΝ σιν ρεσιδυο 2007 � 
2011 
 

 

Α∇Ο ΧΑΝΤΙ∆Α∆ ΠΕΣΟ ΚΓ ΧΟΣΤΟ ΚΓ ΧΟΣΤΟ ΤΟΤΑΛ 

2007 93.682 0.002 ∃              1.738 ∃                         325.637 

2008 107.702 0.002 ∃              1.832 ∃                         394.622 

2009 128.552 0.002 ∃              1.753 ∃                         450.703 

2010 123.880 0.002 ∃              1.714 ∃                         424.661 

2011 128.210 0.002 ∃              1.768 ∃                         453.350 

ΤΟΤΑΛ                                                                                             ∃                     2.048.973 
 
 
Σι σε οβσερϖα ψ χοµπαρα λα ινφορµαχι⌠ν χοντενιδα εν λοσ Χυαδροσ 16 ψ 17, εσ 
εϖιδεντε θυε νο ρεσυλτα βενεφιχιοσο ελ ινχινεραρ λασ βολσασ σιν ρεσιδυο πυεστο θυε 
ελ αηορρο θυε σε εστ〈 χαλχυλανδο εστ〈 βασαδο εν λοσ χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν πορ 
ινχινεραχι⌠ν, ψ εν εστε χασο, διχηο αηορρο εσ ταν σολο υν 11% µενοσ σοβρε ελ τοταλ.  
Σιν εµβαργο, σι σε χαλχυλα ελ χοστο εϖιταδο δε ινχινεραρ ελ πορχενταϕε δε βολσασ 
θυε χοντιενε ρεσιδυοσ δε νυτριχι⌠ν ελ βενεφιχιο εσ υν ταντο µ〈σ σιγνιφιχατιϖο.    
 
 
Τενιενδο εν χυεντα θυε εν ελ περιοδο εσταβλεχιδο παρα εστε εστυδιο, λα Φυνδαχι⌠ν 
ςαλλε δελ Λιλι γαστ⌠ υν τοταλ δε ∃ 1.872×171.804 πεσοσ εν τραταµιεντο δε ρεσιδυοσ 
πορ ινχινεραχι⌠ν, χον ελ εϕερχιχιο ρεαλιζαδο εν εστε εστυδιο σε ενχοντρ⌠ θυε δε νο 
χονταρ χον ελ µτοδο δε ρεχιχλαϕε δε εστε µατεριαλ, λοσ χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν φιναλ 
ηαβραν σιδο µυψ συπεριορεσ πυεστο θυε πορ λα ινχινεραχι⌠ν δε εστασ βολσασ λα 
Ινστιτυχι⌠ν ηαβρα παγαδο υν εξχεδεντε δε ∃ 569×614.390 πεσοσ, λο θυε 
ρεπρεσεντα υν αηορρο δελ 30.4% σοβρε ελ τοταλ. Αδιχιοναλµεντε, ϖαλε λα πενα 
ρεσαλταρ θυε ελ βενεφιχιο οβτενιδο πορ ελ ρεχιχλαϕε δε εστε µατεριαλ νο σολο σε ϖε 
εξπρεσαδο εν ελ χοστο εϖιταδο δε ινχινεραχι⌠ν σινο εν λα ελιµιναχι⌠ν παρχιαλ δε 
εστα χοµο µεδιο δε δισποσιχι⌠ν φιναλ.  
 
 
Οτρο εσχεναριο ποσιβλε δε βενεφιχιο ιδεντιφιχαδο χον εστα µεϕορα εστ〈 ρεπρεσενταδο 
πορ λα ϖεντα δε εστε µατεριαλ; εν λα αχτυαλιδαδ, λα Φυνδαχι⌠ν νο ρεαλιζα ϖεντα δε 
εστε, σιν εµβαργο, χον ελ φιν δε τενερ υνα ιδεα σοβρε ελ βενεφιχιο θυε εστο 
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γενεραρα, σε ρεαλιζ⌠ υν πεθυε〉ο χ〈λχυλο δελ ινγρεσο θυε σε ηαβρα οβτενιδο πορ λα 
ϖεντα δε εστε µατεριαλ α υνα εµπρεσα δε ρεχιχλαϕε εν ελ περιοδο δε τιεµπο ψα 
αντεσ µενχιοναδο.  
 
 
∆εντρο δε λα ινφορµαχι⌠ν προϖιστα πορ Σερϖιχιοσ Γενεραλεσ, σε ινφορµ⌠ θυε χον λα 
ινιχιατιϖα δε ρεχιχλαϕε δε λασ βολσασ ΕςΑ, ϖινο ιγυαλµεντε λα ιντενχι⌠ν δε ϖενδερ 
εστε µατεριαλ. Τρασ υν εστυδιο ρεαλιζαδο, σε εστιµ⌠ θυε υν χοστο δε ϖεντα µνιµο 
δε ∃ 300 πεσοσ πορ βολσα ρεσυλταβα φαϖοραβλε παρα λα Φυνδαχι⌠ν.  
 
 
Χυαδρο 18.  ςεντα δε βολσασ ΤΠΝ παρα ρεχιχλαϕε 2007 � 2011 
 

 

Α∇Ο ΧΑΝΤΙ∆Α∆ ΠΡΕΧΙΟ ∆Ε ΧΟΜΠΡΑ  ΙΝΓΡΕΣΟΣ ΤΟΤΑΛΕΣ 

2007 312.272 ∃                                         300 ∃                     93.681.600 

2008 359.008 ∃                                         300 ∃                   107.702.400 

2009 428.506 ∃                                         300 ∃                   128.551.800 

2010 412.934 ∃                                         300 ∃                   123.880.200 

2011 427.366 ∃                                         300 ∃                   128.209.800 

ΤΟΤΑΛ                                                                                           ∃                   582.025.800 
 
 
Ταλ χοµο σε εϖιδενχια εν ελ χυαδρο αντεριορ, παρα εστε εϕερχιχιο σε υτιλιζ⌠ λα 
χαντιδαδ τοταλ δε βολσασ χοµπραδασ α〉ο α α〉ο ψ σε τραβαϕ⌠ νυεϖαµεντε βαϕο ελ 
συπυεστο δε υν πρεχιο φιϕο. Χοµο ρεσυλταδο δε εστε χ〈λχυλο σε οβτυϖο θυε λοσ 
ινγρεσοσ τοταλεσ πορ λα ϖεντα δε εστε µατεριαλ αρροϕαν υν ϖαλορ δε ∃ 582×025.800 
πεσοσ, λο χυαλ νο εστ〈 µαλ παρα προϖενιρ σολο δε λα ϖεντα δε εστασ βολσασ, σιν 
εµβαργο, σι σε λε χοµπαρα χον ελ βενεφιχιο οβτενιδο πορ ελ ρεχιχλαϕε, εστε σ⌠λο 
ρεπρεσεντα υν 1% δε µ〈σ πορ λο θυε πυεδε ινφεριρσε, θυε λα πρ〈χτιχα ιµπλανταδα 
αχτυαλµεντε πορ λα Φυνδαχι⌠ν (Ρεχιχλαϕε δε βολσασ ΤΠΝ) χονστιτυψε υν ϖερδαδερο 
βενεφιχιο εχον⌠µιχο ψ αµβιενταλ. ςαλε λα πενα ρεσαλταρ, θυε χυανδο εστα 
αλτερνατιϖα φυε εστυδιαδα πορ λα ινστιτυχι⌠ν (ςεντα δε βολσασ ΤΠΝ), νο φυε 
ιµπλανταδα εν δεφινιτιϖα πορ νο ρεσυλταρ ρενταβλε ψ σοστενιβλε εν ελ τιεµπο παρα ελ 
γεστορ ρεχολεχτορ.  
  
 
• Χαµβιο α ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ 

 
 
Υνο δε λοσ αργυµεντοσ θυε σε υσαβαν αντεριορµεντε εν χοντρα δε λα συστιτυχι⌠ν 
δε λα ιλυµιναχι⌠ν ινχανδεσχεντε πορ λα φλυορεσχεντε εσ συ αλτο χοστο ινιχιαλ. 
Μιεντρασ ελ χοστο δε υνα βοµβιλλα ινχανδεσχεντε δε 60Ω εσ δε ∃1.200 πεσοσ, συ 
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εθυιϖαλεντε εν βοµβιλλα φλυορεσχεντε δε 12Ω τιενε υν χοστο δε ∃6.900 πεσοσ. ςαλε 
λα πενα ρεσαλταρ, θυε εστοσ πρεχιοσ ϖαραν σεγν ελ φαβριχαντε, περο δε φορµα 
γενεραλ, σιεµπρε εξιστε υνα διφερενχια απροξιµαδα δε  ∃5.700 πεσοσ εντρε υνα ψ 
οτρα. Σιν εµβαργο, πεσε α εστα γραν διφερενχια δε πρεχιο εξιστε υνα λιστα δε 
βενεφιχιοσ θυε αψυδαρον α ποσιχιοναρ α λα βοµβιλλα αηορραδορα (ιλυµιναχι⌠ν 
φλυορεσχεντε) εν ελ µεδιο δε ιλυµιναχι⌠ν µ〈σ υτιλιζαδο εν λα αχτυαλιδαδ. Σεγν υν 
εστυδιο ρεαλιζαδο εν ελ α〉ο 2010 πορ λα Φαχυλταδ δε Ινγενιερα δε λα Υνιϖερσιδαδ 
δε Σαν Χαρλοσ εν Γυατεµαλα, λα ινϖερσι⌠ν ρεαλιζαδα εν υνα βοµβιλλα δε λυζ 
ινχανδεσχεντε σε ρεχυπερα δεσδε λασ πριµερασ 500 ηορασ δε υσο 
απροξιµαδαµεντε64.  
 
 
Εν ελ εστυδιο µενχιοναδο εν ελ π〈ρραφο αντεριορ, σε ρεαλιζα υνα χοµπαραχι⌠ν εντρε 
λασ βοµβιλλασ ινχανδεσχεντεσ ψ λασ δε λυζ φλυορεσχεντε τιπο ΧΦΛ (Χοµπαχτ 
Φλυορεσχεντ Λαµπ − σιγλασ εν ινγλεσ) εν χυαντο α συ φυνχιοναµιεντο ψ εφιχιενχια. 
Εν πριµερ λυγαρ, υνα δε λασ ϖενταϕασ δε λασ ΧΦΛ εσ συ βαϕο χονσυµο, εν ελ 
σιγυιεντε χυαδρο σε µυεστρα λα εθυιϖαλενχια εν ωαττσ φλυορεσχεντε ςσ. 
ινχανδεσχεντε.  
 
 
Χυαδρο 19. Εθυιϖαλενχιασ εν Ωαττσ λυµιναρια φλυορεσχεντε ϖσ. Ινχανδεσχεντε  
 

 

 
 
 

Φυεντε: Υτιλιχε Λ〈µπαρασ Φλυορεσχεντεσ ψ Αηορρε εν συ Φαχτυρα δε Ενεργα 
Ελχτριχα. 201065 

                                                 
64 ΟΛΑ, ϑοσ Λ. Υτιλιχε Λ〈µπαρασ Φλυορεσχεντεσ ψ Αηορρε εν συ Φαχτυρα δε Ενεργα Ελχτριχα. 
Ρεϖιστα Ινγενιερα Πριµερο. Φαχυλταδ δε Ινγενιερα. Υνιϖερσιδαδ δε Σαν Χαρλοσ. Γυατεµαλα. ςολ. 17. 
2010. π. 8.  
65 Ιβδ., π. 8.  
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Ρεαλιζανδο υνα λιγερα χοµπαραχι⌠ν δε λοσ δατοσ πρεσενταδοσ εν ελ χυαδρο 
αντεριορ, σε πυεδε οβσερϖαρ θυε υνα ΧΦΛ ςσ. ινχανδεσχεντε χονσυµε εντρε 4 α 5 
ϖεχεσ µενοσ θυε συ χοντραπαρτε ινχανδεσχεντε. Πορ οτρα παρτε, σε σαβε θυε λασ 
λ〈µπαρασ ΧΦΛ τιενεν υνα δυραχι⌠ν απροξιµαδα δε 8.000 ηορασ χοντρα λασ 500 α 
2.000 θυε δυρα υνα βοµβιλλα ινχανδεσχεντε, 66 πορ λο ταντο, βασ〈νδοσε εν εστα 
ινφορµαχι⌠ν σε αναλιζ⌠ βρεϖεµεντε ελ αηορρο εν κΩ/η.  
 
 
Παρα ελ χ〈λχυλο δε διχηο αηορρο σε υτιλιζ⌠ χαδα τιπο δε βοµβιλλα βαϕο ελ συπυεστο δε 
θυε αµβασ τιενεν ελ µισµο τιεµπο δε δυραχι⌠ν (8.000 ηορασ). Σε συπυσο 
εντονχεσ θυε σι σε υτιλιζα υνα λ〈µπαρα ινχανδεσχεντε πορ ελ τιεµπο θυε δυρα υνα 
φλυορεσχεντε ψ σι σε απλιχα λα ταριφα παρα λα εµπρεσα ελχτριχα δε Γυατεµαλα (Θ. 
1.76 Θυετζαλεσ/Κω/η) σε τιενε: 
 
 
Λ〈µπαρα ινχανδεσχεντε δε 100Ω: 
 
 

100 Ω / 1.000 Ω ∗ 1 Κω ∗ 8.000η ∗ Θ. 1.76 = Θ. 1.408 Κω/η 
 
 
 

Λ〈µπαρα φλυορεσχεντε ΦΧΛ δε 18Ω: 
 
 

18 Ω / 1.000 Ω ∗ 1 Κω ∗ 8.000η ∗ Θ. 1.76 = Θ. 253, 44 Κω/η 
 
 

Σεγν εστοσ ρεσυλταδοσ, λα υτιλιζαχι⌠ν δε λασ λ〈µπαρασ ΧΦΛ αηορρα Θ. 1.154, 56 εν 
λασ 8.000 ηορασ δε υσο, λο θυε εν τεορα ϕυστιφιχα ελ ρεχυπεραρ λα ινϖερσι⌠ν εν λασ 
πριµερασ 500 ηορασ δε υσο ψ πονε α λασ ΧΦΛ εν ϖενταϕα σοβρε λασ βοµβιλλασ 
ινχανδεσχεντεσ. 67 
 
 
Οτρα ϖενταϕα δε λασ ΧΦΛ φυε εξπυεστα εν ελ µισµο εστυδιο αλ χαλχυλαρ ελ χοστο τοταλ 
δε χαδα τιπο δε βοµβιλλα. Παρα εστο, σε βασαρον εν ελ τιεµπο δε υσο, ελ ϖαλορ δε 
χαδα βοµβιλλα ψ ελ γαστο ενεργτιχο δε εστασ πορ σεπαραδο δε λα σιγυιεντε µανερα:  
 
 
 
 

                                                 
66 Ιβδ., π. 9. 
67 Ιβδ., π. 10. 
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500 ηορασ χον λ〈µπαρα ινχανδεσχεντε δε 100 Ω: 
 
 

Γαστο δε ενεργα = Θ. 88 
Χοστο βοµβιλλα = Θ. 5 

Χοστο τοταλ = Θ. 93 
 

500 ηορασ χον λ〈µπαρα φλυορεσχεντε δε 18 Ω: 
 
 

Γαστο δε ενεργα = Θ. 15,84 
Χοστο βοµβιλλα = Θ. 30 
Χοστο τοταλ = Θ. 45,84 

 
 

Βασαδοσ εν εστοσ ρεσυλταδοσ, σε λογρ⌠ αφιρµαρ θυε λα διφερενχια εν λα ινϖερσι⌠ν εσ 
δε Θ.47.16, υν αηορρο εϖιδεντεµεντε ινφεριορ αλ υτιλιζαρ ινχανδεσχεντε, εστα 
διφερενχια χοµπενσα αµπλιαµεντε ελ χοστο δε λα ΧΦΛ δε Θ.30.00 εν προµεδιο ψ σε 
τιενε τοδαϖα υν αηορρο δε υνοσ Θ.15.84.68 
 
 
Εσ ιµπορταντε τενερ λα µεντε αβιερτα σιεµπρε θυε σε ηαβλα δε υν προψεχτο δε 
ινϖερσι⌠ν δε χαρ〈χτερ αµβιενταλ. Χοµο σε διϕο εν υν πρινχιπιο, λα γραν µαψορα δε 
εστοσ πρεσενταν αλτοσ χοστοσ δε ινϖερσι⌠ν ινιχιαλ, σιν εµβαργο, ελ µαντενερ υνα 
ποσιχι⌠ν δε οπορτυνιδαδ περµιτε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε αν〈λισισ χοµο ελ αντεριορµεντε 
χιταδο ψ φαϖορεχε λα απλιχαχι⌠ν δε διχηοσ προψεχτοσ. Υν χασο δε ποσιχι⌠ν δε 
οπορτυνιδαδ εσ ελ δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι; χοµο βιεν σε σαβε, λα ινστιτυχι⌠ν 
σιεµπρε σε ηα ενχοντραδο εν λα βσθυεδα δε λα µεϕορα χοντινυα, ταντο εν συσ 
προχεσοσ χοµο εν συ ινφραεστρυχτυρα, χον ελ φιν δε πρεσταρ σιεµπρε ελ µεϕορ 
σερϖιχιο εν ελ µαρχο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ εµπρεσαριαλ. Πορ εστα ραζ⌠ν, χον 
ελ πασο δελ τιεµπο σε ηαν ρεαλιζαδο αδεχυαχιονεσ, ρεµοδελαχιονεσ ψ ηαστα 
χονστρυχχιονεσ εντερασ θυε βυσχαν χονταρ χον λο λτιµο εν τεχνολογα θυε ϖαψα δε 
λα µανο χον λα εφιχιενχια εν ελ υσο δε λοσ ρεχυρσοσ.  
 
 
Λα ιλυµιναχι⌠ν δε λασ ινσταλαχιονεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν εσ υνο δε εστοσ χασοσ δε 
µεϕορα χοντινυα. Εν υν ινιχιο, σε χονταβα χον ιλυµιναχι⌠ν ινχανδεσχεντε, λυεγο σε 
συστιτυψ⌠ ινστιτυχιοναλµεντε πορ λα φλυορεσχεντε (ιλυµιναχι⌠ν δε βαϕο χονσυµο), ψ 
τρασ λα ρεµοδελαχι⌠ν δε 〈ρεασ χοµο ελ Λαβορατοριο Χλνιχο, Βανχο δε Σανγρε, Σαλα 
δε Παρτοσ, ΥΧΙ Νεονατοσ, ΠΕΤ (Σ⌠τανο Ιµ〈γενεσ ∆ιαγν⌠στιχασ) ψ Χεντραλ δε 
Λιθυιδαχι⌠ν, σε ινιχι⌠ χον λα ινσερχι⌠ν δε λα ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ εν λα ινστιτυχι⌠ν.  
 

                                                 
68 Ιβδ., π. 10. 
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Ηαχιενδο υσο δελ µτοδο εµπλεαδο πορ ϑοσ Λυισ Ολα εν συ πυβλιχαχι⌠ν δε λα 
Ρεϖιστα δε Ινγενιερα, δε λα Υνιϖερσιδαδ δε Σαν Χαρλοσ δε Γυατεµαλα69; σε 
ρεαλιζαρον λοσ µισµοσ χ〈λχυλοσ παρα εστιµαρ ελ αηορρο οβτενιδο πορ ελ υσο δε 
ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆. Παρα εστε εϕερχιχιο, σε υσαρον λοσ ϖαλορεσ εν πεσοσ Χολοµβιανοσ 
δελ χοστο δελ Κω/η (∃ 261 πεσοσ παρα χονσυµο ΦςΛ ενερο 2013) ψ δελ ϖαλορ δε λασ 
λυµιναριασ (πρεχιο αχτυαλ). Πορ οτρα παρτε, σε τραβαϕ⌠ βαϕο ελ µισµο συπυεστο δε 
ιγυαλ ηορασ δε ϖιδα τιλ δε χαδα βοµβιλλα (50.000 ηορασ) υσανδο λα δυραχι⌠ν 
προµεδιο δε υνα βοµβιλλα ΛΕ∆.  
 
 
Λ〈µπαρα φλυορεσχεντε δε 30 Ω: 
 
 

30 Ω / 1.000 Ω ∗ 1 Κω ∗ 50.000η ∗ ∃ 261 = ∃ 391.500 Κω/η 
 

 
Λ〈µπαρα ΛΕ∆ δε 5Ω: 
 
 

5 Ω / 1.000 Ω ∗ 1 Κω ∗ 50.000η ∗ ∃ 261 =  ∃ 65.250 Κω/η 
 
 
Σεγν εστοσ ρεσυλταδοσ, λα υτιλιζαχι⌠ν δε λασ λ〈µπαρασ ΛΕ∆ λε αηορρα α λα 
Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι ∃ 326.250 πεσοσ εν λασ 50.000 ηορασ δε υσο. Σιν εµβαργο, 
εστε ϖαλορ νο εσ µ〈σ θυε υνα εστιµαχι⌠ν ψ σολο ρεσυλταρα ρεπρεσεντατιϖο δε νο 
εσταρ συϕετο α χονδιχιονεσ εσπεχφιχασ χοµο λοσ δοσ (2) νιχοσ τιποσ δε λυµιναρια, 
ελ τιεµπο δε ϖιδα τιλ ηιποττιχο ψ ελ ϖαλορ δε χονσυµο υτιλιζαδο ελ χυαλ περτενεχε α 
υν σολο µεσ ψ α υν α〉ο θυε νο χορρεσπονδε αλ δελ περιοδο δε εστυδιο χονχερταδο 
παρα εστε εστυδιο.  
 
 
Χον ελ φιν δε οβτενερ υν χ〈λχυλο µ〈σ ρεαλιστα ψ χονοχερ σι λα ιµπλανταχι⌠ν δε λα 
ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ ηα τραδο αλγν βενεφιχιο εχον⌠µιχο α λα Φυνδαχι⌠ν, σε ινιχι⌠ χον 
λα ρεχολεχχι⌠ν δε δατοσ αλυσιϖοσ α λοσ χονσυµοσ δε ενεργα ηιστ⌠ριχοσ δε λα 
ινστιτυχι⌠ν. Ινιχιαλµεντε, σε αχυδι⌠ α λα χοορδιναχι⌠ν δε Μαντενιµιεντο Ελχτριχο δε 
λα ινστιτυχι⌠ν εν δονδε σε συµινιστραρον βασεσ δε δατοσ χον ινφορµαχι⌠ν ηιστ⌠ριχα 
σοβρε λοσ χονσυµοσ δε αγυα, ενεργα, γασ νατυραλ ψ ΑΧΠΜ ταλ ψ χοµο σε µυεστρα 
εν λα σιγυιεντε Φιγυρα.  
 
 

 

 

                                                 
69 ΟΛΑ, ϑοσ Λ. Οπ. χιτ., π. 10 
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Φιγυρα 17. Ρεγιστρο δε χονσυµοσ Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι 2008 
 

 

 
 

 
Φυεντε: Ινφορµε Μενσυαλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν Χοορδιναχι⌠ν Ελχτριχα. Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2008 
 
 
Χαδα α〉ο χυεντα χον υνα βασε δε δατοσ χοµο εστα θυε σε µυεστρα εν λα ιµαγεν 
αντεριορ; χαδα χυαδρο τιενε δισχριµιναδο πορ µεσ λοσ χονσυµοσ δε χαδα ρεχυρσο, 
ελ ϖαλορ δελ χονσυµο ψ ελ ϖαλορ τοταλ. Σιν εµβαργο, λα ινφορµαχι⌠ν χονσολιδαδα εν 
εστασ εσταβα ινχοµπλετα εν αλγυνοσ χασοσ πορ λο θυε σε δεβι⌠ ρεχυρριρ α λασ χοπιασ 
δε λοσ ρεχιβοσ δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ παρα χοµπλεµενταρλασ.  
 
 
Υνα ϖεζ σε χοµπλεταρον λασ βασεσ δε δατοσ, σε σεπαρ⌠ λα ινφορµαχι⌠ν σοβρε ελ 
χονσυµο ενεργτιχο δε λα δεµ〈σ, χοµο ελ χονσυµο δε γασ ψ ΑΧΠΜ. Εστα 
ινφορµαχι⌠ν, σε εξχλυψ⌠ δελ εστυδιο δαδο θυε νινγυνα δε λασ µεϕορασ σε 
ενχοντραβα διρεχταµεντε ρελαχιοναδα χον εστα ψ σε χονσολιδ⌠ ελ σιγυιεντε χυαδρο 
θυε χοντιενε υν ρεσυµεν δε λα ινφορµαχι⌠ν. 
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Χυαδρο 20. Χονσυµο τοταλ δε ενεργα εν λα ΦςΛ εν ελ περιοδο 2007 −2011 
 

 

 
Α∇Ο 

  

ΧΟΝΣΥΜΟΣ Ψ ςΑΛΟΡΕΣ ΠΟΡ ΧΟΝΣΥΜΟ 2007 � 2011 
ΕΝΕΡΓ⊆Α  

ΚΩ/Η ∃ / ΚΩ / Η ΤΟΤΑΛ ΧΟΝΣΥΜΟ ΠΟΡ Α∇Ο 
2007 9.469.817 ∃              154 ∃                                      1.459.582.894 

2008 9.596.581 ∃              174 ∃                                      1.671.724.410 

2009 11.888.701 ∃              212 ∃                                      2.525.397.866 

2010 15.205.806 ∃              236 ∃                                      3.582.335.836 

2011 14.915.982 ∃              275 ∃                                      4.101.596.730 

ΤΟΤΑΛ                                                                     ∃                                    13.340.637.736 

 
 
Πορ οτρα παρτε, αυνθυε σε χονταβα χον λα ινφορµαχι⌠ν χοµπλετα σοβρε λοσ 
χονσυµοσ ενεργτιχοσ πορ α〉ο, σε δεβα οβτενερ πορ σεπαραδο ελ χονσυµο 
ενεργτιχο πορ ιλυµιναχι⌠ν, ψ αλ νο χονταρ χον µεδιδορεσ ινσταλαδοσ πορ 〈ρεασ ο 
εσπεχφιχοσ παρα ελ χοντρολ δελ χονσυµο ενεργτιχο πορ ιλυµιναχι⌠ν, σε χονσυλτ⌠ 
νυεϖαµεντε α λα χοορδιναχι⌠ν δε Μαντενιµιεντο Ελχτριχο δελ ∆επαρταµεντο δε 
Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε σοβρε λα δισχριµιναχι⌠ν δε εστοσ δατοσ.  
 
 
Χοµο ρεσπυεστα α διχηα χονσυλτα, σε χοµεντ⌠ θυε ηαστα ελ α〉ο 2002 νο σε τενα 
χονοχιµιεντο σοβρε λοσ πυντοσ χρτιχοσ δε χονσυµο δε ενεργα ελχτριχα δε λα 
Φυνδαχι⌠ν, πορ λο ταντο, σε ρεαλιζ⌠ υν διαγνοστιχο ενεργτιχο χον λα εµπρεσα ΕΠΣΑ 
ελ χυαλ φυε οφρεχιδο χοµο ϖαλορ αγρεγαδο αλ χοντρατο δε συµινιστρο δε ενεργα.  
 
 
Ελ προϖεεδορ ϖισιτ⌠ 〈ρεα πορ 〈ρεα ρεγιστρανδο λα εξιστενχια δε εθυιποσ ε 
ιλυµιναχι⌠ν εν χαδα εσπαχιο, ψ α παρτιρ δε εστο ρεαλιζ⌠ λα σιγυιεντε χαλχιφιχαχι⌠ν: 
Εθυιποσ δε αιρε αχονδιχιοναδο, ιλυµιναχι⌠ν, ελεχτροδοµστιχοσ, εθυιποσ τχνιχοσ ψ 
εθυιποσ δε χ⌠µπυτο. Λυεγο δε ρεαλιζαρ ελ ρεσπεχτιϖο εστυδιο σοβρε λοσ χονσυµοσ 
δχαδα υνο δε εστοσ χινχο (5) γρανδεσ γρυποσ ελ ρεσυλταδο οβτενιδο εν εσε 
µοµεντο φυε: 
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Φιγυρα 18. Γραφιχο χλασιφιχαχι⌠ν δε χονσυµο ενεργτιχο εν πορχενταϕεσ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τενιενδο εν χυεντα θυε λα τεχνολογα δε ιλυµιναχι⌠ν υτιλιζαδα αχτυαλµεντε εσ 
φλυορεσχεντε ψ ΛΕ∆, λοσ πορχενταϕεσ ενχοντραδοσ εν ελ τεµ δε ιλυµιναχι⌠ν ηαν 
χαµβιαδο, πασανδο δελ 32% αλ 22% ρεσπεχτιϖαµεντε. 
 
 

Χυαδρο 21. Νυεϖα χλασιφιχαχι⌠ν δε χονσυµο ενεργτιχο εν πορχενταϕεσ 
 

 

 
 
Ασ λασ χοσασ, σε προχεδι⌠ α χαλχυλαρ ελ χονσυµο χορρεσπονδιεντε α λα ιλυµιναχι⌠ν 
χον λοσ πορχενταϕεσ συµινιστραδοσ ψ λοσ δατοσ ρεσυλταντεσ σε χονσιγναρον εν ελ 
χυαδρο θυε σε µυεστρα α χοντινυαχι⌠ν. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΡΧΕΝΤΑϑΕΣ ∆Ε ΧΟΝΣΥΜΟ ΕΛ⊃ΧΤΡΙΧΟ 
⊆ΤΕΜ ΠΟΡΧΕΝΤΑϑΕ 

Αιρε αχονδιχιοναδο  37% 

Ιλυµιναχι⌠ν 22% 

Ελεχτροδοµστιχοσ, εθυιποσ τχνιχοσ ψ δε χοµπυτο 41% 
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Χυαδρο 22. Χονσυµο ενεργτιχο εν ιλυµιναχι⌠ν εν ελ περιοδο 2007 −2011  
 

 
ΧΟΝΣΥΜΟ ΕΝΕΡΓΕΤΙΧΟ ΤΟΤΑΛ ΠΟΡ ΙΛΥΜΙΝΑΧΙΟΝ  

Α∇Ο ΧΟΝΣΥΜΟ ΚΩ/Η ∃/ΚΩ/Η ΧΟΣΤΟ 

2007 2.083.360     154 ∃                                                321.108.237 

2008 2.111.248       174 ∃                                                367.779.370 

2009 2.615.514       212 ∃                                                555.587.531 

2010 3.345.277       236 ∃                                                788.113.884 

2011 3.281.516      275 ∃                                                902.351.280 

ΤΟΤΑΛ                                                                             ∃                                             2.934.940.302 

 
 
Αλ χονταρ χον εστα ινφορµαχι⌠ν, σε εϖιδενχι⌠ λα νεχεσιδαδ δε χονοχερ λα χαντιδαδ ψ 
τιποσ δε λυµιναριασ εξιστεντεσ εν λασ ινσταλαχιονεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν. Χοµο εσ δε 
συπονερσε, νο τοδοσ λοσ εσπαχιοσ δε λα ινστιτυχι⌠ν τιενεν λα µισµα δεµανδα δε 
ιλυµιναχι⌠ν ψ παρα λογραρ υν χ〈λχυλο απροξιµαδο δελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο λογραδο α 
παρτιρ δε λοσ χαµβιοσ δε ιλυµιναχι⌠ν, ερα νεχεσαριο χονοχερ χυ〈ντασ λυµιναριασ δε 
χαδα τιπο ηαν εξιστιδο δεσδε ελ α〉ο 2007 ηαστα ελ 2011. Σιν εµβαργο, σεγν λα 
ινφορµαχι⌠ν ρεχιβιδα πορ λα χοορδιναχι⌠ν ελχτριχα, νο σε χυεντα χον υν ηιστ⌠ριχο δε 
εστε τιπο δε ινφορµαχι⌠ν.  
 
 
Πορ λο ταντο, χον ελ φιν δε ρεαλιζαρ υνα µεδιχι⌠ν απροξιµαδα δελ βενεφιχιο 
εχον⌠µιχο γενεραδο α παρτιρ δελ χαµβιο δε ιλυµιναχι⌠ν φλυορεσχεντε α ΛΕ∆ σε 
υτιλιζαρον λοσ δατοσ δε λασ 〈ρεασ δε λα Ινστιτυχι⌠ν θυε χυενταν χον ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ 
ηοψ εν δα. Εστα ινφορµαχι⌠ν φυε συµινιστραδα πορ λα χοορδιναχι⌠ν ελχτριχα δε λα 
Φυνδαχι⌠ν ψ φυε οργανιζαδα δε λα σιγυιεντε µανερα: 
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Χυαδρο 23. ℑρεασ θυε χυενταν χον ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ 2009 − 2013 
 
 

 

 
 
 
Ταλ ψ χοµο µυεστρα ελ χυαδρο αντεριορ, εν λα αχτυαλιδαδ λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι 
χυεντα χον χινχο (5) 〈ρεασ ιλυµιναδασ πορ χοµπλετο χον δισποσιτιϖοσ ΛΕ∆. 
Αδιχιοναλµεντε, λα χοορδιναχι⌠ν ελχτριχα δε λα Φυνδαχι⌠ν συµινιστρ⌠ ινφορµαχι⌠ν 
σοβρε λοσ τιποσ δε λυµιναριασ, χαντιδαδεσ δε εστασ, λοσ χονσυµοσ δε χαδα υνα ψ σε 
χοµπλεµεντ⌠ χον υν εστιµαδο δε τιεµπο δε υσο δε χαδα υνα (σεγν αχτιϖιδαδεσ 
δε χαδα σερϖιχιο) παρα εστιµαρ ελ χονσυµο µενσυαλ δε εστασ.  
 
 
Πορ οτρα παρτε, τενιενδο εν χυεντα θυε λα ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ χονσυµε ελ 50% µενοσ 
θυε λα φλυορεσχεντε ψ υν 66% µενοσ θυε λα ινχανδεσχεντε, σε χοµπλεµεντ⌠ λα 
ινφορµαχι⌠ν δελ χυαδρο αντεριορ χον υνα εστιµαχι⌠ν δελ χονσυµο δε λοσ ΛΕ∆Σ 
ινσταλαδοσ χον λοσ οτροσ δοσ τιποσ δε ιλυµιναχι⌠ν, εσ δεχιρ, θυε αλ χονσυµο 
µενσυαλ χαλχυλαδο δε λοσ ΛΕ∆ σε λεσ συµαρον λοσ πορχενταϕεσ δε χονσυµο 
µενχιοναδοσ αντεριορµεντε παρα σαβερ χυ〈ντο σε ηαβρα χονσυµιδο πορ 
ιλυµιναχι⌠ν σι εστασ 〈ρεασ εσπεχφιχασ χονταραν χον χυαλθυιερα δε λοσ οτροσ δοσ 
τιποσ δε ιλυµιναχι⌠ν.   
 
 
Αδιχιοναλµεντε, αλ νο χονταρ χον δατοσ ηιστ⌠ριχοσ σοβρε λα χαντιδαδ ψ τιπο δε 
λυµιναριασ, νο φυε ποσιβλε εστιµαρ ελ χονσυµο α〉ο α α〉ο δεσδε ελ 2007 ηαστα ελ 
2011, πορ λο ταντο, σε δεβι⌠ τραβαϕαρ βαϕο ελ συπυεστο δε θυε ελ χονσυµο 
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ενεργτιχο πορ ιλυµιναχι⌠ν δε εστασ χινχο (5) 〈ρεασ εν παρτιχυλαρ σε ηα µαντενιδο 
χονσταντε δυραντε ελ περιοδο εσταβλεχιδο παρα ελ εστυδιο. Παρτιενδο δε εστε ηεχηο 
εντονχεσ, σε ελαβορ⌠ ελ σιγυιεντε χυαδρο. 
 
 
Χυαδρο 24. Χαλχυλο δελ βενεφιχιο γενεραδο πορ ελ χαµβιο δε ιλυµιναχι⌠ν 
φλυορεσχεντε α ΛΕ∆ 
 
 

 
 
 
∆αδο θυε λα ιλυµιναχι⌠ν ινχανδεσχεντε φυε ρεεµπλαζαδα εν συ τοταλιδαδ πορ 
φλυορεσχεντε µυχηο αντεσ δελ 2007, σολο σε τοµαρον λοσ δατοσ δε χονσυµο δε εστα 
λτιµα ψ σε ρεσταρον α λοσ περτενεχιεντεσ α λα ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ παρα οβτενερ χοµο 
ρεσυλταδο θυε ελ χοστο τοταλ δελ χονσυµο ενεργτιχο πορ ιλυµιναχι⌠ν εν εστε 
περιοδο δε τιεµπο φυε δε ∃ 2.934.940.302 πεσοσ, ψ θυε συπονιενδο, θυε λασ χινχο 
(5) 〈ρεασ εν χυεστι⌠ν ηαν χονταδο χον ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ εν ελ µισµο ρανγο δε 
τιεµπο, σε ηα λογραδο οβτενερ υν αηορρο δε ∃ 44×899.775 πεσοσ εν λα φαχτυρα δε 
σερϖιχιοσ πβλιχοσ.  
 
 
Σιν εµβαργο, χον ελ φιν δε οβτενερ υν χ〈λχυλο µ〈σ απροξιµαδο δελ βενεφιχιο ρεαλ 
γενεραδο πορ λα ιµπλανταχι⌠ν δελ ΛΕ∆, σε σολιχιτ⌠ αλ ∆επαρταµεντο δε Χοµπρασ ψ 
Συµινιστροσ λοσ δατοσ δε χοµπρα δε εστασ λυµιναριασ. Αλ ρεϖισαρ λα ινφορµαχι⌠ν, σε 
ενχοντρ⌠ θυε λασ χοµπρασ ινιχιαρον εν ελ α〉ο 2011 ψ θυε σολο δυραντε εστε α〉ο, σε 
ινϖιρτι⌠ υν τοταλ δε ∃165×287.110 πεσοσ λο θυε περµιτε χονχλυιρ, θυε εν ελ λτιµο 
α〉ο δελ περιοδο δε τιεµπο δε εστε εστυδιο νο σε αλχανζα α ρεχυπεραρ λα ινϖερσι⌠ν 
ρεαλιζαδα δαδο θυε ελ µοντο ινϖερτιδο συπερα αλ αηορρο οβτενιδο εν υν 93%, πορ λο 
ταντο, δεβε χαλχυλαρσε ελ αηορρο εν φαχτυρα εν ελ περιοδο 2012 � 2013 ψ εϖαλυαρ 
νυεϖαµεντε ελ τιεµπο δε ρετορνο.   
 
 

• Ρε υσο δε αγυα εν λαϖανδερα  
 

 

Ελ σιστεµα δε ρε υσο δε αγυα δε λα Φυνδαχι⌠ν χυεντα χον δοσ τανθυεσ δε 5µ2 δε 
χαπαχιδαδ χαδα υνο. Εστοσ τανθυεσ φυνχιοναν χοµο ρεσερϖοριο τρανσιτοριο δε αγυα 
αλ χυαλ σε ϖιερτεν λασ αγυασ δελ λτιµο χιχλο δε τοδασ λασ φορµυλασ δε λαϖαδο ψ δελ 
θυε ταµβιν σε αβσορβε ελ αγυα νεχεσαρια παρα λοσ χιχλοσ προγραµαδοσ. 



112 
 

Αδιχιοναλµεντε, ελ σιστεµα χυεντα χον ρεϕιλλασ δε αχερο θυε φυνχιοναν χοµο 
βαρρερασ φσιχασ παρα λα ρετενχι⌠ν δε σ⌠λιδοσ α λα σαλιδα δε χαδα υνα δε λασ 
µ〈θυινασ χονεχταδασ αλ σιστεµα ψ α λα εντραδα δελ τανθυε ρεχεπτορ. 
 
 
Εν ελ α〉ο 2012, ελ σιστεµα δε ρε υσο δε αγυα αηορρ⌠ ελ χονσυµο δε 50.930 µ3 δε 
αγυα ποταβλε, εσ δεχιρ, θυε τενιενδο εν χυεντα ελ χοστο δελ µ3 δε αγυα δυραντε 
εστε µισµο α〉ο, σε λογρ⌠ υν αηορρο δε ∃ 144.255.285 πεσοσ. ∆αδο θυε λα 
Φυνδαχι⌠ν νο χυεντα χον υν µεδιδορ ινσταλαδο εν ελ σιστεµα δε ρε υσο δε 
λαϖανδερα θυε ποσιβιλιτε ελ χοντρολ δελ χονσυµο δε αγυα απροϖεχηαδα πορ διχηο 
σιστεµα ψ θυε φαχιλιτε ελ λλεϖαρ υν ρεγιστρο δισχριµιναδο δε εστε, νο σε πυεδε 
ασεϖεραρ λα εξαχτιτυδ δε εστα ινφορµαχι⌠ν. Σιν εµβαργο, σε χυεντα χον υν µεδιδορ 
εσπεχφιχο παρα ελ χονσυµο δε αγυα ποταβλε δε λα λαϖανδερα χον χυψα ινφορµαχι⌠ν 
σε ηα ελαβοραδο λα σιγυιεντε βασε δε δατοσ. 
 
 
Χυαδρο 25. Ινδιχαδορ δε χονσυµο δε αγυα προχεσο δε λαϖανδερα − Ηιστ⌠ριχο 
 
 

 
 
 
Φυεντε: Αρχηιϖο διγιταλ. ∆επαρταµεντο δε Μαντενιµιεντο ψ Μεδιο Αµβιεντε. 
∆ιϖισι⌠ν δε Γεστι⌠ν Αµβιενταλ.  Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι. 2012 
 
 
Εν εστε χυαδρο σε εϖιδενχια υνα αυσενχια δε µεδιχι⌠ν εν ελ α〉ο 2009 εντρε λοσ 
µεσεσ ϑυνιο ψ Σεπτιεµβρε. Εστε ϖαχο εν λα ινφορµαχι⌠ν, οβεδεχε αλ περιοδο δε 
οβρα ε ινσταλαχι⌠ν δελ σιστεµα δε ρε υσο δε αγυα δυραντε ελ χυαλ σε δεβι⌠ 
συσπενδερ πορ χοµπλετο ελ σερϖιχιο δε λαϖανδερα ψ σε αχυδι⌠ α λα χοντραταχι⌠ν 
εξτερνα δελ µισµο. Υνα ϖεζ τερµιναδασ λασ οβρασ, σε πυσο εν µαρχηα ψ σε 
ρεανυδ⌠ ελ σερϖιχιο δε λαϖανδερα ιντερνο ταλ χοµο λο εϖιδενχια λα ρε απαριχι⌠ν δε 
δατοσ δε χονσυµο δε αγυα εν ελ µεσ δε Οχτυβρε δελ α〉ο 2009.  
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Τενιενδο εν χυεντα θυε εν λα αχτυαλιδαδ νο εξιστε ινφορµαχι⌠ν σοβρε λα χαντιδαδ 
ρεαλ δε αγυα υτιλιζαδα δελ ρε υσο, σε εµπλεαρον λοσ δατοσ δελ Χυαδρο 25 παρα 
οβτενερ υν εστιµαδο δελ αηορρο γενεραδο πορ λα ιµπλανταχι⌠ν δε εστε σιστεµα ψ α 
λα ϖεζ, χονοχερ λοσ µ3 θυε σε υσαρον δε λοσ τανθυεσ δε ρε υσο εντρε λοσ α〉οσ 2007 
� 2011. 
 
 
Εν πριµερ λυγαρ, σε τοµ⌠ εν χυεντα λα ινφορµαχι⌠ν προϖιστα πορ λα χοορδιναχι⌠ν δε 
λα Λαϖανδερα σοβρε λοσ ινδιχαδορεσ δελ σερϖιχιο εν ελ α〉ο 2012. ∆ε εστα 
ινφορµαχι⌠ν, σε τοµαρον λοσ δατοσ χορρεσπονδιεντεσ α λοσ µετροσ χβιχοσ 
χονσυµιδοσ µεσ α µεσ θυε προϖινιεσεν ταντο δελ αχυεδυχτο χοµο δελ σιστεµα δε 
ρε υσο.  
 
 
Χυαδρο 26. Ινδιχαδορεσ δε χονσυµο δε αγυα εν λαϖανδερα 2012 
 

 

ΜΕΣ 
Μ3 

ΧΟΝΣΥΜΙ∆ΟΣ Μ3 ΡΕΥΣΟ 

ΕΝΕ 3.090 4.383 

ΦΕΒ 3.180 4.500 

ΜΑΡ 3.285 4.593 

ΑΒΡ 2.916 4.077 

ΜΑΨ 3.306 4.599 

ϑΥΝ 3.177 4.347 

ϑΥΛ 3.144 4.266 

ΑΓΟ 3.372 4.644 

ΣΕΠ 3.234 4.569 

ΟΧΤ 3.384 3.873 

ΝΟς 3.171 3.597 

∆ΙΧ 3.057 3.483 

ΤΟΤΑΛ 38.316 50.931 
ΤΟΤΑΛ 

Μ3 89.247 
 
 
Αυνθυε λοσ δατοσ δε εστε α〉ο νο σε ενχοντρασεν δεντρο δελ περιοδο δε τιεµπο 
εστιπυλαδο παρα εστε εστυδιο, φυερον υτιλιζαδοσ παρα εσταβλεχερ υν πορχενταϕε δε 
µετροσ χβιχοσ δε αγυα προϖενιεντεσ δελ αχυεδυχτο ψ δελ σιστεµα δε ρε υσο πορ 
σεπαραδο; παρα εστο, σε ασυµι⌠ θυε λα συµα δε λοσ τοταλεσ εθυιϖαλα α υν 100% 
παρα οβτενερ υν τοταλ γενεραλ δε λοσ µ3 δε αγυα υτιλιζαδοσ δυραντε ελ 2012 ψ σε 
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προχεδι⌠ α χαλχυλαρ λοσ πορχενταϕεσ φαλταντεσ µεδιαντε υνα ρεγλα δε τρεσ. Χοµο 
ρεσυλταδο δε εστε χ〈λχυλο, σε ενχοντρ⌠ θυε παρα ελ α〉ο 2012, λα λαϖανδερα λλεϖο α 
χαβο συσ λαβορεσ χονσυµιενδο ελ 43% δε αγυα ποταβλε ψ 57% δελ σιστεµα δε ρε 
υσο. 
 
 
Υνα ϖεζ σε χοντ⌠ χον εστοσ πορχενταϕεσ, σε τοµ⌠ λα ινφορµαχι⌠ν δελ Χυαδρο 25 
ρεφερεντε α λοσ κιλοσ δε ροπα λαϖαδοσ ψ ελ χονσυµο δε αγυα νεχεσαριο παρα 
προχεσαρλοσ ψ α〉ο α α〉ο, µεδιαντε ελ υσο δε υνα ρεγλα δε τρεσ ψ ελ υσο δε λοσ 
πορχενταϕεσ αντεριορµεντε µενχιοναδοσ, σε χαλχυλαρον λοσ µετροσ χβιχοσ 
χονσυµιδοσ δελ σιστεµα δε ρε υσο ψ δελ αχυεδυχτο πορ σεπαραδο ταλ ψ χοµο σε 
οβσερϖα εν ελ σιγυιεντε χυαδρο.  
 
 
Χυαδρο 27. ∆ιστριβυχι⌠ν δελ υσο δε αγυα εν λαϖανδερα 2007 � 2011 
 

 

∆ΙΣΤΡΙΒΥΧΙΝ ∆ΕΛ ΧΟΝΣΥΜΟ ∆Ε ΑΓΥΑ ΕΝ ΛΑςΑΝ∆ΕΡ⊆Α 

Α∇Ο ΚΓ ΡΟΠΑ ΛΑςΑ∆ΟΣ Μ3 ΤΟΤΑΛΕΣ Μ3 ΑΧΥΕ∆ΥΧΤΟ Μ3 ΡΕΥΣΟ 

2007 799.230 18.200 18.200 0 

2008 863.565 18.045 18.045 0 

2009 938.100 13.538 10.457 3.081 

2010 1.264.257 21.761 9.357 12.418 

2011 1.405.785 25.212 10.841 14.371 

 
 
Εν λοσ α〉οσ 2007 ψ 2008 νο ηαψ χονσυµο δε αγυα δελ σιστεµα δε ρε υσο πυεστο 
θυε χοµο ψα σε χοµεντ⌠, εστε ινιχι⌠ συ οπεραχι⌠ν εν Οχτυβρε δε 2009. 
Ιγυαλµεντε, παρα ελ χ〈λχυλο δε λοσ µετροσ χβιχοσ δε αγυα προϖενιεντεσ δε εστε 
σιστεµα  σε τυϖο εν χυεντα θυε δυραντε λοσ πριµεροσ χινχο (5) µεσεσ δελ α〉ο, σε 
υτιλιζ⌠ νεταµεντε αγυα ποταβλε ψ θυε εν λοσ µεσεσ δε ϑυνιο α Σεπτιεµβρε ελ 
σερϖιχιο δε λαϖανδερα φυε συβ χοντραταδο.  
 
 
∆αδο θυε νο σε χονοχεν λοσ ϖαλορεσ σοβρε ελ χονσυµο δε αγυα δυραντε εστοσ 
χυατρο (4) µεσεσ, σε ρεαλιζ⌠ υν χ〈λχυλο δε απροξιµαχι⌠ν. Εν πριµερ λυγαρ, αλ 
χονοχερ ελ τοταλ δε αγυα χονσυµιδα εν ελ περιοδο δε Ενερο α Μαψο (8.133 µ3) ψ αλ 
διϖιδιρ εστε ϖαλορ εντρε ελ νµερο δε µεσεσ θυε χοµπρενδε εστε περιοδο  (χινχο 
µεσεσ) σε οβτυϖο χοµο ρεσυλταδο θυε εν προµεδιο, σε χονσυµιερον 1.627µ3 πορ 
µεσ, ψ αλ µυλτιπλιχαρ εστε ϖαλορ πορ λοσ µεσεσ δε νο οπεραχι⌠ν (χυατρο) δε λα 
λαϖανδερα, φιναλµεντε σε οβτυϖο υν χονσυµο απροξιµαδο δε 6.506 µ3 δε αγυα λοσ 
χυαλεσ σε ηαβραν υτιλιζαδο σι νο σε ηυβιεσε συσπενδιδο ελ σερϖιχιο. Πορ οτρα παρτε, 
ϖαλε λα πενα ρεσαλταρ θυε λοσ πορχενταϕεσ δε διστριβυχι⌠ν δε χονσυµο δε αγυα σολο 
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φυερον απλιχαδοσ αλ περιοδο δε Οχτυβρε � ∆ιχιεµβρε πορ σερ λοσ νιχοσ µεσεσ δελ 
α〉ο εν χυεστι⌠ν θυε χονταρον χον λα οπεραχι⌠ν δελ σιστεµα δε ρε υσο.   
 
 
Ασ λασ χοσασ, χον βασε εν ελ εϕερχιχιο ρεαλιζαδο ψ τενιενδο εν χυεντα ελ χοστο δελ 
µ3 α τραϖσ δελ τιεµπο, σε πυεδε αφιρµαρ θυε εν ελ περιοδο δε τιεµπο δε εστυδιο σε 
ηα οβτενιδο υν αηορρο δε ∃ 964×117.230 πεσοσ ψ σε ηα εϖιταδο ελ χονσυµο δε 
29.870 µ3 δε αγυα ποταβλε δεσδε λα πυεστα εν µαρχηα δελ σιστεµα δε ρε υσο δε 
αγυα εν λα Λαϖανδερα δε λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι (Οχτ 2009 − 2011).  
 
 

6.2 ΦΛΥϑΟ ∆Ε ΧΑϑΑ 

  
 

Τενιενδο εν χυεντα θυε λοσ εσχεναριοσ δε µεδιχι⌠ν αντεριορεσ ρεπρεσενταν υνα 
απροξιµαχι⌠ν νο ιντεγραδα δε λοσ βενεφιχιοσ ψ χοστοσ αρροϕαδοσ πορ λα ιµπλανταχι⌠ν 
δε λασ µεϕορασ εϖαλυαδασ, σε ελαβορ⌠ υν φλυϕο δε χαϕα χον ελ φιν δε οβτενερ υν ϖαλορ 
τοταλ απροξιµαδο δε εστοσ, ψ αδιχιοναλµεντε, σε ινχλυψ⌠ λα µαψορ χαντιδαδ δε 
χοστοσ ενχοντραδοσ παρα υν µεϕορ αν〈λισισ. 
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Χυαδρο 28. Φλυϕο δε χαϕα µεϕορασ αµβιενταλεσ 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΑΣ 
Α∇ΟΣ 

2007 2008 2009 2010 2011 

ΑΗΟΡΡΟ 

ΒΙΟ∆ΙΓΕΣΤΟΡ  ∃                 −     ∃                 −     ∃                    −     ∃       12,336,000   ∃      13,632,000  
ΡΕ ΥΣΟ ∆Ε ΑΓΥΑ 
ΛΑςΑΝ∆ΕΡ⊆Α  ∃                 −     ∃                 −     ∃    96,999,123   ∃     395,912,634   ∃    471,205,473  

ΙΛΥΜΙΝΑΧΙΝ ΛΕ∆  ∃                 −     ∃                 −     ∃                    −     ∃                       −     ∃      11,743,846  
ΡΕΧΙΧΛΑϑΕ ∆Ε 
ΒΟΛΣΑΣ ΤΠΝ  ∃                 −     ∃                 −     ∃  125,295,326   ∃     118,055,849   ∃    126,031,259  
ΡΙΕΓΟ ∆Ε 
ϑΑΡ∆ΙΝΕΣ  ∃                 −     ∃                 −     ∃    19,675,970   ∃       19,924,437   ∃      20,492,618  
ΙΜΠΡΕΣΙΝ 
∆∨ΠΛΕΞ  ∃ 29,260,000   ∃ 35,875,000   ∃    41,601,000   ∃       47,376,000   ∃      56,952,000  
ΤΟΤΑΛ ΑΗΟΡΡΟ  ∃ 29,260,000   ∃ 35,875,000   ∃  283,571,419   ∃     581,268,920   ∃    686,425,196  

ΕΓΡΕΣΟΣ 

ΒΙΟ∆ΙΓΕΣΤΟΡ  ∃                 −     ∃                 −     ∃                    −     ∃    (23,844,941)  ∃                       −    
ΙΛΥΜΙΝΑΧΙΝ ΛΕ∆  ∃                 −     ∃                 −     ∃                    −     ∃                        −     ∃  (165,287,110) 

ΤΟΤΑΛ ΕΓΡΕΣΟΣ  ∃                 −     ∃                 −     ∃                    −     ∃    (23,844,941)  ∃  (165,287,110) 

ΙΝΓΡΕΣΟ−ΕΓΡΕΣΟ  ∃ 29,260,000   ∃ 35,875,000  ∃  283,571,419  ∃    557,423,979  ∃    521,138,086  

 

 
Λοσ αηορροσ θυε σε µυεστραν εν ελ Χυαδρο 28 σον λοσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ δε λοσ 
χ〈λχυλοσ αντεριορεσ, σιν εµβαργο, παρα ελ φλυϕο δε χαϕα σε τυϖο εν χυεντα ελ 
ϖερδαδερο τιεµπο δε ιµπλανταχι⌠ν ψ πυεστα εν µαρχηα δε χαδα υνα δε λασ 
µεϕορασ, εσ δεχιρ, θυε νο τοδασ ελλασ ινιχιαρον συ φυνχιοναµιεντο εν ελ α〉ο 2007 
πορ λο θυε νο σε ινχλυψερον διχηοσ ρεσυλταδοσ.  
 
 
Αδιχιοναλµεντε, σε πυεδε οβσερϖαρ θυε δεντρο δελ φλυϕο νο φιγυραν λοσ χοστοσ δε 
ινϖερσι⌠ν δε τοδασ λασ µεϕορασ. ∆υραντε ελ προχεσο δε χονσεχυχι⌠ν δε λα 
ινφορµαχι⌠ν, σε εϖιδενχι⌠ υνα πρδιδα δε λα µισµα δεβιδο α συ ρεγιστρο 
δεσχεντραλιζαδο ψ σιν εστανδαριζαχι⌠ν λο θυε ιµποσιβιλιτ⌠ συ ινχλυσι⌠ν εν ελ αν〈λισισ 
ψ σε δεβι⌠ ρεαλιζαρ ελ ΑΒΧ χον λοσ δατοσ δε ινϖερσι⌠ν δισπονιβλεσ. 
 
 

6.3 ΑΝℑΛΙΣΙΣ ∆ΕΛ ΦΛΥϑΟ ∆Ε ΧΑϑΑ 
 

 

Εν πριµερ λυγαρ, χοµο πυεδε οβσερϖαρσε λα ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ σολο µυεστρα υν  
αηορρο εν ελ α〉ο 2011. Εστο σε δεβε α θυε λα χονστρυχχι⌠ν δε λασ 〈ρεασ θυε 
χυενταν χον ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆, φυερον δοταδασ χον εστε τιπο ιλυµιναχι⌠ν ηαστα εστε 
α〉ο ψ συ αηορρο ιγυαλµεντε σε ρεφιερε σολο α εστε περιοδο, δελ µισµο µοδο, λοσ 
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χοστοσ δε αδθυισιχι⌠ν δε λασ λυµιναριασ απαρεχεν εν εστε µισµο α〉ο ψ χοµο 
πυεδε οβσερϖαρσε, ελ χοστο εσ µυψ συπεριορ αλ βενεφιχιο θυε γενερα συ υσο εν λασ 
χινχο (5) 〈ρεασ εν χυεστι⌠ν πυεστο θυε τρασ ρεαλιζαρ ελ χ〈λχυλο δε Βενεφιχιο � Χοστο 
σε οβτιενε υν ϖαλορ δε ∃ − 165,287,110 πεσοσ. 
 
 
Αδιχιοναλµεντε, εσ ιµπορταντε τενερ εν χυεντα θυε εστα ελεϖαδα διφερενχια σε 
δεβε αλ αλτο χοστο ινδιϖιδυαλ δε λασ ρεφερενχιασ δε λυµιναριασ ΛΕ∆ αδθυιριδασ παρα 
λα δοταχι⌠ν δε εστασ 〈ρεασ (σε φαβριχαν εξχλυσιϖαµεντε παρα λα Φυνδαχι⌠ν); λασ 
λ〈µπαρασ συπλεν λα νεχεσιδαδ δε ιλυµιναχι⌠ν εσπεχφιχα ψ νιχα δε λοσ διφερεντεσ 
εσπαχιοσ δε λα Ινστιτυχι⌠ν, πορ ενδε, λοσ αλτοσ χοστοσ ινχλυψεν λα ιννοϖαχι⌠ν 
τεχνολ⌠γιχα ρεαλιζαδα αδεµ〈σ δελ χοστο δε λοσ δισποσιτιϖοσ ΛΕ∆. ∆ελ µισµο µοδο, 
ελ χορτο τιεµπο δε υτιλιζαχι⌠ν ψ λα µαγνιτυδ δε λασ 〈ρεασ θυε  υτιλιζαν αχτυαλµεντε 
λα ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆ ινχιδεν εν ελ ρεσυλταδο οβτενιδο πυεστο θυε συ χονσυµο (χον 
εστε τιπο δε ιλυµιναχι⌠ν) ρεπρεσεντα ταν σολο ελ 1% δελ χονσυµο ενεργτιχο πορ 
ιλυµιναχι⌠ν Ινστιτυχιοναλ.  
 
 
ςαλε λα πενα ρεσαλταρ, θυε εξιστεν οτροσ χοστοσ θυε βιεν πυεδεν αυµενταρ ελ 
βενεφιχιο γενεραδο πορ λα υτιλιζαχι⌠ν δε εστε τιπο δε ιλυµιναχι⌠ν, πορ εϕεµπλο, λα 
ρεδυχχι⌠ν ο ελιµιναχι⌠ν δε τραζασ δε µερχυριο εν λα ατµοσφερα δε λοσ σερϖιχιοσ δε 
λα Φυνδαχι⌠ν ψ λοσ χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν φιναλ δε λυµιναριασ δαδο θυε λοσ ΛΕ∆, εν 
τεορα, τιενεν υνα µαψορ δυραχι⌠ν ψ συ δισποσιχι⌠ν σερα χοµο µατεριαλ ρεχιχλαβλε ψ 
νο χοµο υν ρεσιδυο εσπεχιαλ θυε ρεπρεσεντα υν χοστο αδιχιοναλ. 
 
 
Εν σεγυνδο λυγαρ σε ενχυεντρα ελ βιοδιγεστορ. Χοµο ψα  σε µενχιον⌠, λα ινϖερσι⌠ν 
ρεαλιζαδα εν εστε σιστεµα φυε δε ∃ 23.844.941 πεσοσ, ψ αυνθυε λοσ βενεφιχιοσ 
προϖενιεντεσ δελ χοστο εϖιταδο δελ τραταµιεντο πορ ινχινεραχι⌠ν νο φυερον 
σιγνιφιχατιϖοσ, σε λογρ⌠ ρεχυπεραρ λα ινϖερσι⌠ν ρεαλιζαδα εν µενοσ δε δοσ (2) α〉οσ. 
Αλ αναλιζαρ λα ινφορµαχι⌠ν οβτενιδα, σε πυεδε χονχλυιρ θυε εστε αυµεντο δελ 
βενεφιχιο οβτενιδο σε δεβε αλ ινχρεµεντο δελ χοστο δελ Κγ δε ινχινεραχι⌠ν, πορ λο 
ταντο, εντρε µ〈σ χοστοσο ρεσυλτε τραταρ λοσ ρεσιδυοσ πορ εστε µεδιο, ελ βιοδιγεστορ 
σεγυιρ〈 ρεπρεσεντανδο λα οπχι⌠ν µ〈σ εχον⌠µιχα. Σιν εµβαργο, ταµβιν εξιστεν 
οτροσ βενεφιχιοσ δεριϖαδοσ δελ υσο δε λα βιοδεγραδαχι⌠ν θυε τρασ υν αν〈λισισ 
ϕυιχιοσο ε ινδεπενδιεντε δε εστα µεϕορα, πυεδεν χοντριβυιρ α οβτενερ υν βενεφιχιο 
µαψορ, χοµο πορ εϕεµπλο, ελ βενεφιχιο αµβιενταλ θυε γενερα λα ελιµιναχι⌠ν τοταλ ο 
παρχιαλ δε λα ινχινεραχι⌠ν χοµο µτοδο δε δισποσιχι⌠ν φιναλ, λα ελιµιναχι⌠ν δε 
χαργασ χονταµιναντεσ δε ∆ΒΟ α λοσ χυερποσ δε αγυα ο λα ποσιβιλιδαδ δε 
τραταµιεντο δε εστα αγυα παρα συ ρευτιλιζαχι⌠ν.  
 
 
Εν τερχερ λυγαρ απαρεχε ελ ρε υσο δε αγυα εν λαϖανδερα. Σεγν λοσ χ〈λχυλοσ 
ρεαλιζαδοσ, εστα µεϕορα γενερ⌠ α λα Φυνδαχι⌠ν υν βενεφιχιο δε ∃ 201.042.798 
πεσοσ δεσδε συ πυεστα εν µαρχηα εν Οχτυβρε δε 2009 ηαστα ελ 2011; εσ 
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ιµπορταντε τενερ εν χυεντα θυε εστε ϖαλορ σε οβτυϖο δελ χ〈λχυλο δελ χοστο εϖιταδο 
δελ χονσυµο δε αγυα ψ δελ ϖερτιµιεντο δε λα µισµα ψ θυε νο σε ινχλυψερον λοσ 
χοστοσ δε ινσταλαχι⌠ν ψ οπεραχι⌠ν δελ σιστεµα. Σιν εµβαργο, σε σαβε θυε λα 
χαντιδαδ δε χιχλοσ δε λαϖαδο θυε τοµαν αγυα δελ ρε υσο ϖα εν αυµεντο, λο θυε εν 
τεορα γαραντιζα λα ρεχυπεραχι⌠ν δε λα ινϖερσι⌠ν ψ συπονε υν αυµεντο προπορχιοναλ 
δελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο σεγν σεα λα χαντιδαδ δε αγυα υτιλιζαδα.  
 
 
Αδιχιοναλµεντε, εστα µεϕορα σε τραδυχε εν υν βενεφιχιο αµβιενταλ δαδο θυε 
δισµινυψε λα πρεσι⌠ν γενεραδα σοβρε ελ ρεχυρσο ηδριχο, ταντο εν συ δεµανδα 
χοµο εν συ χονταµιναχι⌠ν πυεστο θυε περµιτε χοντρολαρ δε φορµα περµανεντε λα 
χαλιδαδ δελ αγυα εν χυαντο α τεµπερατυρα, πΗ ψ σ⌠λιδοσ συσπενδιδοσ. Σι σε τιενε 
εν χυεντα θυε λα λαϖανδερα εσ υν σερϖιχιο χρτιχο εν εστοσ τρεσ παρ〈µετροσ εν 
γενεραλ, εστε τιπο δε χοντρολεσ εϖιταν ελ χοστο δε υνα ποσιβλε σανχι⌠ν λο θυε ποδρα 
τενερσε εν χυεντα χοµο υν βενεφιχιο εχον⌠µιχο γενεραδο πορ ελ χυιδαδο ψ υσο 
εφιχιεντε δελ αγυα.  
 
 
Πορ οτρα παρτε, εστ〈ν λοσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ δελ ρεχιχλαϕε δε λασ βολσασ ΤΠΝ. Εστα 
µεϕορα αρροϕ⌠ υν αηορρο δε ∃ 369.382.434 πεσοσ εν ελ περιοδο 2009 − 2011 
χονϖιρτινδοσε εν λα µεϕορ οπχι⌠ν δε οβτενχι⌠ν δε αηορρο δε λασ µεϕορασ ελεγιδασ 
παρα µεδιχι⌠ν. ςαλε λα πενα τενερ εν χυεντα, θυε εστε βενεφιχιο σε οβτυϖο δελ 
χοστο εϖιταδο δε ινχινεραχι⌠ν σολαµεντε, σι σε τυϖιεσεν εν χυεντα οτροσ προσ δε 
εστα αλτερνατιϖα, χοµο πορ εϕεµπλο λα ρεδυχχι⌠ν δε εµισιονεσ ατµοσφριχασ 
χονταµιναντεσ, λα ρεδυχχι⌠ν δε τραταµιεντο δε ρεσιδυοσ γρασοσ χον ελ υσο δε λασ 
δοσισ περσοναλιζαδασ, ελ χοστο υνιταριο δε λασ βολσασ ΕςΑ αδθυιριδασ α〉ο α α〉ο ψ 
λοσ χοστοσ πορ χαντιδαδ δε µεδιχαµεντοσ νο χονσυµιδοσ, ελ βενεφιχιο εχον⌠µιχο 
οβτενιδο ηαβρα σιδο µ〈σ εξαχτο.  
 
 
Εν χυαντο αλ ριεγο δε ϕαρδινεσ χον αγυα δε νιϖελ φρε〈τιχο, συ αν〈λισισ αρροϕ⌠ υν 
βενεφιχιο δε ∃60.093.025 πεσοσ εν ελ περιοδο 2009 � 2011. Εστα εστιµαχι⌠ν εστ〈 
βασαδα εν ελ αηορρο δε χονσυµο δελ αγυα προϖενιεντε δελ αλχανταριλλαδο ψ εν ελ 
χοστο εϖιταδο δελ παγο πορ ελ ϖερτιµιεντο δελ αγυα, περο αλ νο χονταρ χον λοσ χοστοσ 
δε ινσταλαχι⌠ν ψ οπεραχι⌠ν δελ σιστεµα εστα χιφρα νο ρεπρεσεντα υν βενεφιχιο 
εχον⌠µιχο εξαχτο. Σι σε οβσερϖα ελ ϖαλορ αντεριορ ψ σε τιενε εν χυεντα θυε λα 
χλνιχα τραβαϕα ηοψ εν δα παρα ινχλυιρ λασ ζονασ ϖερδεσ φαλταντεσ πορ 
αβαστεχιµιεντο δε αγυα συβτερρ〈νεα, σε πυεδε ασεϖεραρ θυε ηαβρ〈 βενεφιχιοσ 
εχον⌠µιχοσ φυτυροσ αν δεσπυσ δε λα ινχλυσι⌠ν δε λοσ εγρεσοσ, ψ θυε ελ τιεµπο δε 
ρεχυπεραχι⌠ν δε λασ ινϖερσιονεσ ρεαλιζαδασ, δεπενδε διρεχταµεντε δε λοσ χοστοσ 
εϖιταδοσ δε χονσυµο ψ ϖερτιµιεντο δε αγυα ποταβλε. 
 
 
Φιναλµεντε, λα ιµπρεσι⌠ν δπλεξ εσ υνα πρυεβα φεηαχιεντε δε θυε ηαχερ υσο 
⌠πτιµο δελ παπελ τραε γρανδεσ βενεφιχιοσ. Τενιενδο εν χυεντα θυε λασ ιµπρεσορασ 
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δε λα Φυνδαχι⌠ν θυε χυενταν χον εστε σιστεµα ηαν σιδο εντρεγαδασ εν χοµοδατο 
ψ θυε ελ υσο δελ τ⌠νερ εν υνα ιµπρεσι⌠ν δπλεξ εσ ιγυαλ θυε εν υνα ιµπρεσι⌠ν 
σενχιλλα, νο σε νεχεσιτ⌠ δε εστοσ χοστοσ παρα ποδερ ρεαλιζαρ λα µεδιχι⌠ν. 
 
 
Χοµο πυεδε οβσερϖαρσε εν ελ φλυϕο δε χαϕα, εστα εσ λα νιχα µεϕορα θυε χυεντα 
χον ελ χ〈λχυλο χορρεσπονδιεντε α τοδο ελ περιοδο δε τιεµπο εσταβλεχιδο πορ ηαβερ 
ινιχιαδο συ οπεραχι⌠ν απροξιµαδαµεντε εν ελ α〉ο 2000. Εν λο θυε χονχιερνε αλ 
περιοδο δε τιεµπο δε εστε τραβαϕο, λα ιµπρεσι⌠ν δπλεξ απορτ⌠ υν αηορρο τοταλ δε ∃ 
211.064.000 πεσοσ σι σε σιγυε τραβαϕανδο βαϕο ελ συπυεστο δε θυε τοδοσ λοσ 
δοχυµεντοσ δε λα Ινστιτυχι⌠ν σον ιµπρεσοσ χον εστα οπχι⌠ν. ςαλε λα πενα ρεσαλταρ, 
θυε ηοψ εν δα σε τραβαϕα πορ λογραρ θυε λοσ δοχυµεντοσ δε µανεϕο ιντερνο σεαν 
ιµπρεσοσ χον δπλεξ ψ σολο σι εσ εστριχταµεντε νεχεσαριο χονταρ χον ελ φσιχο δελ 
δοχυµεντο.  
 
 
Ελ ϖαλορ τοταλ δελ αηορρο γενεραδο πορ εστασ µεϕορασ σε οβτυϖο χον υνα τασα δελ 
10%, ψ λυεγο δε απλιχαρλα αλ χ〈λχυλο δελ Βενεφιχιο � Χοστο (Αηορρο − Χοστοσ), ελ 
ϖαλορ πρεσεντε νετο αρροϕαδο φυε δε ∃973.613.992 πεσοσ. Σιν εµβαργο, εστε ϖαλορ 
νο εσ ρεαλ πυεστο θυε νο ηα σιδο λλεϖαδο αλ 31 δε ∆ιχιεµβρε δε 2011. 
 
Παρα λλεϖαρλο α διχηοσ τρµινοσ σε απλιχ⌠ νυεϖαµεντε λα τασα ηαχιενδο υσο δελ 
φαχτορ (1+ι)⊥ν εν δονδε: 
 
 
− ι= 10% 
− ν= νµερο δε α〉οσ  

 
 

Λα ϖαριαβλε ν σε ρεφιερε αλ περιοδο δε τιεµπο τρανσχυρριδο δελ 31 δε ∆ιχιεµβρε δε 
2007 αλ 31 δε ∆ιχιεµβρε δε 2011 (χυατρο α〉οσ). 
 
 
Ασ λασ χοσασ, σε τοµα ελ ϖαλορ τοταλ δελ Βενεφιχιο � Χοστο δε χαδα α〉ο ψ σε 
µυλτιπλιχα πορ ελ φαχτορ τενιενδο εν χυεντα θυε ν εστ〈 δετερµιναδα πορ ελ περιοδο 
δε τιεµπο αλ θυε χορρεσπονδε χαδα υνο δε εστοσ τοταλεσ; υνα ϖεζ ρεαλιζαδο εστε 
χ〈λχυλο, ελ ϖαλορ τοταλ ρεαλ δελ βενεφιχιο ρεσυλτα δε λα συµατορια δε εστοσ ϖαλορεσ ελ 
χυαλ φυε δε ∃1×567.859.230 πεσοσ. 
 
 
Αυν χυανδο σε σαβε θυε εστε τοταλ νο χυεντα χον τοδοσ λοσ δατοσ σοβρε λοσ χοστοσ 
δε ινϖερσι⌠ν, ρεπρεσεντα υνα βυενα απροξιµαχι⌠ν αλ ϖερδαδερο βενεφιχιο 
εχον⌠µιχο προδυχιδο πορ λα ιµπλανταχι⌠ν δε λασ µεϕορασ. Σι βιεν, εσ δε εσπεραρσε 
θυε αλ ινχλυιρ εστοσ δατοσ ελ ϖαλορ δελ βενεφιχιο δισµινυψα, σιν εµβαργο, λοσ χοστοσ 
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εϖιταδοσ οβτενιδοσ µοστραρον αηορροσ σιγνιφιχατιϖοσ λο θυε περµιτε αφιρµαρ χον 
αντελαχι⌠ν θυε λασ µεϕορασ ηαν σιδο δε γραν υτιλιδαδ εχον⌠µιχα ψ αµβιενταλ, σι σε 
τιενε εν χυεντα θυε ελ περιοδο εϖαλυαδο χονστα δε χυατρο (4) α〉οσ ψ ηαν 
τρανσχυρριδο δοσ (2) µ〈σ δεσδε εντονχεσ. Αδιχιοναλµεντε, λα χαπαχιδαδ ινσταλαδα 
δε λα Φυνδαχι⌠ν ηα ιδο εν αυµεντο λο θυε περµιτε ϖισλυµβραρ υν αυµεντο δε εστε 
βενεφιχιο τοταλ.  
 
 
Φιναλµεντε, χον λοσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ σε πυεδε ασεγυραρ θυε παρα ελ χασο δε 
λα Φυνδαχι⌠ν ςαλλε δελ Λιλι, συ υτιλιδαδ εχον⌠µιχα ψ αµβιενταλ προϖιενε δελ υσο 
εφιχιεντε δε λοσ ρεχυρσοσ, πυεσ λοσ βενεφιχιοσ σε ρεφλεϕαν µ〈σ χλαραµεντε εν λασ 
µεδιδασ θυε ρεπρεσενταν οπτιµιζαχι⌠ν δε λοσ προχεσοσ ψ λασ δε απροϖεχηαµιεντο 
δε αλγυνοσ µατεριαλεσ; λασ µεϕορασ θυε ιµπλιχαν αλτοσ χοστοσ ινιχιαλεσ σολο πυεδεν 
µοστραρ συσ ρετριβυχιονεσ υνα ϖεζ σεαν απλιχαδασ α εσχαλα ινστιτυχιοναλ ο 
ρεδυχιενδο λοσ χοστοσ δε αδθυισιχι⌠ν.  
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7 ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΕΣ 
 

 

• Λα φορµα χορρεχτα δε χονοχερ ελ εσταδο αχτυαλ δε αλγυνασ δε λασ ινϖερσιονεσ 
ρεαλιζαδασ πορ λα Φυνδαχι⌠ν (εν τιεµπο ψ χυαντα), εσ ρεαλιζανδο ελ αν〈λισισ 
βενεφιχιο − χοστο  αντεσ δε ινχυρριρ εν αλγν γαστο. Σιν εµβαργο, λοσ ϖαλορεσ θυε 
ρεσυλταρον δε  αναλιζαρ χαδα υνα δε λασ µεϕορασ σελεχχιοναδασ ρεπρεσενταν υν 
πυντο δε παρτιδα παρα ρεαλιζαρ χορρεχχιονεσ θυε περµιταν αυµενταρ διχηοσ 
βενεφιχιοσ, µαντενερλοσ ο πρεσχινδιρ δε αθυελλασ θυε νο γενεραν νινγυνα 
υτιλιδαδ.  
 
 

• Αλ χοµπαραρ λοσ βενεφιχιοσ οβτενιδοσ πορ λασ µεϕορασ εϖαλυαδασ, πυεδε ινφεριρσε 
θυε λασ µαγνιτυδεσ εν λασ θυε στασ ηαν σιδο απλιχαδασ εν λασ ινσταλαχιονεσ δε 
λα Φυνδαχι⌠ν, σον δετερµιναντεσ παρα λα εστιµαχι⌠ν δε συσ βενεφιχιοσ. Μιεντρασ 
µαψορ εσ ελ 〈ρεα φσιχα ο λα χαντιδαδ δε προχεσοσ θυε ηαν σιδο χοµπλεµενταδοσ 
ο συστιτυιδοσ πορ µεδιδασ θυε ηαχεν υν µεϕορ υσο λοσ δε ρεχυρσοσ, µαψορ σερ〈 
ελ βενεφιχιο οβτενιδο ψ, εν τεορα, ελ τιεµπο δε ρετορνο δε λασ ινϖερσιονεσ σερ〈 
µενορ. 
 
 

• Λοσ βενεφιχιοσ εχον⌠µιχοσ γενεραδοσ προϖιενεν εν συ µαψορα δε λοσ χοστοσ 
εϖιταδοσ. Νο σε ινϖιερτε εν λα οπχι⌠ν µ〈σ εχον⌠µιχα περο σι εν λα µ〈σ εφιχιεντε, 
λο θυε γαραντιζα υνα µεϕορ διστριβυχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ δεντρο δε λασ αχτιϖιδαδεσ 
ψ ρεδυχε λα δεµανδα ψ οβτενχι⌠ν δε εστοσ δεσδε λα φυεντε. Ιγυαλµεντε, σε 
πυεδε οβσερϖαρ χ⌠µο υνα µεϕορα εν λοσ προχεσοσ ρεδυχε ο εϖιτα χοστοσ δε 
σολυχιονεσ αλ φιναλ δελ τυβο, λο θυε σε τραδυχε εν υν αηορρο εχον⌠µιχο ψ υνα 
ρεδυχχι⌠ν δε ιµπαχτοσ µεδιοαµβιενταλεσ.   
 

 
• Αλ αναλιζαρ υνο πορ υνο λοσ ρεσυλταδοσ δε χαδα µεϕορα, πυεδε χονχλυιρσε θυε λα 

µεϕορ µανερα δε οβτενερ βενεφιχιοσ αµβιενταλεσ ψ εχον⌠µιχοσ, εσ ινϖερτιρ εν 
τεχνολογα αχοµπα〉αδα δε υν προχεσο δε χυλτυριζαχι⌠ν; λα χονχιενχια σοβρε ελ 
εσταδο δε λοσ ρεχυρσοσ νατυραλεσ θυε σε υσαν α διαριο ποτενχιαλιζα ελ εφεχτο δε 
λασ τεχνολογασ χρεαδασ παρα συ οπτιµιζαχι⌠ν. Ασ λασ χοσασ, λασ γρανδεσ 
ινϖερσιονεσ πυεδεν ϖερσε µ〈σ ρ〈πιδαµεντε ρετριβυιδασ σι σε ηαχε βυεν υσο δε 
λοσ ρεχυρσοσ δεσδε λα φυεντε.    
 
 

• Ελ χοστο εϖιταδο δε ∃1×567.859.230 πεσοσ εσ υνα βυενα απροξιµαχι⌠ν δελ 
βενεφιχιο εχον⌠µιχο οβτενιδο α πεσαρ δε νο χονταρ χον λα τοταλιδαδ δε λα 
ινφορµαχι⌠ν. Εσ ιµπορταντε τενερ εν χυεντα, θυε αλ ινχλυιρ λοσ χοστοσ φαλταντεσ ελ 
βενεφιχιο χονσεγυιδο τενδερ〈 α δισµινυιρ, σιν εµβαργο, λοσ χοστοσ εϖιταδοσ δε 
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χαδα υνα δε λασ µεϕορασ σεγυιρ〈ν ρεπρεσεντανδο υν αηορρο εν ταντο λογρεν 
µαντενερσε υ οπτιµιζαρσε εν ελ τιεµπο.  
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8 ΡΕΧΟΜΕΝ∆ΑΧΙΟΝΕΣ 

 

 

∆εντρο δε λοσ πρινχιπαλεσ ινχονϖενιεντεσ ηαλλαδοσ δυραντε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστε 
εστυδιο σε ενχυεντρα λα φαλτα δε ινφορµαχι⌠ν ψ λα ποχα δισπονιβιλιδαδ δε λα 
εξιστεντε. Εσ ιµπορταντε φορταλεχερ λα χυλτυρα ινστιτυχιοναλ δε υτιλιζαχι⌠ν δε λασ 
πλαταφορµασ ινστιτυχιοναλεσ χον ελ φιν δε γαραντιζαρ λα περδυραβιλιδαδ δε λα 
ινφορµαχι⌠ν εν ελ τιεµπο ψ εϖιταρ συ πρδιδα ψ δετεριορο; σι βιεν, εσ δε ρεσαλταρ θυε 
λα σιστεµατιζαχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν εσ υν τεµα ρελατιϖαµεντε νυεϖο, ελ πασο δελ 
αρχηιϖο φσιχο αλ διγιταλ εσ εν ρεαλιδαδ υνα γραν βρεχηα θυε αυν σε λυχηα πορ χερραρ, 
σιν εµβαργο, εστυδιοσ χοµο εστε δεµυεστραν λα νεχεσιδαδ δε ηαχερ δε εστο υν 
προχεσο εστανδαριζαδο, φ〈χιλ ψ αχχεσιβλε δεσδε συσ ινιχιοσ.  
 
 
Παρα οβτενερ µεδιχιονεσ µ〈σ εξαχτασ δε λοσ βενεφιχιοσ, σε ρεχοµιενδα χονταρ χον 
ινϖενταριοσ δισχριµιναδοσ. Εν ελ χασο δε λα ιλυµιναχι⌠ν ΛΕ∆, εσ νεχεσαριο χονταρ 
χον υνα λιστα αχτυαλιζαδα δε λοσ τιποσ ψ χαντιδαδ δε λυµιναριασ ινσταλαδασ ψ δε 
ρεχαµβιο δε λασ µισµασ θυε α συ ϖεζ χυεντεν χον φεχηα δε ινσταλαχι⌠ν, χονσυµο 
ψ λοχαλιζαχι⌠ν. Ιγυαλµεντε, σε δεβε εσταβλεχερ ελ τιεµπο δε υσο ρεαλ ο προµεδιο δε 
λασ λυµιναριασ ψ χονταρ χον λοσ χοστοσ δε δισποσιχι⌠ν φιναλ πορ τιπο δε λυµιναρια, 
α〉ο α α〉ο.  
 
 
Πορ οτρα παρτε, εξιστεν χιερτασ µεϕορασ θυε νεχεσιταν δε αδιταµεντοσ δε τιπο 
εστρυχτυραλ παρα ποδερ ρεαλιζαρ υν ΑΒΧ εν ελ φυτυρο. Ελ ριεγο δε ϕαρδινεσ χον αγυα 
δε νιϖελ φρε〈τιχο εσ υνα δε ελλασ, λα χυαλ πυεδε µεδιρσε µεδιαντε λα ινσταλαχι⌠ν δε 
χονταδορεσ δε αγυα εν λασ λλαϖεσ δε πασο δε λασ τυβερασ θυε τρανσπορταν ελ αγυα 
δελ τανθυε ψ χονταρ χον ασπερσορεσ παρα ριεγο σεµιαυτοµ〈τιχο εν λα τοταλιδαδ δε 
λασ ζονασ ϖερδεσ ρεγαδασ. Οτρα δε εστασ µεδιδασ εσ ελ ρε υσο δε αγυα εν 
λαϖανδερα, παρα ελ χυαλ σερα τιλ ινσταλαρ υν χονταδορ δε αγυα εν λοσ τανθυεσ δε ρε 
υσο; ελ βιοδιγεστορ, ταµβιν πυεδε σερ µεδιδο µεδιαντε λα ιντεγραχι⌠ν δε υν 
χαυδαλµετρο εν ελ σιστεµα θυε περµιτα χονοχερ εν τιεµπο ρεαλ, ελ ϖολυµεν 
τραταδο. Εστοσ αδιταµεντοσ δεβεν σερ χοµπλεµενταδοσ χον βασεσ δε δατοσ θυε 
χοντενγαν ρεγιστροσ περι⌠διχοσ δε λα ινφορµαχι⌠ν αρροϕαδα πορ εστοσ. 
 
 
Φιναλµεντε, λα µεδιχι⌠ν δελ βενεφιχιο γενεραδο πορ ελ ρεχιχλαϕε δε βολσασ ΤΠΝ 
πυεδε γαραντιζαρσε σι σε ρεαλιζα ελ ρεγιστρο µενσυαλ δε λασ πρεπαραχιονεσ δε 
νυτριχιονεσ ψ µεδιχαµεντοσ ιντραϖενοσοσ δισχριµινανδο λα χλασε δε µεδιχαµεντο 
ψ ελ τιπο δε εµβαλαϕε. Ιγυαλµεντε, εσ ιµπορταντε θυε ελ ∆επαρταµεντο δε Σερϖιχιοσ 
Γενεραλεσ αγρεγυε λα χαντιδαδ δε χαδα τιπο δε ρεσιδυο γενεραδο αλ χοντρολ δε 
προδυχχι⌠ν δε ρεσιδυοσ απροϖεχηαβλεσ.  
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