
As visitas ó Monte Aloia en Galicia.

A primeira aplicación tanto de custo da viaxe como de valoración continxente en

Galicia, e unha das primeiras de España, foi realizada no ano 1994 (para unha des-

crición completa de toda a investigación ver González, 2000) e tiña coma obxecti-

vo a análise das funcións ecolóxico-ambientais do monte, cunha aplicación ó Monte

Aloia, parque natural do sur da provincia de Pontevedra.

Nesta aplicación do método realizáronse enquisas a 371 visitantes, aleatoria-

mente seleccionados, na maior parte galegos (324) pero tamén do norte de Portugal

(12) e do resto da península (37).  Practicamente todos se desprazaron en automó-

bil e a duración media da visita foi dun día.

Para aplicar o procedemento zonal, establecéronse zonas de procedencia cada 30

km, obténdose un total de 22 zonas. Realizouse o cálculo para diferentes estima-

cións dos custos por km. Así, consideráronse 3,5 ptas/km (se unicamente se consi-

dera o gasto en combustible), 5 ptas/km e 10 ptas/km (se se consideran tamén outros

gastos relacionados co mantemento do vehículo). De media, observouse que cada

automóbil tiña tres ocupantes, polo tanto, repartiuse este custo entre tres.

Incluíuse tamén o tempo de desprazamento como custo. Neste caso o autor rea-

liza os cálculos para diferentes supostos sobre o custo do tempo, para o casos en que

unha hora de desprazamento equivale a 100% do salario/hora, ó 50%, ó 25% ou

cando non se inclúe.

Así, o cálculo do custo total do desprazamento realizaríase da seguinte forma:

sendo Ct o custo total da viaxe, que  é igual á distancia percorrida, d,  polo gasto por

km, Pd, (o gasto do vehículo no desprazamento), ó que se lle engade o tempo da

viaxe, t, polo custo estimado dunha hora de tempo, Pt. 
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A rede de Parques Naturais de Galicia, da que forma

parte o Monte Aloia, representa aproximadamente

tan só un 1% do territorio 

tdt PtPdC ×+×=

O método do custo da
viaxe parte da base de que

as persoas que visitan o
parque, aínda que non
pagan directamente por

facelo, si paguen indirecta-
mente.

2. A ECONOMÍA DA CONTAMINACIÓN
Xavier Labandeira Villot

2.1.2.1. ANÁLISE DANÁLISE DA CONTA CONTAMINAMINAACIÓN COMA UN FCIÓN COMA UN FALLO DEALLO DE
MERCADOMERCADO

A opinión máis xeralizada dentro da Economía Ambiental é que o sector públi-

co debe intervir para solucionar un fallo de mercado. Hai dúas formas de definir a

degradación ambiental como fallo de mercado, ben como un efeito externo negati-

vo ou causado pola natureza pública dos bens ambientais. Comezando por esta últi-

ma, un ben público é aquel que é non rival: a utilización por parte dun indivíduo non

conleva que se reduza a posibilidade de uso por parte doutro axente, e tampouco hai

xeito de exclusión.

O mercado de por si non é capaz de asignar bens públicos e por iso o sector

público debe velar por unha adecuada provisión dos bens ambientais. As alternati-

vas son varias e as dificultades múltiples. Unha delas é o chamado procedemento

de Lindahl, que trata de basear a decisión pública nas preferencias dos axentes

económicos. Esta solución pode materializar-se por médio da utilización de impos-

tos por parte do sector público, coa recadación afectada para pagar compensacións

aos indivíduos afectados pola caída na calidade/cantidade do ben público ambiental

en cuestión. Fronte ós mercados para os bens privados nos que existe un único prezo

e as cantidades varian entre os consumidores, agora a cantidade consumida do ben

ambiental é a mesma pero o prezo difire entre axentes. Se ben o labor do estado

parece claro e hai xa unha primeira argumentación para o uso de impostos ambien-

tais, esta aproximación ten dificultades para a revelación das preferéncias reais dos

indivíduos (o problema do free-rider).

Outra forma de caracterizar o fallo de mercado é mediante o concepto de efeito

externo negativo, que constitúe a espiña dorsal da Economia Ambiental. Existe un

efeito externo ou externalidade cando a actividade dun axente repercute sobre o

benestar doutro sen que médie unha compensación automática. Por exemplo, cando

unha empresa emite resíduos contaminantes a un rio está reducindo o benestar dou-

tros axentes como pescadores ou bañistas, sen que os mecanismos institucionais de

mercado garantan compensación algunha aos afectados.

Na figura 1 ilustramos esta clase de externalidade por medio dunha análise de

tipo marxinal e unha aproximación de equilibrio parcial. Neste caso temos unha

empresa que emite uns certos contaminantes ao medio ambiente para poder realizar

a súa producción. Esta empresa tende a situarse no punto Ez en que maximiza os

seus beneficios totais pola súa producción (que asumimos directamente relaciona-

da coas súas emisións). Neste caso, a empresa está a considerar só as magnitudes

extra-ambientais, custos crecentes de producción e prezo dado polo mercado (de aí

que os benefícios marxinais de producir sexan decrecentes). 

Sen embargo, ao emitir substancias contaminantes, a empresa está a causar per-

das de benestar a outros axentes, que xeralmente se supoñen crecentes e non son

consideradas ou internalizadas polo contaminador, co que as emisións de libre mer-

cado son excesivas. O ideal sería elixir un punto no que os custos sociais de conta-

minar se comparasen cos benefícios privados de contaminar. Esta solución máis efi-
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ciente viría dada por unhas emisións de E*, no que os benefícios marxinais priva-

dos das emisións son iguais aos custos marxinais sociais das emisións e os benefi-

cios netos totais de contaminar son máximos para a sociedade no seu conxunto.

A solución eficiente pode conseguirse mediante a introducción dun imposto

sobre as emisións cunha taxa impositiva de t*. Así xorde o denominado imposto

pigouviano, que constitúe unha aproximación de primeiro óptimo económico-

ambiental ao permitir obter unha asignación Pareto óptima. Co uso deste imposto

introdúcese un substituto do prezo, un indicador da escaseza do recurso ambiental,

co que a empresa vai situarse racionalmente no óptimo xa que os beneficios marxi-

nais de emisións superiores a E* resultarían insuficientes para cubrir o pagamento

do imposto. Neste punto o efecto externo negativo internalízase optimamente.

O problema desta aproximación de primeiro óptimo é que o sector público non

ten habitualmente toda a información que lle permite calcular o nivel de emisións

óptimo (ou taxa impositiva pigouviana). Isto explícase fundamentalmente polas

dificuldades para estimar ambas as dúas curvas, especialmente a curva de custos

marxinais sociais. 

A solución aos problemas precedentes vén dada pola aproximación sub-óptima

na que o nivel axeitado de emisións decídese esoxenamente coa máxima informa-

ción científico-económica dispoñíbel. Isto é posíbel porque certas disciplinas extra-

económicas poden informar sobre os niveis máximos de contaminación que non

deben ser sobrepasados e unha análise custo-beneficio pode comparar os resultados

de distintos niveis (puntuais) de emisións. É evidente que o resultado obtido con

estes procedementos habitualmente diferirá do primeiro óptimo económico-

ambiental, supoñendo unha perda de eficiencia. Unha aproximación de segundo

óptimo é, sen embargo, máis realista e tamén permite xustificar o uso de impostos

ambientais.

Imaxinemos que existe un nivel de contaminación que, aínda non sendo óptimo,

constitúe a mellor solución coa información dispoñíbel. Para atinxilo, o sector

público pode tentar unha regulación administrativa convencional da actividade
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Figura 1.  Efectos Externos Negativos

O mercado de por si
non é capaz de asignar

bens públicos e por iso o
sector público debe velar

por unha adecuada provi-
sión dos bens ambientais.
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Este método parte da base de que as áreas naturais non teñen prezos de entrada (ou

se o teñen este é simbólico), que funcionen como indicadores ou aproximacións do

benestar que nos proporcionan. Pero as persoas que visitan o parque, aínda que non

pagan directamente por facelo, si pagan indirectamente. Incorren en determinados gas-

tos porque habitualmente teñen que se desprazar dende o seu lugar de residencia á zona

que desexan visitar. Así, se deciden realizar a viaxe e gozar dese espacio, quere dicir

que van obter un beneficio superior coa visita que os gastos que lles ocasiona esa viaxe.

Os gastos da viaxe poden funcionar entón como aproximación inferior do benestar

obtido con esa experiencia. 

Existen varias modalidades dentro desta técnica. O custo da viaxe zonal consiste en

dividir o entorno ou área de influencia do espacio natural, de forma que teñamos varias

zonas que se diferencian entre si na distancia que as separa do espacio. Hai que reali-

zar entón unha enquisa ós visitantes do espacio para coñecer o seu lugar de proceden-

cia. Coñecida a poboación da zona de orixe podemos pescudar a porcentaxe de perso-

as desa zona que visitan o lugar, que habitualmente manterá unha relación inversa coa

distancia, é dicir, co custo de desprazamento. O que estamos facendo en realidade é

construír unha curva de demanda que nos informa de cómo varían as visitas a medida

que varía o custo de desprazamento e isto permítenos estimar o benestar derivado das

visitas.

A outra modalidade é o denominado custo da viaxe individual. Neste caso, realíza-

se unha enquisa ós visitantes, máis completa que no caso anterior, pois necesitamos

coñecer os gastos nos que ten incorrido cada individuo para acceder ó lugar, o número

de visitas anuais que realiza e as características da persoa ou da familia (idade, nivel

educativo, renda, etc.). O que se obtén son aproximacións ó benestar específicas para

cada individuo.

O custo de desprazamento habitualmente está constituído polos gastos en combus-

tible, para o cal se fai unha estimación de gasto por km., e os custos de estacionamen-

to (ou no seu caso o prezo dos billetes de tren ou autobús), ós que se engade tamén o

prezo de entrada, se existe.

Os problemas asociados con este método, en apariencia simple, veñen derivados da

discusión sobre se incluír ou non determinadas partidas. Por exemplo, ¿deben incluír-

se os custos relacionados co mantemento do vehículo?, ¿deben incluírse os gastos de

comida e aloxamento?, ¿e o tempo, é tamén un custo?

Excede os obxectivos deste caderno describir toda a discusión científica que se ten

producido sobre estes temas. En principio, parece que as recomendacións pasan por

incluír só aqueles custos directamente percibidos polo usuario, e isto implica non

incluír os gastos de mantemento do vehículo. Ademais, o criterio é non incluír aquelas

partidas que se consideran parte dos atractivos da excursión, coma moitas veces oco-

rre coa comida e o aloxamento. A cuestión do tempo de viaxe é, en cambio, moito máis

conflictiva, pois ás veces gozamos do desprazamento, por exemplo, cando eliximos

estradas comarcais ou rotas máis longas, e outras veces non nos proporcionan precisa-

mente pracer, por exemplo, cando nos vemos atrapados nun atasco de volta a casa. Se

consideramos o tempo como custo, entramos no problema de cómo o traducimos a

magnitudes monetarias. Aquí a tendencia é a considerar o custo do tempo coma unha

porcentaxe do salario
12

.

En calquera caso, é o criterio do investigador o que prima, e debe explicar sempre

no seu informe qué partidas tivo e cales non tivo en conta e o criterio aplicado na asig-

nación de custos a cada partida.

12. Actualmente existen outras
formas de aproximar o valor que lle
asignamos ó tempo, por exemplo,
observando as eleccións que realiza-
mos entre medios de transporte máis
rápidos e caros fronte ós máis lentos e
baratos, podemos deducir a nosa dis-
posición ó pago por aforros de tempo.

Os métodos indirectos
de valoración deducen o
valor dos beneficios que

obtemos do medio das deci-
sións que tomamos respec-
to doutros bens relaciona-

dos.



Para ofrecer unha estimación máis completa existe un segundo grupo de métodos,

os directos ou de preferencias declaradas, entre os cales o método de valoración con-

tinxente é o máis coñecido. Estas técnicas consisten en preguntar directamente ós indi-

viduos, mediante enquisas, sobre a súa valoración do ben. En realidade, o que se pre-

tende é simular un mercado. É por isto polo que este tipo de métodos esixen prestar

especial coidado ó deseño do cuestionario para evitar tanto dirixir a resposta da persoa

como que esta tome decisións estratéxicas que non reflicten as súas verdadeiras opi-

nións.

Máis que explicarmos teoricamente cómo funcionan estes métodos e o tipo de

información que poden proporcionar, consideramos máis ilustrativo presentar algún

exemplo ou aplicación. 

Afortunadamente, dentro da Universidade galega existen investigadores que foron

pioneiros no uso destas técnicas dentro do Estado Español, e xa contamos con aplica-

cións de custo de viaxe e de valoración continxente para o Parque Natural do Monte

Aloia e outros espacios naturais do Baixo Miño (González, 2000), para as Illas Cíes,

agora xa Parque Nacional (Prada e outros, 2001), para os impactos da contaminación

atmosférica sobre a saúde en Vigo (Vázquez, 2002), e están en elaboración proxectos

de investigación co obxectivo de estimar as preferencias da poboación galega sobre

diferentes aspectos da xestión dos espacios galegos propostos para integrar a Rede

Natura 2000, e sobre o balance económico-ambiental das centrais de biomasa nos

montes galegos.

O método do custo da viaxe

Foi o primeiro método que xurdiu para aproximar o valor dos "intanxibles" e é o

mellor exemplo das inquietudes e carencias que están detrás do desenvolvemento de

todas as técnicas de valoración económica.

Este método parte da consideración dun contexto no cal os orzamentos que mane-

xan os estados son limitados e, en consecuencia, deben dedicarse a aqueles investi-

mentos que proporcionen un maior beneficio para a sociedade. Así, por exemplo, a

conservación das áreas naturais baixo algún réxime de protección pública, coma os

Parques Nacionais, ocasiona uns gastos considerables. Ademais, a maior parte das

veces, o acceso a estes lugares, aínda que controlado, é público e de balde. Isto impli-

ca que a contrapartida deste gasto, é dicir, os beneficios derivados destes investimen-

tos, son xeralmente cero. Continuando coa argumentación, se o Estado planifica recor-

tar aqueles investimentos menos rendibles, as primeiras danadas serán as áreas prote-

xidas.

Non obstante, é certo que non hai ingresos derivados das áreas naturais protexidas,

pero tamén é certo que si hai beneficios. A sociedade disfruta das visitas que realiza a

eses lugares, do silencio, da paisaxe, de deportes relacionados coa natureza, etc., e estes

son, en consecuencia, beneficios da súa conservación. O único problema é que estes

non posúen un equivalente monetario coñecido. 

Este problema aparece xa no ano 1947 nos Estados Unidos, cando o Servicio de

Parques Nacionais solicitou asesoramento a un grupo de expertos sobre posibles técni-

cas para estimar os beneficios sociais da conservación destes espacios. O obxectivo era

convencer ó Estado da necesidade de manter, e incluso aumentar, os fondos dos que

dispoñían. A suxestión dun dos expertos consultados (Hotelling, 1949) foi o xérmolo

do método do custo da viaxe ou custo de desprazamento.
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Valoración económica
non quere dicir valoración
de mercado. A xustificación
reside en que o diñeiro utilí-
zase como unidade de medi-
da de ganancias ou perdas
heteroxéneas no benestar.
Non debe ser confundido co
diñeiro como obxectivo.

económica, establecendo un conxunto de requerimentos para os procesos producti-

vos e/ou  productos finais. Este procedemento denomínase de mandato e control

porque complementa a aproximación reguladora cunha compoñente de seguemen-

to, sendo o sistema que máis ten proliferado nos países desenvolvidos até os nosos

días. 

Sen embargo, os mecanismos de mandato e control poden ser bastante inefi-

cientes tanto nun senso estático como dinámico. A ineficiencia estática explícase

pola existencia de información asimétrica entre o regulador e os regulados. O regu-

lador non dispón de información perfecta sobre os custos de descontaminar que

teñen os contaminadores porque estes custos non son directamente observábeis e os

contaminadores están desincentivados a subministrar esta información ao regulador

perante o temor de se enfrentaren con regulacións máis esixentes no futuro. Por iso,

o sector público debe confiar nunha regulación uniforme ou pouco contempladora

das diferencias existentes entre os distintos contaminadores, xurdindo unha desi-

gualdade nos custos de descontaminar entre contaminadores e incorréndose en

maiores custos dos estrictamente necesarios para conseguir o nível de contamina-

ción predeterminado. A ineficiencia dinámica  xurde porque os contaminadores non

teñen incentivos continuos para reduciren as súas emisións, afectándose negativa-

mente á innovación tecnolóxica na procura de procesos de producción limpos.

Como unha forma de superar estes problemas, o uso de impostos permitiría unha

flexibilización vía prezos para a obtención do nivel de calidade ambiental desexa-

do. Na figura 2 compárase unha situación de dous contaminadores que se enfrentan

a regulacións uniformes de mandato e control (en termos de emisións por contami-

nador) e a un imposto ambiental. En ambos os dous casos, o obxectivo de calidade

ambiental a obter vén dado por unhas emisións totais de dúas veces E**. Cun

imposto ambiental de contía t**, aqueles contaminadores que poden descontaminar

de xeito máis barato acaban contaminando menos que no caso da regulación uni-

forme e viceversa, porque os axentes reaccionan ante o imposto racionalmente, tal

e como observamos na sección anterior. A asignación das responsabilidades de des-

contaminar que induce o imposto ambiental será a axeitada e os custos totais de

conseguir o nivel de contaminación predeterminado serán mínimos. Por iso, estes

impostos coñécense tamén como custo-eficientes e garanten a igualdade dos custos

marxinais de descontaminar entre axentes. Ademais, como xa se indicou na sección

anterior, estes tributos tamén favorecerán a innovación tecnolóxica en técnicas e

procesos produtivos menos suxos ambientalmente.

a) Regulación uniforme madato e control b) Imposición ambiental 

A ECONOMÍA DA CONTAMINACIÓN 25

Eo

B e ne fício s

M arxina is

Em isións

C ont. 1C o n t. 2

Eo

B e n efíc io s

M a rx in ais

Em isións

C ont. 1C o n t. 2

t

E**E** E2 E1

Figura 2. Imposición Custo-Eficiente fronte a Regulación Uniforme

Os mecanismos de mer-
cado non deben ser consi-
derados como alternativa
incompatíbel coas regula-
cións de mandato e control
senón máis ben como com-

plementarios a éstas.



A imposición ambiental
é o núcleo central da deno-

minada reforma fiscal
verde, probabelmente o
movemento fiscal máis
interesante dos últimos

anos. Os catro países máis
decididos no uso de impos-

tos ambientais (Canadá,
Dinamarca, Finlandia e
Noruega) contan con 95

tributos ambientais.

As vantaxes económicas dos impostos ambientais son extrapolábeis aos mercados

de dereitos de emisións. No exemplo gráfico, o prezo do dereito de emisión sería de t**

e o intercambio entre contaminadores garantiría a obtención do nivel de calidade

ambiental predeterminado a un mínimo custo. Sen embargo, a pesar de que estes mer-

cados de dereitos de emisións xa se aplicaron na política ambiental dalgúns países e en

certos casos poden ser preferíbeis á aproximación impositiva, neste traballo centrámo-

nos exclusivamente na imposición ambiental. 

En todo caso, debe indicarse que estes mecanismos de mercado non deben ser con-

siderados como alternativa incompatíbel coas regulacións de mandato e control senón

máis ben como complementarios a estas. De feito, haberá problemas ambientais en que

unha regulación ríxida sexa necesaria, e noutros casos os custos de flexibilizar vía pre-

zos poden ser moi altos. 

2.2.2.2. APLICAAPLICACIÓNS DCIÓNS DA IMPOSICIÓN A IMPOSICIÓN AMBIENTAMBIENTALAL

Unha das novidades fiscais máis destacadas no cambio de século é a presenza cre-

cente da imposición ambiental nos sistemas fiscais dos países desenvolvidos, acen-

tuando unha tendencia xa visíbel desde os primeiros noventa. Nese momento, a

Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) recoñecía

a existencia de 81 gravames con obxectivos, directos ou indirectos, de natureza ambien-

tal. Na actualidade, a consulta das bases de datos da OCDE ou da UE permite com-

probar que os catro países máis decididos no uso destes instrumentos (Canadá,

Dinamarca, Finlandia e Noruega) contan con 95 tributos ambientais, elevándose esta

cifra a 176 se facemos o cómputo para os dez primeiros países (os anteriores máis

Austria, Holanda, Reino Unido, Suecia, Suíza e o Xapón). 

Tal novidade fiscal ten ocorrido, ademais, amosando a boa conexión da imposición

ambiental coas liñas xerais básicas da reforma fiscal moderna. De feito, a imposición

ambiental é o núcleo central da denominada reforma fiscal verde, probabelmente o

movemento fiscal máis interesante dos últimos anos. As aplicacións deste modelo, en

esencia, comparten a utilización dos impostos ambientais como contrapeso a diversas

reduccións na imposición sobre a renda (persoal e societaria) e nas cotizacións sociais,
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Tributos propios relacionados co medio ambiente nas comunidades autónomas 

 

    
    

    
canon de canon de canon de canon de 

saneamento saneamento saneamento saneamento 
de augasde augasde augasde augas    

    
imposto s/ imposto s/ imposto s/ imposto s/     

combustible combustible combustible combustible 
derivado derivado derivado derivado 
petróleopetróleopetróleopetróleo    

    

    
canon de canon de canon de canon de 
vertidos/vertidos/vertidos/vertidos/    

contamin.contamin.contamin.contamin.    

    
imimimimposto s/ posto s/ posto s/ posto s/ 
instalac.instalac.instalac.instalac.    
incidenincidenincideninciden    
no M.Ano M.Ano M.Ano M.A    

    
imposto s/ imposto s/ imposto s/ imposto s/ 

contaminacacontaminacacontaminacacontaminaca
tmosfér.tmosfér.tmosfér.tmosfér.    

    

    
gravame s/ gravame s/ gravame s/ gravame s/ 
actividades actividades actividades actividades 

riscoriscoriscorisco    

    
imposto s/ 
enerxia 
nuclear 

    

    
imposto s/ imposto s/ imposto s/ imposto s/ 
grandes grandes grandes grandes 
superfíc.superfíc.superfíc.superfíc.    

    
imposto ecoimposto ecoimposto ecoimposto eco----

turísticoturísticoturísticoturístico    

AndaAndaAndaAndalucíalucíalucíalucía      1994       

AragónAragónAragónAragón    1997         

AstuAstuAstuAsturiasriasriasrias    1994         

BalearesBalearesBalearesBaleares    1991   1991(1)     2000(2) 

CanaCanaCanaCanariasriasriasrias     1986 1990       

CastelaCastelaCastelaCastela----MMMM        2000(3)  2000(2)(3)   

CataluñaCataluñaCataluñaCataluña    1981     1997(2)  2000(2)  

C. VC. VC. VC. Valenciaalenciaalenciaalencia    1992         

EstremaduraEstremaduraEstremaduraEstremadura       1997(2)   2000(2)   

GaliGaliGaliGalizazazaza    1993    1995     

MadridMadridMadridMadrid    1984         

MurcMurcMurcMurciaiaiaia      1995       

NavarraNavarraNavarraNavarra    1988         

RiojaRiojaRiojaRioja    1994         

 
A data refírese á promulgación lexislativa da norma que define o tributo 
(1) Declarado inconstitucional (Sentencia de 30-11-00) 
(2) Recorrido perante o Tribunal Constitucional polo goberno central 
(3) Imposto mixto sobre emisións e producción/depósito nuclear 
 
Fonte: Elaboración propia 

imposto s/
enerxía
nuclear

A razón pola que se utilizan unidades monetarias para a medición é dobre:

a) todos nós expresamos as nosas preferencias diariamente en termos monetarios -

cando compramos estamos dando información sobre a nosa disposición a pagar ou

valoración dos bens. En xeral, o benestar que nos proporciona o ben que mercamos é,

como mínimo, o prezo que estamos dispostos a pagar por el (nesto, precisamente, con-

siste o concepto económico de excedente do consumidor)

b) para comparar beneficios ou custos entre proxectos, nos cales a maior parte das

dimensións están expresadas en termos monetarios.

A polémica radica na imperfección dos métodos de valoración. É evidente que os

valores que nos fornecen os métodos que a continuación imos presentar son sempre

aproximacións, e na maior parte dos casos moi inferiores ó verdadeiro valor. Aquí apa-

rece a pregunta, ¿é unha cifra imperfecta mellor que ningunha? Os Economistas

Ambientais respostamos afirmativamente porque o que está acontecendo na realidade

é que se non intentamos incorporar dalgunha forma variables ambientais na toma de

decisións, estas non se consideran en absoluto. Implicitamente estamos permitindo que

os procesos de análise utilizados habitualmente lle asignen un valor cero ós beneficios

que obtemos do medio ambiente fronte a un valor positivo das alternativas e, polo

tanto, téndese á súa explotación e destrucción por riba do que a sociedade en realida-

de desexa. 

3.5.3.5. MÉTMÉTODOS DE ODOS DE VVALORAALORACIÓNCIÓN

A estimación dos beneficios que obtemos do medio ambiente é complexa, pois

constitúe o que a literatura económica ten denominado "intanxibles", é dicir, aqueles

bens e servicios que inflúen significativamente no noso benestar pero que non son

directamente comercializados no mercado.

Como vimos no capítulo 1, baixo determinadas condicións, os prezos de mercado

funcionan como indicadores do valor que lle asignamos ós bens e tamén como sinais

da súa escaseza, pois canta menos cantidade hai dispoñible máis aumenta o seu prezo.

Pero, ¿que ocorre cando os bens non teñen prezo... aínda que si teñen un valor impor-

tante?. 

Neses casos, temos a necesidade de aplicar técnicas capaces de proporcionaren

indicadores do que a sociedade desexa, pois moitas decisións, tanto públicas como pri-

vadas, implican mellorar algúns aspectos á custa de empeorar outros. Así, creáronse os

métodos de valoración non baseados no mercado.

Dentro destes métodos podemos distinguir os métodos indirectos, ou tamén cha-

mados de preferencias reveladas. Estas técnicas deducen o valor dos beneficios que

obtemos do medio ambiente das decisións que tomamos respecto doutros bens rela-

cionados. A este grupo pertencen o método do custo da viaxe, que considera os gastos

de desprazamento nos que incorremos para visitar unha área natural específica, como

unha aproximación inferior ós beneficios que obtemos da visita a ese espacio. Tamén

achamos o método dos prezos hedónicos, que considera a calidade ambiental como

unha variable que, entre outras, é un factor explicativo do prezo que estamos dispostos

a pagar por unha vivenda. 

A vantaxe destes métodos é que se basean en decisións reais pero os seus principais

inconvenientes son que só fornecen estimacións do valor asociado co uso directo do

recurso e non axudan a estimar os valores de conservación ou de existencia; e ademais

non permiten estimar os beneficios dunha medida antes de que esta sexa aplicada. 
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Os métodos de valora-
ción poden aplicarse cando
son varias as posibilidades
entre as que se pode optar; é
dicir, cando aínda estamos
por riba dos límites ecolóxi-
cos de sustentabilidade (non
periga a supervivencia).



•• Valor de opción: derívase do uso potencial do medio. Representa a decisión de

preservación dun recurso para manter as posibilidades de que no futuro podamos

disfrutalo. Existen varios tipos de valores de opción:

- Valor de uso futuro para o propio individuo.

- Valor de uso para futuros individuos (descendentes e xeracións futuras).

- Valor de uso (actual e futuro) para outros individuos da xeración presente.

•• Valor de existencia. Aquel que se asocia a un ben ambiental pero que non está

relacionado nin co uso actual nin co uso futuro do ben. Máis ben, este valor rela-

ciónase coa satisfacción que derivamos do coñecemento de que un determinado

recurso, especie ou paisaxe exista, independentemente do feito de que pensemos

contemplalo ou facer calquera outro uso del no futuro. Trátase  dun motivo de

simpatía, preocupación ou respeto por outras especies.

3.3.3.3. OS LÍMITES DOS LÍMITES DA A VVALORAALORACIÓNCIÓN

Existen un conxunto de contextos problemáticos que levan a favorecer sempre a

conservación fronte ó desenvolvemento e que constitúen os límites da valoración.

Estes son, en primeiro lugar as irreversibilidades, entendidas coma aquelas situa-

cións nas que se o recurso non se conserva desparecerá sen remisión e será total-

mente imposible a súa recuperación ou rexeneración.

Unha segunda limitación para a aplicación das técnicas de valoración é a pre-

sencia de incertidumes, é dicir, cando existe descoñecemento do recurso e das

implicacións da súa non conservación. Por exemplo, o descoñecemento do funcio-

namento da maior parte dos ecosistemas, ten como consecuencia que se perdemos

unha compoñente non sabemos cál será a súa repercusión sobre o resto das com-

poñentes.

Finalmente, a terceira limitación xurde da existencia de unicidades, sobre todo

se intentamos estimar o valor de existencia de especies en perigo ou paisaxes sin-

gulares.

A clave para decidir cando os mecanismos de valoración son aplicables radica

na capacidade de elixir. Os métodos de valoración poden aplicarse cando son varias

as posibilidades entre as que se pode optar; é dicir, cando aínda estamos por riba dos

límites ecolóxicos de sustentabilidade (non periga a supervivencia). Por exemplo,

cando temos varios trazados posibles dunha autovía, ou pensamos en aumentar a

superficie protexida ou os servicios asociados a un parque natural.

En palabras de Azqueta (1994): "Formular a conveniencia de valorar implica a

necesidade de elixir".

3.4.3.4. PRPROBLEMAS ÉTICOSOBLEMAS ÉTICOS

Valorar economicamente o medio ambiente implica ter un indicador da súa

importancia no benestar da sociedade, que permita comparalo con outras com-

poñentes do mesmo, para o cal se utiliza un denominador común, o diñeiro. É neste

punto onde xurde a polémica.

Non embargantes, valoración económica non quere dicir valoración de mercado.

A xustificación reside en que o diñeiro utilízase como unidade de medida de ganan-

cias ou perdas heteroxéneas no benestar. Non debe ser confundido co diñeiro como

obxectivo
11

.
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A valoración ambiental
tenta fornecer un indica-
dor da contribución dos
bens ambientais ó noso
benestar. Esto implica a

estimación do valor total,
que se define como a inte-

gración do valor de uso
directo, do valor de opción

e do de existencia.

11. Podería utilizarse calquera
outra unidade, sempre que reflectise as
preferencias dos individuos. Por exem-
plo, a enerxía: todo pode ser traducido
a unidades enerxéticas, pero o proble-
ma é que ata o momento os proxectos
públicos e privados non veñen expre-
sados nestas unidades e implica un
cambio radical de formulación, difícil
de conseguir a curto prazo.

nun marco de neutralidade recadatoria (ver Gago e Labandeira, 1999 e 2000). Cumpre

subliñar que o uso de impostos ambientais está producíndo-se en todos os niveis de

governo.

Con todo, a influencia desta tendencia reformista ten sido máis ben reducida no caso

español. Actitude escasamente receptiva, cando non obstructora, manifestada sobre

todo nas facendas central e local, que só se aproximaron a este tipo de instrumentos con

figuras febles e de finalidade ambiental difusa. Isto contrasta coas potencialidades

observadas en simulacións de impostos sobre as emisións españolas de dióxidos de

xofre e carbono (ver Labandeira e Labeaga, 1999 e 2000).

Unha excepción parcial a este comportamento dase nas facendas autonómicas. Así,

desde 1981, ano en que entrou en vigor o canon de saneamento catalán, a práctica tota-

lidade das comunidades de réxime común teñen aprobado e posto en vigor diversas

figuras con algunha finalidade ambiental. O Cadro 1 resume estas aplicacións, coa

natureza e data de aprobación parlamentaria dos tributos ambientais. 

A maior parte dos tributos ambientais autonómicos (e os primeiros cronoloxica-

mente) están relacionados coas emisións de residuos líquidos (canons de saneamento,

de verquidos e de contaminación), cunha estimación indirecta a partir de consumos de

auga e impacto ambiental variábel segundo a magnitude das taxas impositivas aplica-

das. Seguíron-lles os impostos sobre instalacións con incidencia ambiental, figuras de

natureza recadatoria e nulo perfil ambiental nas que prosperou o recurso de inconstitu-

cionalidade do goberno central. Os impostos autonómicos relacionados coas emisións

enerxéticas (a partir do deseño galego de 1995) teñen o fundamento ambiental máis

sólido e representan hoxe o desenvolvemento máis popular. Finalmente, existen outros

tributos só colateralmente relacionados coa protección ambiental, como o imposto eco-

turístico balear ou os gravames cataláns sobre actividades de risco e grandes superfi-

cies.  

A intensa actuación das administracións autonómicas neste campo  ten probabel-

mente que ver coas suas necesidades financeiras e coas fortes restriccións que impón a

Lei de Ordenamento do Financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA) para a

captura de feitos impoñíbeis, sendo precisamente a falla de interese da administración

central na imposición ambiental a que ten permitido e potenciado este comportamento. 

A ECONOMÍA DA CONTAMINACIÓN 27

O imposto galego sobre
a contaminación atmosféri-
ca presenta diversos proble-

mas: unha baixa corres-
pondencia co problema
ambiental que se quere

controlar, unha actuación
limitada na incentivación e
un traslado a prezos finais
da electricidade probabel-

mente insignificante 

O imposto sobre a contaminación atmosférica (ICA)grava

as emisións de óxidos de xofree de nitróxeno. As rpincipais

fontes de emisión destes contaminantes en Galicia son as

centrais térmicas de carbón de As Pontes e de Meirama



Como xa avanzamos, o imposto galego sobre a contaminación atmosférica (ICA) é

probabelmente o deseño máis ambicioso no campo da fiscalidade ambiental autonó-

mica. Este grava as emisións de óxidos de xofre (SOX) e nitróxeno (NOx), contami-

nantes relacionados coa queima de combustíbeis fóseis. Estas substancias son a causa

fundamental de fenómenos de choiva ácida, con efectos sobre infraestructuras cons-

truídas, bosques, cultivos e cauces fluviais. 

A importancia destas emisións contaminantes no caso galego é clara, orixinándose

no noso país o 30% das emisións españolas de SO2 e algo máis do 8% das de NOx,

estando Galiza por baixo do 7% da poboación estatal. Isto explícase fundamentalmen-

te pola presenza de dúas grandes centrais térmicas de producción eléctrica (Endesa, en

As Pontes, e Unión-Fenosa, en Meirama) que empregan lignitos nacionais de moi baixa

calidade ambiental. En todo caso, non deixa de sorprender a grande contaminación

atmosférica producida en Galiza, bastante por riba de territorios moito máis desenvol-

vidos economicamente.

En Labandeira (1996) discútese o papel da imposición ambiental para a xestión

desta clase de problemas ambientais. Gago e Labandeira (1997) xustifican economica-

mente o ICA e avanzan os seus posíbeis efectos. Cinco anos despois, Gago e

Labandeira (2002) avalían os resultados económicos e ambientais deste tributo, á vista

dos primeiros dados dispoñíbeis.

En xeral, este imposto representa un paso adiante na internalización económica da

contaminación. Sen dúbida, o ICA tamén presenta problemas de diversa índole: unha

baixa correspondencia co problema ambiental que se quere controlar, unha actuación

limitada na incentivación (ao limitarse a un grupo moi pequeno de contaminadores) e

un escuro efecto final ao interaccionar co entramado institucional do sistema eléctrico

español, posto que o traslado a prezos finais é probabelmente insignificante. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DOS CAMBIOS
AMBIENTAIS

María Xosé Vázquez Rodríguez

3.1.3.1. A NECESIDA NECESIDADE DE ADE DE VVALORAR.ALORAR.

As estimacións do valor económico dos bens e servicios ambientais poden pro-

porcionar información valiosa para a toma de decisións de xestión de recursos natu-

rais e ambientais.

Eis algúns exemplos de aplicacións ou áreas da valoración económica:

• Acadar os obxectivos de control de contaminación da auga e do aire require gas-

tos por parte dos sectores público e privado. ¿Contribúe máis ó noso benestar

este uso dos recursos que a producción doutros bens e servicios?

• Para minimizar os custos sociais da xeración de enerxía existe a proposta de enga-

dir os beneficios ambientais á hora de avaliar a viabilidade de enerxías alterna-

tivas, coma a enerxía fotovoltaica, ou engadir os custos ambientais de alternati-

vas coma as centrais térmicas convencionais ou as hidroeléctricas
10

.

• A explotación de reservas de petróleo e outros minerais realízase á custa doutros

servicios ambientais e doutros recursos que poderían subministrar as áreas natu-

rais, incluída a preservación da biodiversidade, sen coñecer qué uso repercute de

forma máis positiva no benestar social.

• Conflictos no uso dos ríos entre grandes proxectos hidroeléctricos, regadíos, con-

sumo, actividades recreativas ou protección da fauna e flora.

• A explotación comercial de recursos naturais como a madeira ou a pesca pode

estarse realizando de modo non sustentable. Pero, moitas veces, se nos situamos

nunha taxa de explotación sustentable incorreremos en perdas de renda a curto

prazo. ¿Compensan as ganancias a longo prazo estes custos a curto prazo?

• En caso de responsabilidade por danos ó medio ambiente (ex. derrames de petro-

leiros). ¿Como se calcularía a responsabilidade financieira?

• Reforma da Contabilidade Nacional para que esta inclúa valores de servicios

ambientais non comercializados no mercado e deduccións dos custos de extrac-

ción dos recursos e degradación ambiental. ¿Como se miden estes valores?

3.2.3.2. O O VVALOR ALOR TTOOTTAL AL 

A valoración ambiental tenta fornecer un indicador da contribución dos bens

ambientais ó noso benestar. Esto implica a estimación do valor total, que se define

como a integración do valor de uso directo, do valor de opción e do de existencia.

•• Valor de uso directo: asóciase á utilización directa do ben ou recurso. Por exem-

plo, son usos directos a caza, a pesca, o sendeirismo, a escalada, a natación, e

todas as formas de contemplación da natureza, mesmo a través de fotografías.
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10. Efectos irreversibles na pesca
(comercial e deportiva), caza, activi-
dades recreativas, agricultura, bos-
ques, gando, calidade da auga, luga-
res históricos e culturais, paisaxes,
ecosistemas, etc. O custo ambiental da
producción e do consumo de enerxía
debe engadirse ó prezo da enerxía
(internalización de custos totais).

As estimacións do valor
económico dos bens e ser-
vicios ambientais poden

proporcionar información
valiosa para a toma de
decisións de xestión de

recursos naturais e
ambientais.




