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5. Anàlisi dels resultats

5.1 Situació actual de l’ecogestió empresarial a Terrassa

Si bé durant les últimes dècades ha tingut lloc un procés de terciarització de l’estructura

empresarial de Terrassa, cal destacar que el pes dels establiments d’empreses i

professionals al municipi (un 12% l’any 2002) segueix sent superior al de la mitjana

catalana (un 9,7% el mateix any)2.

La taula següent mostra l’evolució a Terrassa entre els anys 1987 i 2002 dels diferents

grans sectors d’activitat, i com la indústria ha estat desbancada pel sector serveis, tant

pel que fa al nombre d’empreses com al de treballadors.

Malgrat tot, el sector industrial segueix tenint un paper fonamental dins de l’estructura

econòmica i social del municipi. Així, i donat que els impactes ambientals (potencials) que

acostuma a generar la indústria són força significatius, es pot deduir fàcilment que la

incidència del sector industrial de Terrassa sobre la sostenibilitat global del municipi és

considerable.

En aquest sentit, a continuació es presenten els resultats de l’anàlisi de la percepció de

les empreses de Terrassa pel que fa a la incidència ambiental de la seva activitat, així

com del grau de coneixement i compliment de la normativa ambiental que els aplica.

És important destacar que hi ha elements de caràcter proactiu que són bons indicadors

                                           
2 Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.net)
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de la importància que les empreses atorguen a aquests aspectes, com per exemple la

implantació de bones pràctiques ambientals i de sistemes de gestió ambiental, que

també s’analitzen en el present apartat. Finalment, s’han avaluat les polítiques municipals

de caire ambiental existents que es dirigeixen o afecten a les empreses, així com la

percepció d’aquestes respecte al recolzament de l’Administració local en les qüestions

relacionades amb la gestió ambiental.

5.1.1 Valoració de les qüestions ambientals per part de les empreses

La sensibilitat envers la problemàtica ambiental només ha estat considerada, fins fa pocs

anys, per uns determinats col·lectius de la nostra societat. No obstant això, durant els

darrers anys s’ha pogut observar com la preocupació per l’estat del medi ambient es feia

extensiva a tots els àmbits de la societat, i com aquest procés ha anat acompanyat del

desenvolupament d’un ampli marc legal orientat a la protecció i conservació del medi

ambient. El sector industrial no ha estat exempt d’aquest procés i, ja sigui per la pressió

administrativa, social o per la major conscienciació ambiental dels directius de les

empreses, aquest s’ha vist amb l’obligació d’adequar-se a una sèrie de nous

requeriments que, principalment, aborden la problemàtica associada a les aigües

residuals industrials, la gestió dels residus i les emissions a l’atmosfera.

Malgrat tot, els resultats de l’estudi de mercat indiquen que la importància que les

indústries de Terrassa donen a les diferents qüestions ambientals és baixa, a excepció

dels residus i, en menor grau, de les aigües residuals, tal i com mostra el següent gràfic.

Grau d'importància dels aspectes ambientals
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Emisions atmosfèriques

Contaminació acústica

Energies renovables o cogeneració

Sistemes d'estalvi energètic

Actual
Futura

Importància Nul·la Importància Molt Alta

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.
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En aquest sentit, cal destacar que aquests dos vectors, els residus i les aigües residuals,

són els que han estat objecte d’un major desplegament legal, amb el desenvolupament

administratiu que això implica. Així, s’han creat organismes específics de gestió (com ara

l’Agència Catalana de Residus i l’Agència Catalana de l’Aigua), així com una forta

estructura d’agents operatius (per exemple, gestors i transportistes autoritzats de

residus), i s’han simplificat i facilitat els procediments administratius.

Així mateix, hi ha dos aspectes que també poden haver incidit en la major percepció

d’aquests dos vectors com als de major importància. Per una banda, el fet que la seva

gestió o abocament il·legal és objecte de greus sancions, el que addicionalment pot

afectar a la imatge i reputació de l’empresa. I per altra, el fet que aquests són els vectors

que normalment impliquen un major cost de gestió per a les empreses, tant de transport i

de gestió en el cas dels residus, com de funcionament i manteniment de les depuradores

d’aigües residuals.

D’altra banda, temes com ara la contaminació del sòl o les aigües subterrànies, les

emissions atmosfèriques, la contaminació acústica o l’estalvi energètic són poc valorats

per part de les empreses enquestades. En aquest punt, un dels aspectes més

destacables és la poca importància que es dona a l’estalvi energètic, tant actualment com

en el futur, tot i que les tendències que s’observen i les previsions a mig i llarg termini

indiquen forts augments del preu de l’energia.

No obstant, els resultats mostren com les empreses perceben que, en general, totes les

qüestions relacionades amb la gestió ambiental aniran adquirint una major importància

amb el temps, i que malgrat que els residus i les aigües residuals continuaran sent les

qüestions més rellevants, la importància relativa d’altres, com la contaminació atmosfèrica

i l’acústica, augmentarà.

Per sectors, cal destacar que el de la Química i plàstic i la Indústria Alimentària són els

que mostren una major preocupació per les qüestions ambientals. Cal destacar així

mateix que les qüestions ambientals adquireixen una major rellevància a mesura que

augmenta la grandària, en nombre d’empleats, de l’empresa.
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Valoració dels aspectes ambientals per sector
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

.

5.1.2 Grau de compliment legal ambiental al sector empresarial de Terrassa
Un dels factors que més ha incidit en la millora del comportament i de la gestió ambiental

de les empreses ha estat el desenvolupament legal que ha tingut lloc durant els darrers

anys, i especialment des de la incorporació de l’Estat espanyol a la Unió Europea. Així, el

sector industrial ha estat un dels principals objectius de la política ambiental comunitària

que, des de l’inici, ha adreçat molts dels seus esforços a establir unes regulacions

específiques dirigides a reduir les seves emissions. L’evolució de la normativa però, ha

anat sempre molt per davant de la seva aplicació, i no ha estat fins que l’Administració ha

augmentat els controls i ha endurit la seves actuacions (mitjançant l’obertura d’expedients

sancionadors), que les empreses no han començat a adequar la seva activitat als

requeriments legals de caire ambiental. Com a annex al present informe s’inclou un recull

de les principals disposicions legals en matèria de medi ambient que afecten a les

indústries de Terrassa (annex 2)

Les diferents qüestions ambientals són un tema de creixent preocupació per a les

empreses de Terrassa. No obstant això, i a excepció dels residus, la importància que

se’ls atorga és encara baixa.
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En aquest context, el 73% de les empreses de Terrassa afirma que té coneixement de la

normativa ambiental que aplica a la seva activitat. Aquest percentatge augmenta amb la

grandària de les empreses, arribant al 90% en aquelles empreses amb 50 o més

empleats.

Grau de coneixement de la normativa ambiental segons 
grandària de l'empresa
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10 a 49 empleats

50 o més empleats

Total

Es coneix

Es desconeix

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

En relació als sistemes emprats per les empreses de Terrassa per conèixer la legislació

ambiental que els aplica, prop del 41% d’aquestes afirmen que realitzen el seguiment de

manera interna, vers el 27% que ho subcontracta a una empresa externa, i un 11% que

ha fa mitjançant les associacions o gremis professionals, tal com mostra el següent gràfic:

Sistemes de seguiment de la legislació ambiental

40,5

27,1

11,1

10,7

4,7

5,9

0 10 20 30 40 50

Departament o responsable intern

Subcontractació a una empresa externa

Mitjançant les associacions

No efectua o efectuaria consultes

Altres

Ns/Nc

%

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

D’altra banda, durant el darrers anys les polítiques ambientals han passat de tenir una

visió vertical (o vectorial), a una visió transversal i global. En aquest sentit, la millor

mostra d’aquesta nova tendència és la Directiva relativa a la prevenció i control integrats

de la contaminació (IPPC), transposada a l’ordenament jurídic estatal i autonòmic, Llei
3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i desenvolupada també
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a escala local mitjançant l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l'Administració Municipal en les activitats i instal·lacions (aprovada i publicada a

Terrassa en el BOP núm.10 de 08/05/1999). El principal objectiu d‘aquesta normativa,

que substitueix el Reglament d’activitats classificades, és assolir una elevada protecció

del medi ambient en el seu conjunt. Amb aquesta finalitat, es crea la figura de

l’autorització ambiental integrada, que coordina i integra els diferents permisos i

controls ambientals (de caràcter vectorial que existien fins al moment). Així doncs, la

implantació d’aquesta normativa està requerint un important esforç per part de les

indústries per d’adequar-se als nous requisits establerts en matèria de protecció

ambiental i disposar de la pertinent autorització per al desenvolupament de la seva

activitat.

En aquest sentit, les empreses de Terrassa asseguren conèixer i complir amb els

requisits existents en matèria de gestió i protecció ambiental, destacant que gairebé el

94% de les mateixes afirma que la seva activitat es troba legalitzada, mentre que un 2,3%

atesta que no ho requereix.

Legalització ambiental de l'activitat

Sí, està legalitzada; 
93,7%    

2,3% 

 0,9% 

 0,5% 

 1,0% 

 1,6% 
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Sí, està legalitzada

No, la meva empresa no ho requereix

No, desconec si és necessari

No, ho estem portant a terme

No, no està legalitzada

Ns/Nc

%

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Aquests resultats difereixen significativament respecte a les estimacions realitzades a

nivell de Catalunya en relació al percentatge d’empreses que actualment es troben

legalitzades segons la normativa d’intervenció integral i que disposen de la corresponent

llicència ambiental, ja que, si bé l’Administració autonòmica actualment es troba en

procés d’elaboració d’un cens que proporcioni dades fiables, s’estima que el percentatge

real d’empreses legalitzades és molt inferior al resultat (90%) proporcionat per l’estudi de

mercat de Terrassa. Una mostra d’aquesta situació és el fet que el Departament de Medi

Ambient de la Generalitat de Catalunya ha ampliat el termini d’adequació a la normativa,

doncs d’haver-se mantingut els terminis inicials, un percentatge molt elevat de les

empreses constarien com a no legalitzades.
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Així mateix, els resultats obtinguts a partir de l’estudi de mercat contrasten

significativament amb la informació proporcionada per l’Ajuntament de Terrassa en

relació als expedients oberts en matèria de medi ambient l’any 2004 (amb un total de

268), tal i com mostra la taula de la pàgina següent.

Per tant, hi ha encara un elevat nombre d’activitats que, o bé no es troben legalitzades

(un total de 168), o bé no compleixen amb el requisits establerts per algun dels vectors

ambientals sobre els que incideix la normativa d’intervenció integral, la qual cosa

contrasta amb els resultats de l’enquesta realitzada a les empreses de Terrassa, en la

que el 94% de les empreses afirma que es troba legalitzada.

MOTIU/S de l’EXPEDIENT Nombre d’expedients oberts

Legalització de l’activitat
Activitat sense llicència 106
Mesures correctores, adeq. LIIA 1
Mesures correctores, sense COI 1
Sense COI 66
Adequació LIIAA 8
Total 182

Soroll
Soroll 32
Sorolls i Vibracions 2
Sorolls, fums 1
Sorolls, sense COI 1
Sorolls, adeq. LIIAA 1
Total 37

Emissions a l’atmosfera
Gasos 1
Fums 3
Pols 2
Olors 7
Olors , fums i sorolls 1
Olors, soroll, mesures correctores 1
Olors, sense COI 1
Total 16

Residus
Residus 21

Aigües residuals
Aigües Residuals 6
Aigües residuals, sense COI 1
Aigües residuals, mesures correctores 1
Abocaments 1
Total 9
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MOTIU/S de l’EXPEDIENT Nombre d’expedients oberts

Altres
Moviment de terres 1
Tala d’arbres 1
Altres 1
Total 3

TOTAL 268

Nota: COI: Acta de Comprovació Inicial; LIIAA: Llei Intervenció Integral Administració Ambiental.
Font: Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

Seguint en aquesta línia, és important destacar també com el nombre d’expedients oberts

a Terrassa per l’Agència Catalana de l’Aigua en matèria d’aigües residuals (principalment,

en l’àmbit el sector tèxtil) ha disminuït considerablement al llarg dels darrers anys:

2002 2003 2004 2005

Actuacions prèvies 2 2 2 1

Requeriments 1 1 1 0

Sancions 0 6 2 0

Font: Agència Catalana de l’Aigua.

5.1.3 Implantació de sistemes de gestió ambiental a Terrassa

Algunes empreses de Terrassa, amb l’objectiu de millorar el seu comportament

ambiental, han emprès actuacions d’implantació i certificació de sistemes de gestió

ambiental, d’acord amb la norma internacional UNE-EN ISO-14001 o al Reglament

europeu EMAS3, tal i com mostra l’annex 2 que recull les empreses de Terrassa que

compten amb un sistema de gestió ambiental certificat.

D’acord als resultats obtinguts a partir de la consulta a diferents bases de dades i entitats

de certificació4, 22 empreses de Terrassa disposen d’un sistema de gestió ambiental (16

ISO 14001 i 6 EMAS), amb la següent distribució sectorial:

                                           
3 Reglament 761/2001 del Parlament Europeu, de 19 de març de 2001, pel qual es permet que les
organitzacions s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals
(EMAS).
4 S’han consultat les principals entitats certificadores que treballen en l’àmbit català.
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Empreses amb SGMA per sectors

Altres
13

(58%)
Química i plàstics

4
(18%)

Construcció
1

(5%)

Metall
1

(5%)Tèxtil i confecció
3

(14%)

Font: IHOBE, diferents entitats certificadores i Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

En aquest punt cal destacar els resultats aportats per l’estudi de mercat difereixen

considerablement de les dades contrastades amb les entitats certificadores, doncs un

25% de les empreses enquestades afirma que disposa d’un sistema de gestió ambiental.

Així mateix, aquest percentatge dista significativament de la proporció d’empreses

certificades en altres indrets. Donat que el marge d’error de l’estudi de mercat és del

±6%, aquest fet pot deure’s a que la pregunta no s’ha entès correctament, o bé a que

moltes empreses desconeixen què és un sistema de gestió ambiental i han respost

afirmativament en el cas que duguin a terme, de forma sistemàtica, actuacions de gestió

ambiental.

En data de gener de 2005, el nombre d’empreses amb un sistema de gestió ambiental

certificat a Catalunya, ja sigui per EMAS o ISO 14001, supera les 1.095. Comparant

aquestes dades amb el nombre de certificats a Terrassa, i considerant com a referència

comparativa la població, el nombre d’empreses i professionals, i el nombre d’establiments

industrials, es poden obtenir els indicadors que es mostren a la taula següent:

Àmbit territorial
Nombre de

certificats ISO
14001+EMAS

Ràtio població
/

certificats
Ràtio empreses

/ certificats

Ràtio
establiments
industrials /
certificats

Terrassa 22 8.401 476 57
Catalunya 1.095 6.122 552 54
Espanya (*) 6.683 5.967 362 n.d.
Fonts: IHOBE, consulta directa a les entitats de certificació, Departament de Medi Ambient, Institut d’Estadística de
Catalunya.
(*) Les dades disponibles fan referència al total de certificats, no d’empreses certificades.
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A partir d’aquests indicadors es desprèn que la freqüència de disponibilitat de sistemes

de gestió ambiental entre el sector empresarial de Terrassa és inferior respecte a

Catalunya i Espanya considerades globalment.

D’altra banda, l’estudi de mercat també mostra la implantació de sistemes de gestió

ambiental augmenta amb la grandària (nombre d’empleats) de les empreses. Aquest fet

es deu, principalment, a dues causes: en primer lloc a que solen disposar d’una major

quantitat de recursos, i en segon lloc, a que és cada vegada més habitual que

determinats clients imposin com a requisit per treballar amb un proveïdor que aquest

disposi d’un sistema de gestió ambiental, fet que té lloc principalment en empreses de

grandària mitja o gran que exporten part dels seus productes a països on el grau de

sensibilització ambiental és elevat, o que pertanyen a grups empresarials la política dels

quals estableix la certificació ambiental dels diferents centres.

Implantació de SGMA segons grandària de l'empresa
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33,3
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68,3
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Total

Implantat
No implantat
Ns/Nc

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

D’altra banda, hi ha sectors més exigents (o, més sensible, donada la seva potencial

incidència) en matèria de medi ambient, qualitat i seguretat, com són els de la construcció

(on la disponibilitat de SGMA afavoreix la contractació pública), el de química i plàstic, i

de l‘alimentació. D’acord amb les dades obtingudes, el sector químic i plàstic i la indústria

alimentària són els que concentren el major nombre de sistemes de gestió ambiental

certificats (més del 40%).
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Implantació de SGMA per sectors
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

També és significatiu el fet que gairebé el 24% de les empreses que no disposen d’un

sistema de gestió ambiental estant portant a terme la seva implantació o bé tenen previst

implantar-lo a curt o mig termini, així com que un 41% de les empreses que no disposen

d’un sistema de gestió ambiental segons ISO-14000 o EMAS realitza auditories

ambientals o legals.

Implantació d'eines de gestió ambiental

7,5
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41,0
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Ns/Nc

%

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.
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5.1.4 Implantació de bones pràctiques ambientals

Les bones pràctiques ambientals es defineixen com el conjunt de formes correctes

d'actuació del personal i de gestió i de control de les activitats industrials, que afavoreix la

minimització de residus i d’emissions. Una bona pràctica pot incloure des del canvi

d’actitud del personal de l’empresa mitjançant una sèrie de modificacions en els hàbits

laborals, fins al desenvolupament i l’aplicació de solucions tecnològiques amb un elevat

grau d’innovació (les denominades millors tècniques disponibles).

El concepte de bona pràctica ambiental engloba, per tant, un ampli ventall de possibilitats

orientades a millorar el comportament ambiental de l’organització i, si bé s’han publicat

nombroses guies i manuals de referència dirigits a orientar el seu disseny i aplicació, és

cada empresa, amb els seus processos productius específics, l’única que en última

instància pot determinar quines són les bones pràctiques que més s’adapten a la seva

casuística i que realment poden ajudar-la a millorar la seva eficiència, gestió ambiental i

competitivitat.

Per a més informació sobre les bones pràctiques ambientals es recomana consultar

l’annex 7 del present informe.

En relació a les empreses de Terrassa, els resultats de l’estudi de mercat indiquen que un

64% afirmen haver implantat bones pràctiques ambientals. La indústria alimentària és el

sector on la manca d’implantació de bones pràctiques és fa més palesa, amb un 40%

d’empreses que afirmen no haver implantat cap tipus de bona pràctica ambiental, mentre

que els del paper i arts gràfiques, i de la canya, fusta i suro, són els sectors on la

proporció d’aplicació de bones pràctiques és més elevada.

A Terrassa, la relació d’empreses que han implantat sistemes de gestió ambiental

d’acord a les bases de dades consultades, comparada amb altres àmbits territorials, és

proporcionalment baixa. Així mateix, destaca l’elevat nombre d’empreses que afirmen

haver portat a terme auditories ambientals o legals.
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Implantació de bones pràctiques ambientals per sector

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Metall

Química i Plàstic

Tèxtil i confecció

Indústria alimentària

Paper i arts gràfiques

Construcció

Canya, fusta, suro

Total

%

Sí, en matèria de
residus

No

Sí, en matèria d'aigües
residuals

Sí, en l'àmbit de la
gestió

Sí, en l'àmbit de la
formació

Sí, en matèria
d'energia

Sí, en matèria
d'emissions

Altres

Ns/Nc

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

La matèria en que fonamentalment se centren aquestes bones pràctiques és la dels

residus, encara que depèn en gran mesura de l’activitat de l’empresa. Cal tenir en compte

però, que durant l’execució de l’enquesta es varen obtenir respostes que consideraven

com a bona pràctica ambiental la replantació forestal o la integració del SGMA amb el

sistema de prevenció de riscos laborals, el que pot indicar un cert grau de

desconeixement del que realment és una bona pràctica ambiental. Així mateix, és

important destacar que moltes empreses consideren com a bones pràctiques les tasques

associades a la gestió ambiental (moltes d’elles requerides per la normativa aplicable),

com ara la segregació i disposició adequada dels residus generats, posant de nou de

manifest el desconeixement existent al respecte.
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.
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Així mateix, els resultats de l’enquesta mostren que el 60% de les empreses coneix

organismes que les poden assessorar en la implantació de bones pràctiques ambientals.

No obstant això, a l’hora de concretar quins són aquests organismes, les empreses

donen com a resposta un ampli ventall d’entitats, tant públiques (el Ministeri de Medi

Ambient, el Departament de Medi Ambient o l’Ajuntament de Terrassa) com privades

(enginyeries i consultores), així com d’altres dedicades a àmbits tant d’abast genèric

(mútues laborals, gestories, patronals o gremis) com específic (deixalleries o Aigües de

Terrassa). A continuació es mostren els organismes esmentats per les empreses durant

l’enquesta:

Organismes esmentats per les empreses en
relació a l’assessorament en BPA

Adimprem
Administració
Aigües de Terrassa
Ajuntament de Terrassa
AMIIK STP
Assessories del Medi Ambient (Gama)
Associació Nacional de Formigó Preparat
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Cambra de Comerç e Indústria
Patronal CECOT
Centre Mediambiental de la Comunitat
Confederació Empresarial
Eco Bussines
Ecoequip, S.A.
Foment de Terrassa
Deixalleria
Expoconsulting
El gremi
L'Institut Català de Medi Ambient
Ministeri d'Indústria i Medi Ambient
Enginyeries que tracten les aigües

Organismes esmentats per les empreses en
relació a l’assessorament en BPA

Foment del reciclatge
Gabinet d'assessors
Assessors externs
Gestió de Residus de la Generalitat
GPL
I.C.T.
LGAI
Enginyeries i Consultories
Junta de residus
Empresa que porta el control de qualitat, ECA
Prevent Control
Transcoto
Mútua de Terrassa
Ministerio del Ambiente
Mútua Egara
Mútua d'accidents laborals
O.D.E
Organismes Oficials
Tema
Tècnic en enginyeria química i tèxtil

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.
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Tal com es pot observar, entre les respostes emeses per les empreses no s’esmenta cap

organisme especialitzat en la millora de la gestió ambiental a la indústria i la difusió de les

bones pràctiques ambientals. Aquest fet indica un cert desconeixement real per part de

les empreses de Terrassa en aquest sentit, doncs la impressió és que han esmentat

aquells organismes o institucions a qui es dirigirien per a fer qualsevol tipus de consulta

ambiental. Destaca així mateix el total desconeixement de l’entitat de referència en

aquesta matèria a Catalunya, el Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, depenent del

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

5.1.5 Valoració del recolzament de l’Ajuntament i els organismes locals

L’Ajuntament de Terrassa, així com altres organismes locals (com ara l’Agència de

Serveis Energètics) juguen un paper important en el foment de la sostenibilitat entre el

sector empresarial del municipi. En aquest sentit, des d’aquestes entitats municipals

s‘han emprès les iniciatives que a continuació es descriuen.

En primer lloc, el Pla de Mandat 2003-2007 de l’Ajuntament de Terrassa inclou múltiples

referències al desenvolupament de les empreses i a la sostenibilitat. Aquest Pla

s’estructura en diversos Eixos Programàtics, el primer dels quals és el d’Una Terrassa

sostenible i compacta amb un urbanisme que equilibra la ciutat. L’Eix Programàtic I es

divideix en diversos Objectius Estratègics, un dels quals és el de Convertir Terrassa en

una ciutat pionera en la sostenibilitat i l’ecologia urbana i en una de les ciutats

capdavanteres en la reconversió cap a un model energètic sostenible (Objectiu Estratègic

C). Entre les accions generals que s’estableixen, destaquen, per la seva referència a la

millora de la sostenibilitat ambiental de les empreses, les següents:

- Consolidar i aprofundir la política d'introducció de sistemes d'energies renovables

en els equipaments municipals i edificis públics, i promoure la implantació d'aquests

Més del 60% de les empreses de Terrassa afirma haver implantat algun tipus de bona

pràctica ambiental, especialment en l’àmbit de residus, així com conèixer organismes

que els poden assessorar en la seva implantació. Malgrat tot, entre els organismes citats

no apareix el de referència en aquesta matèria a nivell de Catalunya, el Centre per a

l’Empresa i el Medi Ambient.
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tipus d'energies i els criteris d'eficiència energètica en el conjunt de sectors

ciutadans, especialment a la construcció de nous habitatges.

- Prestar una especial atenció a les polítiques de minimització, reducció, recollida

selectiva, tractament, reciclatge i eliminació de residus.

- Millorar la qualitat ambiental de les activitats econòmiques.

- Impulsar empreses per al foment d'energies renovables.

EIX PROGRAMÀTIC VI
En referència a aquest últim punt, l’Ajuntament de Terrassa té en funcionament un

programa mitjançant el qual les instal·lacions d’energies renovables estan exemptes o

disposen de bonificacions de certs impostos municipals.

D’altra banda, l’Eix Programàtic VI (Una Terrassa líder en el territori proper, motor de

Catalunya i amb vocació europea) també estableix com a acció general en el seu

Objectiu Estratègic P el Treballar per l'acompliment a nivell local dels objectius que van

fixant les successives cimeres europees en els diferents camps d'actuació (ocupació,

medi ambient, cultura, transports, igualtat de gènere, etc.). És a dir, que el municipi

adquireix el compromís d’adaptar-se a la nova normativa en matèria de sostenibilitat que

es vagi establint en l’àmbit comunitari.

Així mateix, i respecte a les polítiques generals municipals, Terrassa ha elaborat un Pla

Estratègic, la tercera línia estratègica del qual té com a objectiu principal Preservar i

millorar l'entorn de la ciutat i afirmar la voluntat de Terrassa d'actuar com a element

estructurador i coordinador de la seva àrea d'influència. Aquesta política s’ha anat

reflectint en una tendència cap a l’afavoriment d’indústries “netes”, en detriment

d’aquelles més susceptibles d’afectar el medi ambient. Si bé això pot haver afavorit la

deslocalització d’algunes indústries importants, cal destacar que és una mostra de

l’interès per part de l’Administració local de garantir la qualitat ambiental del municipi.

En relació a les polítiques municipals específiques en matèria de sostenibilitat, el municipi

de Terrassa ha estat objecte d’una diagnosi i una auditoria ambiental, a partir de les

quals, així com de les aportacions realitzades en el marc del Fòrum Ambiental, s’ha

definit el Pla d’Acció Ambiental. Aquest Pla té com a principal objectiu l’elaboració d’un

conjunt d’estratègies i accions ambientals que permetin l’establiment de línies d’actuació

orientades al desenvolupament sostenible del municipi. Concretament, una de les línies

estratègiques fonamentals és la centrada en la “Millora de la qualitat ambiental de les

activitats econòmiques” (Estratègia 6), que es desglossa en 2 programes d’actuació que,

al seu torn, es concreten en 8 línies d’acció:



Sostenibilitat territorial a Terrassa

24

- 6.1. Impuls a l’ecogestió de les activitats econòmiques

6.1.1.Elaborar i gestionar un cens d’activitats econòmiques.

6.1.2. Promoure les bones pràctiques ambientals al sector industrial de

Terrassa.

6.1.3. Elaborar una ordenança d’usos que reguli l’establiment de les activitats

econòmiques.

6.1.4. Promoure la implantació de sistemes de gestió ambiental a les

indústries.

- 6.2. Intensificació de la vigilància i de la informació sobre la qualitat ambiental

6.2.1. Disposar d’una estació meteorològica inclosa dins la xarxa del Servei de

Meteorologia de Catalunya.

6.2.2. Crear un servei d’inspecció i control ambiental de les activitats

econòmiques.

6.2.3. Controlar les emissions d’olors procedents del sector industrial.

6.2.4. Incorporar criteris ambientals als polígons industrials de Terrassa.

Un altre dels organismes municipals que ha definit un conjunt d’actuacions en matèria de

sostenibilitat ambiental és l’Observatori Econòmic i Social de Terrassa, que té com a

pilars la competitivitat i la cohesió social, a banda de la ja esmentada sostenibilitat. Així, a

més de col·laborar en l’auditoria ambiental del municipi, l’Observatori ha establert un

conjunt d’indicadors bàsics de qualitat de vida que han d’ajudar a definir el perfil de la

ciutat, que s’ha adherit a la xarxa Eurocities de ciutats sostenibles.

Des d’una altra perspectiva, el Pacte Territorial per a l’Ocupació de Terrassa estableix el

Foment de la Sostenibilitat com a una de les 4 línies estratègiques principals,

especialment pel que fa al foment de la sostenibilitat de les empreses i la detecció i suport

als nous filons d’ocupació i de creació d’empreses en l’àmbit de la gestió del medi

ambient urbà.

Malgrat el desenvolupament de totes aquestes iniciatives, mostra de la inquietud de

l’Administració local en millorar la qualitat ambiental del municipi, les empreses de

Terrassa valoren com a mig/baix el recolzament de l’Ajuntament i dels organismes locals

en matèria de medi ambient. En aquest sentit, l’aspecte més ben valorat per part de les

empreses és el relatiu a la informació sobre normativa.
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Valoració del recolzament de l'Ajuntament i dels 
organismes locals en temes ambientals
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Recolzament Nul Recolzament Molt Alt

Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

Si els resultats s’analitzen per sectors, es pot observar com la indústria alimentària, el

sector química i plàstic i el de la canya, fusta i suro són els que millor valoren el

recolzament per part de l’Administració Local.

Valoració del recolzament de l'Ajuntament i dels 
organismes locals en temes ambientals per sectors
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Font: Estudi de mercat; Institut Cerdà 2004.

D’altra banda, la facilitat en l’obtenció d’ajuts i subvencions és el tema valorat de forma

més baixa. Cal tenir en compte però, que existeixen diversos organismes que ofereixen

ajuts a la gestió ambiental a l’empresa, com ara el Departament de Medi Ambient i

Habitatge, que publica anualment convocatòries per a l’atorgament de subvencions per a

la realització de diagnosis ambientals, així com per a la implantació de sistemes de gestió



Sostenibilitat territorial a Terrassa

26

ambiental (fomentant particularment els adoptat d’acord al Reglament EMAS) o per a la

realització de Diagnosis Ambientals d’Oportunitats de Minimització. Així doncs, la

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de Terrassa pot exercir un important paper a

l’hora de difondre i informar sobre els ajuts existents en matèria d’eco-gestió per a les

empreses.

L’Administració local ha dissenyat diverses polítiques en matèria de sostenibilitat

dirigides al sector empresarial de Terrassa. No obstant això, les empreses no perceben

el recolzament dels organismes locals de manera que les estimuli o faciliti a millorar el

seu comportament ambiental.


