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Annex 1. Resum de les principals conclusions de l’estudi

A continuació es presenta un quadre-resum amb les principals conclusions de l’estudi, agrupades segons els diferents aspectes analitzats i

classificades d’acord amb el seu caràcter (positiu o punt fort, i negatiu o punt feble). Així mateix, es presenten un conjunt de recomanacions

específiques, associades principalment als punts febles que s’han detectat.

Punts forts Punts febles Recomanacions

Percepció de les qüestions ambientals

Augment de la preocupació i sensibilització de les
empreses de Terrassa vers les qüestions
ambientals.

Les qüestions més importants són la generació de
residus i, en menor grau, les aigües residuals.

Els sectors de la química i el plàstic i la indústria
alimentària són el que presenten una major
preocupació ambiental.

La importància de les diferents qüestions ambientals
–amb l’excepció dels residus- és encara baixa.

Seria convenient que les actuacions que endegui
l’Ajuntament per a la millora de la sostenibilitat de
les activitats econòmiques de Terrassa se
centrin, inicialment, en la generació i gestió dels
residus i de les aigües residuals.

Així mateix, caldria anar sensibilitzant les
empreses respecte a la importància d’altres
temes ambientals, com ara el consum energètic,
el soroll o les olors.

Compliment legal

Una 73% de les empreses afirma conèixer la
normativa ambiental que els aplica i el 93% estar
legalitzades d’acord amb la Llei IIAA (93%).

Coneixent que les empreses es mantenen al dia
de la legislació ambiental que els afecta
mitjançant personal propi, caldria establir alguna
via que de forma periòdica informés als
responsables dels nous requisits legals que
vagin apareixent en matèria de medi ambient.

Un 40% de les empreses es mantenen al dia en
matèria de legislació ambiental amb recursos
interns (principalment mitjançant un responsable).

L’existència d’expedients oberts i sancions per part de
l’Administració, així com les baixes ràtios d’empreses
legalitzades segons la Llei IIAA a nivell autonòmic,
poden donar una idea de que la situació real respecte
al compliment de la legislació ambiental de les
empreses a Terrassa és una altra, principalment en
relació a estar en disposició de la corresponent
Llicència Ambiental (Llei IIAA). Seria convenient iniciar un cens exhaustiu de les

empreses que es troben legalitzades, i de les
que no, d’acord amb la Llei IIAA, a fi de poder
prendre les mesures correctores o de suport més
adequades.
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Punts forts Punts febles Recomanacions

Implantació de sistemes de gestió ambiental i bones pràctiques ambientals

Més del 40% de les empreses de Terrassa afirma
realitzar auditories ambientals i legals.

La ràtio d’empreses certificades a Terrassa és inferior
a la de Catalunya i Espanya considerades
globalment.

Seria convenient que l’Ajuntament fomentés el
coneixement i desenvolupament d’aquest tipus
d’eines, per a les quals el Departament de Medi
Ambient i Habitatge proporciona ajuts i
subvencions.

Més del 60% de les empreses de Terrassa
implanten bones pràctiques ambientals,
especialment en l’àmbit dels residus.

Les empreses s’adrecen a associacions
empresarials i assessories privades per obtenir
informació sobre bones pràctiques ambientals.

La implantació de bones pràctiques no ha de ser
necessàriament costosa, i pot aportar importants
millores en la gestió i l’eficiència de les empreses.

Cap de les empreses enquestades coneix el Centre
per a l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA), òrgan de
referència a Catalunya en matèria de gestió i bones
pràctiques ambientals.

Donat que les empreses mostren certa
desorientació a l’hora d’adreçar-se a alguna
entitat que els pugui assessorar en matèria de
bones pràctiques ambientals, l’Ajuntament podria
centralitzar aquesta tasca establint convenis amb
el CEMA, els diferents sectors industrials i les
associacions empresarials per al disseny i
organització de campanyes de difusió i promoció
de les bones pràctiques ambientals.

Polítiques ambientals municipals i valoració del recolzament dels organismes locals

L’administració local és conscient de les
mancances en matèria de sostenibilitat del sector
empresarial del municipi, motiu pel qual ha dut a
terme iniciatives com el present estudi.

Les diverses iniciatives contemplades en el Pla
d’Acció Ambiental que fan referència a la millora de la
sostenibilitat de les activitats econòmiques de
Terrassa encara no han estat implantades.

Seria convenient que l’Ajuntament mostrés una
actitud proactiva envers al recolzament a les
empreses en matèria ambiental. En aquest
sentit, podria actuar com a vincle amb els
organismes de referència a Catalunya i informar
sobre, per exemple, els ajuts i subvencions
existents en matèria de gestió ambiental.

Es disposa de la diagnosi ambiental de l municipi,
i s’ha desenvolupat el Pla d’Acció Ambiental, que
estableix ja una sèrie de directrius i línies
d‘actuació orientades a millorar la sostenibilitat de
Terrassa.

El recolzament de l’Ajuntament en qüestions de
millora de la gestió ambiental és valorat com a
baix/mig per part de les empreses.

Caldria que les polítiques ambientals municipals
donessin especial importància la legalització de
les activitats del municipi.
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Punts forts Punts febles Recomanacions

Personal dedicat a la gestió ambiental a l’empresa (oferta vs. demanda vs. subcontractació)

La majoria d’empreses (77%) afirmen disposar de
la figura del Responsable de Medi Ambient.

Són poques les empreses (un 7%) que disposen de
Departament de Medi Ambient, de manera que la
figura del Responsable de Medi Ambient acostuma a
pertànyer a un altre departament de l’empresa i a
desenvolupar altres tasques i funcions a més de les
ambientals. En el 52% de les empreses, aquesta
figura pertany a les àrees d’Administració o Gerència.

Coneixent que el personal que concentra les
responsabilitats ambientals a l’empresa
acostuma a formar part de les àrees
d’Administració o Gerència, la formació dirigida a
la millora del comportament ambiental de les
empreses de Terrassa hauria de contemplar
temes genèrics de gestió ambiental, i incidir
fortament en àmbits com la sensibilització.

En aquest sentit, la principal oferta formativa en
matèria de medi ambient se centra en temes
genèrics de gestió ambiental, com la implantació
de sistemes de gestió ambiental o la realització
d’auditories.

Un 25% de les empreses té treballadors (o té
prevista la seva contractació) dedicats a la gestió
ambiental de l’empresa.

Les empreses cobreixen les tasques relacionades
amb la gestió ambiental mitjançant, principalment,
diversos treballadors a temps complert dedicats
que dediquen la major part del seu temps a altres
tipus de tasques.

El fet que les empreses impliquin diversos
treballadors en la realització de les tasques
ambientals indica la poca especialització del
personal que es dedica a aquestes tasques. En
aquest context, si bé se sol reconèixer un
responsable que concentra les principals
funcions en matèria de medi ambient, el
desenvolupament de les tasques queda
distribuïda entre varis treballadors, de manera
que la formació ambiental hauria de contemplar
també a aquest personal.

Més de la meitat de les empreses prefereix
subcontractar les tasques relacionades amb la
gestió ambiental de l’empresa, essent aspectes
genèrics de la gestió ambiental (com ara
auditories legals o la legalització ambiental de
l’empresa) els serveis més demandats.

Només un 12% de les empreses del subsector
ambiental de Terrassa (9 empreses en total) són
consultores i enginyeries que ofereixen serveis
d’assessorament en matèria de gestió ambiental.

Els organismes responsables del foment i
promoció de l’economia local, coneixent els tipus
de serveis ambientals més demandats per les
empreses, podrien orientar algunes de les seves
polítiques en l’especialització de les empreses de
nova creació o la reorientació de les ja existents
de manera que satisfacin la demanda existent.
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Punts forts Punts febles Recomanacions

Formació ambiental (oferta vs. demanda)

La major part de les empreses (83%) creu que el
nivell de formació ambiental del seu personal és
adequat.

Només una petita proporció del sector empresarial de
Terrassa (35%) disposa d’un programa de formació
ambiental.

Gairebé la meitat de les empreses (48%) coneix
els programes de formació que ofereix
l’Administració i els organismes locals, i en la
major part dels casos (80%) consideren que són
d’utilitat.

Les empreses consideren que la formació a operaris i
personal administratiu només adquireix rellevància en
algunes matèries molt concretes.

El fet que la majoria d’empreses cregui que la
formació dels seus treballadors és suficient les fa
poc receptives a l’oferta formativa existent.
Mitjançant la sensibilització i comunicació,
l’Ajuntament pot sensibilitzar les empreses sobre
la importància de la millora contínua, tant del
comportament ambiental (bones pràctiques
ambientals) com del compliment normatiu, i com,
per aconseguir aquestes millores, és
imprescindible el desenvolupament d’accions
formatives a tots els nivells d’una organització,
des de la Direcció fins als operaris.

Existeix una força laboral cada vegada més ben
preparada en temes ambientals (p.e. Llicenciats
en Ciències Ambientals, Enginyers Químics i
Industrials i Biòlegs especialitzats, etc.).

El perfil més demandat per al personal amb
responsabilitat en matèria ambiental és el de
Formació Professional.

Tots els coneixements en gestió ambiental que
puguin aportar els professionals són valorats
altament per les empreses, que prefereixen perfils
polivalents i multidisciplinars.

Les empreses no semblen interessades en contractar
personal especialitzat en temes ambientals.

Els organismes locals encarregats de fomentar
l’ocupació al municipi, coneixent les
característiques dels perfils professionals més
demandats, podrien orientar les seves polítiques
i eines de recolzament a la creació de llocs de
treball (p.e. formació ocupacional) tenint en
compte les necessitats detectades per part de les
empreses: personal polivalent, amb
coneixements generals de gestió ambiental i,
preferiblement, que provinguin de la Formació
Professional.


