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6. Conclusions

Si bé encara queda un llarg camí per recórrer, al llarg dels darrers anys les qüestions

ambientals han anat adquirint una major importància dintre del teixit industrial català, i el

de Terrassa no n’és l’excepció. Així, si bé la diagnosi indica que la consideració del factor

ambiental com una de les variables rellevants per a la gestió d’una empresa no és encara

una realitat, i que la gestió ambiental pròpiament dita es troba en un estat incipient

d’implantació, també cal afegir que les empreses mostren una elevada preocupació per

qüestions com la generació i gestió dels residus i de les aigües residuals, i que moltes

d’elles compten ja amb una figura amb responsabilitats ambientals dins la seva

organització, cosa poc freqüent fa tant sols uns anys.

No obstant això, els resultats de l’estudi de mercat indiquen que, si bé a les empreses els

resulten familiars conceptes relatius a la legislació, els sistemes de gestió o les bones

pràctiques ambientals, encara hi ha un desconeixement per part de les mateixes de

l’abast i del que realment implica la implantació de les diferents eines de gestió ambiental

existents. Així, per exemple, entre les empreses enquestades, una elevada proporció

afirma disposar de la figura del Responsable de Medi Ambient, conèixer la legislació

ambiental que li aplica o estar legalitzada d’acord amb la normativa vigent en matèria

d’activitats (Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’Administració ambiental), per esmentar

només alguns dels aspectes que les empreses asseguren contemplar. La realitat és força

diferent però, ja que a l’hora d’analitzar aquests aspectes amb més profunditat, es pot

observar com, seguint amb els exemples esmentats, ni el Responsable de Medi Ambient

assumeix totes les funcions competencials que li recaurien d’acord amb el perfil

professional establert, ni les empreses coneixen els diferents requisits legals que els

aplica a la seva activitat i que, freqüentment, vàries d’aquestes empreses encara no es

troben legalitzades d’acord amb la Llei IIAA. Per tant, cal tenir en consideració aquesta

premissa en la interpretació dels resultats obtinguts i en el disseny de les actuacions a

desenvolupar per part de l’Administració Local i les empreses, i és que en general, les

empreses consideren que estan bastant més ben informades i formades que el que

realment estan.

Així doncs, i tenint en consideració el que s’acaba de comentar, el present estudi mostra

una conjunt de tendències que poden resultar de notable interès per a l’Administració
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local a l’hora d’emprendre accions orientades a la millora de la sostenibilitat del sector

empresarial del municipi, tal i com es descriu a continuació.

En primer lloc, cal destacar que es detecta una certa manca generalitzada de

coneixement en matèria ambiental per part de les empreses, el que a vegades comporta

que tinguin lloc certs incompliments legals. Cal tenir en compte però, que la major part

d’empreses enquestades són petites empreses (el 40% d’empreses tenia menys de 10

treballadors, i el 50% menys de 50 treballadors), de manera que la limitació de recursos

humans, tècnics i econòmics s’intueix com la principal causa de que, en la majoria de

casos (40%), l’actualització i seguiment del compliment legal el porti a terme un

responsable o departament intern de l’empresa, o que fins i tot un 11% de les empreses

afirmi que no realitza consultes relatives al seguiment de la legislació ambiental que els

aplica.

Per tant, en la majoria de casos, les empreses depenen del grau de formació i

d’informació d’un responsable que, moltes vegades, a part de l’ambiental, desenvolupa

altres tasques i funcions dins de l’empresa. Tenint en compte l’ampli marc legal existent

en l’àmbit del medi ambient, així com la seva complexitat, sorgeix la qüestió de si el

personal dedicat al seguiment i actualització de la normativa ambiental que aplica a

l’empresa, així com de garantir el seu compliment, disposa de la formació necessària per

poder dur a terme aquesta tasca de forma adequada. Per altra banda, la demanda de

serveis en matèria de seguiment de la legislació ambiental, que és elevada, així com el

fet que el 27% de les empreses declarin no estar corrent de la legislació ambiental que

els és d’aplicació, pot indicar també una necessitat que pot veure’s no satisfeta per

l’actual oferta del subsector ambiental de Terrassa.

Cal destacar, així mateix, que la legalització de les activitats d’acord amb la Llei 3/1998

d’intervenció integral de l’Administració ambiental és una qüestió conflictiva i pendent a

tot el territori català, de manera que l’elevat percentatge d’empreses que afirmen trobar-

se legalitzades és presumiblement molt superior al real, fet que indicaria de nou una

manca de coneixement de la legislació ambiental. Així doncs, garantir que les indústries

que es troben al municipi de Terrassa compleixen amb la legislació ambiental vigent

hauria de ser un dels principals objectius de l’Administració Local.

D’altra banda, i en matèria d’implantació d’eines voluntàries per a la millora del

comportament i de la gestió ambiental de les empreses, com ara els sistemes de gestió
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(ISO-14000 i EMAS) o les bones pràctiques ambientals, un elevat percentatge

d’empreses afirma que ja utilitza aquest tipus d’eines o que n’ha iniciat la implantació,

resultat que difereix significativament de la realitat. Com en els casos anteriors, la

principal conclusió que s’extreu d’aquestes dades és la manca de coneixement

d’aquestes eines o, en el cas de les bones pràctiques, de l’abast i les implicacions

d’aquesta eina, així com dels organismes a qui adreçar-se per obtenir informació i

documentació, així com ajuts i subvencions dirigides a facilitar i promoure l’ús i

implantació d’aquestes eines. En aquest sentit, l’Administració local hauria d’esmerçar

esforços dirigits a la difusió i foment de l’ús d’aquestes eines entre les activitats

econòmiques del municipi.

Així mateix, i considerant que la qüestió relativa a l’Administració Local valorada de forma

més baixa per part de les empreses és la facilitat per obtenir ajuts i subvencions, la

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de Terrassa, així com d’altres organismes

municipals amb responsabilitats o competències ambientals, poden desenvolupar un rol

molt destacat a l’hora de difondre i informar sobre els ajuts existents en matèria d’eco-

gestió per a les empreses. Són varis els organismes que ofereixen ajuts a les empreses

per millorar la seva gestió ambiental, 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

ambiental (fomentant particularment els adoptats d’acord amb el Reglament EMAS) i la

realització de Diagnosis Ambientals d’Oportunitats de Minimització, de manera que seria

de molta utilitat que l’Administració local facilités l’accés a la informació relativa a aquests

ajuts.

En relació a les necessitats formatives, s’ha pogut constatar l’existència d’una àmplia

oferta en matèria de medi ambient, tant dirigida a l’aplicació d’eines genèriques per a la

gestió ambiental de l’empresa (sistemes de gestió ambiental, auditories ambientals, etc.)

com orientada a aspectes més tècnics i concrets, com ara la gestió de les aigües

residuals i dels residus o l’optimització del consum energètic. Aquesta oferta, en termes

generals, s’adequa a les necessitats de les empreses, que cerquen perfils polivalents i

poc especialitzats per al personal que ha de desenvolupar les tasques ambientals.

Destaca també que la formació ambiental continuada no es considera necessària, doncs

les empreses consideren que el seu personal ja està prou format en qüestions ambiental,

de manera que no és habitual que les empreses disposin d’un programa de formació

ambiental per als seus treballadors. No obstant això, cal destacar que més de la meitat de
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les empreses enquestades desconeix els programes de formació oferts per

l’Administració i els organismes i institucions locals (com ara CECOT, FORCEM, etc.).

Aquesta dada contrasta amb el fet que, del 48% de les empreses que coneix aquests

cursos, el 80% considera que són d’utilitat. Per tant, una altra de les tasques a

desenvolupar és millorar la difusió i promoció d’aquests cursos de formació.

Finalment, i respecte al subsector ambiental de Terrassa, es pot observar com l’oferta en

serveis relatius al transport i la gestió de residus s’ajusta, en termes generals, a la

demanda existent, mentre que els serveis relatius al control, tractament i tecnologia de les

aigües residuals, un altre dels aspectes considerats com a més importants per part de les

empreses, queda concentrat en un nombre molt reduït d’empreses. Destaca com a

subsector emergent el dedicat a la instal·lació i manteniment d’instal·lacions solars; el

gran creixement d’aquest subsector és degut a l’aprovació de l’ordenança municipal per a

l’aprofitament de l’energia solar. Les consultores i enginyeries compten amb poca

participació (12%) respecte el total d’empreses que conformen el subsector ambiental de

Terrassa; tot i així, considerant les necessitats detectades en el sector empresarial del

municipi en matèria d’eines de gestió ambiental (seguiment legal, tramitació de

subvencions, implantació de sistemes de gestió i de bones pràctiques ambientals, etc.),

es pot considerar que el seu potencial de creixement és elevat.


