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3. Metodologia

La metodologia emprada per al desenvolupament del present estudi ha seguit el següent

esquema de treball:

FASE 1. Anàlisi d’antecedents sobre l’aplicació de criteris de sostenibilitat
ambiental a les activitats econòmiques de Terrassa
L’objectiu d’aquesta primera fase és definir els criteris de sostenibilitat ambiental

aplicables a les activitats econòmiques ubicades a Terrassa i la selecció dels 7 sectors

econòmics més importants dintre del teixit industrial de Terrassa, sobre els que centrar

l’estudi de casos. Les activitats desenvolupades han consistit en:

1.1. Anàlisi dels sectors econòmics (CNAE-2) presents a Terrassa, i particularment,

d’aquells subsectors dedicats al medi ambient (tractament de residus, energies

renovables, depuració d’aigües residuals, etc.).

1.2. Identificació del marc legal ambiental aplicable al conjunt d’activitats econòmiques

ubicades a Terrassa (marc actual i tendències).

1.3. Definició dels principals criteris de sostenibilitat que, de forma generalitzada,

poden ser aplicats a les activitats econòmiques de Terrassa, ja siguin derivats de

disposicions legals o d’alternatives de millora.

1.4. Selecció dels 7 principals sectors econòmics de Terrassa (CNAE-2). Aquesta

selecció s’ha dut a terme d’acord amb els següents criteris:

Presentació pública 
resultats

Presentació pública 
resultats

Anàlisi criteris 
sostenibilitat 
aplicables

Anàlisi criteris 
sostenibilitat 
aplicables

Anàlisi ecogestió
empresarial a 

Terrassa

Anàlisi ecogestió
empresarial a 

Terrassa

Estudi necessitats 
formatives

Estudi necessitats 
formatives

Elaboració diagnosiElaboració diagnosi
Recomanacions i 

propostes 
d’actuació

Recomanacions i 
propostes 
d’actuació

FASE 2
Recollida d’informació

FASE 3
Síntesi de la informació

Estudi demanda 
nova ocupació

Estudi demanda 
nova ocupació

Avaluació polítiques 
municipals

Avaluació polítiques 
municipals

FASE 1
Anàlisi d’antecedents

Estudi de GabinetEstudi de Gabinet

Estudi de MercatEstudi de Mercat

Anàlisi de resultats i ConclusionsAnàlisi de resultats i Conclusions

FASE 4
Presentació de 

resultats



Sostenibilitat territorial a Terrassa

5

• La seva representativitat respecte al conjunt d’activitats econòmiques del

municipi, considerant tant el nombre d’empreses com el nombre de

treballadors1.

• La seva incidència ambiental.

FASE 2. Recollida d’informació
Per a la consecució dels objectius establerts en el plec, així com per cobrir l’estudi dels

diferents àmbits d’anàlisi –la situació de l’ecogestió empresarial, la demanda de nous

llocs de treball, les necessitats formatives i l’avaluació de les polítiques municipals en

aquest camp- s’han combinat dues metodologies de treball:

- L’Estudi de Gabinet, centrat principalment en el que principalment s’ha

analitzat bibliografia i bases de dades.

- Estudi de mercat, mitjançant la realització d’una enquesta a 253 empreses.

2.1. Anàlisi de la situació actual de l’ecogestió empresarial a Terrassa

- Anàlisi de les fonts d’informació disponibles (registre d’empreses certificades amb

ISO-14001 o EMAS, registre de sancions a empreses, registre d’expedients

oberts, etc.).

- Identificació de les bones pràctiques ambientals aplicables als 7 sectors industrials

més importants de Terrassa, i anàlisi del grau d’implantació.

- Determinació del grau de coneixement i aplicació de la normativa ambiental per

part de les empreses.

- Recursos humans, tècnics i econòmics destinats a la gestió ambiental.

2.2. Determinació de la demanda de nous llocs de treball relacionats amb la gestió
ambiental de les empreses

- Identificació de les principals activitats a desenvolupar en el camp de la gestió

ambiental per part de les empreses.

- Anàlisi de les borses de treball en matèria de medi ambient.

                                           
1 Per a la selecció dels 7 sectors econòmics més representatius del municipi s’han utilitzat les
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- Consulta als col·legis professionals d’interès.

- Previsió del nombre de treballadors dedicats a la gestió ambiental.

- Identificació de les necessitats associades als nous perfils de treball.

2.3. Determinació de les necessitats formatives en matèria ambiental dels agents
implicats

- Anàlisi de l’oferta de cursos en matèria de gestió ambiental.

- Necessitats d’assessorament extern o subcontractació per a la gestió de

qüestions relatives a la sostenibilitat ambiental (aspectes legals, permisos,

documentació tècnica i administrativa, etc.).

- Valoració del nivell actual de formació de personal de l’empresa per tal de satisfer

els requeriments ambientals que apliquen a l’empresa.

2.4. Avaluació de les polítiques municipals en matèria de sostenibilitat

- Anàlisi de les polítiques municipals que incideixen en l’àmbit de la sostenibilitat

ambiental, així com dels instruments existents per a la seva aplicació.

- Valoració o percepció per part de les empreses del suport de les administracions

públiques en matèria de sostenibilitat.

- Valoració específica de les actuacions municipals.

FASE 3. Síntesi de la informació

- Elaboració de la diagnosi mitjançant l’anàlisi de les dades disponibles, així com

d’informació conceptual i de l’obtinguda mitjançant l’estudi de mercat.

- Extracció de conclusions i proposta de recomanacions.

FASE 4. Presentació pública dels resultats

                                                                                                                                   
dades de l’Informe de Conjuntura de Terrassa de l’any 2003.


