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7. Recomanacions

Si bé, d’una banda, les empreses han iniciat actuacions que afavoreixen la millora del seu

comportament ambiental i, de l’altra, l’Administració local ha emprés iniciatives encaminades

a avançar cap a la sostenibilitat global d’aquest sector, els resultats del present estudi

indiquen que hi ha diversos aspectes sobre els que ambdues parts han de treballar a fi de

millorar la qualitat ambiental del municipi de Terrassa.

En aquest apartat final es proposen un conjunt de línies d’actuació i accions que

l’Administració local pot desenvolupar per donar resposta a les necessitats detectades per

millorar la sostenibilitat territorial de Terrassa, i en concret, del seu teixit industrial.

Les línies d’actuació i les accions que actualment es consideren prioritàries per millorar la

gestió i el comportament ambiental de les activitats econòmiques de Terrassa són:

1. Foment del coneixement de la legislació ambiental entre les empreses.

a. Facilitació de l’accés a la normativa ambiental (no només municipal).

b. Facilitació de la comprensió de la legislació ambiental mitjançant, per exemple, la

publicació d’un butlletí (electrònic, pàgina web, etc.) amb les principals novetats

legislatives en matèria de medi ambient.

c. Foment de la creació d’empreses o serveis municipals que assessorin en aquest

àmbit.

d. Establiment de convenis amb el Departament de Medi Ambient per a la realització de

seminaris on es tracti la legislació que afecta a un determinat vector (aigües

residuals, emissions atmosfèriques, residus, sorolls, etc.).

e. Foment i difusió dels cursos adreçats als responsables de fer el seguiment de la

legislació ambiental aplicable a les empreses o, en el seu cas, establir convenis amb

empreses privades, associacions empresarials, gremis, etc. perquè siguin aquests

els que els organitzin.

2. Facilitació del procés de legalització de les empreses d’acord amb la normativa actual

d’activitats.

a. Realització d’un cens exhaustiu de les empreses legalitzades i no legalitzades amb

un doble objectiu: conèixer la realitat del problema i prendre les mesures més adients

al respecte.
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b. Disseny d’una campanya informativa relativa al nou marc legal existent i la necessitat

de legalitzar les activitats; en aquest sentit es recomana la realització de seminaris o

jornades informatives sobre la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’Administració

ambiental i l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració

Municipal en les activitats i instal·lacions.

c. Creació d’un directori d’empreses ubicades a Terrassa (principalment consultores i

enginyeries) que poden assessorar a les indústries en aquest sentit.

3. Promoció de la implantació de sistemes de gestió ambiental (acció ja contemplada al

Pla d’Acció Ambiental).

a. Organització de seminaris i jornades sectorials dirigits a incentivar la implantació de

sistemes de gestió ambiental.

b. Difusió dels ajuts i subvencions existents per a la implantació i certificació de

sistemes de gestió ambiental.

c. Inclusió de requisits ambientals en la contractació pública, incloent una puntuació

addicional per aquelles empreses que disposin d’un sistema de gestió ambiental

certificat.

d. Creació d’un directori d’empreses ubicades a Terrassa que puguin assessorar a les

indústries en la implantació del sistema de gestió ambiental.

e. Creació d’uns fons bibliogràfic amb els principals manuals i guies existents a nivell

nacional i internacional per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental.

4. Impuls de la implantació de bones pràctiques ambientals (acció ja contemplada en el

Pla d’Acció Ambiental).

a. Identificació de les empreses de Terrassa que hagin desenvolupat i implantat bones

pràctiques ambientals i difusió d’aquestes pràctiques i dels resultats assolits,

principalment entre les empreses del sector. La difusió dels resultats derivats de

l’aplicació de bones pràctiques ambientals podria dur-se a terme, entre d’altres,

mitjançant un butlletí electrònic, que podria ser el mateix que l’emprat per informar en

matèria de legislació ambiental.

b. Establiment de convenis amb el Centre per a l’Empresa i Medi Ambient

(Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya) que

inclogui l’organització de seminaris sectorials i jornades informatives dirigides a donar

a conèixer les eines existents per a la millora del comportament ambiental i la gestió
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de les empreses. Seria convenient que en aquests convenis també hi participessin

les associacions professionals, els gremis, les patronals, etc.

c. Focalització de les accions en matèria de bones pràctiques en els àmbits d’interès de

major interès per a les empreses, donant prioritat als sectors amb un major grau de

sensibilització (química i plàstic i indústria alimentària) i als que tinguin una major

problemàtica ambiental.

d. Foment i difusió de formació específica en aquesta matèria per als responsables de

medi ambient de les empreses. En aquest sentit seria molt útil crear un fons

bibliogràfic que recollís, de forma sectorial, manuals i exemples de bones pràctiques

ambientals.

5. Foment de la creació de llocs de treball en matèria de medi ambient.

a. Orientació de les polítiques municipals en matèria d’ocupació (especialment, en

l’àmbit de la integració en el sector industrial) cap als perfils professionals i formatius

identificats (formació professional, polivalència i multidisciplinarietat, coneixements

dels diversos àmbits i facetes de la gestió ambiental, etc.).

b. Promoció de la creació o reorientació d’empreses en el subsector ambiental que

adrecin algunes de les necessitats identificades en el present estudi: seguiment i

actualització de la legislació aplicable, legalització d’activitats, implantació de

sistemes de gestió ambiental, etc.

6. Promoció del desenvolupament de formació ambiental dins les empreses.

a. Foment i difusió de l’oferta formativa existent, especialment l’organitzada pels

organismes locals.

b. Constitució de convenis amb les associacions empresarials i sectorials que

desenvolupen formació ambiental, així com directament amb les empreses o sectors

(que actualment realitzen la formació de forma interna) per tal d’incorporar conceptes

en matèria de sensibilització i bones pràctiques ambientals en els programes

formatius.

c. Formació de formadors. Desenvolupament de tallers, grups de treball, fòrums, etc. a

nivell sectorial per tal de formar els Responsables de Medi Ambient, de forma que

aquests després puguin, al seu torn, formar els treballadors de les empreses a les

que pertanyen.
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7. Creació d’un butlletí electrònic ambiental dirigit al teixit industrial de Terrassa que, amb

un caràcter quinzenal o mensual, informi sobre la nova legislació ambiental que afecti a

les activitats industrials, jornades i seminaris que se celebrin a Terrassa o als voltants i

que resultin d’interès per a les empreses de Terrassa, nous manuals, documents i

bibliografia que pugui resultar d’interès, cursos i programes formatius que es

desenvolupin a Terrassa o en l’àmbit de la comarca, etc.

8. Promoció de la realització d’auditories energètiques i de la implantació de sistemes
d’estalvi energètic (acció ja contemplada en el Pla de Mandat).

a. Establiment de convenis de forma sectorial i amb organismes especialitzats en

matèria d’energia, com per exemple, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) o l’Agència

de Serveis Energètics de Terrassa, per al foment de la realització d’auditories

energètiques i el disseny de bones pràctiques en matèria d’eficiència energètica en

aquells sectors on el consum d’energia resulti més significatiu.


