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1. ELS POLÍGONS I ZONES INDUSTRIALS DE LA CIUTAT DE TERRASSA.

La crisi econòmica que tingué lloc en la dècada dels 70 del segle passat va
comportar un canvi substancial en els fonaments i en l'estructura organitzativa
de l'economia capitalista. El fordisme, caracteritzat per la producció en sèrie i
les economies d'escala, deixa lloc a un nou model organitzatiu de l'economia
capitalista, el post-fordisme, fonamentat en la flexibilització i la deslocalització
de la producció sota els principis de les economies d'aglomeració i una notable
terciarització de l'estructura econòmica dels països més industrialitzats.

Aquestes transformacions han motivat un canvi substancial en l'estructura
econòmica del territori metropolità, alhora que han esdevingut un dels motors
de canvi en la seva organització funcional. Així, a partir de la dècada dels
setanta es comença a experimentar de manera paral·lela un procés de
desindustrialització (major participació del sector terciari) i de relocalització o
desconcentració de l'activitat econòmica en general, i de l'activitat industrial en
particular.

Aquest procés de terciarització es fa evident a Terrassa a inicis de la dècada de
la dècada dels 90, i suposa per l'estructura econòmica terrassenca un tomb
decidit vers a la diversificació productiva. Així, si l'activitat industrial havia
caracteritzat l'estructura empresarial de la ciutat fins a finals de la dècada dels
80 (el cens de 1986 mostrava gairebé el 50% de la població ocupada en la
indústria davant del 43% ocupada en els serveis), el cens del 2001 posa de
manifest la magnitud d'aquest procés de reconversió i el desbancament
definitiu de la indústria a favor dels serveis (un 30% de la població ocupada en
la indústria i el 58% als serveis). 

Població ocupada per grans sectors d'activitat.
Terrassa. 1986-2001.

1986 1991 1996 2001

Agricultura (en %) 0,4 0,4 0,4 0,5
Indústria (en %) 49,8 44,7 41,1 29,7
Construcció (en %) 5,1 8,9 7,7 12,2
Serveis (en %) 42,9 46,0 50,7 57,5
No hi consta (en %) 1,8 0,0 0,0 0,0

Població ocupada resident 44.556 54.753 56.765 78.037
Taxa d'activitat (en %)1 51,8 55,1 54,8 60,2
Taxa d'ocupació (en %)2 36,7 43,6 41,8 53,7
Creixement de l'ocupació (en %) 22,9 3,7 37,5

Llocs de treball en el municipi 43.412 53.316 55.221 67.540
Creixement dels llocs de treball (en %) 22,8 3,6 22,3

Font: Generalitat de catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya.
1. Taxa d'activitat: relació entre la població activa i la població de 16 anys i més.
2. Taxa d'ocupació: relació entre la població ocupada i la població de 16 anys i més.
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La transcendència i la significació d'aquest procés de reconversió per a la ciutat
és enorme, i suposa un gir radical en relació a l'estructura econòmica i
productiva dels dos segles anteriors. I és que el desenvolupament de Terrassa,
la seva estructura urbana, social i econòmica, ha estat estretament relacionada,
almenys en aquests darrers dos segles, amb el desenvolupament de l'activitat
industrial. 

En aquest sentit, les dues darreres grans transformacions en aquesta
estructura són constituïdes: d'una banda, pels assentaments productius que,
apareguts a partir dels processos d'industrialització massiva i de diversificació
de l'activitat, adoptaren la morfologia de polígons extensius i unifuncionals
desenvolupats al sud i a l'est de la ciutat al voltant bàsicament de dues
infraestructures viàries (l'autopista C-58 i l'avinguda del Vallès); i de l'altra, pel
procés de buidatge d'algunes de les antigues activitats industrials localitzades a
l'interior de la trama urbana (a partir de la dècada dels 90), aquelles que
presenten una convivència més difícil (en termes de contaminació ambiental i
acústica) amb la resta de funcions urbanes (residència, lleure, ...), donant pas a
nous processos de remodelació interior i que han generat nous espais i noves
estructures de ciutat.

En l'actualitat la ciutat disposa d'un total de 338,48 hectàrees de sòl industrial,
el 87% de la qual es troba localitzada en aquests polígons i zones industrials
monofuncionals, mentre que el 13% es troba localitzada en convivència amb
d'altres usos urbans.

Aquest sòl industrial localitzat als polígons, que suposa una de les majors
extensions de tota la RMB, presenta un elevat nivell d'ocupació ja que només
resta vacant menys d'un 11% de la superfície total de sòl qualificat 

Polígons i zones industrials de Terrassa.
Estat d'ocupació. Gener de 2003.

Polígons Superfície destinada a usos industrials Sòl vacant Ha % Sòl vacant

Zona industrial Nord 15,67 0,57 3,60
Can Petit 24,61 7,22 29,35
Les Arenes 6,46 0,95 14,66
Zona industrial Est 17,37 0,00 0,00
Sector Montserrat 11,71 2,58 22,04
Can Palet 15,90 0,03 0,19
Zona Industrial crta. de Montcada 10,86 0,00 0,00
Els Bellots 15,04 3,31 22,04
Santa Margarida I 46,95 0,97 2,07
Santa Margarida II 32,81 9,37 28,56
Can Parellada Industrial 40,98 3,77 9,20
Colom II 17,81 0,00 0,00
Can Guitard 15,04 0,96 6,49
Segle XX 23,22 2,90 12,49

Total 294,43 32,63 10,30

Font: Ajuntament de Terrassa, Gerència Municipal d'Urbanisme
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Mapa de localització dels polígons i
zones industrials de Terrassa

Per tal de corregir aquesta situació, el nou Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de la ciutat, aprovat el febrer de 2003, comportarà canvis
substancials en aquesta oferta de sòl productiu. Així, el volum de sòl productiu
planificat, tant el dedicat a activitats terciàries com industrials, totalitza un total
de 235 noves hectàrees, alhora però que planteja una reducció d'aquest sòl
productiu localitzat a l'interior de la ciutat, unes 35 hectàrees, que passaria a
altres usos.

I és que el nou POUM, si bé proposa un model de mixtura entre els teixits
productius existents en l'interior de la ciutat i els altres teixits, cercant la màxima
diversitat d'usos, té molt clar que cal assegurar la compatibilitat entre les
activitat productives i la resta d'usos urbans. D'aquesta manera, en els teixits
existents en contacte amb d'altres usos urbans no productius, el nou model
proposa la seva reconversió cap a usos productius basats en les noves
tecnologies de la informació (amb una menor presència de trànsit de vehicle
industrials i la utilització de processos productius nets) o la seva transformació
cap a usos residencials o d'altres usos no productius.

En termes globals i per al conjunt de la ciutat, el desenvolupament del POUM
suposarà un increment de l'actual extensió total de sòl productiu d'unes 200
hectàrees que representa un increment del 59,08% sobre l'actual sòl (338,5
hectàrees) ocupat per activitats productives.
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Pel que fa als nous desenvolupaments productius, a banda de generar noves
possibilitats d'implantació, es plantegen com una forma de valorització de
determinades peces del territori municipal en relació als actuals límits i acabats
de la ciutat, i en relació amb determinades infraestructures de comunicació
(l'Autovia Orbital o Quart Cinturó al nord, el vial de la Batzuca com a
complement de la ronda exterior de la ciutat a llevant, o la C-58 i E-9 al sud).

Així, queden reservats per a la implantació exclusiva dels sectors productius
emergents (serveis i noves tecnologies aplicades a la societat de la informació),
que permet mantenir una relació pacífica amb la resta d'usos urbans
(fonamentalment la residència, però també el lleure), aquells àmbits territorials
en veïnatge o juxtaposició amb la resta de les funcions urbanes de la ciutat
consolidada: la Franja Nord i el polígon Palau Nord. 

En canvi, queden reservats per a implantacions industrials més intensives, i
menys complementàries amb la resta de funcions urbans, aquells polígons o
zones industrial amb una localització més excèntrica: Palau Sud-Can Guitard
(amb un 61,4% del nou sòl industrial previst) i Els Bellots (amb el 38,8%
restant).

Polígons i zones industrials i terciàries de Terrassa.
Sectors de nou desenvolupament d'activitat terciària i industrial regulades pel POUM.

Superfície neta de sòl
Activitat terciària Activitat industrial

 Superfície bruta de sòl Total Superfície neta % Superfície neta %
m 2 m 2 m 2 m 2

Palau Nord 407.044 183.170 183.170 43,51 0 0,00
Palau Sud-Can Guitard 763.642 343.639 100.815 23,95 242.823 38,63
Els Bellots 911.810 455.905 70.100 16,65 385.805 61,37
Franja Nord 267.448 66.862 66.862 15,88 0 0,00

Total 2.349.944 1.049.576 420.947 100,0 628.628 100,0

Font: Ajuntament de Terrassa, Gerència Municipal d'Urbanisme


