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0 RESUM EXECUTIU

Aquest estudi aborda la definició d’un model de gestió dels polígons industrials del
municipi de Terrassa, entès en una doble perspectiva: la definició de les polítiques i
actuacions locals en l’àmbit de les àrees de localització d’activitat, primer, i la
formulació d’instruments que permetin la identificació i gestió pública i compartida dels
problemes i necessitats que en molt diversos àmbits (qualitat de la urbanització,
dotacions d’equipaments i serveis, mobilitat, atractiu de localització, serveis
empresarials,...) els polígons industrials plantegen, en segon i darrer lloc.

Els treballs es centren d’entrada en valorar la dimensió i significació del tema dels
polígons industrials en el marc més general del posicionament territorial i l’atractiu de
localització per a les activitat econòmiques del municipi, concloent que es tracta d’un
dels principals assumptes per al desenvolupament de la ciutat on cal formular una
estratègia única perquè afecta tant al seu model ‘intern’ -l’equilibri de funcions, la
continuïtat urbana- com al seu perfil metropolità i regional –la polaritat territorial, el
caràcter industrial, l’encaix en la globalització-.

En aquest marc l’estudi analitza el parc empresarial existent als polígons i la dinàmica
d’atracció i localització, constatant una realitat cabdal i desconeguda composada per
14 PI amb aproximadament 300 Ha. dedicades a usos d ’activitat, més de 1.300
empreses i prop de 20.000 treballadors , on s’ha produït ja una pèrdua de la
dominància industrial, i on la localització d’ençà el 2001 d’activitats comercials i de
serveis representa ja el 30% de les empreses i el 27% dels treballadors. Es subratlla
tanmateix que aquestes noves localitzacions presenten un perfil empresarial
(dimensió, presència d’exportació i activitats d’I+D) de menor valor, refermant l’anàlisi
que constata la tendència a la concentració en el nucli central metropolità de les
activitats industrials més intensives tecnològicament i els serveis d’alt valor afegit.

La problemàtica dels polígons industrials constitueix, a més, un tema recuperat on no
existeixen, en general, ni precedents positius ni models exitosos, en una característica
comuna a tots els municipis en l’àmbit català. La dinàmica precedent ve definida per
un cercle viciós en el qual, en general, l’administració local ha viscut d’esquenes als
polígons industrials –focalitzada en la transformació i millora de les àrees urbanes
residencials- i ni els instruments de gestió urbanística ni les empreses finalment
localitzades –víctimes sovint d’un model de desenvolupament exclusivament
immobiliari- han pogut fer front de manera cooperativa als dèficits existents i a la
renovació de les dotacions bàsiques i de serveis.

Al capdavall s’ha generalitzat una situació on els dèficits de tot ordre són notables, on
fins i tot es fa difícil d’obtenir i contrastar informació elemental com ara la xarxa de
telecomunicacions o la capacitat energètica. Una enquesta realitzada en el marc dels
treballs a 30 empreses de recent localització als polígons industrials, assenyalava sis
aspectes com els de més alta preocupació i interès pels entrevistats; per ordre: la
vigilància i seguretat de l’espai públic, les telec omunicacions, l’estacionament,
la neteja viària, la gestió i tractament de residus  i l’energia. Es pot comprovar que
la majoria pertanyen a les dotacions urbanístiques i els serveis bàsics dels polígons.

L’enfocament de definició de les intervencions públiques en aquest àmbit parteix de la
hipòtesi que la solució d’aquesta problemàtica no és jurídica  –a diferència dels que
defensen una regulació específica per als polígons- sinó política i de gestió. Es
considera que les dues fonts normatives directament relacionades; a saber, la
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urbanística i la de desenvolupament d’activitats, permeten una distinció clara entre els
dominis i les responsabilitats diferenciades entre l’administració local i les empreses
completa i suficient, de manera que és més la seva inobservança la que explica la
situació i no la manca o inadequació de regulació.

Igualment es considera que qualsevol model orientat a la solució de problemes i la
transformació i millora de les àrees de localització únicament es pot fonamentar  en
una implicació molt notable de l’administració loca l i la construcció d’una
interlocució cooperadora amb les empreses localitza des .

L’estudi defineix 5 objectius per al model de gestió de polígons, tenint en compte tres
nivells o components del mateix -el polític-institucional, el de gestió i el de servei- així
com quatre àmbits territorials de gestió. Els objectius són els següents: Construir
imatge i millorar l’atractiu de localització del mu nicipi, Adequar les dotacions i
serveis bàsics del PI, Atendre les necessitats urge nts, Promoure la interlocució i
la representació empresarial i Proveïr de forma com partida recursos i serveis per
a l’activitat.

Des del punt de vista operatiu, la proposta de model, configurada com a una
intervenció de llarg abast per implementar en el període 2007-2015, consisteix en un
conjunt d’iniciatives i actuacions on podem destacar:

� La creació d’un Comissionat de l’Alcaldia per als PI i àrees d’acti vitat
� La coordinació mitjançant un únic òrgan de gestió de les competències

locals vinculades a la problemàtica del PI (Residus i neteja, llicències, via
pública, seguretat, mobilitat i foment empresarial)

� L’establiment d’una interlocució permanent  amb les empreses i associacions
empresarials

� L’elaboració i execució de plans d’actuació específics en l’àmbit de les
competències locals

� L’establiment d’un model de compromís financer a llarg termini  amb la
millora i transformació del PI, composat per tres elements:

o Establiment d’un acord sobre un programa d’inversions específic en
l’àmbit competencial estricte destinant una proporció mínima definida de
la inversió local total

o Destinar un 1% dels ingressos corrents generats  directament per
l’activitat econòmica (aproximadament 800.000 euros anuals) a la
promoció i despeses de gestió dels PI

o Comprometre’s a cofinançar les actuacions i serveis promoguts de
forma compartida amb les empreses, en un màxim d’un 30% del seu
cost i amb una dotació màxima definida pel conjunt de la ciutat.

Els resultats es completen amb 14 Plànols - Guia dels polígons industrials del
municipi –en volum apart- que contenen informació gràfica i numèrica útil per a la
gestió individualitzada, a saber: distribució de la superfície del sòl i ocupació dels
solars, serveis per a la mobilitat, tipologia de les naus industrials, dotacions dels
serveis bàsics dels polígons, dotacions de serveis per a les empreses i treballadors,
dades del parc empresarial (número i distribució sectorial d’empreses i treballadors),
amb la representació a escales 1:6000 i 1:40000 de la ubicació de dotacions
urbanístiques, equipaments i serveis al polígon i distància a les dotacions locals en
base a la cartografia local disponible.


