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2 ARGUMENTARI DE LA NECESSITAT D’UN MODEL
PER A LA GESTIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIAL DE
TERRASSA

2.1 Promoure un posicionament competitiu en la dinà mica
general de localització de l’activitat

Els polígons d’activitat són, en primer lloc i fonamentalment, allà on es pot expressar la
posició que el municipi ocupa en la distribució territorial de funcions productives i
residencials. En un àmbit regional metropolità com el que ens ocupa, aquestes
funcions tenen una tendència estructural a concentrar les activitats de més gran valor
en el centre i expulsar a la perifèria les de menys valors o les menys compatible amb
les funcions residencials. La dinàmica històrica de preus i d’ocupació palesa clarament
aquest fet, però hem volgut contrastar aquesta idea en data finals de 2006.

Els següents apartats mostren clarament dos fenòmens:

i) particularment en els sectors de serveis intensius en coneixement,
l’atractivitat del nucli central metropolità és aclaparadora.

ii) La tendència recent de localització d’activitat en el municipi de Terrassa és
concentra precisament en els sectors de serveis menys intensius en
coneixement.

D’aquests fets es deriva que si es vol mantenir a mig termini un determinat
posicionament en la localització d’activitats de valor, no hi ha altra manera que la de
tenir una actitud molt proactiva que intenti si més no per fer d’amortidor de les
tendències estructurals. És naturalment aquesta una decisió en l’ordre més polític i
estratègic de ciutat, que afectarà de manera determinant als continguts i formes que
ha d’adoptar la gestió dels polígons

2.1.1 Anàlisi territorial de la localització de l’a ctivitat a Catalunya
segon la intensitat tecnològica i de coneixement

Es sabut que les activitats industrials i de serveis tendeixen a concentrar-se
espacialment per tal d’aprofitar una sèrie d’avantatges que afecten tant a la producció,
el mercat de treball, la innovació i la transferència tecnològica. En aquest punt ens
interessen especialment les activitat intensives en tecnologia i coneixement i la seva
localització en el territori. Sembla evident que el principal pol de localització d’aquestes
activitats a Catalunya estarà al voltant de Barcelona i en conseqüència analitzarem
aquest fenomen a partir de la distància de Barcelona en que es localitzen les activitats
intensives en tecnologia i coneixement.

Els gràfics que utilitzarem representen la concentració de treballadors afiliats a la
seguretat social en activitats intensives en tecnologia o coneixement per comarques i
en funció de la distància de Barcelona. Aquesta distància s’ha calculat prenen com a
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referència la capital de la comarca i s’han agrupat en quatre trams per tal d’aconseguir
una major interpretabilitat.

Cal afegir que en l’anàlisi separarem el que són activitats industrials del que són
activitat de serveis(terciàries) per que com veurem a continuació responen a un
comportament diferenciat que obliga a tractar-les separadament.

En primer lloc i pel que fa als serveis intensius en coneixement presentem el següent
gràfic que recull un comportament força peculiar. Aquests tipus de serveis
disminueixen a mida que ens allunyem de Barcelona presentant una caiguda molt
pronunciada en el primer tram per desprès moderar aquest decreixement en el segon.
Quan arriben al voltant del 100 kilòmetres la tendència s’inverteix i a partir d’aquest
punt tornen a augmentar la localització de serveis intensius en coneixement. Aquest
comportament ve a explicar que per accedir a n’aquests tipus de serveis tot el que són
distàncies inferiors a 100 kilòmetres queden més que compensades pels beneficis fruit
de la aglomeració de l’activitat. Ara be, a partir dels 100 kilòmetres el valor afegit que
representa accedir a aquest tipus de serveis en un pol de les dimensions de Barcelona
deixa de compensar la distància i comencen a sorgir noves concentracions
empresarials que cobreixen les necessitats que hi ha a la zona.

Distribució dels treballadors en serveis intensius en coneixement en funció de la
distancia a Barcelona

Quan realitzem la mateixa anàlisi per a les industries manufactureres obtenim un
resultat un tant diferent. En línies generals aquestes activitats també disminueixen a
mida que ens allunyem de Barcelona, però aquí el primer tram del gràfic presenta un
decreixement menys pronunciat que en el cas dels serveis; en el segon tram la
caiguda es més pronunciada. El que ocorre per a les distancies majors a 100
kilòmetres, i aquí radica la diferència, es que l’activitat no repunta sinó que queda una
activitat residual que es manté constant al voltant del 15.000 treballadors.
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Distribució dels treballadors en industries manufac tureres intensives en
tecnologia en funció de la distancia a Barcelona

2.1.2 El perfil de la localització d’activitat a la  ciutat en el darrer
període

Les dades, pendents d’actualització, relatives a les empreses de més recent
localització mostren com un 38% corresponen a les activitats de comerç al major i
detall, que junt les d’hosteleria conformen el predomini de les activitats d’aquest gran
sector. Les activitats pròpiament de serveis empresarials tot just superen el 10% del
total de les de nova instal·lació.
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Nº empreses %
17 INDUSTRIAS TEXTILES 6 9,2%
22 EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES REGISTRADOS 2 3,1%
24 INDUSTRIAS QUÍMICAS 1 1,5%
25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 2 3,1%
26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 1 1,5%
28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA I EQUIPOS 2 3,1%
29 INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS 6 9,2%
33 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MEDICOQUIRÚRGICOS, DE PRECISIÓN, ÓPTICA 1 1,5%
36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1 1,5%
37 RECICLAJE 1 1,5%
45 CONSTRUCCIÓN 2 3,1%
50 VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR 3 4,6%
51 MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO VEHÍCULOS DE MOTOR 12 18,5%
52 COMERCIO AL DETALL, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS 13 20,0%
55 HOSTELERÍA 3 4,6%
60 TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS 3 4,6%
71 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SIN OPERARIO 1 1,5%
72 ACTIVIDADES INFORMÁTICAS 1 1,5%
74 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2 3,1%
92 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 2 3,1%

TOTAL 65 100,0%

Sectors Nº empreses %
Industria 23 35,4%

Construcció 2 3,1%
Comerç 28 43,1%
Serveis 12 18,5%
TOTAL 65 100,0%
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2.2 Construir una nova relació entre les zones resi dencials i
les d’activitats

El segon tipus d’argument té a veure amb la integració d’una visió de conjunt que s’ha
de produir a les ciutats madures, entre els diversos àmbits i usos, que permetre
avançar en el model de ciutat sostenible i eviti els problemes creixents de saturació i
les deseconomies associades. Això vol dir concebre una ciutat on les relacions entre
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les zones residencials i les d’activitat són un continu, la segregació d’usos està
amortiguada per facilitats i transicions concretes i, al capdavall, la vida quotidiana als
polígons pot ser considerada vida urbana.

Aquesta línia argumental posa en crisi el mateix concepte de polígons industrial, i ens
convida a una integració molt més gran dels tractaments i serveis que es dóna a
determinats aspectes de les zones industrials en relació amb el que es fa a les zones
residencials.

Tots aquells aspectes que tenen a veure amb la percepció per part dels usuaris
(empresaris, treballadors, clients, proveïdors, veïns) de si ens trobem a una ciutat o
ens trobem en terreny de ningú, acaben tenint una repercussió molt important en els
comportaments i responsabilitats dels mateixos davant els diversos aspectes de la
gestió de les zones industrials.

2.3 Assegurar els serveis de suport a la creació de  valor per a
les empreses

Com es veurà més endavant en un altre capítol, les empreses no emfatitzen
particularment la necessitat de serveis avançats de proximitat, sinó més aviat el
contrari. Això ha portat molt lògicament a un determinat disseny de les promocions i
allò que tothom pot constatar en l’actualitat: el baixíssim nivells de serveis de les zones
industrials i la inexistència pràctica de dotacions d’equipaments i serveis que hi aportin
valor a les empreses.

És l’equivalent a allò que durant molts anys va succeir a determinades zones
residencials: hi havia poc més que edificis d’habitatges. La pregunta aquí és si allò
coherent és esperar a que ‘maduri’ autònomament una demanda d’aquests serveis o
si, tal i com va passar a les zones residencials, és menester garantir la provisió d’un
conjunt de serveis i equipaments que realment afegeixin valor a una determinada
localització.

Tots els exemples que es poden analitzar indiquen que, en aquest terreny, acaba sent
l’oferta la que genera –per qualitat i proximitat- una demanada adequada.
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