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5 PRINCIPIS I CRITERIS PER A LA DEFINICIÓ DEL
MODEL DE GESTIÓ

5.1 L’experiència acumulada en la gestió i promoció  de
polígons industrials 3

Si hi ha un punt d’acord entre tots els tècnics i professionals amb experiència
relacionada amb la dinamització i gestió de polígons industrials, aquest és, sense
dubte, caracteritzar la tasca com a molt feixuga i estretament lligada a la problemàtica
concreta i situació donada. Aquesta característica s’origina, més que per cap altre
factor, en el fet que sovint la situació concreta dels polígons demana abordar
problemes que en diríem bàsics o elementals, que per un o altre motiu s’han anat
ajornant o fins i tot degradant o oblidant. Per problemes bàsics o elementals entenem
aquells que haurien d’estar resolts en una situació mínimament normalitzada, com ara
la situació de les llicències, les incidències en el subministrament energètic o l’estat de
l’enllumenat públic.

Aquesta constatació ens porta a reiterar allò ja dit: qualsevulla que sia l’orientació
de fons i el format del model, el seu ‘nucli dur’, allò pel que serà jutjat i valorat,
és sense cap mena de relativisme la capacitat per a bordar problemes concrets i
resoldre’ls.   

L’objectiu implícit del model ha de ser superar el lloc comú que consisteix en pensar
que ‘això no té remei’, però prenent consciència de que es parteix d’una situació molt
desfavorable en molts temes. Un estudi encarregat pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya realitza una anàlisi
semblant, en format de matriu DAFO que sintetitzem a continuació pel cas del Vallès
Occidental.

                                               
3 Aquest apartat és el resultat de les entrevistes i contactes amb informadors rellevants contemplades en
l’oferta, que finalment han estat les següents: Dolors Roig Canals, cap del servei de relacions
institucionals de la Mancomunitat de Municipis de l’AMB. Maria Salvador Pedrosa, cap del projecte de
polígons industrials de la CEPTA, Àngel Hermosilla, director del Centre d’Estudis i Assessorament
Metal·lúrgic, Josep Ma. Cabré, director general de la UPIC, Josep Panisello, cap de dinamització
econòmica i promoció de l’Ajuntament d’Ulldecona, Paloma Joga, arquitecte de la Immobiliaria Industrial
Coperfil i Manel Forasté, directiu de Martí & Renom, als quals agraïm la seva atenció.
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A més de l’anterior, la capacitat real per a la ‘solució’ de problemes s’esdevé
fonamental en la mesura en què permet activar i consolidar en el temps la
interlocució amb les empreses , que és un altra dels pilars d’anàlisi en què tots els
interlocutors expressen acord.

Val a dir que, partint d’una situació en què les relacions quotidianes són pràcticament
inexistents i, quan tenen lloc, estan sempre problematitzades i carregades de
dificultats, hem de convenir que necessàriament el procés d’establiment d’una
interlocució amb les empreses dels polígons és un procés que es construirà molt
lentament . Com és conegut, el nivell d’associacionisme i cooperació empresarial en
l’àmbit dels polígons és molt baix i feble, per bé que iniciatives com la constitució de la
Unió de Polígons Industrials de Catalunya, promoguda pel Consell de Cambres,
representa una inflexió en aquesta situació i cal saludar-la com a molt positiva, amb
independència de les possibilitats de maduració en format d’associació de la realitat
empresarial dels polígons del municipi, que dependrà d’un procés desigual de
maduració.

Hi tornarem més endavant però convé retenir aquí que els exemples i professionals
consultats destaquen de comú acord com a punt crític de la gestió la capacitat de
gestió a l’intern de l’Ajuntament, en un avanç de la significació i sensibilitat que els
processos de relació administració-administrats desferma com més va més
pregonament: la interlocució i les propostes del model de gestió tenen sentit si i només
si l’administració local està decidida i en condicions a fer front al procés que generarà
la pròpia interlocució; altrament, el model s’esterilitza perquè els problemes i propostes
identificats en la interlocució no ‘arriben’ ni troben espais adequats i competents de
gestió.

5.2 Un model de gestió fonamentat en l’assoliment d ’objectius
de ciutat

Considerant l’adopció d’un enfocament integral i de ciutat, el model de gestió de
polígons s’ha de sustentar, d’una banda, en el seu encaix amb una estratègia general
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de ciutat, i de l’altra, amb la definició d’uns objectius que informin l’orientació de les
actuacions contemplades en el model. Examinarem amb detall els dos aspectes.

5.2.1 La necessitat de formular una estratègia únic a de ciutat

Els polígons industrial i les zones d’activitat econòmica del municipi són alhora actores
i tributàries d’una realitat i posicionament general en el qual és possible i necessari
intervenir. Per bé que depassen amb molt l’objecte de l’encàrrec, podem examinar de
manera descriptiva algunes de les seves dimensions interrelacionades, tal i com figura
al gràfic següent.
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Així, considerem que la intervenció en els PI ha d’anar acompanyada, en la mesura en
què es reforcen mútuament, de decisions i actuacions si més no en altres tres àmbits:

� El City Marketing, o el conjunt d’actuacions que promouen l’atractiu de la ciutat,
el seu valor, i la situen en l’entorn temàtic i territorial

� El que anomenem ‘polítiques industrials locals’, o conjunt d’actuacions
relacionades amb el suport i transformació del teixit empresarial existent,
incloses naturalment les de tipus urbanístic i de localització

� L’existència de projectes singulars, que per la seva capacitat motora o
il·lustrativa situen les característiques i horitzó tant de les polítiques públiques
com dels agents privats (promotors, consultors immobiliaris, empreses)

Tots tres elements tenen un impacte directa sobre la dinàmica de localització i,
conseqüentment, sobre el perfil empresarial que tendirà a localitzar-se – i
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desenvolupar-se- al municipi. Alhora, canvis notables en la situació de les zones
existents impliquen impactes positius en els altres tres elements.

Allò que convé subratllar és que es fa imprescindible formular i disposar d’una única
estratègia pel conjunt, en la mesura en què sovint, a molts municipis, es constaten
estratègies en curs heterogènies, quan contraposades i que s’anul·len mútuament, en
nombrosos aspectes com ara la reubicació d’activitats, la presència de la logística i la
intermediació, desincentius a activitats industrials tecnològicament intensives, i un llarg
etcètera.

5.2.2 Definició inicial dels objectius del model de  gestió de polígons

Vist l’anterior, es defineixen 5 objectius per al model de gestió de polígons industrials
del municipi, que descrivim a continuació succintament:

1. Construir imatge i millorar l’atractiu de locali tzació
El model ha de permetre intervenir en l’imaginari col·lectiu sobre els polígons
industrials del municipi i ha de posar en valor les seves potencialitats i aspectes
concrets d’atractiu per la localització de determinades activitats. Això vol dir que el
model ha de tenir parts visibles des del punt de vista polític i institucional i ha de
contemplar actuacions específiques en aquest àmbit

2. Adequar les dotacions i serveis bàsics dels polí gons
L’objectiu central a mig termini és millorar i transformar les zones d’activitat
econòmica, en primer lloc en tot allò que fa referència a les dotacions i serveis
bàsics. Això vol dir que en el marc del model caldrà estudiar, programar i executar
plans específics (territorials o sectorials) relacionats amb aquests afers, incloent no
solament les inversions sinó també el manteniment preventiu i correctiu així com
els dèficits futurs, en la línia comentada en l’apartat d’elements materials del
model.

3. Atendre les necessitats urgents
La posada en marxa, fins i tot l’anunci de, un model de gestió de polígons implica
forçosament que s’atenen i aborden les necessitats urgents; és a dir, que
s’identifiquen, s’avaluen i es dóna una solució específica als problemes puntuals
que posteriorment serà gestionada. Cal bandejar completament la sensació de que
tot acabarà en no res.

4. Promoure la interlocució i la representació empr esarial
El model de gestió de polígons no pot existir sense interlocutors, particularment
sense identificar aquelles empreses i/o conjunt d’empreses que estan disposades
a col·laborar i comprometre’s activament i responsable en la dinàmica de situació
dels diversos polígons. Aquest objectiu de la interlocució es previ al de la
identificació de formes concretes de gestió i operativa de moltes de les actuacions,
i pren particular relleu en el suport a l’associacionisme empresarial dels polígons al
municipi.

5. Proveir de forma compartida recursos i serveis p er a l’activitat econòmica
El model s’ha de proposar un salt qualitatiu en la provisió de recursos i serveis per
al PI, particularment en les àrees on la responsabilitat pot ser compartida entre les
empreses –actors principals però voluntaris de determinades actuacions- i



Disseny d’un model de gestió avançada dels polígons i zones industrials de Terrassa / 35

l’administració local i general. Ens referim a un conjunt d’aspectes –gestió de la
mobilitat, gestió del residus i l’energia, provisió de serveis a les empreses i
treballadors, cooperació empresarial,...- que són tanmateix fonamentals pel futur
de la qualitat de les àrees d’activitat econòmica, però que la dinàmica preexistent
impedeix en general que es deslloriguin de forma convenient.

5.2.3 Els requeriments de l’estratègia per assolir els objectius.

Hom considera que, en el marc de l’estratègia anterior i per tal de desenvolupar-hi la
dimensió de la qualitat de les zones d’activitat, es farà imprescindible articular una
proposta que contempli tres criteris o requeriments fonamentals; a saber, credibilitat
dins i fora de l’administració local, interlocució amb les empreses i capacitat de
gestió . Aquest requeriments es configuren com a condicions necessàries per abordar
un model de gestió dels polígons, i s’han d’entendre de forma gradual a partir d’un
llindar mínim.

Per credibilitat dins i fora de l’administració local en referim a la capacitat per establir
compromisos i continuïtat en l’abordatge d’aquesta problemàtica i a iniciar una
nova etapa en l’acompliment de les responsabilitats  pròpies de l’administració
local.  És a dir, és imprescindible mostrar amb fets que es prenen decisions i
s’articulen recursos que expressen clarament que la intervenció local ‘va de debò’,
amb independència que es pugui produir amb un o altre ritme o amb una o altre
prioritat.

Per interlocució amb les empreses entenem una actitud d’obertura i relació de
mútua responsabilitat en relació amb les empreses d els polígons, tant
individualment com col·lectiva. Aquesta actitud resultarà decisiva en la posada en
marxa del model, en la mesura en què els objectius que es defineixen van més enllà
estrictament de la resolució de problemes puntuals i s’orienten també a molts factors
de dinamització i promoció de serveis als polígons, pels quals serà imprescindible el
protagonisme de les empreses.

Per últim, per capacitat de gestió formulem que es farà imprescindible, en el marc del
model, l’augment dels recursos econòmics, tècnics i humans   destinats a l’àmbit i
trobar especificitats de gestió associades a la problemàtica dels polígons en el conjunt
de la intervenció municipal.

Al capdavall, estem plantejant que únicament l’administració local es pot fer
responsable d’endegar un cercle virtuós en la dinàmica d’abordatge de la
problemàtica dels polígons industrials, i ho ha de fer oferint i exigint compromisos amb
les empreses des d’una nova posició i actitud, i amb un altre nivell de credibilitat i
capacitat de gestió.

5.3 La diversitat de components o nivells del model  de gestió

El model de gestió de polígons que hom troba justificat no és únicament ni principal un
model organitzatiu, una mena de transsumpte ‘negociat de polígons’ a l’administració
local. Definits uns objectius i, per així dir-ho, uns valors o manera de fer en relació al
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model, hem de constatar igualment que el model ideal requereix de la definició de
funcions diverses que es situen en nivells diferents. Així, podem definir diferents
components del model atenent a funcions diverses, bàsicament en tres categories: les
polític - institucional, les de gestió i les de servei. Examinarem alguns detalls de cada
una d’elles:

a. La component polític – institucional del model ha de possibilitar
fonamentalment quatre funcions:

� L’existència i continuïtat d’un compromís públic per part de
l’administració local

� La transversalitat de l’actuació local, o dit sia d’altra manera,
l’autoritat efectiva en relació als àmbits i problemàtica que tenen
implicació en el model

� La disponibilitat de recursos per al desenvolupament i actuacions
del model

� La interlocució amb les empreses a un nivell que es consideri
creïble i adequat per les mateixes

b. la component de gestió, vinculada en la majoria de casos a la pròpia
administració local, ha de permetre assolir unes altres funcions també
clarament determinades:

� la disponibilitat i actualització de la informació relativa a la situació
dels polígons4

� l’atenció a les problemàtiques específiques
� la gestió i seguiment de les solucions i intervencions acordades
� l’execució –o el seu seguiment- de les actuacions pròpies de

l’administració local en el marc dels objectius del model

c. la component de servei, que en bona part dels casos pot estar promoguda
per l’administració però titularitzada i/o executada amb formes de gestió amb
presència predominant de les pròpies empreses i només amb participació
pública, ha de permetre garantir:

� la identificació de propostes i projectes de desenvolupament de
serveis adequats

� una correcta distribució de beneficis i càrregues entre el sector
públic i els beneficiaris directes dels serveis

� la interrelació entre els projectes i actuacions amb altres serveis de
l’administració local i àdhuc general

� la viabilitat i sostenibilitat econòmico-financera dels serveis

5.4 La definició d’una estructura territorial del m odel

5.4.1 Per aplicació d’una metodologia de caracterit zació dels
polígons

                                               
4 Un repàs al Volum 2 d’aquest treball, Plànols – Guia dels Polígons Industrials del municip i, permet
deduir els dèficits d’informació importants que existeixen en aquests moments, i que afecten gairebé a
totes les infraestructures de subministraments.
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La idea de classificar els P.I. deriva del convenciment que un model de gestió serà
eficaç i viable si i només si està prou adaptat a les característiques i necessitats
concretes dels polígons. Des d’aquest punt de vista, es van considerar a l’oferta tres
variables com a més determinants per a l’adaptació:

i) l’antiguitat
Aquesta variable és particularment rellevant pel que fa a les qüestions
d’infraestructures i ordenació urbana, amb dèficits acumulats molt notables en els
polígons més antics.

En l’oferta inicial es plantejava tractar aquesta variable en tres trams (<90’, 90’ fins
l’actualitat, nous desenvolupaments). A la pràctica, el baix número de polígons ja
desenvolupats amb posterioritat a 1990 fa que haguem reduït la classificació a dos
categories; d’una banda els polígons desenvolupats abans de 1990 i d’una altra els
posteriors a aquesta data i els de futur desenvolupament.

ii) la dimensió
Aquesta variable ens situa davant l’escala mínima a partir millora la possibilitat
d’intervenir individualment amb eficàcia.

Com s’avançava a l’oferta, el llindar de 20 Ha. i 200 empreses sembla un llindar
suficient per valorar aquesta escala mínima. És un llindar que s’esmenta a la
literatura de la gestió de polígons5, però tanmateix és convencional. Hem classificat
els polígons segons compleixin o no les dues condicions (superfície i nombre
d’empreses)

iii) l’especialització o ús dominant
Les característiques, necessitats i impactes generals dels polígons estan també
directament relacionades amb l’ús dominant, particularment diferenciat entre l’ús
pròpiament industrial i l’ús comercial i de serveis. En aquest cas, hem determinat
uns llindars de tall de presència de l’activitat pròpiament industrial en el número
d’empreses i pes de treballadors sobre el conjunt.

L’aplicació d’aquests criteris esmentat als P.I. del municipi dóna els resultats de la
següent taula.

                                               
5 Vegeu Mora Bonguera (2006), Nuevas formas de gestión de las Área Empresariales , Asturies: CEPE
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Classificació dels P.I. del municipi 6 segons antiguitat, dimensió i ús dominant

Antiguitat  Dimensió 1 Ús dominant2

Polígons <90' >90'
<20 Ha. ó
<100Emp

>20 Ha.
>100 Emp Industrial Altres

Ocupats
P.I. Can Farcan   
Segle XX    
P.I. Santa Margarida II    
P.I. Santa Margarida I    
P.I. Can Palet    
P.I. Can Guitard    
P.I. Colom II   
Can Parellada Industrial    
Els Bellots    
Sector Montserrat   
P.I. Est    
P.I. La Grípia    
P.I. Can Petit    
P.I. Nord   

En desenvolupament3

Palau Nord    
Palau Sud-Can Guitard    
Els Bellots II    
Franja Nord    

Font: Elaboració pròpia en base a Cens d’Empreses 2007 i estudi de polígons industrials del Vallès Occidental
1 .S’han emprat les dades tant del Cens d’Empreses com de l’estudi de polígons per aproximar el número total
d’empreses. Pel que fa a la superfície, s’han pres les dades de l’Anuari estadístic 2006
2 S’han classificat com a ús industrial aquells polígons que tenen en la base del cens d’Empreses més d’un 50%
del nombre d’empreses i/o més d’un 50% del nombre de treballadors en activitats pròpiament industrials
3 La classificació per aquests P.I. de dimensió i ús dominant és, òbviament, un supòsit de treball basat en la
salificació dels usos del planejament

D’aquesta caracterització, o millor dit de la caracterització que se’n derivi de les dades
actualitzades aplicada la mateixa metodologia, se’n pot deduir una primera
arquitectura del model en termes d’aplicació, que passem a descriure. En termes
pròpiament de gestió, hem considerat inicialment menys rellevant la variable de
antiguitat, que afectarà més al contingut de la gestió que no pas a l’estructuració de la
mateixa.

Així, podríem distingir els 18 polígons en 4 grans grups (primant nbre. Treballadors):

Dimensió \ Ús dominant Industrial No industrial
Petita i mitjana P.I. Can Farcan

P.I Can Guitard
Els Bellots
P.I. Can Petit
P.I La Grípia
P.I. Colom II
P.I. Santa Margarida I
P.I. Can Palet

Palau Nord
Palau Sud – Can Guitard
Franja Nord
P.I. Nord
Sector Montserrat

Gran Segle XX
Els Bellots II

P.I. Santa Margarida II
P.I. Est
Can Parellada Industrial

                                               
6 Tant pel que fa a la dimensió com als usos dominants, caldrà actualitzar la classificació amb les dades
del Cens d’Empreses en curs de realització
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Llavors la proposta –insistim, pendent d’actualització de les dades, és que les unitats
de gestió bàsica del model foren:

i) Els polígons individualment pel cas de grans dimensions, en total 5
ii) Agrupacions d’ús dominant i veïnatge pel cas dels polígons petits i mitjans,

que podrien resultar les següents:
a. D’ús industrial:

 i. Can Petit-La Gripia-Can Farcan-Els Bellots
 ii. Can Guitard-Colom II
 iii. Santa Margarida I -Can Palet

b. D’ús no industrial:
 i. Montserrat-Nord
 ii. Palau Nord- Palau Sud
 iii. Pendent Franja Nord

iii) Aquests polígons (b-i, b-iii) pendents d’agrupació podrien perfectament
agrupar-se per motius de veïnatge i/o similitud de la problemàtica concreta.

Aquesta categorització prefigura, tanmateix, que el model pot tenir components
importants de modularitat en el següent sentit: una base comuna per a tots els
polígons, i apartat específics de gestió i organització en funció de la classificació i del
caràcter pluripoligonal de la unitat de gestió. En qualsevol cas, aquestes són qüestions
que es plantejaran més directament en la discussió final del model.

5.4.2 Per contigüitat urbana

Complementàriament, es pot examinar la configuració del model a partir de la
contiguïtat urbana, donant com a resultat quatre grans àrees d’activitat: al nord, est,
sud-est i centre, respectivament, del nucli urbà, tal i com figura al gràfic següent:
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Inicialment, aquesta solució que defineix 4 àmbits específics per a la gestió sembla
més adequada i versemblant que la de la especialització, donat el punt de partida.


