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2. OBJECTIUS I METODOLOGIA
Aquest estudi és fruit del conveni signat el dia 10 de febrer entre l’Ajuntament de
Terrassa i Foment de Terrassa SA amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a la
col·laboració de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat en diverses accions d’anàlisi
d’aspectes de medi ambient i sostenibilitat a Terrassa. L’acció 1 d’aquest conveni
correspon a l’estudi L’economia verda a la ciutat de Terrassa.

2.1. Objectius de l’estudi

L’objectiu principal d’aquest estudi coincideix amb el nom de l’acció 1: “L’economia
verda a la ciutat de Terrassa”.

Per poder assolir aquest objectiu, s’han establert tres objectius específics:

• Objectiu específic 1: estudi en profunditat de l’estructura econòmica verda al
municipi de Terrassa i la seva comparació amb la de Catalunya.

• Objectiu específic 2: realització d’un catàleg d’empreses verdes al municipi de
Terrassa.

• Objectiu específic 3: realització d’una guia de bones pràctiques dirigida a les
empreses per a la seva inclusió en aquest tipus d’economia.

2.2. Metodologia

Per desenvolupar l’objectiu principal de l’estudi, s’han realitzat les següents fases:

• Estudi de documentació específica del sector del medi ambient: llibres, articles i
altres documents amb la finalitat de poder definir clarament què s’entén per “sector
de l’economia verda” i quines són les empreses que l’integren, a fi de poder establir
la classificació d’aquestes empreses en funció de la seva activitat empresarial i del
seu àmbit ambiental d’actuació.

Per assolir els objectius específics, s’ha procedit a l’execució de les següents fases:

• Elaboració del catàleg d’empreses verdes del municipi de Terrassa. Per elaborar-lo
s’ha realitzat la selecció de les empreses dels sectors d’activitats del CNAE i del
IAE relacionades amb activitats del sector del medi ambient. Les dades de les
empreses seleccionades van ser proporcionades per Foment de Terrassa S.A. via
Registre Mercantil. Filtració del llistat d’empreses proporcionades. Elaboració del
catàleg d’empreses verdes complementant el llistat depurat del Registre Mercantil
amb altres fonts d’informació.

• Anàlisi de la informació mercantil, econòmica i comercial de les empreses que
conformen el catàleg d’empreses verdes al municipi de Terrassa.
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• Estudi de la situació en SIG de les empreses que conformen el catàleg  d’empreses
verdes al municipi de Terrassa.

• Anàlisi de la vinculació entre empreses.

Un cop fet l’estudi de l’estructura econòmica, de les activitats empresarials i dels
àmbits ambientals que conformen el sector del medi ambient a Terrassa, s’ha procedit
a realitzar:

• Estudi de les necessitats formatives i perfils professionals més adequats per donar
resposta al sector de l’economia verda.

• Comparativa del sector econòmic del medi ambient a Terrassa respecte al sector
del medi ambient a Catalunya.

• Elaboració d’una guia de bones pràctiques dirigida a les empreses per a la seva
inclusió en aquest tipus d’economia.

El conjunt d’accions ens permetrà conèixer l’evolució, l’estat i la potencialitat que té el
sector de l’economia verda en el municipi de Terrassa.


