
L’economia verda a la ciutat de Terrassa / 9

3. DEFINICIONS
Per a la realització d’aquest estudi és necessari, en primer lloc, definir què s’entén per
sector del medi ambient, és a dir, què podríem denominar sector de l’economia verda.
I, a continuació, clarificar quin tipus d’empreses integren aquest sector -les
anomenades “empreses de l’economia verda”- classificant-les en funció de la seva
activitat empresarial i del seu àmbit ambiental d’actuació.

3.1. Economia verda

Actualment no hi ha un acord a l’hora de definir què s’entén per economia verda. Una
de les institucions més reconegudes a nivell de Catalunya per la seva ajuda en
l’estructuració i la promoció del sector econòmic del medi ambient és la Fundació
Fòrum Ambiental, i aquesta fundació defineix el sector econòmic del medi ambient
com el conjunt d’empreses i d’activitats econòmiques dedicades a la prevenció
(ante), a la mitigació (durant) i/o la correcció (post) dels problemes creats als
sistemes naturals per les activitats humanes (Fundació Fòrum Ambiental, 2006).

Aquesta definició també ha estat adoptada en l’informe El medi ambient a Catalunya i
Espanya elaborat pel Departament d’Investigació i Estratègies de Mercat de Fira de
Barcelona amb motiu de la celebració del saló Ecocity (Departament d’Investigació i
Estratègies de Mercat, 2007)

3.2. Empresa verda, activitat empresarial i àmbit ambiental

Les empreses verdes són aquelles empreses que integren el sector de
l’economia verda, les quals podem definir com el conjunt d’empreses que
desenvolupen activitats econòmiques dedicades a la prevenció, mitigació i/o
correcció dels problemes creats als sistemes naturals per les activitats
humanes.

Les empreses verdes s’han classificat seguint dos criteris. Un primer criteri les
diferencia a partir de la seva activitat empresarial, i un segon criteri les separa per
àmbits ambientals. Anem a especificar cada un d’ells.

Les activitats empresarials de les empreses verdes les hem diferenciat a partir
de la seva oferta de productes i serveis. Aquestes activitats les podem veure a la
taula 3-1.
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Taula 3-1 Activitats empresarials de les empreses del sector del medi ambient a Terrassa

Activitats empresarials
Agricultura i ramaderia ecològiques, silvicultura

Consultors i enginyeria

Empreses fabricants

Gestió ambiental

R+D i educació ambiental

Instal·ladors, constructores i altres activitats industrials

Reciclatge

Transport i gestió de residus

Tractament d’aigües

Val a dir que aquestes activitats empresarials no coincideixen exactament amb les
activitats empresarials definides per la Fundació Fòrum Ambiental, que defineix vuit
activitats, les quals podem observar en la taula 3-2.

Taula 3-2 Activitats empresarials Fundació Fòrum Ambiental

Activitats empresarials
Gestió i tractament ambiental

Consultoria i assessorament

Recollida i transport

Maquinària i tecnologia

Obra civil i enginyeria

Neteja i enjardinament

Control i anàlisi

Formació i educació

Aquesta diferència que hem establert respecte a la classificació d’activitats de la
Fundació Fòrum Ambiental ve donada per la dificultat a l’hora d’identificar i separar
l’activitat empresarial de les empreses en el cas específic d’aplicació d’aquest estudi,
el sector del medi ambient a Terrassa. En aquest sentit cal destacar que, en el seu
informe, Fòrum Ambiental ja remarca la problemàtica que tenen les empreses a l’hora
d’identificar-se amb una única activitat empresarial, ja que sovint ofereixen serveis en
els que tenen cabuda altres activitats (Fundació Fòrum Ambiental, 2006).

A la ciutat de Terrassa hi ha empreses que presenten activitats que la Fundació Fòrum
Ambiental separa a l’hora d’establir la seva classificació, com és el cas, per exemple,
de les consultories i enginyeries. També hi ha un elevat nombre d’empreses dedicades
al transport i gestió de residus, i que per tant presenten el mateix problema.

Cal remarcar que la taula 3-1 d’activitats empresarials l’hem definit pensant
especialment en les activitats del municipi de Terrassa, que eren les que centraven
aquest estudi; ara bé, pensem que és perfectament aplicable a altres municipis.

Les activitats empresarials de les empreses que integren el sector del medi ambient a
Terrassa queden organitzades en nou categories que podem veure a la taula 3-3,
classificades segons puguin ser de prevenció, mitigació i/o correcció.
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Taula 3-3 Categories de les activitats empresarials amb la seva classificació

Categoria Activitats empresarials Prevenció
(abans)

Mitigació
(durant)

Correcció
(després)

1 Agricultura i ramaderia ecològiques, silvicultura X X X

2 Consultors i enginyeria X X X

3 Empreses fabricants X X X

4 Gestió ambiental X X X

5 R+D i educació ambiental X X X

6 Instal·ladors, constructores i altres activitats industrials X X X

7 Reciclatge X

8 Transport i gestió de residus X

9 Tractament d’aigües X

Un segon criteri de classificació seguit, que en aquest cas coincideix exactament amb
el criteri de classificació de la Fundació Fòrum Ambiental, és la divisió per àmbits
ambientals, que correspondria als problemes ambientals que les empreses pretenen
resoldre. En la taula 3-4 podem observar el àmbits ambientals de les anomenades
empreses verdes.

Taula 3-4 Àmbits ambientals de les empreses del sector del medi ambient a Terrassa
Àmbits ambientals

Residus industrials

Residus municipals

Consultoria

Aigua

Energia

Aire

Sòl

Espais naturals

Soroll

Olors

Altres


