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5. ANÀLISI DEL MARC LEGAL ACTUAL I
DE LES POLÍTIQUES IMPLEMENTADES
PER A LA PROMOCIÓ DEL SECTOR
ECONÒMIC VERD

L’Administració juga un paper fonamental en la promoció i dinamització del sector
econòmic verd amb les seves exigències d’actuació mediambientals. Aquesta ha de
cobrir les necessitats d’una població creixent -que en el cas de Catalunya ha
augmentat en els últims anys de 6.356.889 habitants l’any 2001 a 7.134.697 l’any 2006
(web Idescat)  i, en el cas de Terrassa, de 175.649 habitants a 1 de gener de 2001 a
201.442 a 1 de gener de 2006 (Foment de Terrassa, 2007)- que comporta un
creixement en la demanda de recursos i en la generació de residus que provoca
diversos impactes mediambientals d’àmbit local i global. En aquest últim aspecte,
l’Administració actua regulant a través de normatives les accions de prevenció,
mitigació i correcció necessàries per minimitzar els impactes mediambientals.
Aquestes normes cobreixen un ampli espectre que va des de temes de recollida de
residus, reciclatge i depuració d’aigües a normes de promoció de la utilització
d’energies renovables i limitacions d’immissions, entre d’altres.

Aquestes normes de l’Administració força vegades generen en les empreses la
necessitat d’oferir nous serveis o productes; si més no, ofereixen la possibilitat
d’ampliar el segment o la quota de mercat de les empreses, per tant, ajuden a la
dinamització del sector econòmic del medi ambient.

En aquest sentit, el marc normatiu vigent a Catalunya és força ampli, hi ha noves
exigències en matèria de sòls contaminats, de gestió i tractament de residus, el Decret
en matèria d’aigües de Catalunya, el Decret d’avaluació d’impacte ambiental, el Decret
pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis i el
Codi tècnic de l’edificació.

Menció especial mereix el Decret 152/2007 de 10 de juliol que va aprovar establir el
Pla d’actuació per restablir la qualitat de l'aire per als contaminants diòxid de nitrogen
(NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de 40
municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats zona de protecció especial
pel Decret 226/2006 de 23 de maig. Un dels municipis que s’han declarat zona de
protecció especial per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a deu micres
(PM10) és el terme municipal de Terrassa.

Una altra iniciativa important per aquest sector econòmic és el Decret pel qual es
regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis i el Codi tècnic de
l’edificació, que planteja nombroses novetats en relació als aspectes constructius de
les noves edificacions. A aquest procés de transformació del marc legislatiu cal afegir
els importants canvis reguladors que en l’àmbit local de Terrassa han representat
l’entrada en vigor de la nova normativa urbanística del POUMT i l’aprovació i aplicació
de la nova Ordenança d’Usos.
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Les futures exigències de l’Administració afecten el sector del medi ambient amb
iniciatives que pretenen una major protecció, com ara la Llei de Responsabilitat
Ambiental per a les empreses, que recentment ha aprovat el Congrés espanyol
(octubre 2007), per la qual més de 5.000 instal·lacions industrials, més de 30.000
empreses de transport de mercaderies perilloses, explotacions ramaderes i agrícoles i,
en general, qualsevol explotació que pugui fer malbé l’entorn, estaran obligades a
pagar i reparar tots els danys causats a l’entorn. Aquesta norma és una transposició
de la Directiva Comunitària 2004/35/CE.

Catalunya ha estat pionera a l'Estat espanyol i una de les primeres regions d'Europa
en transposar a la seva legislació els preceptes de la Directiva Europea 96/61 CE
sobre Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (directiva IPCC) amb la Llei de
la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (IIAA).

De fet, un dels grans reptes de futur que afrontem a nivell de Catalunya, i en el conjunt
d’Espanya, és l’acompliment del Protocol de Kyoto (2008-2012), el qual ens obligarà a
unes reduccions importants d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per assolir el
compromís acordat de l’increment del 15% respecte al nivell de l’any 1990. L’últim
informe de CC.OO. situa l’Estat Espanyol un 48,05% respecte al nivell de l’any 1990,
cosa que triplica els nivells permesos i situa el conjunt d’Espanya lluny de
l’acompliment (CC.OO., 2007). En aquest sentit, l’Estratègia Espanyola de Canvi
Climàtic i Energia Neta serà clau per al desenvolupament de determinats sectors de
l’economia verda com poden ser el sector del transport, que en els últims anys ha
crescut molt i que fa necessari crear plans de mobilitat; les energies renovables, que
per tenir una bona evolució necessiten ser regulades per un marc normatiu legal; o l’ús
de l’energia en tots els sectors, que necessita ser regulada per exercir un cert control
en el seu consum. Tots aquests sectors necessiten ser regulats per exercir un cert
control de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i tots ells afecten de forma molt
directa el sector del medi ambient.

Aquest marc normatiu i legislatiu de les Administracions estimula el mercat ambiental,
ja que les empreses es veuen moltes vegades obligades a oferir nous béns i serveis
mediambientals o a diversificar productes per complir la legislació.


