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6. SECTOR ECONÒMIC DEL MEDI
AMBIENT A TERRASSA

6.1. Evolució

L’evolució del sector econòmic verd mesurat pel nombre d’empreses ha estat positiu
en el període 1998 – 2005, ha estat un sector molt dinàmic quant a la creació de noves
empreses en el conjunt de l’economia a Terrassa. Aquestes evolucions es poden
contemplar en els gràfics 6-1 i 6-2.

Cal destacar aquest dinamisme de creació d’empreses durant dos períodes, el 1999 –
2000 i  el 2003 – 2005, que coincideixen amb l’aprovació de la Llei de la Intervenció
Integral de l'Administració Ambiental (IIAA) (1999), i l’aprovació de l’ordenança
municipal per a l’aprofitament d’energia solar (2004).

 Gràfic 6-1 Evolució del nombre d’empreses del sector verd i empreses totals a Terrassa 1998-2005

Gràfic 6-2 Evolució comparativa del creixement d’empreses del sector verd i empreses totals a Terrassa 1998-
2005 (Índex = 100, valor any 1998)
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L’evolució de l’ocupació del sector de l’economia verda a Terrassa ha estat positiva
durant tot el període 1987 – 2005 i no s’ha vist afectada pels períodes cíclics de
deflació de l’ocupació a la ciutat, com ara el període 1991 - 1993, en el qual el sector
econòmic verd ha augmentat la seva ocupació.

Aquestes evolucions es poden contemplar en els gràfics 6-3 i 6-4.

 Gràfic 6-3 Evolució del nombre d’ocupats del sector verd i totals a Terrassa 1987-2005

Gràfic 6-4 Evolució comparativa del creixement d’ocupats dels sector verd i totals a Terrassa 1987-2005 (Índex
= 100, valor any 1987)

El creixement global del nombre d’ocupats del sector verd, en aquest període, ha estat
molt semblant al creixement dels ocupats totals a Terrassa. Pràcticament en aquest
període s’ha duplicat el nombre d’ocupats.

La dimensió empresarial, és a dir, el nombre d’ocupats per empresa, té una evolució
marcadament diferent en el sector de l’economia verda i en l’economia de la ciutat.
Aquesta diferència es pot veure en el gràfic 6-5.
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Gràfic 6-5 Evolució comparativa de la dimensió empresarial del sector verd i total a Terrassa 1998-2005

La dimensió empresarial del sector de l’economia verda és molt superior a la dimensió
empresarial de l’economia de la ciutat, amb uns valors que tripliquen (concretament en
un 277%) la dimensió empresarial de l’economia de la ciutat per l’any 1998, i són
superiors en un 223% per l’any 2005. Les evolucions de les dimensions empresarials
són força diferents, mentre que la dimensió econòmica global de la ciutat augmenta
durant el període d’estudi, la dimensió econòmica del sector verd disminueix en el
mateix període de temps. Si tenim en compte l’augment d’empreses del sector verd
durant aquest període de temps (gràfic 6-1), significa que aquest increment es deu a
empreses amb dimensió empresarial molt reduïda; de fet, la majoria d’empreses
creades en aquest període estan formades per un o varis treballadors autònoms.

El pes del sector de l’economia verda dintre de l’economia global de Terrassa es pot
veure en el gràfic 6-6.

El PIB de Terrassa ha tingut un creixement espectacular durant el període 1998 –
2005; en canvi, el pes del PIB de l’economia verda dintre del PIB de Terrassa s’ha
mantingut pràcticament constant, amb una lleugera caiguda des de l’any 2001. És a
dir, el creixement del PIB generat per l’economia verda del municipi ha estat més
moderat que el PIB de la ciutat, tal com mostra el gràfic 6-7.
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Gràfic 6-6 Evolució del PIB de Terrassa (Índex = 100, valor any 1998) i el pes del PIB de l’economia verda dintre
del PIB de Terrassa 1998-2005

Gràfic 6-7 Evolució del PIB de l’economia verda a Terrassa (Índex = 100, valor any 1998) 1998-2005

6.2. Catàleg d’empreses verdes

Per estudiar en profunditat l’estructura econòmica verda al municipi de Terrassa s’ha
procedit a la realització del catàleg d’empreses verdes del municipi, per a la qual s’han
executat les següents fases:

• Selecció de les empreses dels sectors d’activitats del CNAE relacionades amb
activitats del sector del medi ambient del municipi de Terrassa.

• Selecció de les empreses dels sectors d’activitats de l’IAE relacionades amb
activitats del sector del medi ambient del municipi de Terrassa.

• Les dades de les empreses seleccionades van ser proporcionades per Foment de
Terrassa S.A., procedents del Registre Mercantil.
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• Estudi del llistat d’empreses proporcionades per Foment de Terrassa S.A.
procedents del Registre Mercantil.

El llistat d’empreses es va haver de depurar, ja que únicament hi ha dos sectors
d’activitat que poden ser directament assimilables al sector ambiental, el CNAE 37
(reciclatge) i el CNAE 90 (activitats de sanejament públic). Inicialment el llistat estava
integrat per 429 empreses. Les successives passes per filtrar les empreses van ser les
següents:

• Recerca de les empreses via web: si les empreses tenien pàgina web, ja es podia
classificar l’empresa o consultoria com a verda o no, analitzant els seus productes
o serveis. Si no tenien web, es va deixar pendent per una propera cerca.

• Depuració del llistat d’empreses a fi d’identificar les empreses verdes de Terrassa.
El llistat provisional depurat va identificar 96 empreses verdes en el municipi de
Terrassa.

• Aquest llistat provisional es va completar amb altres fonts d’informació, a fi de
confeccionar el catàleg d’empreses verdes del municipi de Terrassa. Les diferents
fonts d’informació consultades per confeccionar el llistat definitiu d’empreses
verdes van ser:

o Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
o Agència de Residus de Catalunya
o Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA)
o Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT)
o Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
o Fundació Fòrum Ambiental
o Pàgines Grogues i Blanques de Telefònica
o Pàgines web específiques:

http://www.adecagua.org/empresas.htm
http://www.iberindex.com/activity-568.html
http://urbis.amec.es/02_empresas_lista.html
http://www.ambientum.com/lstproductos.asp?NIVELDIRECTORIO=2&cl
as1=16

Es van poder identificar 140 empreses de Terrassa relacionades amb el sector del
medi ambient, les quals es poden observar a l’annex 10.1.

• Recerca de dades econòmiques, mercantils i comercials de les empreses via web
i/o telefònica: es va dissenyar un qüestionari en el cas que la recerca es fes via
telefònica, el qual podem veure a l’annex 10.2.

Aquestes dades ens van permetre realitzar l’anàlisi del sector de l’economia
mediambiental de Terrassa.

6.3. Estudi dels fluxos d’energia, materials i capitals

Sota aquest epígraf es presenten les dades econòmiques extretes de les bases de
dades i de les enquestes, així com l‘estructura de l’economia verda per activitat
empresarial i àmbit ambiental. Les dades que es presenten són: l’import net de
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vendes, el total actiu, el capital subscrit, el resultat econòmic i els fons propis de les
empreses del sector econòmic verd. Aquestes dades tenen una fiabilitat del 90%.

L’import net de vendes expressat en milers d’euros es presenta en el gràfic 6-8.

Gràfic 6-8 Evolució de l’import net de vendes de les empreses del sector verd en el període 2003-2006

L’import net de vendes ha crescut en un 45,7% des del 2003 fins al 2006; si es
compara amb el creixement del nombre d’empreses d’aquest sector econòmic per al
mateix període de temps, que ha estat d’un 12,9%, podem observar que el volum de
vendes per empresa ha crescut espectacularment. De les empreses analitzades,
aproximadament un 8,7% facturen vendes per un import superior als 5 milions d’euros
anuals, i corresponen a un 88,4% de la facturació de vendes totals del sector.

El total d’actius, expressat en milers d’euros, es presenta en el gràfic 6-9.

El total d’actius de les empreses del sector de l’economia verda ha crescut un 43,87%
en el període 2003 – 2006. Cal destacar que només un 5,1% de les empreses tenen
actius superiors als 5 milions d’euros, percentatge d’empreses que suposen un 85,2%
del total d’actius de les empreses del sector.

Gràfic 6-9 Evolució del total d’actius de les empreses del sector verd en el període 2003-2006
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L’evolució del capital subscrit es mostra en el gràfic 6-10.

L’evolució ha estat molt moderada, amb un creixement del 13,21% en el període 2003
– 2006, i es concentra en el període 2003 – 2004.

Gràfic 6-10 Evolució capital subscrit de les empreses del sector verd en el període 2003-2006

Els resultats econòmics de les empreses del sector verd es presenten en el gràfic 6-
11.

L’evolució dels resultats econòmics ha estat positiva en el període d’estudi, 2003 –
2006, amb un creixement d’un 42,16%. Un 11,61% de les empreses tenen resultats
positius superiors als 100.000€, percentatge d’empreses que correspon al 98,25% del
total de resultats.

Gràfic 6-11 Evolució dels resultats econòmics de les empreses del sector verd en el període 2003-2006

L’evolució dels fons propis de les empreses de l’economia verda a Terrassa es mostra
en el gràfic 6-12.
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Gràfic 6-12 Evolució dels fons propis de les empreses del sector verd en el període 2003-2006

El creixement dels fons propis de les empreses de l’economia verda en el període
d’estudi (2003 – 2006) ha estat d’un 34,6%. Un 7,24% de les empreses tenen més
d’un milió d’euros en fons propis i disposen d’un 88,53% de tots els fons.

De totes aquestes dades es poden extreure dues conclusions:

a) Una fracció molt petita del nombre d’empreses del sector verd
(aproximadament un 10%), suposen el 90% del pes del sector de l’economia
verda a Terrassa.

b) Hi ha un període molt expansiu de l’economia verda (2003 – 2005) i un període
amb un creixement molt més moderat durant els anys 2005 – 2006.

L’estructura actual del sector de l’economia verda de la ciutat de Terrassa en funció de
l’activitat empresarial i de l’àmbit ambiental es mostra en els gràfics 6-13 i 6-14.
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Gràfic 6-13 Nombre d’empreses de l’economia verda en funció de l’activitat empresarial, any 2006

Gràfic 6-14 Nombre d’empreses de l’economia verda en funció de l’àmbit ambiental, any 2006

De l’anàlisi dels gràfics 6-13 i 6-14 es dedueix que el major nombre d’empreses es
dediquen al transport i la gestió de residus, tant municipals com industrials, seguides
de les consultories i enginyeries que treballen amb projectes en els àmbits ambientals
de prevenció, mitigació i correcció d’impactes, i els instal·ladors, constructors i altres
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activitats industrials, tots ells relacionats amb temes energètics; un sector empresarial
important és el del tractament d’aigua.

L’anàlisi de les variables econòmiques per activitats empresarials es mostra en el
gràfic 6-15, concretament l’import net de vendes, en milers d’euros, per l’any 2006.

Gràfic 6-15 Activitats empresarials i import net de vendes en milers d’euros, any 2006

En el gràfic 6-16 es mostra el nombre d’ocupats per activitat empresarial corresponent
al sector de l’economia verda.

Gràfic 6-16 Activitats empresarials i nombre d’ocupats, any 2006

En el gràfic 6-17 es mostra el total d’actius, en milers d’euros, per l’any 2006.
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Gràfic 6-17 Activitats empresarials i total actius en milers d’euros, any 2006

En el gràfic 6-18 es mostra el capital subscrit, en milers d’euros, per l’any 2006.

Gràfic 6-18 Activitats empresarials i capital subscrit en milers d’euros, any 2006

En el gràfic 6-19 es mostren les activitats empresarials i els resultats empresarials en
milers d’euros, per l’any 2006.
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Gràfic 6-19 Activitats empresarials i resultats empresarials en milers d’euros, any 2006

En el gràfic 6-20 es mostren les activitats empresarials i els fons propis, en milers
d’euros, per l’any 2006.

Gràfic 6-20 Activitats empresarials i els fons propis en milers d’euros, any 2006

Per últim, es mostra la gràfic 6-21 amb la dimensió empresarial per activitat
empresarial que participa en l’economia verda del municipi de Terrassa.
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Gràfic 6-21 Activitats empresarials i dimensió empresarial, any 2006

De l’anàlisi de les dades es pot concloure que l’activitat econòmica principal en el
sector de l’economia verda de Terrassa és el transport i la gestió de residus, activitat
amb la dimensió empresarial més gran, que té el major nombre d’empreses, el major
nombre d’ocupats i els millors resultats empresarials; és l’activitat que posseeix majors
fons propis i la major quantitat d’actius. Respecte al capital subscrit, és una de les
activitats amb menor quantia de capital.

L’activitat econòmica amb menys pes en l’economia verda a Terrassa és la R+D i
l’educació ambiental, on la seva existència es pràcticament testimonial.

6.4. Vinculació entre empreses i anàlisi espacial

En aquest apartat es presenten les vinculacions empresarials trobades entre les
empreses del sector econòmic ambiental i una anàlisi de la situació geoespacial.
L’objecte d’aquest punt és poder determinar les possibilitats reals de concentració  de
capital del sector i de concentració espacial, que pot determinar la creació de futurs
“clusters” d’empreses de l’economia ambiental i/o declarar parcs d’economia ambiental
determinats polígons o zones de la ciutat, amb l’objecte de promoure l’assentament
d’empreses d’aquest sector a la ciutat.

El nombre de vinculacions de les empreses verdes amb altres empreses és baix.
Totes les detectades tenen una vinculació a través dels òrgans socials, és a dir, no
existeix una vinculació formal sinó que es tracte de vinculació en constitució per
òrgans socials. Les vinculacions detectades es poden veure a l’annex 10.3.

Entre les 140 empreses s'han detectat 17 que tenen vinculacions, la qual cosa
representa un 12% del total. Aquestes empreses tenen relació amb altres 16 (no són
17, ja que hi ha dues empreses verdes que tenen vinculació amb una mateixa
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empresa d'aquestes 16). En la taula 6-1 podem veure que la major part de les
empreses vinculades són empreses de Terrassa. Cal destacar que una part important
són del sector de la construcció.

6-1 Vinculació d’empreses del sector ambiental a Terrassa, 2006
Seu social Terrassa Altres llocs Catalunya Espanya

10 3 2
67% 20% 13%

Objecte social Immobiliari, construcció, etc. Medi ambient Altres
6 4 5

44% 25% 31%

Els detalls de la situació geoespacial realitzada, és a dir, els objectius que aquesta
persegueix, les dades inicials de que parteix, el procés seguit, la comprovació de
dades realitzada, els errors detectats, els tractaments realitzats i el software utilitzat es
pot veure a l’annex 10.4.

La situació general de les empreses del sector ambiental a Terrassa, l’any 2006, es
mostra en la figura 6-1.
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Figura 6-1 Situació general d empreses del sector ambiental a Terrassa, 2006
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La situació de les empreses del sector és bastant homogènia a la ciutat, i presenta una
concentració més elevada en els barris de “Can N’aurell” i “La Cogullada”, sobre tot
limítrof amb el barri  “Segle XX” i “Centre”, respectivament.

Si s’analitza la distribució espacial per activitats empresarials, es poden observar amb
més detall les possibilitats de creació de “clusters” i/o parcs d’empreses.

En la figura 6-2 es mostra la situació de les empreses que tenen com a activitat
empresarial principal l’agricultura i ramaderia ecològiques i la silvicultura.

Figura 6-2 Situació d’empreses d’agricultura i ramaderia ecològiques i silvicultura del sector ambiental a
Terrassa, 2006



L’economia verda a la ciutat de Terrassa / 37

Existeix una relativa concentració en els polígons industrials “Can Parellada” i “Can
Petit”. L’escàs nombre d’empreses amb aquesta activitat i la dispersió en torn l’eix
“riera de les Arenes” fa poc possible la concentració espacial d’aquest tipus d’activitat
empresarial.

En la figura 6-3 es mostra la situació geoespacial de les consultories i enginyeries del
sector econòmic ambiental de Terrassa.

Figura 6-3 Situació de consultories i enginyeries del sector ambiental a Terrassa, 2006
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La situació de la majoria d’aquestes activitats empresarials es troben en torn el barri
“Centre”, sobre tot en “Can N’Aurell” en paral·lel a la Rambla, i el Passeig 22 de juliol.
Per les mateixes característiques d’aquestes activitats, que es concentren en
despatxos i locals en zones residencials molt a prop del públic, es fa difícil una
reunificació en un determinat sector concret de la ciutat.

En la figura 6-4 es mostra la situació geoespacial de les empreses fabricants del sector
econòmic ambiental de Terrassa.

Figura 6-4 Situació de les empreses fabricants del sector ambiental a Terrassa, 2006
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Les majors concentracions d’empreses fabricants es troben en el sector “Segle XX” i
“Can N’Aurell” i, a nivell puntual, en la zona “Cementeri Vell”, el polígon industrial “Can
Santa Margarida” i el polígon industrial “Can Parellada”.

En la figura 6-5 es mostra la situació geoespacial de les empreses de gestió ambiental
i educació ambiental del sector econòmic ambiental de Terrassa.

Figura 6-5 Situació de les empreses de gestió ambiental (lila) i educació ambiental (blau) del sector ambiental a
Terrassa, 2006
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El sector de l’educació ambiental es troba concentrat en el sector “Cementeri Vell”, a
prop del campus universitari de la ciutat, i l’empresa de gestió ambiental es troba en el
districte “Centre” i en el polígon de “Els Bellots”.

En la figura 6-6 es mostra la situació geoespacial de les empreses instal·ladores,
constructores i altres activitats industrials del sector econòmic ambiental de Terrassa.

Figura 6-6 Situació de les empreses instal·ladores, constructores i altres activitats industrials del sector
ambiental a Terrassa, 2006
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El sector d’instal·ladors, constructors i altres indústries té una forta implantació en la
ciutat i es concentra, sobre tot, en els sectors “Roc Blanc”, “La Cogullada” i “Can
N’Aurell” i, de manera puntual, està present en “Les Martines”, “Centre”, “Can Palet”, el
polígon industrial “Santa Margarida”, “Sant Pere”, “Sant Pere Nord”, “Can Anglada”,
“Cementeri Vell” i el polígon industrial “Can Petit”.

En la figura 6-7 es mostra la situació geoespacial de les empreses dedicades al
reciclatge del sector econòmic ambiental de Terrassa.

Figura 6-7 Situació de les empreses de reciclatge del sector ambiental a Terrassa, 2006
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Aquest tipus d’empresa correspon al desmuntatge de cotxes fora d’ús; aquestes
empreses es troben en el sector “Segle XX” i en els polígons industrials de “Els
Bellots” i “Can Parellada”.

Per les característiques del sector, és una de les activitats que es podria concentrar
espacialment.

En la figura 6-8 es mostra la situació geoespacial de les empreses dedicades al
tractament d’aigües del sector econòmic ambiental de Terrassa.

Figura 6-8 Situació de les empreses de tractament d’aigües del sector ambiental a Terrassa, 2006
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Les empreses de tractament d’aigües es concentren en els sectors “Segle XX”, “Sant
Pere”, “Egara” i “Can Jofresa”; cal destacar que en el sector “Centre” existeixen tres
empreses, entre elles la més gran de sector, Mines d’Aigua de Terrassa.

En la figura 6-9 es mostra la situació geoespacial de les empreses dedicades a la
gestió i tractament de residus del sector econòmic ambiental de Terrassa.

Figura 6-9 Situació de les empreses gestió i transport de residus del sector ambiental a Terrassa, 2006

Aquest és un sector d’activitat la majoria del qual es troba concentrat en el sud de la
ciutat, molt a prop de les vies de comunicació rodada. Així, existeix una forta presència
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en els sectors “Can Cogullada” i “Segle XX”, en els polígons industrials “Els Bellots”,
“Santa Margarida” i “Can Parellada”. D’altra banda, hi ha presència en els barris
limítrofes com ara “La Maurina”,  “Can Boada”, “Can Roca”, el polígon industrial “Nord”,
el polígon industrial “Can Petit” i “Les Arenes”. També existeix una empresa en el
sector “Sant Pere”.

De totes les activitats empresarials analitzades, les que per la seva concentració
espacial es podrien acollir a algun tipus de qualificació de zona específica per aquests
tipus d’activitats son “Reciclatge” i “Gestió i transport de residus”.

6.5. Necessitats formatives i perfils professionals més adequats per
donar resposta al sector de l’economia verda

Quan es parla d’educació i economia verda existeix una diferència important entre
l'educació sobre l'economia verda i educació per a l'economia verda (Mckeown, 2002).

La primera és una lliçó per desvetllar la consciència amb una argumentació i proposta
d'acció cap a la sostenibilitat que queda fora dels objectius d'aquest estudi; aquestes
es troben àmpliament documentades en els projectes de la UNESCO, en particular
tres: Educació per a Tots 2015; Decenni de les Nacions Unides per a l'Alfabetització; i
Decenni de les Nacions Unides de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible.

La segona és l'ús de l'educació com una de les eines per assolir la sostenibilitat
mitjançant la minimització d’impactes.

Donar al ciutadà més educació no basta per crear societats sostenibles. El
desafiament per a la formació i l'actuació professional en l'economia verda és elevar
els nivells d'educació sense crear una demanda cada vegada major de recursos i béns
de consum, amb la consegüent producció de residus. Aquest és el repte: assolir la
reorientació en tots els plans d'estudi i àmbits d'exercici laboral i garantir una producció
i uns patrons de consum sostenibles. Es tracta, doncs, d’una base de coneixement
relacionada amb l'ambient, l'economia i la societat. També té a veure amb
l'aprenentatge d'habilitats, perspectives i valors que guiïn i motivin les persones i les
organitzacions per tal que busquin formes sostenibles de guanyar-se la vida, de
participar en una societat democràtica i de viure.

És necessari, llavors, incloure cinc components en un programa educatiu amb el qual
es pretengui formar per a l'Economia Verda: coneixements, habilitats, perspectives,
valors i impactes. D'aquesta manera s'estarà preparat per aprofitar les oportunitats per
a la transformació, la innovació, la iniciativa i la creació d'empreses amb principis
d'economia verda que puguin actuar en l’àmbit local tenint en compte l’àmbit global.

Per a Terrassa existeixen ja estudis inicials sobre la situació professional en treballs
relacionats amb la gestió ambiental, que és només un dels sectors de l'economia
verda. Segons l’informe d'aquest estudi (Foment de Terrassa S.A., 2005), aquesta és
la classificació de la demanda de treballadors segons els perfils de formació per part
de les empreses:
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• Formació Professional 24%
• NS/NC 16%
• Enginyeria Superior 13%
• Administratiu 12%
• Altres 11%
• Llicenciat en Ciències Ambientals 9%
• Enginyeria Tècnica 7%
• Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals 3%
• Química 2%
• Dret 2%
• Tècnic en gestió de qualitat (ISO, EMAS) 1%

Com puntualitza l’informe esmentat, contrasta amb el perfil apropiat per fer activitats
de gestió tècnica ambiental, que requereix nivells de formació d'enginyeria o
llicenciatura. A més, l’informe també fa palesa que només el 33% de les empreses
considera que els llicenciats universitaris presenten el perfil més adequat. És a dir, hi
ha evidències inicials que les empreses de Terrassa subestimen la importància de la
gestió ambiental i assignen aquesta responsabilitat a treballadors amb formació
insuficient.

Això dóna indicis d'un desajust estructural de la demanda i l’oferta laboral en el sector
de l'economia verda que s'haurà d'estudiar molt més a fons per determinar causes i
conseqüències i per proposar programes específics que puguin canviar les dinàmiques
i relacions empresarials.

D’altra banda, i ja de manera molt particular per a la informació gestionada en aquest
projecte, es mostren en la taula 6-2 les dades bàsiques quantitatives per delimitar el
panorama i l'esforç necessari de formació en el sector de l'economia verda de
Terrassa.

Taula 6-2 Panorama quantitatiu per a la formació en el sector d'economia verda

Categoria Activitat empresarial Nombre
d'empreses

Nombre
d'ocupats

Dimensió
empresarial

Nombre de
classes

(15 alumnes)

1 Agricultura i ramaderia ecològiques,
silvicultura 9 325 36,11 22

2 Consultors i enginyeria 28 297 10,61 20
3 Empreses fabricants 9 149 16,56 10
4 Gestió ambiental 3 65 21,67 5
5 R+D y educació ambiental 2 5 2,50 1

6 Instal·ladors, constructores i
altres activitats industrials 24 375 15,63 25

7 Reciclatge 4 39 9,75 3
8 Transport i gestió de residus 39 1436 36,82 96
9 Tractament d’aigües 22 369 16,77 25

Total 140 3060 21,86 207

On es pot observar el següent:

• Per consolidar i potenciar les empreses existents d'economia verda es té una
població de 3.060 persones, per a les quals es poden fer programes específics i
especialitzats de formació.

• Es té un terme mig de 21,86 empleats per empresa. El transport i la gestió de
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residus és l’activitat amb més ocupats per empresa, amb 36,82; la que menys, amb
2,50, és R+D i educació ambiental. Això implica una gran dispersió en les àrees
específiques i especialitzades a l'hora de dissenyar un programa de formació.

• El disseny d'un programa de formació transversal amb abast global per a tots els
treballadors de l'economia verda de Terrassa implica un esforç per realitzar
almenys 207 sessions, cadascuna per a un grup de 15 alumnes.

Amb les dades anteriors, i a partir de les troballes d'aquest estudi, s'identifiquen
algunes situacions generals de formació per a Terrassa, com ara:

• L'activitat de transport i gestió de residus és la activitat que té el major nombre de
treballadors ocupats i una intervenció de formació en aquest col·lectiu serviria per
assolir un gran abast poblacional (tot el municipi) en curt temps. Aquest esforç en
formació implicaria gairebé el 50% del que es necessitaria per arribar a tota la
població emprada per l'economia verda del municipi.

• L'activitat d'R+D i educació ambiental és la que té el menor nombre de treballadors
ocupats i és necessari entendre per què s'està en aquesta situació.

• El reciclatge compta amb un nombre molt reduït de treballadors ocupats. És
necessari identificar el tipus de formació especialitzada que requereix i quina
relació existeix amb l'activitat de transport i la gestió de residus.

• Es requereix mantenir, enfortir i innovar en les capacitats locals mitjançant la
formació especialitzada per als col·lectius de gestió ambiental, instal·ladors,
constructors i altres activitats industrials, empreses fabricadores, consultoria i
enginyeria, agricultura i ramaderia ecològiques, silvicultura i tractament d'aigües.

• S'han d'explorar nous escenaris de formació per a col·lectius particulars com ara
aturats, immigrants, joves i adults majors.

• És necessari estudiar la situació de comprensió, assimilació i aplicació de
conceptes d'economia verda per a la sostenibilitat per part dels col·lectius de
formadors en tots els nivells d'educació que ofereix la ciutat.

• És necessari estudiar la situació de comprensió, assimilació i aplicació de
conceptes d'economia verda per a la sostenibilitat per part dels col·lectius de
participació ciutadana que existeixen a la ciutat.

• Es requereix conèixer, amb més dades reals, el nivell de formació dels més de
3.000 treballadors de l'economia verda.

• Es requereix conèixer el nivell d'accés a tecnologies d'informació i comunicació
(TIC) tant de les empreses com dels treballadors de l'economia verda del municipi.

Aquestes situacions serveixen per fer la proposta per al desenvolupament de conjunt
de perfils professionals per a cada activitat empresarial que es mostra en la taula 6-3.
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Taula 6-3  Perfils professionals per activitat empresarial d'economia verda
Activitat empresarial Perfil professional

Agricultura i ramaderia
ecològiques,
silvicultura

Gestió de residus
Gestió de plagues
Estalvi energètic
Gestió d'aigües
Gestió d'emmagatzematge

Consultors i enginyeria

Servei d'eficiència energètica
Servei d'estalvi energètic
Servei d'estalvi d'aigua
Avaluació de llicències i contractes
Creació d'empreses d'economia verda

Empreses fabricants

Fabricació d'equips d'energia solar
Fabricació d'equips per a eficiència energètica
Fabricació d'equips per a estalvi d'aigua
Fabricació de materials d'aïllament tèrmic
Fabricació de contenidors de residus

Gestió ambiental

Gestió d'ambients acústics
Gestió d'ambients visuals
Auditoria ambiental urbana
Auditoria ambiental rural
Observatoris ambientals integrats

I+D i educació ambiental

Redisseny curricular (ambientalització)
Programes de participació ciutadana
Disseny de material educatiu
Programes de sensibilització en mitjans de comunicació
Estudis de dinàmiques de prevenció, mitigació i correcció

Instal·ladors, constructores i
altres activitats industrials

Instal·lació d'equips d'energia solar
Instal·lació de sistemes d'aïllament tèrmic
Instal·lació d'equips per a eficiència energètica
Instal·lació d'equips per a eficiència en ús d'aigua
Gestió de residus

Reciclatge

Auditoria d'eficiència del reciclatge
Programes de participació ciutadana per al reciclatge
Sistemes integrats de reciclatge
Compres de residus de reciclat
Anàlisis de cicle de vida de productes

Transport i gestió de residus

Disseny i optimització de rutes
Disseny i optimització d'emmagatzematge
Control de contaminació
Disseny de vehicles
Disseny de contenidors

Tractament d’aigües

Auditoria de sistemes de transmissió, distribució i emmagatzematge
Observatori d'usos d'aigua
Eficiència energètica de tractament d'aigües
Apropiació de tecnologies
Economia de l'aigua

Les anàlisis i troballes anteriors giren entorn el col·lectiu d'empreses i treballadors de
l'economia verda, però com es pot observar en l'apartat 6.1 de l’evolució del sector
econòmic del medi ambient a Terrassa, més del 98% de les empreses i del 95% dels
treballadors no formen part d'ell.

Per donar resposta a l'economia verda en els seus àmbits local i global, es
requereixen molts nous professionals per a molts nous treballs que no existeixen, per a
treballs que ja existeixen però han de ser innovats, i fins i tot per a la transformació
total de treballs que desapareixeran. En la taula 6-4 es mostra de manera simple i
general un conjunt de perfils professionals que es necessiten o necessitaran en els
ambients de coneixement que requereixen les transaccions de l'economia verda, tant a
curt com a mig termini (Apollo Alliance i Urban Habitat, 2007).
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Taula 6-4 Nous perfils professionals per a nous sectors empresarials de l'economia verda
Activitat empresarial Perfil professional

Energia
  Modernització
  Eficiència

Auditoria energètica d'edificis
Nous materials i dispositius de fabricació
Instal·lació d'enllumenat eficient
Instal·lació de condicionadors climàtics eficients
Instal·lació d'aïllaments
Estalvi energètic

Energia
  Solar Fotovoltaica

Fabricació de parts
Acoblament de panells solars
Instal·lació de panells solars
Manteniment i reparació

Energia
  Eòlica

Fabricació de parts per a torres i turbines eòliques
Construcció de granges eòliques
Operació i manteniment de turbines eòliques

Energia
  Solar Tèrmica

Fabricació de parts
Muntatge de sistemes de calefacció
Instal·lació de calefacció
Manteniment de sistemes de calefacció
Mercadeig i venda de sistemes de calefacció

Energia
  Geotèrmica

Fabricació de parts i equips
Instal·lació de sistemes geotèrmics

Energia
  Combustibles renovables

Cultiu i collita de matèria primera
Recol·lecció d'olis usats per a matèria primera
Fabricació de parts per a plantes de producció
Construcció de plantes de producció
Treball en les plantes de producció
Mercadeig i venda de combustible

Gestió
  Alimentació

Alimentació orgànica
Alimentació ecològica
Mercats alimentàries
Eficiència energètica en cadenes alimentàries

Gestió
  Transport

Disseny de sistemes integrats
Optimització energètica en el transport

Gestió
  Comerç

Anàlisi i disseny de mercats de productes ecològics
Anàlisi i disseny de mercats de productes reciclats
Observatori de comerç ecològic
Programes de participació ciutadana

Gestió
  Legal

Assessoria en llicències i contractes
Anàlisi i disseny de mercats verds
Sistemes fiscals i aranzelaris

Gestió
  Canvi Climàtic

Anàlisi de canvi climàtic
Anàlisi de mercats de carbó
Anàlisi i disseny de comerç de carbó
Innovació per a projectes de carbó

Independentment que sigui una formació per a empreses d'economia verda existents o
no, els plans i programes de formació que es dissenyin tenen el repte de superar la
creació de competències especialitzades per a l'exercici professional d'una activitat
tècnica afegint un conjunt nou de competències transversals que exigeix la
conformació de grups transdisciplinars d'intervenció. Entre aquestes noves
competències transversals estan:

• Empatia
• Confiabilitat
• Lideratge
• Motivació
• Sentit ètic
• Capacitat de lectura i escriptura
• Escolta activa
• Saber preguntar
• Comunicació assertiva
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• Pensament sistèmic
• Plasticitat
• Autoconeixement
• Autoregulació
• Gestió del canvi
• Desenvolupament d'altres
• Idiomes


