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9. CONCLUSIONS I PROPOSTES
OPERATIVES DE MESURES PER A LA
POTENCIACIÓ D’AQUESTA ECONOMIA
EMERGENT A LA CIUTAT DE
TERRASSA

9.1. Conclusions

 L’economia del sector ambiental o economia verda al municipi de Terrassa té
aproximadament un pes del 4% dintre del PIB total del municipi. Aquesta proporció
pràcticament s’ha mantingut estable en el període 1998 – 2005 malgrat el fort
creixement econòmic de la ciutat, encara que presenta un dinamisme menor
respecte a la ciutat que ha fet que en els últims anys hagi perdut unes dècimes del
percentatge del PIB del municipi.

 Un altra característica econòmica important del sector ambiental és l’estabilitat en
la creació d’ocupació; així, en el període d’estudi d’aquesta variable (1987 – 2005)
no hi ha cap any amb un descens relatiu de l’ocupació, al contrari que en el cas
dels treballadors ocupats de la ciutat, que sí han tingut aquesta situació (període
1991 – 1993).

 La creació de noves empreses del sector ambiental ha tingut un creixement
sostingut en el període d’estudi 1998 – 2005, i presenta un dinamisme (taxes de
creixement) superior al creixement de noves empreses de la ciutat. Aquestes
noves empreses, en general, tenen una dimensió empresarial petita que ha fet que
la dimensió empresarial del sector econòmic ambiental hagi disminuït durant el
període d’estudi, en contraposició amb l’evolució de la dimensió empresarial de
l’economia de la ciutat, que ha anat creixent durant el període analitzat.

 Respecte a Catalunya, tant el percentatge de participació del valor de la facturació
com el nombre de treballadors ocupats del sector ambiental de Terrassa han
augmentat. En canvi, el percentatge de participació del nombre d’empreses del
sector ambiental a Terrassa ha disminuït respecte a Catalunya. Això ens indica un
fort dinamisme de l’activitat ambiental a Terrassa.

 L’estructura de l’economia del sector ambiental a Terrassa ens indica que un
nombre molt petit d’empreses (un 10% del total) tenen un pes del 90% de la
facturació total; al mateix temps, concentren un percentatge similar (entre en un 80
i un 90%) pel que fa a la resta de dades econòmiques que s’analitzen en aquest
informe (ocupació, fons propis, resultats, actius, etc.).

 Les activitats empresarials de l’economia ambiental a Terrassa es centren en el
“Transport i Gestió de residus”; des del punt de vista del sector a Catalunya, el
sector de l’economia ambiental a Terrassa està especialitzat en el “Transport i
Gestió de Residus”, la qual cosa confirma la preeminència d’aquesta activitat. Les
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següents activitats en importància són “Consultories i enginyeries” i “Instal·ladors,
constructors i altres activitats industrials”.

 Les dades econòmiques estudiades mostren una desacceleració en el creixement
del sector econòmic ambiental en l’últim any estudiat, 2005 – 2006.

9.2. Propostes operatives

Les principals propostes operatives s’han dividit en tres grans blocs, que presentem a
continuació.

9.2.1. Mesures locals a la ciutat de Terrassa

Dintre de les activitats empresarials d'economia verda identificades a Terrassa a partir
d'aquest estudi, destaquen el sector de transport i gestió de residus (39 empreses,
28% del sector d'economia verda), el sector d'enginyeria i consultoria (28 empreses,
20% del sector) i els instal·ladors i constructors (24 empreses, 17%). Els tres sub-
sectors junts reuneixen un 71% de les empreses del sector de l'economia verda
identificades (veure gràfics capítol 6). Quant a generació d'ocupació, la tendència és
igual: el sector transports i gestió de residus ocupa també el primer lloc, amb un 47%
de tots els empleats del sector de l'economia verda. Respecte a l’import net de
l'activitat, també és clar l'avantatge del sector de transports i gestió de residus, que
arriba a duplicar les vendes del segon sector, la consultoria i enginyeria; igual situació
es reflecteix en els actius disponibles. Les tendències oposades mostren clarament la
presa de consciència que s'ha tingut a la ciutat sobre la necessitat d'utilitzar
tecnologies verdes en la vida quotidiana; l'exemple més concret es dóna en el sector
immobiliari i de construcció (dissenys eficients, consultories i estudis que incorporen el
factor ambiental) i la utilització d'energies i electrodomèstics més eficients.

Amb un percentatge baix de participació (nombre d'empreses, personal empleat i
capital subscrit) en el sector de l'economia verda, apareixen les empreses dedicades a
la gestió ambiental i a la recerca, desenvolupament i educació ambiental. Situació que
s’explica per la generalitzada falta d'inversió per part de les diferents administracions i
mateixes empreses en sectors de recerca, innovació i desenvolupament tecnològic, i la
preferència per la importació de tecnologies i tècniques foranes (com a referència, la
despesa en Recerca i Desenvolupament de Suècia és el 4,27% del PIB, mentre que a
Espanya és el 0,95%). Seria necessari impulsar aquests sub-sectors de recerca,
innovació i desenvolupament tecnològic, ja que en ells es troben els fonaments
necessaris per consolidar una economia verda que respongui a les necessitats locals
amb tecnologies autòctones que segurament tindran costos menors. Igual situació es
dóna en les empreses fabricants, l'activitat de les quals s'hauria d'incentivar,
possiblement mitjançant l'aplicació de subvencions, polítiques de suport, bonificacions
o mecanismes com els comentats en l'apartat 4.2.

Com opcions a aquesta situació, se suggereix impulsar i fomentar les diferents
associacions possibles entre entitats educatives i empreses verdes per potenciar
encara més aquest sector a partir de l'assessoria de l'acadèmia en les pràctiques del
sector productiu. Igualment, es recomana la creació d'un ens assessor per a les
empreses que desitgin entrar en el grup d'empreses “verdes”, on se centralitzin els
requeriments i suggeriments proposats als diferents sectors empresarials per entrar a
l'esmentat grup.
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Una tasca urgent per desenvolupar és la sistematització, depuració i reunificació de les
diferents bases de dades que involucren activitats de protecció, correcció o mitigació
de problemes ambientals. És indispensable tenir un catàleg fàcil d'actualitzar i de
gestionar que reuneixi aquest tipus d'informació, ja que en l'actualitat les dades es
troben disperses entre les diferents entitats i associacions de caràcter municipal i
supramunicipal, i la seva consulta es torna difícil en el sentit pràctic. Amb aquesta
mesura també es reduirien els processos burocràtics necessaris per a les empreses, ja
que moltes vegades l'administració sol·licita informació que ja té en el seu poder, o
informació poc necessària a causa de la falta d'organització interna o descentralització
de la informació.

La possibilitat de crear clústers, reunir empreses o recalificar zones de la ciutat segons
els subsectors de l'economia verda predominants no resulta molt clara, d’acord amb
les dades de l'apartat 6.4; segons aquestes, les empreses, en general, es troben
disperses de manera més o menys homogènia en la ciutat. Aquesta distribució
espacial s'explica per la naturalesa de les activitats de les empreses identificades,
moltes d'elles relacionades amb l'atenció al públic en despatxos (consultories,
enginyeries, instal·ladors, etc.). Mereixen especial atenció les activitats de reciclatge i
gestió i transport de residus, les quals, donada la seva ubicació espacial i la seva
importància relativa en el sector, suggereixen la possibilitat de crear algun tipus de
requalificació de zona.

9.2.2. Mesures institucionals de caràcter general

D'altra banda, s'ha de promoure l'aplicació de mesures de caràcter més general, ja
existents en contextos més amplis, per part de les administracions i institucions
europees, espanyoles o catalanes. Es tracta de polítiques i mecanismes legals que
han d'aplicar-se amb major amplitud per obtenir un millor exercici de les activitats
productives d'acord amb principis de sostenibilitat. A continuació s'enumeren algunes
de les mesures disponibles, que poden consultar-se amb més profunditat en les
institucions encarregades en cada cas.

Seguir utilitzant les mesures institucionals disponibles per a la incorporació de bones
pràctiques ambientals en les empreses, les millores dels processos productius i
l'eficiència en l'ús de recursos, així com l'adaptació dels sistemes de gestió ambiental
disponibles per a cada sector empresarial. A tal efecte, a Catalunya, el Departament
de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC)
ofereixen suport tècnic i financer i difonen els progressos i experiències de diferents
empreses i sectors. També el Centre Català de Reciclatge, promou la competitivitat del
sector. Amb la finalitat de complir la directiva europea 2001/42/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 de juny, sobre l'avaluació de certs plans i programes
sobre el medi ambient, la Generalitat -a través del DMAH- ha creat oficines territorials
per incorporar consideracions ambientals en plans i programes promoguts per la
Generalitat i que afectin sectors detallats en l'article 3 de la llei 9/2006 del 28 d'abril.
Actualment hi ha un avantprojecte de llei catalana d'avaluació ambiental de plans i
programes però, fins a la seva aprovació, els criteris d'avaluació ambiental a Catalunya
seran els de la llei estatal.

Una altra mesura que generaria un gran impuls al sector d'economia verda emergent
és la introducció de criteris ambientals dintre de la despesa i la contractació públiques,
el que es coneix com compra verda o compra pública ambientalment correcta. Les
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administracions han d'impulsar, mitjançant la seva despesa, la compra de béns i
serveis produïts sota criteris de respecte al medi ambient.

En el cas dels impostos, més enllà de l'aplicació de nous, es requereix introduir criteris
ambientals en els impostos ja existents, per exemple mitjançant reduccions de les
quotes o bonificacions per incentivar l'adopció de bones pràctiques en les empreses.

Avançar cap a l'establiment d'una reforma fiscal ecològica mitjançant una orientació
del sistema fiscal dirigit a gravar els aspectes socialment negatius, com és el cas de
les externalitats ambientals, particularment el consum d'energia i recursos naturals, en
lloc de reduir la pressió sobre alguns gravàmens actuals (com podrien ser les
cotitzacions socials), amb la qual cosa s'obtindrien beneficis ambientals i es mantindria
la mateixa captació de recursos actual.

Propiciar la difusió d'informació als consumidors sobre els productes i serveis i les
seves implicacions ambientals, per tal que puguin tenir més elements de judici a l’hora
de prendre les seves decisions. Una major informació sobre els productes, a més de
crear transparència, farà que es potenciï l'ús de productes verds i la producció sota
esquemes respectuosos amb el medi ambient.

9.2.3. Costos mediambientals

En termes pràctics, la promoció d'activitats relacionades amb l’economia verda i, per
tant, qualsevol proposta operativa que es faci, tindria relació directa amb el control de
costos ambientals, els quals comprenen tant els costos interns com els externs
generats en l'activitat empresarial, incloent no solament aquells directament
relacionats amb el procés productiu sinó tots els costos generats relacionats amb el
dany i la protecció ambiental. Els costos de protecció ambiental inclouen costos de
prevenció, disposició, de planejament, de control i la reparació de danys que poden
produir-se en l'empresa i afectar el govern i la gent.

A l'objectiu empresarial de maximitzar el benefici, com a norma general, des de
l'enfocament de l'economia verda, s’ha d'afegir l'objectiu de la preservació i millora del
medi i la modificació de la conducta ambiental implícita per part de l'empresa.

Dintre del cost ambiental general podem diferenciar els següents costos associats:

- Costos fixos

- Costos variables

- Costos individuals

- Costos d'estructura

- Costos calculats: Només usats en la comptabilitat de costos perquè aquests no estan
considerats en la comptabilitat tradicional però influencien els resultats operatius

- Centres de costos
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- Els receptors de costos o objectes: Són productes i serveis produïts tant per al
mercat com per a necessitats internes. Atribuint tipus de costos a centres de costos i
receptors de costos, es calcula el pes dels costos de producció i dels preus de venda

- Costos ambientals: Són aquells costos que tenen com origen la influència,
modificació o alteració del medi per part de l'empresa

- Costos explícits: Són aquells que produeixen efectes reversibles en el medi com a
conseqüència de les activitats desenvolupades per l'empresa

- Costos implícits: Són aquells que produeixen efectes irreversibles en el medi com a
conseqüència de les activitats desenvolupades per l'empresa

- Costos d'inversions

- Costos de procés

- Costos socials: Són costos referits a impostos, sancions, multes, assegurances i
cànons d'abocaments residuals, que incrementen el cost per l'ús de recursos

La senzillesa de la classificació anterior dels costos ambientals es torna més complexa
quan ens situem en la pràctica, on la tipologia apareix híbrida i interrelacionada, i la
ubicació d'una partida de cost es fa molt més difícil per portar a terme una anàlisi cost-
benefici mediambiental. Degut a això, determinar el cost ambiental que una empresa
suporta suposa una doble dificultat: per una banda, en alguns casos és molt difícil
quantificar en unitats físiques el volum de recursos ambientals consumits; per l’altra, el
procés de valoració implícit en el concepte de cost persegueix la quantificació
monetària dels recursos sacrificats mitjançant el seu preu o equivalent en diners, i no
existeix un mercat per a aquests béns. Com a alternativa, el cost ambiental de
l'empresa ve determinat pel volum de recursos consumits amb motiu de l'impacte
ambiental que aquesta exerceix, ja tinguin una finalitat preventiva o correctora. No
obstant això, la determinació de les partides que reben la consideració de costos
ambientals, és a dir, amb origen en l'impacte ambiental de l'empresa, és un aspecte
objecte de controvèrsia.

No obstant la dificultat mostrada per a control de costos, cal destacar la creixent
voluntat del sector empresarial, principalment reflectida en els següents
comportaments: (1) En l'actualitat les empreses comencen a considerar la variable
ambiental en el seu procés de presa de decisions i implanten mesures que previnguin
l'impacte ambiental de les seves activitats o que corregeixin o mitiguin els danys
generats. (2) Es tendeix a mesurar i valorar l'esforç per a l'aplicació racional dels
factors cara l'obtenció d'un producte, un treball o un servei. (3) I s'estan portant a terme
voluntàriament activitats per part de les empreses, així com també les requerides per
contracte o per lleis i regulacions ambientals.


