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2. L'ACCESSIBILITAT ALS POLÍGONS I ZONES INDUSTRIALS DE
TERRASSA.

2.1. Els mitjans de transport motoritzats individuals

L'excel·lent localització de la ciutat de Terrassa en relació a la xarxa
d'infraestructures viàries, dota la ciutat d'una molt bona accessibilitat en mitjans
de transport motoritzats. 

Les vies de gran capacitat connecten Terrassa amb la resta del territori
metropolità i la resta del país: la C-58 (autopista en direcció a Barcelona,
carretera amb una sola calçada en direcció a Manresa) i la C-16 (E-9) es troben
localitzades al sud de la ciutat. Ambdues ofereixen una excel·lent connectivitat
de la ciutat amb l'àmbit central metropolità, però també possibiliten el trànsit
cap a la vall del Llobregat i la Catalunya interior.

Altres vies que articulen l'entorn més immediat de Terrassa, dibuixen una
estructura radial amb Terrassa com a node central: la N-150 (a Montcada i
Reixac passant per Sabadell), la BP-1503 (a Rubí i Sant Cugat), la C-243 (a
Martorell), la BV-1203 (a Ullastrell), la B-120 (a Olesa), la B-122 (a Rellinars), la
BV-1221 (a Talamanca) i la BV-1275 (a Matadepera), o la BV-1415 (a Castellar
del Vallès).

La localització dels polígons i zones industrials al sud i a l'est de la ciutat,
recolzada precisament en aquesta xarxa viària d'abast regional, però també en
una de les artèries viàries estructuradora del trànsit intern de la ciutat
(l'avinguda del Vallès), dota aquests àmbits productius d'una molt bona
accessibilitat en vehicle privat, tant pels terrassencs com pels residents en
d'altres municipis que es desplacen a treballar a Terrassa.

L'únic obstacle a aquestes bones condicions d'accessibilitat la constitueixen en
hores punta els episodis de congestió de la xarxa viària interna i de connexió,
un fenomen recorrent en la xarxa viària metropolitana regional i en els
accessos i trànsit interior de les principals ciutats de l'àmbit.

Malgrat tot, diagnosi de la xarxa viària urbana i interurbana realitzada pel Pla
Director de Mobilitat (PDM) de la ciutat de Terrassa, aprovat al novembre de
2002, tot i constatar la sobrecàrrega dels eixos que travessen la ciutat de nord
a sud, situació considerada com a crònica fins que no entri en funcionament
l'anella de rondes exteriors a la ciutat, minimitza l'impacte d'aquest fenomen a
Terrassa en relació a la magnitud que pot adquirir en altres ciutats de l'entorn
de dimensions similars.

El mateix passa amb la xarxa viària interurbana que connecta Terrassa amb el
seu entorn, malgrat és cert que al 2002 algunes de les vies integrants
d'aquesta xarxa presentaven situacions pròximes al col·lapse i a la saturació
(per exemple, la BP-1503 de Rubí a Terrassa, o el tram de la C-58 entre
Terrassa i Sabadell en direcció l'àmbit central metropolità). Les actuacions
previstes en termes d'infraestructures viàries (tercer carril de la C-58, l'Autovia
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Orbital, el túnel d'Horta, ...) haurien de mitigar aquests col·lapses i reforçar la
bona accessibilitat existent en vehicle privat a la ciutat.

Pel que fa al cas específic dels polígons i zones industrials de la ciutat, les
facilitat d'aparcament en calçada i l'existència d'aparcaments a l'interior de
molts dels recintes productius, reforça l'accessibilitat en vehicle privat a
aquestes zones de la ciutat.

Mapa d’accessos viaris a la ciutat

2.2. Els mitjans de transport motoritzats col·lectius

Transport públic ferroviari.

La xarxa ferroviària a la ciutat de Terrassa està integrada per dues línies, no
connectades entre sí, amb un total de dues estacions situades al centre de la
ciutat1. Ambdues línies donen accés a l'àmbit central metropolità a partir de
recorreguts radicalment diferents en termes de cobertura territorial.

                                                          
1 El Pla Director d'Infraestructures (2001-2010) de la regió metropolitana de Barcelona, redactat per
l'Autoritat del Transport Metropolità, preveu amb incidència directa per Terrassa l'ampliació de la xarxa de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en 3,9 quilòmetres i 3 noves estacions (al campus de la
UPC, l'estació del Nord, i a Can Roca), la construcció de 2 noves estacions a la línia de RENFE (a Can
Boada, i a la Grípia), i la configuració d'un important intercanviador entre les dues línies a l'actual estació
de la RENFE..
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La línia de RENFE, integrada dins del servei de Rodalies (línia C-4), té
continuïtat cap al nord-oest en direcció a Manresa i Lleida (donant servei a dos
dels municipis que integren el mercat de treball de Terrassa: Vacarisses i
Viladecavalls).

En el seu recorregut vers a l'àmbit central metropolità realitza un recorregut
similar a l'autopista C-58 o a la carretera N-150, accedint a Barcelona a través
del riu Besòs després de passar per Sabadell, Barberà del Vallès, Cerdanyola
del Vallès o Montcada i Reixac. Un cop a Barcelona, la línia continua vers al
Baix Llobregat i l'Alt Penedès, passant per l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà,
Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Martorell o Vilafranca
del Penedès.

La línia presenta una freqüència de pas d'entre 9 i 15 minuts els dies feiners,
amb una cobertura horària en destinació a Terrassa entre dos quarts de 6 del
matí i les 12 de la nit (des de Barcelona), i entre les 4:40 i les 23:16 amb
destinació a Barcelona. El trajecte entre Terrassa i Barcelona és de 42 minuts,
8 minuts fins a Sabadell, 15 fins a Barberà del Vallès, 19 minuts a Cerdanyola
del Vallès i 24 minuts a Montcada i Reixac.

Per la seva banda, la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC), integrada dins del Metro del Vallès (S1), accedeix a Barcelona
travessant Collserola, paral·lela al recorregut de l'autopista C-16, i passant per
Rubí i Sant Cugat. Aquesta línia disposa també d'una parada al barri de les
Fonts.

El servei té una freqüència entre 12 i 18 minuts els dies feiners, amb una
cobertura horària amb destinació a Terrassa entre les 5 del matí i les 12 de la
nit (la 1:52 els divendres), i entre les 4:25 del matí i les 23:00 hores (la 1:17 de
la nit els divendres) amb destinació a Barcelona. El servei triga 41 minuts a
enllaçar Barcelona amb Terrassa, entre 14 i 27 minuts Sant Cugat, i entre 9 i 12
minuts Rubí.

L'oferta de transport ferroviari de Terrassa amb el seu entorn metropolità pot
considerar-se com a molt bona, l'únic però vindria de la cobertura horària i
freqüència de servei proporcionada per RENFE a municipis que com
Viladecavalls i Vacarisses formen part del mercat de treball de Terrassa
(freqüència de servei entre els 60 minuts en hora punta i les 2 hores en hora
vall).

Les noves actuacions previstes en el Pla Director d'Infraestructures (PDI),
dibuixen un nou escenari que incrementarà les potencialitats del transport
públic col·lectiu per donar resposta a les creixents necessitats de desplaçament
tan interns com externs.

Transport públic interurbà per carretera.

Existeixen un total de 18 línies, amb servei diari, de transport públic interurbà
de viatgers per carretera, 15 de diürnes i 3 de nocturnes, que connecten
Terrassa amb d'altres municipis del seu entorn més o menys immediat.
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La majoria d'elles, amb parada a l'estació d'autobusos, presenten una bona
possibilitat d'intercanvi amb el servei de transport urbà (totes les línies, a
excepció de la 2, la 7 i la 10, passen per l'estació d'autobusos), si més no a
nivell físic. Una lectura diferenciada en sortiria si s'analitza la connectivitat des
del punt de vista temporal per les baixes freqüències de gran part d'aquests
serveis interurbans.

Així, la intensitat d'aquesta connexió entre Terrassa i els altres municipis,
determinada pel nombre d'expedicions diàries per sentit, posa de manifest que
una part important de les línies no poden donar resposta a les necessitats reals
de desplaçament dels ciutadans. D'aquesta manera, les relacions de més
entitat i realment funcionals tenen lloc amb els municipis de la seva àrea
d'influència (Viladecavalls, Matadepera, Rubí i en menor mesura Vacarisses i
Ullastrell), amb els principals municipis de l'àmbit funcional de Sabadell
(Sabadell i Castellar del Vallès), i amb d'altres municipis de la primera corona
metropolitana (Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac
i Barcelona).

La cobertura horària del servei, en les línies de freqüència alta, és àmplia si bé
no hi ha servei nocturn. Mancança que s'ha intentat pal·liar des del novembre
de 2002, amb la posada en servei del Pla de Serveis Nocturns de l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), mitjançant tres noves línies (N60, N61, N63).

Oferta d'autobusos interurbans
Línies amb servei diari amb parada a Terrassa, 2004.

Serveis diaris Duració trajecte 1era arribada Darrera sortida
Linea Concessionària  (per sentit) (en minuts) a Terrassa  de Terrassa Altres municipis on para

Castellbell i el Vilar - Terrassa T.G. Olesa 2 60 / 50 9:30 19:35 Rellinars
Ciutat sanatorial (Terrassa) - Terrassa T.G. Olesa 1 20 15:20 7:30
Les Pedritxes (Matadepera) - Terrassa T.G. Olesa 2 35 / 40 10:35 13:15
Martorell - Sabadell La Vallesana (Grup Sarbus) 3 401 / 302 7:40 19:30 Terrassa
Granollers - Manresa Sagalés 1 303 / 354 9:45 12:20 Terrassa
Matadepera - Terrassa La Vallesana (Grup Sarbus) 16 35 6:58 21:00
Barcelona - Andorra Alsina Graells 2 181 / 334 / 405 7:10 18:20 Terrassa, Sabadell, Manresa, Solsona, ...
Olesa de Montserrat - Terrassa T.G. Olesa 1 40 7:10 18:25 Viladecavalls
Ullastrell - Terrassa T.G. Olesa 6 20 7:45 20:05
Vacarisses - Terrassa T.G. Olesa 8 / 7 50 / 33 7:35 20:30
Viladecavalls - Terrassa T.G. Olesa 20 / 21 23 7:11 21:00
Castellbisbal - Terrassa La Vallesana (Grup Sarbus) 1 25 10:25 9:30
Barcelona - Terrassa Martí & Renom  (Grup Sarbus) 16 / 17 115 6:05 22:05 Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola i Montcada
Sant Cugat - Terrassa Martí & Renom  (Grup Sarbus) 17 / 18 55 / 43 6:05 22:21 Rubí
Castellar del Vallès - Terrassa La Vallesana (Grup Sarbus) 23 606 / 401 7:00 21:55 Sabadell
Barcelona - Vacarisses (N60) La Vallesana (Grup Sarbus) 67 /  45 207 / 385 0:21 4:44 Terrassa i Viladecavalls
Barcelona - Rubí (N61) Martí & Renom  (Grup Sarbus) 5 / 4 55 2:17 3:30 Terrassa (Les Fonts) i Sant Cugat
Barcelona - Matadepera (N63) Martí & Renom  (Grup Sarbus) 68 / 45 88 / 495 0:29 3:29 Terrassa, Sabadell i Sant Quirze del Vallès

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Elaboració pròpia.
1. Sabadell-Terrassa.
2. Martorell-Terrassa.
3. Granollers-Terrassa.
4. Manresa-Terrassa.
5. Barcelona-Terrassa.
6. Castellar del Vallès-Terrassa.
7.Vacarisses-Terrassa.
8. Matadepera-Terrassa.

Malgrat tot, per tal d'analitzar l'accessibilitat als polígons i zones industrials de
la ciutat, amb una localització excèntrica respecte al centre de la ciutat, els
serveis de transport públic col·lectiu interurbans només poden satisfer l'etapa
inicial (desplaçaments de casa a la feina) o final (del lloc de treball al lloc de
residència), d'uns desplaçaments que necessàriament han d'ésser multimodals
(ús d'altres mitjans de transport per completar la cadena total de
desplaçament).
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En aquest sentit, esdevé fonamental el servei de transport públic urbà com a
etapa final dels desplaçaments d'anada a la feina des de fora de Terrassa, o
com a etapa inicial d'aquests mateixos desplaçaments però pel que fa a la
tornada al lloc de residència.

Transport públic urbà.

La xarxa de transport públic urbà de la ciutat de Terrassa està integrada per 13
línies, que des del punt de vista morfològic es poden classificar en circulars (la
8 i la 9), radials (les línies 2, 10, 12, i 13), o transversals (les línies 1, 3, 4, 5, 6, i
7).

L'estructura de la xarxa presenta múltiples superposicions, en gran mesura
condicionades per l'estructura física i urbana de la ciutat que des del punt de
vista de la mobilitat presenta dues grans fractures amb una escassa
permeabilitat: el torrent de Vallparadís i el nucli antic.

La xarxa, en general, presenta una bona connectivitat, ja que pràcticament la
totalitat de les línies connecten amb la resta de línies urbanes, el 75% de les
línies connecten amb les línies interurbanes de transport col·lectiu per carretera
(a l'estació d'autobusos), el 83,3% amb els Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), i el 41,7% amb el servei de Rodalies de RENFE.

Oferta de transport públic urbà.
Connectivitat de la xarxa de transport públic urbà. Terrassa. 2004.

Connectivitat amb altres Connectivitat amb altres serveis
Línia  línies transport públic urbà  de transport públic interurbans

Línia 1: Sant Llorenç /Hospital Totes FGC / RENFE / Autobús interurbà
Línia 2: Les Arenes /Rambla d'Egara Totes excepte línia 10 FGC / RENFE
Línia 3: Les Arenes / La Maurina Totes FGC / RENFE / Autobús interurbà
Línia 4: Can Parellada / Can Boada Totes FGC / Autobús interurbà
Línia 5: Can Trias / Pla del Bon Aire Totes excepte línia 10 FGC / Autobús interurbà
Línia 6: La Cogullada / Can Tusell Totes excepte línia 10 FGC / RENFE / Autobús interurbà
Línia 7: Can Jofresa / Pla del Bon Aire Totes excepte línies 12 i 13 RENFE
Línia 8: Avingudes / Avingudes Totes FGC / Autobús interurbà
Línia 9: Avingudes / Avingudes Totes FGC / Autobús interurbà
Línia 10: Dr. Robert / Les Fonts Amb línies 1, 3, 4, 7, 8, 9, i 10
Línia 12: Can Gonteres / Rambla d'Egara Totes excepte línies 7 i 10 FGC / Autobús interurbà
Línia 13: Vista Alegre / Rambla d'Egara Totes excepte línies 7 i 10 FGC / Autobús interurbà

Font: Transports Municipals d'Egara SA, "Plànol Transport Públic Terrassa. Setembre 04 - Agost 05". Elaboració Pròpia.

Pel que fa a la cobertura territorial de la xarxa2, l'anàlisi és substancialment
diferents si l'analitzem en relació a la ciutat de Terrassa o en relació,
exclusivament, als polígons i zones industrials de la ciutat. 

Pel que fa a aquests darrers, el nivell de cobertura territorial vindrà determinat
en gran mesura per la localització de la zona en qüestió: així presentaran una
                                                          
2 L'anàlisi de la cobertura territorial s'ha realitzat a partir de l'establiment d'àrees de cobertura de 300
metres al voltant de cada parada de transport públic urbà de la ciutat.
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bona cobertura aquells polígons inserits en la trama urbana de la ciutat o en
continuïtat amb la mateixa, mentre que aquelles zones més perifèriques o
malgrat aparent continuïtat presenten alguna infraestructura viària que dificulta
la permeabilitat entre el polígon i la zona urbanitzada, els dèficits de cobertura, i
per tant l'accessibilitat amb aquests mitjans de transport, poden arribar a ser
importants.

Oferta de transport col·lectiu urbà a Terrassa. 2004.

Font: Pla Director de Mobilitat de Terrassa.

D'aquesta manera, polígons com el de Santa Eulàlia, el polígon industrial Est,
el de Can Fercan, o el de la Grípia (a les Arenes), la cobertura de la xarxa de
transport col·lectiu urbà és del 100%. En la zona industrial del Segle XX, el
polígon de Santa Margarida II, o el Sector Montserrat, malgrat que la cobertura
no assoleix la totalitat del territori, els dèficits són poc significatius.
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Una altra cosa és el què succeeix en aquelles zones més allunyades i que
constitueixen els límits de la ciutat: al nord, al polígon industrial Nord i al de Can
Petit la cobertura de la xarxa és inferior al 50% de la seva superfície; a l'est, als
Bellots aquesta es redueix fins al 35%; i al sud és on s'aprecien els dèficits de
cobertura més rellevants, amb percentatges de superfície del polígon no
coberta que poden arribar al 65,7% a Can Parellada Industrial, al 66,7% a
Santa Margarida I, al 90% al polígon Industrial de Colom II, i al 93% a can
Guitard.

Oferta de transport públic urbà.
Cobertura territorial als polígons i zones industrials. Terrassa. 2004.

Polígon o zona Industrial Superfície no coberta (en %)

Polígon Industrial Can Farcan 0
Segle XX 13,04
Polígon Industrial Santa Margarida II 22,16
Polígon Industrial Santa Margarida I 66,65
Polígon Industrial Santa Eulàlia 0
Polígon Industrial Can Guitard 92,96
Polígon Industrial Colom II 89,98
Can Parellada Industrial 65,71
Els Bellots 64,6
Sector Montserrat 13,91
Polígon Industrial Est 0,32
Polígon Industrial La Grípia (Les Arenes) 0
Polígon Industrial Can Petit 52,52
Polígon Industrial Nord 59,59
Palau Nord1 76,79
Palau Sud - Can Guitard1 98,5
Els Bellots1 72,35

Font: Ajuntament de Terrassa, Sistemes d'Informació (Departament de SIG).
1. Polígons previstos de desenvolupar en el nou POUM.

En la majoria dels polígons o zones industrials la localització de les parades
són situades en els límits dels polígons, fet que incideix decisivament en la
cobertura territorial de la xarxa.
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Oferta de transport públic urbà.
Línies i parades amb servei als polígons industrials de Terrassa. 2004.

Polígon o zona Industrial Localització1 Línia2 Observacions

Polígon Industrial Nord Lp 6
Polígon Industrial Can Petit Lp 1
Polígon Industrial Est Ip 1

Ip, Lp 2
Ip 8
Ip 9

Polígon Industrial La Grípia (Les Arenes) Ip 2
Segle XX Ip 1

Ip 4
Lp/Ip 9
Lp/Ip 8

Lp 10
Polígon Industrial Santa Eulàlia Lp 1

Lp 9
Lp 8 Circula per l' interior del polígon sense parar-hi
Lp 4 Circula per l' interior del polígon sense parar-hi
Lp 10 Circula per l' interior del polígon sense parar-hi

Sector Montserrat Lp 3
Polígon Industrial Santa Margarida I Lp 4

Lp 10
Polígon Industrial Santa Margarida II Lp 8

Lp 9
Lp 7
Lp 10 Circula per l' interior del polígon sense parar-hi

Els Bellots Ip 4
Ip 10

Can Parellada Industrial Lp 4
Lp 10

Polígon Industrial Can Guitard Lp Interurbà Terrassa-Barcelona (SARBUS)
Polígon Industrial Colom II Lp Interurbà Terrassa-Barcelona (SARBUS)
Polígon Industrial Can Farcan Lp 1

Font: Transports Municipals d'Egara SA, "Plànol Transport Públic Terrassa. Setembre 04 - Agost 05". Elaboració Pròpia.
1. Localització: localització de la parada en relació al Polígon: a l'interior del Polígon (Ip) i en el límit del polígon (Lp).
2. Línia: línia del servei de transport públic urbà que dóna servei a les parades corresponents.

La cobertura horària mitjana del servei és d'aproximadament 15 hores, entre les
6:36 i les 21:32 hores, és a dir, pràcticament dues terceres parts de l'arc
temporal diari, amb una absència total de servei en període nocturn.

I pel que fa a la freqüència o interval de pas del servei, mentre que alguns
polígons apareixen servits per línies que presenten una freqüència de pas entre
11 i 15 minuts (línies 2, 3, 8, i 9), altres polígons estan servits per línies que
presenten una freqüència sensiblement menor, entre 20 i 32 minuts (1, 4, 6, 7,
o 10). 

Cal tenir present, que en una ciutat mitjana com Terrassa, la reducció de
l'interval de pas constitueix la mesura més efectiva per incrementar la
participació del transport públic en els desplaçaments realitzats a l'interior de la
ciutat. En aquest sentit, el PDM de la ciutat fixava els 15 minuts com l'interval
de pas que no s'haurien de superar, especialment en períodes punta, per tal
d'incrementar la competitivitat de la xarxa de transport públic urbà per a la
mobilitat interna.
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Oferta de transport públic urbà.
Cobertura horària i freqüència de servei. Terrassa. 2004.

Línia Primera sortida Darrera sortida Freqüència (minuts)

Línia 1: Sant Llorenç /Hospital 6:15 22:14 20
Línia 2: Les Arenes /Rambla d'Egara 6:23 22:33 15
Línia 3: La Grípia / La Maurina 5:32 22:03 16
Línia 4: Can Parellada / Can Boada 6:27 22:05 22
Línia 5: Can Trias / Pla del Bon Aire 6:35 21:33 20
Línia 6: La Cogullada / Can Tusell 6:20 21:39 20
Línia 7: Can Jofresa / Pla del Bon Aire 6:23 21:33 21
Línia 8: Avingudes / Avingudes 6:25 21:55 12
Línia 9: Avingudes / Avingudes 6:30 21:52 11
Línia 10: Dr. Robert / Les Fonts 6:58 21:13 32
Línia 12: Can Gonteres / Rambla d'Egara 8:02 20:17 160
Línia 13: Vista Alegre / Rambla d'Egara 7:25 19:35 118

Font: Transports Municipals d'Egara SA, "Plànol Transport Públic Terrassa. Setembre 04 - Agost 05". Elaboració Pròpia.

2.3. Els mitjans de transport no motoritzats

L'accessibilitat dels mitjans de transport no motoritzats, bàsicament l'anar a peu
i la bicicleta, està estretament lligada a la distància a recórrer. És per això, que
esdevenen, bàsicament, mitjans de transport funcionals per als desplaçaments
de casa a la feina restringits en l'àmbit estrictament municipal.

I tot i així les diferències funcionals entre ells són prou evidents, i venen
determinades per les diferències en els seus respectius radis d'acció que es
desprenen de les diferències en termes de velocitat de desplaçament que
ofereixen ambdues opcions. Així, un desplaçament de 15 minuts caminant
suposa per terme mitjà una distància recorreguda d'1 quilòmetre, mentre que
en bicicleta equival a uns 5 quilòmetres.

Malgrat tot, la ciutat de Terrassa presenta una dimensió i una densitat
d'activitats adequada per la utilització d'aquests mitjans de transport. La seva
forma concèntrica, amb un centre d'activitat en posició central, i un elevat grau
de compactació d'activitats i residència en bona part de la ciutat, ajuda a
mantenir unes distàncies mitjanes, per aquells desplaçaments interiors, prou
reduïdes que doten de funcionalitat aquests mitjans de transport.

Recordi's, en aquest sentit, que pràcticament 1 de cada 4 desplaçaments per
motius laborals a l'interior de la ciutat es realitzen caminant segons dades
presentades en la primera part del treball, i és que la distància mitjana dels
desplaçaments interns es calcula que es situa al voltant dels 2,8 quilòmetres
diaris3.

                                                          
3 Pla Director de Mobilitat de la ciutat de Terrassa (2002), Memòria.
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I precisament per optimitzar aquesta potencialitat, el PDM de Terrassa
plantejava la realització d'una xarxa d'itineraris per a vianants (de 150
quilòmetres) i d'una xarxa d'itineraris per a bicicletes (de 145 quilòmetres), per
tal de garantir la continuïtat i la seguretat dels desplaçaments realitzats amb
aquests mitjans de transport més dèbils en la via pública.

Ara bé, per la seva localització marcadament excèntrica, queda al marge
d'aquest esquema els sector sud de la ciutat, a banda i banda de la C-58, on hi
ha localitzats una part important dels polígons i zones industrials de la ciutat.


