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4. RESULTATS DE L’ENQUESTA DE MOBILITAT ALS POLÍGONS I ZONES
INDUSTRIALS DE TERRASSA (I): LES EMPRESES.

4.1. Dades de classificació

♦ Dades de classificació de les empreses

A continuació es presenten una sèrie de diagrames que expliquen la
classificació de les empreses dels polígons i zones industrials de Terrassa.

La majoria d’empreses estan ubicades a Can Parellada, Santa Margarida i
Segle XX (59,6%). D’altra banda, els principasl sectors d’activitat son el
comerç, hosteleria i reparacions (29,4%) i la indústria del metall (26,6%) (gràfic
2). 

El percentatge d’empreses que té una altra activitat, a més de la principal, és
del 6%. Les activitats més rellevants son la venta (28,6%) i la
fabricació/producció (17,9%).
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Referent a l’antiguitat, els percentatges més alts es situen en les empreses
amb una antiguitat no superior a 26 anys (64,7%). La majoria d’empreses
porten més de 5 anys al polígon actual (gràfic 6).

Més de la meitat de les empreses dels polígons i zones industrials de Terrassa
tenen el seu àmbit d’actuació autonòmic (64,6%), mentre que un 16,3% tenen
una actuació d’àmbit mundial. Les empreses, com es pot observar, van
degradant la seva participació al mercat quan s’augmenta l’àmbit d’actuació.

 

Les formes jurídiques de l’empresa més representades són la societat limitada i
la societat anònima (84,1%).
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Seguint amb les dades de classificació, els següents gràfics mostren la
facturació anual de l’empresa (gràfic 9), així com si compten o no amb
certificacions de qualitat (31,3% de les empreses la tenen aprovada) o
medioambientals (32,8% de les empreses la tenen aprovada).  

Les activitats de recerca i desenvolupament (R+D) són molt importants i un
indicador de la tipologia d’empresa que estem estudiant (el 18,5% de les
empreses realitzen R+D). Les principals activitats que realitzen sobre R+D són
investigació (18,2%), processos de qualitat (18,2 %), comercial (9,1%),
formació (9,1%), producte (9,1%), il·luminació (9,1%) i maquinària (9,1%).
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4.2. Tipologia d’empresa

♦ Tipologia de les empreses dels polígons i zones industrials de
Terrassa

A continuació es presenten uns gràfics que defineixen la tipologia de les
empreses de Terrassa segons la classe de treballadors/es que tenen.

La majoria d’empreses de Terrassa tenen menys de 25 treballadors/es (80,7%).
Com a mitjana les empreses de Terrassa tenen 19,34 treballadors/es. La
distribució per edats és molt simètrica, en el gràfic 15 es pot veure que el major
volum de treballadors/es tenen entre 25 i 44 anys. 

- El nombre mig de treballadors/es menors de 25 anys és de 5,78 (n=296).
- El nombre mig de treballadors/es de 25 a 44 anys és de 11,34 (n=421).
- El nombre mig de treballadors/es majors de 44 anys és de 6,66 (n=328).

Per gènere, la distribució és desigual, hi ha una major presència d’homes que
de dones a les empreses entrevistades, havent-hi un 34% més d’homes que de
dones.

- El nombre mig de treballadors que són homes és
13,45 (n=448).

- El nombre mig de treballadores que són dones
és 7,85 (n=376).
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Els/les treballadors/es de les empreses dels polígons i zones industrials de
Terrassa principalment són persones que resideixen a Terrassa (76,5%). Tot i
així, hi ha un percentatge considerable de persones que resideixen a un altre
municipi i venen a treballar a empreses de Terrassa (23,5%).

- El nombre mig de treballadors/es de Terrassa és
14,87.

- El nombre mig de treballadors/es de fora de
Terrassa és 6,40.

Els/les treballadors/es que són de fora de Terrassa provenen principalment dels
municipis de les rodalies. Hi ha un elevat percentatge de treballadors/es que
provenen de Sabadell i Barcelona (37,3%). El gràfic 19 fa referència al nombre
mig de treballadors en funció de la procedència. Es pot veure que encara que
Barcelona ocupi el segon lloc segons la procedència (gràfic 18) ocupa el primer
lloc en nombre mig de treballadors.
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4.3. Horaris i torns de treball

♦ Horaris i torns a l’empresa

En gairebé una quarta part de les empreses de Terrassa no hi ha diferents
torns horaris (74,7). De les empreses que fan més d’un torn (18,5%) el 34 %
només realitzen dos torns horaris.

L’inici de torn horari amb un percentatge més elevat és les 8 del matí (55,8%)
mentre que el final de torn horari amb un percentatge més elevat es situaria
entre les 18:00 i les 19:00 (60%).
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4.4. Mitjà de transport usat pels treballadors per accedir a la feina

♦ Tipus de transport utilitzat

En un 88,5% dels treballadors/es de les empreses dels polígons i zones
industrials de Terrassa empren el transport privat per anar a treballar. Els
percentatges d’empreses que disposen d’un servei propi de transport, és d’un
3,9% (gràfic 24). Tot i així les empreses que en disposen, només el 38,9% el
poden fer servir tots els treballadors/es.

- El nombre mig de treballadors que només poden emprar una part el
transport propi de l’empresa és de 10,29 (n=11). 

- El nombre mig de treballadors que disposen d’un transport propi d’empresa
és de 8,23 (n=18).

Les següents gràfiques, mostren el tipus de transport utilitzat segons si la zona
és de millor o pitjor cobertura (criteris de cobertura esmentats en la introducció).
El transport majoritari és el transport privat amb una diferència poc significativa.
La dada més rellevant és la diferència en el fet d’anar al treball caminant (3%
zona poca cobertura, 9,2 % zona amb millor cobertura) o fer-ho en transport
públic (7,4% zona poca cobertura, 5,8% zona millor cobertura).
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Fent una comparativa entre zona millor coberta i zona pitjor coberta depenent
de si l’empresa disposa o no de transport propi pels treballadors/es es pot
observar que l’àmplia majoria dels polígons no disposen de transport propi pels
treballadors/es i el fet de que la zona estigui ben coberta o mal coberta, no és
un factor determinant, actualment, perquè les empreses tinguin transport propi
(3,6% zona ben coberta, 4% zona mal coberta) pels treballadors/es.

♦ Transport d’empresa

Les empreses que disposen de transport propi tenen una mitjana de cost
addicional de 13.338 euros anuals. Mentre que les principals rutes de pas del
transport de l’empresa són Terrassa (50%), Barcelona (22,2%) i Sabadell
(16,7%) (gràfic 30).
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Els principals motius pels quals no es disposa de transport a l’empresa, són
principalment perquè no interessa (47,1%) i perquè no són suficients
treballadors/es (45,5%). D’altra banda, aquestes empreses estarien disposades
a tenir transport propi, principalment si fossin més treballadors (33,5%) o els fos
més econòmic (21,2%).
.

4.5. Valoració del servei de transport col·lectiu i de l’aparcament

♦ Valoració del servei de transport

El 68,88 % de les empreses veurien positivament la inclusió d’un transport
públic col·lectiu amb accés al polígon (gràfic 33). En l’actualitat el transport
públic existent es vist de forma negativa (63,9%). Les principals solucions que
es proposen per millorar el servei de transport públic són l’augment de parades
(48,1%), la disminució del temps d’espera (24,9%) i més alternatives (24,9%)
(gràfic 35).
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- La valoració mitjana global del transport
públic actual és de 2,07 (sobre 5).

- La valoració mitjana, de la zona poca
cobertura, del transport públic actual és
1,66 (sobre 5).

- La valoració mitjana, de la zona amb
major cobertura, del transport públic
actual és 3,01 (sobre 5).

Òbviament però, la valoració realitzada del servei de transport públic col·lectiu
per part de les empreses està estretament relacionada amb el nivell de servei,
en aquest cas la cobertura territorial, que ofereix el transport col·lectiu al
polígon industrial on són instal·lades (gràfics 36 a 50).
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Així, les empreses que realitzen una millor valoració del servei de transport
col·lectiu que dóna servei al polígon d’activitat al qual estan instal·lades són
aquelles empreses ubicades a Les Arenes (una valoració de 3,6 sobre 5 i una
cobertura del 100%), al Polígon Industrial Est (amb un 3,2 i una cobertura del
99,7%), al segle XX (una valoració del servei de 3 sobre 5 i un 87% de
cobertura territorial), o el Polígon Industrial Santa Eulàlia (un 2,5 per una
cobertura del 100%).

Per la seva banda, les empreses que realitzen una pitjor valoració del servei
són les localitzades al Polígon Industrial de Can Guitard (una valoració d’1,3
sobre 5 i una cobertura territorial del 7%), i al Polígon Industrial d’Els Bellots
(amb un 1,5 per un 32,3% de la seva superfície coberta pel servei de transport
col·lectiu). 

L’excepció a aquesta relació evident entre la valoració realitzada del servei de
transport públic col·lectiu i la cobertura territorial del mateix és el Sector
Montserrat, on les empreses que s’hi localitzen realitzen una valoració d’1,4
sobre 5 mentre que la cobertura territorial del transport col·lectiu és superior al
86% de la superfície del polígon. Òbviament, la cobertura territorial no és
l’única variable que es té en compte al realitzar la valoració del servei de
transport col·lectiu, existint molts altres factors que incideixen en la qualitat del
servei així com en la valoració que en puguin realitzar els usuaris o els
potencials beneficiats.

♦ Valoració aparcaments

Gairebé la meitat de les empreses disposen de places d’aparcament pròpies
(46,8%). El nombre mig de places d’aparcament pròpies oscil·la entre les 14 i
les 15. El 57,3% de les empreses entrevistades responen 10 o menys places
d’aparcament, un 20,7% responen entre 11 i 50 places, un 4,2% responen més
de 50 places i un 17,4% ns/nc.

Dels que disposen de places d’aparcament (46,8%) gairebé una tercera part les
té lliures (71,1%) mentre que el 27,1% respon que té les places reservades.

No
53,2

Si
46,8

DISPOSA DE PLACES D’APARCAMENT PROPIES
(Resultats en %)
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4.6. Valoració d’altres serveis del polígon

♦ Valoració serveis del polígon

Les empreses en general no utilitza cap servei que estigui ubicat al polígon
(58,8%), tot i així, el més emprat per les empreses és el servei de
bar/restaurant (23,6%). Els serveis que s’ofereixen al polígon en l’actualitat són
valorats de forma negativa (45,8%) mentre que només el 26,2% els valora de
forma positiva (gràfic 39). La mitjana de la valoració dels serveis del polígon en
l’actualitat és de 2,62 (sobre 5).
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UTILITZA L’EMPRESA ALGUN SERVEI QUE
ESTIGUI UBICAT EN EL POLÍGON
(Resultats en % de casos)

gràfic 53

Altres: Taller mecànic (4 casos), Serveis del barri (4),
Neteja (2), Caixer (2), Correus, Seguretat (1 cas
respectivament)
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 27,1

LES PLACES D’APARCAMENT PROPIES SÓN LLIURES
(Resultats en %)
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Base: Disposa de places d’aparcament pròpies (n=218)



Mobilitat i sistema urbà de Terrassa / 135

La necessitat d’incorporar nous serveis als polígons de Terrassa es força
important, doncs el 68,8% de les empreses creuen que els fan falta altres
serveis al polígon (gràfic 55). Principalment els serveis que es troben a faltar en
els polígons de Terrassa són serveis bancaris (51,7%), bar-restaurant (24,8%) i
copisteries (19,1%).

FAN FALTA ALTRES SERVEIS EN EL POLÍGON
(Resultats en %)
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Altres: Bústies/correus (4 casos), Guarderia (4), Dispensari
(3), Enllumenat (3), Millora via pública (2), Oci (2),
Benzinera (2),Cap servei (2), Cabines, Escoles,
Senyalitzacions, Punt informació del polígon (1 cas
respectivament)

Base: Falta de serveis (n=319)

VALORACIÓ DELS SERVEIS DEL POLÍGON EN
L’ACTUALITAT
(Resultats en %)
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