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5. RESULTATS DE L’ENQUESTA DE MOBILITAT ALS POLÍGONS I ZONES
INDUSTRIALS DE TERRASSA (II): ELS TREBALLADORS.

5.1. Caracterització bàsica dels treballadors 

Pel que fa al gènere, es mostra una distribució prou equitativa entre homes i
dones treballant als polígons industrials de la ciutat: un 51,1% d’homes per un
48,9% de dones.

Pel que fa a l’edat dels treballadors, gairebé la meitat tenen entre 25 i 39 anys
(49,5%). A molta distància dels treballadors que tenen entre 40 i 54 anys (el
22,1%) i entre els 15 i els 24 anys (un 20,8%). D’aquesta manera, l’edat mitjana
dels treballadors enquestats es situa als 34,52 anys. 

 

L’estat civil indica que més de la meitat són persones casades (52,8%), mentre
que pràcticament la resta, el 40,5%, són solters.

Pel que fa al nivell d’instrucció, el 13% tenen estudis primaris i el 67% estudis
de batxillerat (elemental i superior), presentant en general un nivell d’instrucció
baix.
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Les principals dades sobre la seva situació laboral actual (gràfic 61) indiquen
que un 84% de treballadors ho són per compte aliè, essent d’aquest el 60%
empleats en una empresa de més de 5 treballadors (gràfic 62). Del 13,2% de
treballadors per compte propi (gràfic 62), la situació lleugerament dominant és
la d’empresari amb poc treballadors (1 de cada 3, el 36,5%), seguida dels
professionals liberals (el 21,6%) i dels empresaris amb 6 o més treballadors (el
20,3%).

De la combinació entre el grau d’instrucció complert i la situació laboral actual
del principal aportador d’ingressos a la llar en surt una aproximació a la classe
social dels treballadors: un 42,2% pertanyen a la classe social baixa mentre
que un 32% s’engloben a la classe mitjana.
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Sobre el nombre de membres de la llar cal destacar que el 6,4% dels
treballadors/es viuen en llars unipersonals, mentre que la majoria de
treballadors els trobem en l’interval de llars formades per entre dos i quatre
membres (79,6%).

♦ Zona de residència dels treballadors

Pràcticament 2 de cada 3 treballadors entrevistats resideixen a Terrassa (el
75,8%). Els altres orígens que aporten treballadors a les zones i polígons
industrials de Terrassa són encapçalats per Sabadell i Barcelona (amb un 4,9 i
un 4,6% dels treballadors entrevistats), seguit de Rubí (un 3%), i ja a certa
distància els municipis de Matadepera i Viladecavalls (amb un 1,4% cada
municipi), Sant Cugat del Vallès (l’1,2%) o Ullastrell (amb 1,1%). 
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♦ Horaris i torns a l’empresa

La  majoria de treballadors/es treballen 5 dies de mitjana (72,6%) encara que
n’hi ha un 23,7% que treballen més de 5 dies (el 84% d’aquests treballen 6
dies/setmana). 

Pràcticament 2 de cada 3 treballadors realitza la seva jornada laboral en horari
fix (el 76,5%), i només un 16% té un horari flexible.

L’entrada a la feina es contra a la franja horària que va de les 8 a les 9 del matí
(el 61,2% dels treballadors inicien a aquesta hora la seva jornada laboral). La
finalització de la jornada i la sortida de la feina presenta una menor
concentració en l’arc temporal diària i es realitza d’una manera més escalonada
en el temps: entre les 6 i les 7 de la tarda surten de la feina el 41,9% dels
treballadors.
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L’horari mig d’entrada es situa prop de ¾ de 9 del matí mentre que l’horari mig
de sortida es situaria prop de ¾ de 6 de la tarda (a les 17:40).

Les hores de descans es concentren pràcticament entre la 13:00 i les 14:00 del
migdia (el 90% dels treballadors), tot i que més de la meitat les inicien a la 1 del
migdia (el 56,1%). L’hora mitjana d’aturada al migdia es situa prop de 2/4 de
dues del migdia (a les 13:25).

.

♦ La tinença de carnet de conduir i la disponibilitat de vehicle.

Pràcticament el 90% dels treballadors disposa de carnet de conduir: un 83%
tenen carnet de conduir cotxe, el 3% carnet de conduir motocicletes, i també un
3% estan autoritzats per conduir indistintament cotxe o moto.
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Entre el 10% de treballadors que no disposen de carnet de conduir, un 36% fa
referència a la manca de temps com a motiu de no disposar de carnet, el
34,4% al·lega motiu econòmics, i a molta distància un 13% dels enquestats que
no tenen carnet diuen no necessitar-lo.

Sobte, en relació als ratios de tinença de carnet que es donen en el conjunt de
la població (a Catalunya el 51% de la població i el 40% dels adults no disposen
de carnet de conduir), l’elevat percentatge de tinença de carnet entre els
treballadors dels polígons i zones industrials de la ciutat de Terrassa (9 de cada
10 treballadors). L’explicació no és altra que la baixa accessibilitat que
presenten aquests zones en mitjans de transport alternatius als motoritzats
individuals, especialment les localitzades més perifèricament en relació al nucli
urbà: els treballadors entrevistats són treballadors d’aquestes zones industrials,
per tant tenen la seva accessibilitat resolta en major o menor mesura.

Pel que a la disponibilitat de vehicle privat, un element que condiciona
decisivament les pautes de mobilitat dels ciutadans i la seva accessibilitat al
conjunt del territori i que incideix en les possibilitats de desplaçament d’aquells
que disposen carnet de conduir, destaca que un 82% dels treballadors amb
carnet disposen a diari de vehicle per desplaçar-se a la feina, un 3,5% no en
disposa completament, i només un 14% no poden disposar mai de vehicle en el
seu desplaçament a la feina malgrat tenir carnet de conduir.
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Òbviament es pot realitzar aquí el mateix comentari en relació a la tinença de
carnet de conduir. I és que la desviació existent entre aquestes xifres i els ratios
de disponibilitat de vehicle privat per al conjunt de la població (a la província de
Barcelona, l’any 2000, el 50,4% de les llars disposaven d’un sol vehicle) deixen
entreveure que els treballadors de les zones industrials de la ciutat són
aquelles persones que poden accedir-hi amb més facilitat (bé perquè disposen
de vehicle privat, bé perquè gaudeixen de transport col·lectiu proper a la seva
zona de residència i amb destinació al seu lloc de treball, bé perquè viuen el
suficientment a prop com per desplaçar-s’hi caminants). Aquells col·lectius
ciutadans que, pels motius que sigui, tenen una accessibilitat més limitada al
territori difícilment es plantejaran l’opció, si és que la tenen, d’anar a treballar a
àmbits l’accessibilitat dels quals està tant limitada a un mitjà de transport amb
un grau d’exclusió social tant elevat.

5.2. Les pautes de mobilitat en els desplaçaments residència-treball

♦ El repartiment modal i la complexitat del desplaçament

Els desplaçament d’accés a la feina que realitzen un 95% dels treballadors es
fan utilitzant un únic mitjà de transport (desplaçaments unimodals), mentre que
tant sols un 5% es realitzen a partir de la combinació de dos o més mitjans
(desplaçaments multimodals.

Dels que usen un sol mitjà de transport per accedir al seu lloc de treball,
pràcticament un 80% utilitzen el cotxe: un 71% realitzen el seu desplaçament
en solitari i pràcticament un 8% realitzen el trajecte acompanyats (el 7,8%).
Tant sols un 3,2% d’aquests desplaçaments unimodals es fan en transport
públic col·lectiu, bàsicament en autobús urbà (un 87,5% dels desplaçaments en
transport col·lectiu). De la resta de mitjans, destaca que un 9,3% dels
desplaçaments es facin caminant.

PASSOS PER ANAR A LA FEINA
(Resultats en %)

Multimodal
4,9

Unimodal
95,1

gràfic 76



144 / Mobilitat i sistema urbà de Terrassa

Entre els desplaçaments multimodals, els que realitzen el desplaçament en
dues etapes combinen, majoritàriament, el desplaçament a peu (en l’etapa del
desplaçament que va des del domicili fins a la parada de transport col·lectiu) i el
desplaçament amb el servei de transport públic urbà (o viceversa, arribant al
lloc de treball després de caminar més de 5 minuts).

En els desplaçaments multimodals formats per 3 etapes de desplaçament
(combinació de 3 mitjans diferents), la darrera etapa del desplaçament
correspon en un 88% dels casos en el desplaçament caminant des de la
parada de transport col·lectiu fins al lloc de treball. Pel que fa a les dues
primeres etapes del desplaçament s’apunten 2 tipologies clarament
diferenciades: pels treballadors residents a Terrassa, que combinen el caminar
fins a la parada d’autobús i el desplaçament en aquest mitjà; pels residents fora
de Terrassa, que utilitzen RENFE en la primera etapa del desplaçament i
l’autobús urbà un cop arriben a Terrassa.
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En aquest desplaçament de casa a la feina, un 16,4% dels treballadors
aprofiten el desplaçament per a la realització d’alguna altra activitat,
bàsicament portar els nens a l’escola (el 54%) o comprar (el 42%). La resta, el
84% l’única finalitat del desplaçament és l’accés al lloc de treball.

Llevat del fet d’anar a comprar, els treballadors que solen aprofitar el
desplaçament d’accés al lloc de treball per realitzar alguna altra activitat,
aquesta activitat complementària presenta una periodicitat diària.
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En el desplaçament de tornada a casa, un cop finalitzada la jornada laboral, el
percentatge de treballadors que introdueixen finalitats/activitats
complementaries puja fins al 32,7% (es duplica en relació al desplaçament
d’anada des de casa fins a la feina). En aquest cas, l’activitat predominant és
l’anar a comprar, que esdevé l’activitat realitzada pel 72,4% dels treballadors
que realitzen alguna activitat en el desplaçament des del lloc de treball cap a
casa.

Llevat del fet d’anar a comprar, que s’acostuma a fer d’un a dos cops a la
setmana en la sortida de la feina, la resta d’activitats presenten una periodicitat
més elevada (la recollida dels nens de l’escola és diària, i altres activitats es
realitzen 3 o 4 vegades a la setmana).
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♦ El temps de desplaçament.

El temps mitjà per accedir a la feina dels treballadors dels polígons i zones
industrials de Terrassa és de 18 minuts. Malgrat tot, es posen de manifest unes
diferències substancials entre els que utilitzen un sol mitjà de transport per
accedir diàriament al seu lloc de treball (desplaçaments unimodals), invertint-hi
uns 16 minuts de mitjana, i els que combinen més d’un mitjà de transport, que
inverteixen en el desplaçament des del lloc de residència fins al lloc de treball
poc més de ¾ d’hora (47 minuts).

El mitjà de transport amb el qual es satisfà el desplaçament incideix
decisivament en el temps que finalment hi inverteix cada treballador, així, els
usuaris del mitjans motoritzats individuals empren 15,8 minuts de mitjana en el
desplaçament de casa a la feina, els que es desplacen caminant hi inverteixen
16,2 minuts, mentre que els que utilitzen mitjans motoritzats col·lectius hi
dediquen de mitjana 28,5 minuts.

♦ El cost del desplaçament.

El cost mensual del desplaçament entre la residència i el lloc de treball, estimat
per cada treballador, és de 55,04 euros.

Existeixen però diferències substancials en aquest cost mensual mitjà segons
el mitjà de transport amb el qual es realitza aquest desplaçament. D’aquesta
manera, mentre que la manera més econòmica és el desplaçament a peu, amb
un cost zero, els que utilitzen mitjans motoritzats col·lectius diuen invertir en el
desplaçament 25,9 euros mensual de mitjana, mentre que usuaris de mitjans
motoritzats individuals hi destinen 51,4 euros mensuals.
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5.3. Factors condicionants en els desplaçaments residència-treball

♦ El lloc de residència i el lloc de treball

Es constata una major tendència a l’ús dels mitjans motoritzats individuals entre
aquells treballadors residents fora de Terrassa (el 92% utilitzen el cotxe per a
anar a treballar) que no pas entre els residents a la ciutat (malgrat que el 79,5%
també usa el cotxe per desplaçar-se de casa a la feina).

Factor aquest, el de la localització de la residència que també té certa
incidència en els residents a la ciutat: així per exemple, entre els residents al
districte 3 (districte sud) la quota de participació dels mitjans motoritzats
individuals és del 73% mentre que un 23% dels desplaçaments a la feina es
realitzen caminant, a l’hora que entre els treballadors residents al districte 5 (el
nord-oest, localitzat diametralment oposat a les zones industrials de la ciutat) la
participació dels mitjans motoritzats individuals puja fins al 88% i tant sols van
caminant el 4,5% dels residents.
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La localització del polígon industrial en relació a la trama urbana de la ciutat i la
cobertura del transport col·lectiu en el polígon, també condiciona decisivament
el comportament modal dels treballadors. Així, entre els treballadors que tenen
el seu lloc de treball en zones industrials inserides en la trama urbana
terrassenca, com ara el Segle XX (Zona 3) i la Zona Industrial Est (Zona 5), és
on hi ha les quotes de participació del transport públic i caminant més elevades
i on el vehicle privat té un predomini més atenuat. Entre els que treballen al
Segle XX un 21,1% es desplacen a la feina caminant, un 9,8% en transport
col·lectiu, i un 69,1% en mitjans motoritzats individuals, mentre que entre els
treballadors de la Zona Industrial Est els mitjans motoritzats col·lectius són
usats per un 19,3% dels treballadors i l’anar a peu és el mitjà usat pel 12,8%.

L’exemple antagònic a aquesta situació té lloc amb el desplaçaments dels
treballadors a la Zona 1 (polígons de Can Guitard, Can Parellada i Colom II),
totalment excèntrica a la trama urbana i amb fronteres prou evidents que
dificulten la permeabilitat cap i des d’aquesta, on els desplaçaments en mitjans
motoritzats individuals representen un 90,7% del total, el desplaçaments en
mitjans motoritzats col·lectius un 6,2%, i tant sols un 3,1% dels treballadors es
desplacen caminant a la feina.

Òbviament, l’origen municipal dels treballadors condiciona també el temps
dedicat al desplaçament des del lloc de residència fins al lloc de treball. Així, si
el temps mitjà de desplaçament de casa a la feina pels treballadors residents a
Terrassa és de 14 minuts, el temps mitjà per aquells residents a fora de
Terrassa és de pràcticament 30 minuts (29,7).

Zona 1: Can Guitard, Parellada, Colom II. Zona 2: Santa Margarida, Santa Eulàlia, Can Palet. Zona 3: Segle XX. Zona
4: Els Bellots, Sector Montserrat. Zona 5: Zona Est. Zona 6: Polígon Nord, Can Petit, Les Arenes.
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Aquesta major dependència del vehicle privat per aquells treballadors residents
fora de Terrassa es constata també en la necessitat de disponibilitat de vehicle
privat. D’aquesta manera, mentre que entre els treballadors residents a la ciutat
un 79% disposen completament de vehicle alhora de plantejar-se les seves
alternatives d’accés al lloc de treball, entre els que resideixen fora de la ciutat
aquesta disponibilitat augmenta fins al 93%. Per contra, només un 6% dels
treballadors no terrassencs amb carnet de conduir no poden disposar de
vehicle, mentre que entre els terrassencs aquest percentatge assoleix el 17%.
Queda clar, que la residència fora de la ciutat, element que condiciona a la
baixa l’elecció d’alternatives d’accés al lloc de treball, augmenta el grau de
dependència vers al vehicle privat dels treballadors.

Òbviament la procedència geogràfica dels treballadors es reflecteix en el cost
mensual percebut del desplaçament, que s’arriba a doblar per aquells
treballadors de fora de Terrassa (una mitjana de 86,8 euros) en relació als
residents a la ciutat (una despesa mitjana mensual de 43 euros).
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♦ El gènere

Malgrat el fet, ja apuntat amb anterioritat, que el plantejament de l’enquesta
dificulta posar de manifest algunes de les implicacions més significatives dels
impactes que el model de mobilitat actual pot tenir en l’accés als llocs de treball
localitzats en els polígons i zones industrials de la ciutat, ja que s’ha focalitzat
en aquells treballadors que en l’actualitat hi treballen (no formen part de
l’univers mostral aquells potencials treballadors les característiques
específiques dels quals en relació a la mobilitat els hagi pogut fer desistir de
possibles ofertes laborals localitzades en aquests indrets), s’apunten certes
diferències que podrien arribar a ser prou significatives (tot i caldria aprofundir-
hi a partir d’una redefinició més ambiciosa del tamany mostral). En aquesta
línia, mentre que els treballadors usen els mitjans motoritzats individuals en un
86% dels casos, pel que fa a les treballadores aquest percentatge disminueix
fins al 79%.

Aquestes dades, per les característiques específiques ja ressaltades, amaguen
i difuminen pautes de desplaçament prou diferències entre homes i dones en
l’accés al lloc de treball pel que fa a la població en general. Recordem que, pel
que fa a la població resident a Terrassa i tal i com s’ha vist en la primera part
del treball, en els desplaçaments municipals, per exemple, mentre que un 65%
dels homes el realitzen amb cotxe només un 45% de les dones utilitzen aquest
mitjà de transport per accedir al seu lloc de treball. Queda clar, que el fet de
tenir el lloc de treball en zones més excèntriques de la ciutat, en les quals
disminueixen les alternatives de desplaçament, eleva la necessitat de poder
disposar de vehicle privat, i que aquelles persones amb més dificultats d’accés
a aquest mitjà de transport segurament no es poden plantejar les possibles
ofertes laborals generades en aquestes zones.

Si que es fa evident però, malgrat constatar-se unes tinences de carnet més
elevades que les que es donen entre la població en general, unes diferències
prou significatives pel que fa a la tinença de carnet entre homes i dones. Així,
mentre que un 95,6% dels treballadors tenen carnet de conduir, entre les
treballadores el percentatge baixa fins al 82,7%.
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I en la mateixa línia, entre aquests assalariats amb carnet de conduir, s’apunten
també diferències contrastades pel que fa a les possibilitats d’usar el vehicle
privat per accedir de manera quotidiana a la feina. És d’aquesta manera, que
mentre que un 88% dels treballadors tenen a completa disposició un vehicle
privat alhora de desplaçar-se a la feina, entre les dones aquest percentatge
baixa fins al 76,1%.

Malgrat aquestes diferències prou significatives en l’accés als mitjans de
transport motoritzats individuals, l’escassa difèrència en l’ús d’aquests
mitjansper accedir als llocs de treball localizats en els polígons i zones
industrials de la ciutat es tradueix en uns temps invertits en el desplaçament
molt similar entre homes (18,4 minuts) i dones (17,1 minuts).

On si que es constaten diferències significatives és en el grau de compelexitat
del desplaçament d’anada a la feina i de tornada a casa, o el que és el mateix,
mentre que pels homes el desplaçament laboral és un fi per sí mateix, entre les
dones hi ha una major tendència a aprofitar aquest desplaçament per a la
realització d’altres activitats. Sens dubte, aquesta tendència constatada evoca
els diferents rols socials encara associats a cada gènere, i és que malgrat la
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creixent participació femenina en el mòn laboral les dades continuen mostrant
que les tasques domèstiques, o reproductives, continuen essent assumides
majoritàriament per les dones.

Així, en els desplaçaments d’anada a la feina, de casa al lloc de treball, un 35%
dels treballadors que aprofita el desplaçament per a la realització d’altres
activitats són homes i un 65% són dones (gràfic 97). La mateixa tendència és
repeteix en els desplaçaments de tornada a casa un cop finalitzada la jornada
laboral: un 63% dels treballadors que combina aquest desplaçament amb
d’altres activitats són dones (gràfic 98). 

 
♦ L’edat

L’edat és una altra variable que incideix en les pautes de mobilitat dels
treballadors. Tal i com es posava de manifest en les dades relatives a la
mobilitat per motius laborals del conjunt de la població terrassenca, l’ús del
vehicle privat és significativament més elevat en els grups d’edat mitjans i
disminueix en els extrems (entre els més joves i els més grans).

Així, l’ús del vehicle privat oscil·la entre el 73 i 75% dels treballadors més grans
i més joves respectivament, fins al 88% dels treballadors que tenen entre 40 i
54 anys. Pel que fa a la resta de mitjans, l’anar a peu és la manera de
desplaçar-se d’un 16% dels treballadors més grans mentre que només assoleix
una quota del 7% entre els treballadors de 25 a 39 anys, i pel que fa als
transports col·lectius destaca la diferència existent entre aquells treballadors
més joves (són usats per un 7% dels treballadors inclosos en aquesta franja
d’edat) i el col·lectiu de 40 a 54 anys (una quota d’ús del 0%).
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Pel que fa a la tinença de carnet de conduir, es constata que aquesta
evoluciona positivament a mesura que augmenta l’edat dels treballadors, en
una progressió gradual dels 25 als 75 anys (passa del 93 al 97% dels
treballadors amb carnet), però amb l’existència de diferències importants i
significatives en el col·lectiu de treballadors més joves (menys de 25 anys). I és
que en aquest darrer col·lectiu la possessió de carnet de conduir baixa fins al
75%.

Pel que fa a la disponibilitat de vehicle privat la tendència és idèntica: mentre
que pels grups d’edat entre 25 i 75 anys la no disponibilitat de vehicle es manté
força estable entre el 7 i l’11%, per aquell grup de treballadors més joves
aquest percentatge assoleix el 31,4%. D’aquesta manera, per aquesta franja
d’edat, 1 de cada 3 treballadors no disposa mai de vehicle per realitzar el seu
desplaçament diari a la feina havent de cercar altres alternatives per desplaçar-
se fins al lloc on realitza la seva jornada laboral. 
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♦ La tinença de carnet de conduir i la disponibilitat de vehicle privat

És evident que la tinença de carnet de conduir és el primer requisit per tal de
poder accedir al mitjà de desplaçament hegemònic en el model de mobilitat
actual. D’aquesta manera la possessió o no de carnet de conduir determina
unes opcions de desplaçament prou diferenciades, així mentre que entre els
que tenen carnet de conduir un 90% es desplacen en mitjans motoritzats
individuals, entre els que no tenen carnet l’ús dels diferents mitjans és força
més equilibrat: el mitjà de transport predominant és el caminar (amb un 31%
dels treballadors), seguit dels desplaçament multimodals que majoritàriament
combinen l’anar a peu amb l’ús dels mitjans motoritzats col·lectius, els
desplaçaments amb mitjans motoritzats individuals (ja sigui com acompanyats
o en vehicles que no requereixen la tinença de carnet com ara els ciclomotors),
i finalment els transports col·lectius de manera exclusiva en un 18% dels casos.

I si la tinença de carnet és el primer requisit per tal de poder optar per l’ús del
mitjà de transport hegemònic més generalitzat en l’actualitat, aquesta variable
no és definitiva alhora de poder optar per al seu ús, ja que independentment de
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la tinença de carnet cal tenir la possibilitat real d’ús del vehicle, cal la possibilitat
de tenir accés a l’ús real del vehicle de manera quotidiana.

D’aquesta manera, entre els que tenen plena disponibilitat de vehicle privat un
95% es desplacen a treballar en aquest mitjà de transport, bàsicament el cotxe,
mentre que entre els que en disposen ocasionalment o els que no hi tenen
accés malgrat disposar de carnet de conduir, l’ús dels diferents mitjans de
transport és força més equilibrat: els mitjans no motoritzats són utilitzats per 1
de cada 3 treballadors que no disposen diàriament de vehicle privat (un 35% en
relació al 4% dels que si que en disposen de manera quotidiana), els mitjans
col·lectius presenten una quota d’ús d’entre el 15 i el 16% (en relació al 0,2%
dels treballadors amb plena disponibilitat de vehicle privat), mentre que pel que
fa a l’ús dels mitjans motoritzats individuals el seu ús oscil·la entre el 40%
d’aquells que en poden disposar ocasionalment i el 24% d’aquells que no en
poden disposar mai.

♦ La categoria professional

La categoria professional dels treballadors també mostra una clara incidència
en les pautes de mobilitat que s’extreuen de la realització de l’enquesta. Els
mitjans motoritzats individuals són els predominants en totes les categories
professionals, malgrat tot hi ha diferencies prou significatives entre els
treballadors no qualificats (és el mitjà emprat en un 69% dels casos) i la resta
de categories (amb una quota d’ús que oscil·la entre el 85 i el 91,2%).

En la resta de mitjans les diferències són poc rellevants, destacant ’absència de
desplaçaments en mitjans motoritzats col·lectius entre els directius, llevat dels
desplaçaments en mitjans no motoritzats que representen un 16% dels
desplaçaments dels treballadors no qualificats per tant sols un 3% en la
categoria de tècnics.
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La disponibilitat de vehicle privat també mostra clares diferències que tenen a
veure amb aquesta variable directament relacionada amb les possibilitats
econòmiques de la població. D’aquesta manera, la disponibilitat completa
presenta una disminució gradual a mesura que disminueix la categoria
professional (del 94% del directius al 84 i 79% dels treballadors qualificats i dels
quadres intermedis respectivament), que s’accentua bruscament entre els
treballadors no qualificats (entre els quals un 68% tenen accés diari al vehicle
privat).

De manera inversa, la no disponibilitat de vehicle arriba a pràcticament 1 de
cada 3 treballadors no qualificats (el 29%) mentre que només el 4% dels
directius afirma no poder disposar mai de vehicle per realitzar el seu
desplaçament de casa a la feina malgrat tenir carnet de conduir.
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♦ La complexitat del desplaçament

Malgrat el que podria semblar a priori, no s’aprecien diferències significatives
en l’ús dels diferents mitjans de transport entre els que realitzen altres activitats
complementaries en els trajectes de casa a la feina (gràfic 106) i viceversa
(gràfic 107). Sens dubte, altra cop es necessari en aquest sentit fer referència
al fet que l’enquesta ha estat realitzada a treballadors dels polígons i zones
industrials de la ciutat, ciutadans que pel fet d’haver-se de desplaçar de manera
diària a zones que presenten una accessibilitat molt favorable al vehicle privat
presenten una major tendència a l’ús d’aquests mitjans de transport (major ús,
major disponibilitat, etc).

5.4. La valoració dels diferents mitjans de transport

♦ Valoració transport públic

Els motius més importants pels quals s’utilitza el transport públic, són pel fet de
no tenir cotxe/moto (56,1%) o no disposar de carnet de conduir (34,1%) com
mostra el gràfic 108. En el sentit contrari, el factor més important i determinant
a l’hora d’utilitzar el transport públic és principalment que la parada estigui a
prop, ja sigui de casa (51,2%) o del lloc de treball (43,9%) (gràfic 109).
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Un 36,6% dels entrevistats creuen que l’accessibilitat als polígons amb
transport públic és dolenta mentre que el 21,9% creuen que és bona (gràfic
110).

L’aspecte del servei de transport públic millor valorat és la puntualitat amb una
nota mitjana de 3,89 mentre que l’aspecte pitjor valorat és el preu amb una nota
mitjana  de 2,23 (sobre 5).
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gràfic 111 gràfic 112
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Base: Utilitza transport públic (n=41)

Base: Utilitza transport públic (n=41) Base: Utilitza transport públic (n=41)
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Globalment el servei de transport públic per aquells que l’utilitzen obté una
puntuació mitjana de 3,24 (sobre 5).
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♦ Valoració transport privat

Els motius pels quals s’utilitza el transport privat, principalment són per raons
de comoditat (54,2%), perquè no té transport públic per arribar-hi (42,7%) i per
estalvi de temps (41,6%). 

Els principals factors més importants a l’hora d’escollir el transport privat, són
similars als motius principals d’utilització, essent l’estalvi de temps (82,4%) i la
comoditat (76,2%) i la menor inversió en temps invertit en el desplaçament
(69,9%) els més esmentats.

 

A continuació s’exposen els gràfics de valoració del transport privat segons els
seus principals atributs. La nota mitjana més alta l’obté el viatge més curt que
té 4,9 (sobre 5).
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gràfic 119
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gràfic 120
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Base: Utilitza transport privat (n=478)

Base: Utilitza transport privat (n=478)
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Base: Utilitza transport privat (n=478) Base: Utilitza transport privat (n=478)
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En general la valoració de l’accessibilitat als polígons i zones industrials de
Terrassa amb transport privat no és dolenta ja que tant sols el 15,3% dels
entrevistats en realitza una valoració negativa.

Principalment els treballadors/es que van a l’empresa amb vehicle propi aparca
a la via pública (63,8%) o als aparcaments habilitats per l’empresa (21,8%)
(gràfic 94).
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Base: Utilitza transport privat (n=478)
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164 / Mobilitat i sistema urbà de Terrassa

Dels treballadors/es que van a la feina amb transport privat el 51,5% estaria
disposat a anar a la feina amb transport públic. Els factors que el farien utilitzar
el transport públic, principalment, serien que el trajecte fos directe (54,5%),
estalvies temps (24,8%), estalvies diners (17,9%) i guanyés en comoditat
(17,5%).

Més de la meitat dels treballadors/es que viatgen amb transport privat estarien
disposats a compartir cotxe a l’hora d’anar a la feina (56,5%). El factor
determinant que faria que compartís el cotxe seria que fossin companys de la
feina (85,1%) (gràfic 97).
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gràfic 132

Altres: Arribés al lloc de treball (3 casos), Necessitat
(2),  Fos barat, Més parades, Més accesos, Més línies,
No coincidís amb ningú, Per no utilitzar el cotxe, Ns/Nc
(1 cas respectivament)
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Base: Utilitza transport privat (n=478)

Base: Utilitza transport privat (n=478)

Base: Disposició a anar a la feina amb transport públic (n=246)

Base: Disposició a compartir cotxe (n=349)
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♦ Valoració de l’anar a peu

Principalment els/les treballadors/es dels polígons de Terrassa que van a la
feina caminant ho fan perquè aquest polígon està a prop de casa (62%) o
perquè no disposen d’alternatives en forma de mitjans de transport col·lectius
(24%) (gràfic 133).

La valoració de l’accessibilitat al polígon caminant a nivell general és bona,
només el 28% dels treballadors/es que va a treballar caminant en realitza una
valoració negativa. L’accessibilitat obté una nota mitjana de 3,28 (sobre 5)
(gràfic 134).

5.5. Els desplaçaments en horari laboral

De manera majoritària, els treballadors dels polígons i zones industrials de
Terrassa no realitzen desplaçaments al llarg de la jornada laboral (el 61,1%),.
D’entre aquells treballadors que si que necessiten realitzar algun desplaçament
durant la seva jornada laboral lligat a la seva activitat professional la majoria els
realitzen de manera diaria.
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Base: Va únicament caminant (n=50)
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El 82,9% dels treballadors que utilitzen el transport en horari laboral utilitza el
transport privat (gràfic 136).
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Base: Sí realitza desplaçaments dins horari laboral (n=220)
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5.6. Altres serveis localitzats a les zones i polígons industrials

El 52,8% dels treballadors/es utilitzen els serveis del polígon, d’aquests
treballadors el 82,6% esmenta que utilitza al bar – restaurant.

En l’actualitat els serveis als polígons i zones industrials de Terrassa en general
tenen una projecció negativa ja que el 35,6% dels entrevistats els valora
malament o molt malament. 
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Els principals serveis que creuen que fan falta els treballadors dels polígons de
Terrassa són els bancs/caixes (25,8%) bar-restaurant (16,4%) i els
aparcaments (12,9%).
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Base: Utilitza algun servei del polígon (n=299)


