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6. CONCLUSIONS.

Els polígons i zones industrials de la ciutat de Terrassa.

• El sòl industrial localitzat als polígons i zones industrials de la ciutat, amb
prop de 340 hectàrees i un elevat nivell d’ocupació, suposa una de les
majors extensions de sòl industrial de tota la Regió Metropolitana de
Barcelona. 

Terrassa disposa d'un total de 338,48 hectàrees de sòl industrial, el 87% de
la qual es troba localitzada en polígons i zones industrials monofuncionals,
el 13% restant està en convivència amb d'altres usos urbans.

Aquest sòl industrial localitzat de manera majoritària en zones perifèriques i
excèntriques de la ciutat presenta un elevat nivell d'ocupació ja que només
resta vacant menys d'un 11% de la superfície total de sòl qualificat.

El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), de febrer de 2003,
preveu un increment substancials en l’oferta sòl productiu, tant el dedicat a
activitats terciàries com industrials, amb un increment de 200 noves
hectàrees (del 59% sobre l’actual sòl) localitzades en nous polígons
limítrofes o plenament excèntrics en relació a la trama urbana consolidada.

• Els polígons i zones industrials de la ciutat presenten una accessibilitat molt
desigual en funció dels diferents mitjans de transport. Una desigualtat
determinada fonamentalment per la seva localització en relació a la trama
urbana de la ciutat.

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.

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.

En el sentit contrari, la localització d’aquestes zones d’activitat motiva que
aquells serveis de transport públic col·lectiu amb caràcter interurbà només
puguin donar resposta a l'etapa inicial o final d'uns desplaçaments que
necessàriament han d’ésser multimodals (necessitat d’ús d'altres mitjans de
transport per completar la cadena total de desplaçament), el que suposa la
necessitat d’una molt bona cobertura territorial del servei de transport públic
urbà en relació aquestes zones monofuncionals d’activitat (a banda d’altres
variables definitòries de la qualitat del servei: cobertura horària, freqüències,
etc).



170 / Mobilitat i sistema urbà de Terrassa

La localització dels polígons esdevé doncs determinant per a la
determinació del nivell d’accessibilitat dels mateixes en mitjans motoritzats
col·lectius, però també en relació a un possible desplaçament a peu. 

L’enquesta a les empreses localitzades als polígons i zones industrials de
la ciutat.

• Un 50,9% de les empreses situades en els polígons i zones industrials de
Terrassa tenen la seva activitat principal relacionada amb la indústria en
alguna de les seves variants, mentre que el sector del comerç, hosteleria i
reparacions representa un 29,4%.

• Pel que fa a la mida d’empresa el 80,7% tenen menys de 25 treballadors, la
resta (19,3%) per contra es situen per sobre d’aquesta xifra, situant-se la
mitjana en 19,3 treballadors. En relació amb l’edat dels treballadors, el
19,2% son menors de 25 anys, un 55,5% tenen entre 25 i 44 anys i el
25,3% son majors de 44 anys. Per sexe, es distribueixen en un 67%
d’homes i el 33% de dones. 

• El 76,5% dels treballadors resideixen a Terrassa. Mentre que la resta
(23,5%) procedeixen principalment de Sabadell (19,1%), Barcelona (18,2%)
i Rubí (11,7%). 

• El 35% de les empreses presenten torns horaris diferenciats. En general,
les hores d’inici estan dins l’interval de les 6:00 i les 10:00 del matí, mentre
que la sortida està entre les 18:00 i les 22:00 hores.

• El 88,5% dels treballadors utilitza el transport privat per anar a la feina, el
7% el transport públic i el 4,5% va caminant. La valoració del transport
públic actual per accedir al lloc de treball és d’una mitjana de 2,07 (sobre 5)
en general, essent aquesta dada en les zones amb escassa cobertura
territorial de la xarxa de transport públic col·lectiu d’ 1,66 (sobre 5) i de 3,01
en aquelles zones amb una major cobertura. 

• Només un 3,9% de les empreses disposa de servei de transport col·lectiu
propi pels seus treballadors. Els motius principals per no disposar del servei
són: la manca d’interès (el 47,1%) i l’escàs tamany de l’empresa pel que fa
al nombre de treballadors (45,5%). Malgrat que l’augment de la plantilla (en
el 33,5% dels casos) i una disminució del cost de la prestació del servei per
part de l’empresa (en el 21,2%) faria replantejar l’existència del servei, un
15% de les empreses manifesta que en cap cas estaria disposada a prestar
aquest servei als seus treballadors.

• Pràcticament la meitat (el 47%) de les empreses disposen de places
d’aparcament pròpies, oscil·lant el nombre mig de places d’aparcament
entre les 14 i les 15. Majoritàriament es tracta de places d’accés lliure,
essent d’accés restringit només el 27% d’aquestes.
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• Les empreses opinen, sobre la possibilitat de que existís un transport públic
col·lectiu amb accés al polígon, de forma molt positiva obtenint el concepte
una mitjana de 3,83 (sobre 5). 

• El 69% de les empreses serien partidàries de dotar els polígons i zones
industrials de la ciutat de major serveis. Principalment els serveis que es
troben a faltar en els polígons de Terrassa són serveis bancaris (51,7%), de
restauració (24,8%) i copisteries (19,1%).

L’enquesta als treballadors dels polígons i zones industrials de la ciutat
de Terrassa.

• El 75,8% dels treballadors/es resideix a Terrassa, mentre que la resta
principalment ho fan a Sabadell (4,9%), Barcelona (4,6%) i Rubí (3%). 

 
• La setmana laboral del 72,6% dels treballadors és de 5 dies, mentre que el

23,7% restant treballen 6 o 7 dies per setmana.

• En relació a l’horari laboral, el 76,5% dels treballadors/es tenen un horari fix.
L’hora d’inici es concentra de les 6:00 a les 10:00 del matí (86,2%) i l’hora
de sortida entre les 18:00 i les 22:00 hores (63,6%), pel que fa a l’horari de
descans es concentra entre les 13:00 i les 14:00 (90%).

• El 95,1% dels treballadors només utilitza un mitjà de transport
(desplaçament unimodal) per anar a la feina. Els mitjans motoritzats privats
representen un 87,5% d’aquests desplaçaments, realitzant-se amb cotxe
sense acompanyants el 71% dels desplaçaments unimodals. L’anar a peu
és el mitjà de desplaçament usat pel 9,3% dels treballadors i els mitjans
motoritzats col·lectius són escollits, tant sols, per un 3,2% dels treballadors.

Els treballadors residents fora de Terrassa utilitzen mitjans motoritzats
individuals en un 92% dels casos, bàsicament el cotxe, mentre que entre els
residents a la ciutat aquest percentatge baixa fins al 79%.

L’ús del vehicle privat oscil·la entre el 73 i 75% entre aquells treballadors
més grans i més joves respectivament, fins al 88% dels treballadors que
tenen entre 40 i 54 anys. 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.

• El temps mitjà invertit en el desplaçament a la feina és de 18 minuts, amb
diferències importants i significatives segons el mitjà de transport emprat, la
complexitat del desplaçament i el municipi de residència.

Així, mentre que els usuaris del mitjans motoritzats individuals empren 15,8
minuts de mitjana en el desplaçament de casa a la feina, i els que es
desplacen caminant hi inverteixen 16,2 minuts, els que utilitzen mitjans
motoritzats col·lectius hi dediquen de mitjana 28,5 minuts.
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Entre aquells que el desplaçament a la feina és unimodal el temps mitjà de
desplaçament és lleugerament superior al quart d’hora (16 minuts), mentre
que aquells que combinen diferents mitjans de transport inverteixen en
aquest desplaçament fins al lloc de treball poc més de ¾ d’hora (47 minuts).

I pel que fa al municipi de residència, mentre que 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).

• El cost mensual del desplaçament entre la residència i el lloc de treball,
estimat per cada treballador, és de 55,04 euros, en un ventall que va des
del cost zero per aquells treballadors que es desplacen caminant, als 26
euros al mes que diuen invertir-hi aquells que opten pels mitjans motoritzats
col·lectius, els 51 euros d’aquells que es desplacen en mitjans motoritzats
individuals, i els 57,5 euros mensuals d’aquells que s’hi desplacen
combinant diferents mitjans de transport (desplaçaments multimodals).

• El 89,2% dels treballadors disposen de carnet de conduir. Els principals
motius per no disposar de carnet de conduir son la manca de temps (36,1%)
i els motius econòmics (34,4%). 

Mentre que un 95,6% dels treballadors tenen carnet de conduir, entre les
treballadores el percentatge baixa fins al 82,7%.

La tinença de carnet de conduir 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). En el col·lectiu de
treballadors més joves la possessió de carnet de conduir baixa fins al 75%.

9 de cada 10 treballadors amb carnet utilitzen mitjans motoritzats
individuals, entre els que no tenen carnet l’ús dels diferents mitjans és força
més equilibrat, essent l’anar a peu el mitjà predominant (amb un 31% dels
treballadors sense carnet).

• Disposen de vehicle privat de forma diària el 82% dels treballadors/es.

Entre els treballadors residents a la ciutat pràcticament 8 de cada 10
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%.

Mentre que un 88% dels treballadors masculins tenen a completa disposició
un vehicle privat alhora de desplaçar-se a la feina, entre les dones aquest
percentatge baixa fins al 76,1%.

Per edats, mentre que en el col·lectiu de treballadors d’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%. 
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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.

• 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%).

La disponibilitat de vehicle privat 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).

• El 16,4% dels treballadors combina altres activitats amb el desplaçament de
casa a la feina, principalment l’acompanyar els infants a l’escola (53,8%) i
l’anar a comprar (41,9%). Per altra banda, són un 32,7% dels treballadors
els que aprofiten el desplaçament de tornada (feina-casa) per la realització
d’altres activitats, i la tasca principal esdevé en aquest cas la realització de
compres diverses (72,4%).

En els desplaçaments d’anada a la feina, un 35% dels treballadors que
aprofita el desplaçament per a la realització d’altres activitats són homes i
un 65% són dones. 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. 

•  Els motius per utilitzar el transport públic en l’actualitat son el fet de no
disposar de vehicle (56,1%) i la no tinença de carnet de conduir (34,1%). Els
factors més importants per l’utilització d’aquest mitjà de transport son la
proximitat de la parada al domicili del treballador (51,2%), la proximitat de la
parada al lloc de treball (43,9%) i uns horaris adequats (36,6%). La
valoració per part dels usuaris del mitjà de l’accessibilitat al polígon amb
transport públic és de 2,62 (sobre 5).

• Els motius per utilitzar el transport privat en l’actualitat son la comoditat
(54,2%), la manca d’oferta de transport públic per arribar al lloc de treball
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(42,7%) i l’estalvi de temps (41,6%). Els factors més valorats per l’utilització
del transport privat són precisament l’estalvi de temps (82,4%) i la comoditat
(76,2%). La valoració de l’accessibilitat al polígon mitjançant el transport
privat és de 3,40 (sobre 5).

• El lloc on s’aparca el vehicle propi es principalment a la via pública (63,8%),
seguit de l’aparcament de l’empresa (21,8%).

•  El 51,5% dels treballadors estarien disposats anar a la feina amb transport
públic, sempre i quan possibilités un desplaçament directe (54,5%),
permetés un estalvi de temps (el 24,8%) i diners (el 17,9%) en relació a
d’altres mitjans de transport.

• El 73% dels treballadors estarien disposats a compartir el cotxe, amb la
condició que sempre fos amb companys de feina (85,1%), es produís una
adaptació a l’horari (6,9%) i l’empresa pagués part de les despeses (5,2%).

• Els motius de desplaçar-se a la feina caminant són la proximitat entre el lloc
de residència i el lloc de treball (62%) i la manca d’oferta de transport públic
col·lectiu (24%). La valoració de l’accessibilitat al polígon caminant és de
3,28 (sobre 5).

• El 61,1% dels treballadors no realitzen mai cap desplaçament en horari
laboral, mentre el 26,5% diuen en realitzen diàriament. Els mitjans de
transport utilitzats per aquests desplaçaments son principalment el mitjans
motoritzats individuals (82,9%), seguit del caminar (6,4%) i els mitjans
motoritzats col·lectius (5%).

• El 52,8% dels treballadors afirma utilitzar algun servei del polígon,
principalment serveis de restauració (82,6%), serveis bancaris (13%) i
benzineres (10%). La valoració dels serveis que existeixen en la actualitat
en al polígon és de 2,78 (sobre 5).


