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4 LA PERCEPCIÓ EMPRESARIAL: RESULTAT DE
L’ENQUESTA A EMPRESES D’INSTAL·LACIÓ
RECENT

Les respostes s’han obtingut d’entrevistes personals realitzades a les pròpies
empreses. Les entrevistes han estat la majoria de vegades a gerents i en d’altres
casos a caps d’administració. Vejam la mostra i els principals resultats.

RESULTATS GENERALS

Estadístiques descriptives de les empreses enquesta des

Polígon d’ubicació

Freqüència Percentatge

Can Farcan 2 6,7

Can Guitard 1 3,3

Can Palet 2 6,7

Can Parellada 5 16,7

Can Petit 4 13,3

Colom II 1 3,3

Els Bellots 2 6,7

Est 2 6,7

Nord 2 6,7

Santa Margarida 1 3 10,0

Santa Margarida II 4 13,3

Segle XX 2 6,7

Total 30 100,0

Les dades descriptives mostren que les empreses han estat escollides de forma que
representin el màxim de polígons. Les 30 empreses representen 12 polígons de
Terrassa. La quantitat d’empreses enquestades per polígon, s’ha fet en proporció a la
grandària d’aquests. Per exemple, com el polígon de Can Parellada és el més gran és
també al que més empreses s’ha entrevistat.
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Activitat principal

Freqüència Percentatge

1 17 56,7

2 6 20,0

3 7 23,3

Total 30 100,0

1 - Industria;   2 - Comerç;    3 - Serveis

Any instal·lació

Freqüència Percentatge

1999 1 3,3

2000 1 3,3

2001 2 6,7

2002 9 30,0

2003 4 13,3

2004 8 26,7

2005 1 3,3

2006 3 10,0

2007 1 3,3

Total 30 100,0

La majoria d’empreses són de l’any 2002 o 2004. Però s’ha de tenir en compte que
l’any d’instal·lació en alguns casos ha portat a errors, ja que algunes empreses
indiquen l’any d’adjudicació de la llicència definitiva i no la de instal·lació al polígon.

Mitjanes

Total Mitja

Any instal·lació - 2003,1

Nombre Treballadors 782 26,1

Percentatge de treballadors de
Terrassa

- 69,2

Percentatge Plantilla Directa - 85,1

Tipus de Jornada

Freqüència Percentatge

1 2 6,9%

2 21 72,4%

3 6 20,7%

Total 29 100,0%

1 – Intensiva;   2 – Partida;  3 - Ambdues
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El valor mig de l’empresa enquestada és de 26 treballadors dels quals el 69% viuen a
Terrassa, el 72,4% fan jornada partida i el 85% és plantilla directa. Les empreses es va
instal·lar de mitja l’any 2003, dedicats al sector de la industria i una plantilla dedicada a
jornada partida.

L’activitat d’aquestes empreses es concentra com és lògic en el sector industrial, sent
el 72% de les  empreses enquestades. El 20% són empreses de Comerç, totes elles
són més concretament de comerç a l’engròs i només el 6,9% són del sector Serveis
(equival a només 2 empreses).

L’any d’instal·lació al polígon és de mitja l’any 2003, però cal esmentar de nou que
algunes empreses ja portaven més temps al polígon. La casuística en aquest sentit és
variada, una empresa havia canviat de propietari, un altre havia canviat de nom, un
altre simplement havia fusionat la matriu del centre de Terrassa amb la filial que hi
havia al polígon.

En quant al nombre de treballadors, la mitja és de 26 treballadors per empresa. Hem
de tenir en compte que l’empresa Eroski desvia de forma important la mostra. Sense
aquesta empresa la mitja es redueix fins a 21,4 empleats per empresa. Per últim,
l’anàlisi del nombre de treballadors per sector, ens dóna que la industria té una mitja
de 23 empleats per empresa mentre que el comerç en té només 11. El sector serveis
com ja hem dit queda esbiaixat per la presència de Eroski com a única empresa i dóna
43 empleats per empresa.

Amb l’objectiu de simplificar les variables que s’han utilitzat per fer l’enquesta
(importància i millora), hem optat per generar una de nova variable que sigui igual a la
multiplicació del valor de millora pel valor d’importància i hem ordenat tots els serveis o
equipaments per aquesta de major a menor:
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SERVEI O EQUIPAMENT IMPORTÀNCIA MILLORES Importància
X Millora

Vigilància Seguretat Espai Públic 4,7 2,97 13,94

Telecomunicacions 4,55 2,45 11,14

Estacionament 4 2,63 10,53

Neteja viària 3,47 2,8 9,71

Gestió i tractament de residus 4,1 2,33 9,57

Energia 5 1,87 9,33

Accessibilitat Vianants 3,73 2,27 8,46

Accessibilitat vehicles privats 4,87 1,73 8,44

Seguretat viària 4 2,07 8,27

Suport a la gestió 4,5 1,83 8,24

Vigilància i seguretat privada 3,93 1,87 7,35

Transport públic 2,76 2,63 7,25

Accessibilitat vehicles pesants 4,03 1,77 7,13

Subministraments industrials 4,07 1,66 6,76

Suport a la gestió 4,39 1,5 6,59

Impremta i material d’oficina 3,93 1,67 6,56

Restauració i càtering 3,07 2,07 6,34

Informàtica 4,2 1,5 6,30

Salut i emergències 4,28 1,41 6,02

Missatgeria 3,47 1,63 5,66

Neteja 3,87 1,43 5,53

Transport de mercaderies 3,8 1,37 5,21

Publicitat 2,93 1,57 4,60

Cura d’infants 2,3 1,87 4,29

Hoteleria 2,43 1,73 4,22

Certificació 3,39 1,24 4,20
Selecció de personal i ocupació
temporal 2,73 1,43 3,90

Innovació 2,78 1,39 3,86

Certificació 2,83 1,31 3,71

Abastiment i reutilització d’aigua 3,03 1,1 3,34

Innovació 2,27 1,27 2,88

Espais d’ús públic 1,53 1,46 2,25

Cura de persones grans i malaltes 1,43 1,4 2,01

Esports i altres serveis de lleure 1,27 1,3 1,65

El que més preocupa doncs als empresaris és la Vigilància i seguretat de l’espai
públic,  primer i les telecomunicacions i l’estacionament, seguidament.
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RESULTATS PER BLOCS

Valoracions i anàlisis dels serveis i equipaments d el polígon

Estadístiques Descriptives

N Mínim Màxim Mitja Desv. típ.

Importància Accessibilitat Vianants 30 2 5 3,73 1,08

Millora Accessibilitat Vianants 30 1 5 2,27 1,48

Importància Accessibilitat vehicles privats 30 4 5 4,87 0,35

Millora Accessibilitat vehicles privats 30 1 5 1,73 1,28

Importància Transport públic 29 1 5 2,76 1,53

Millora Transport públic 27 1 5 2,63 1,76

Importància Accessibilitat vehicles pesants 30 1 5 4,03 1,35

Millora Accessibilitat vehicles pesants 30 1 5 1,77 1,19

Importància Seguretat viària 30 2 5 4,00 1,02

Millora Seguretat viària 30 1 5 2,07 1,55

Importància Neteja viària 30 1 5 3,47 1,04

Millora Neteja viària 30 1 5 2,80 1,56

Importància Estacionament 30 1 5 4,00 1,51

Millora Estacionament 30 1 5 2,63 1,63

Importància Espais d’ús públic 30 1 4 1,53 0,97

Millora Espais d’ús públic 28 1 5 1,46 1,10

Importància Vigilància Seguretat Espai Públic 30 2 12 4,70 1,62

Millora Vigilància Seguretat Espai Públic 30 1 5 2,97 1,69

Importància Telecomunicacions 29 1 5 4,55 0,91

Millora Telecomunicacions 29 1 5 2,45 1,70

S’observa que hi ha variables amb una alta desviació estàndard i altres amb una
desviació estàndard baixa, això significa que les respostes d’unes empreses en una de
les qüestions difereixen molt de la de les altres empreses. Així,  per exemple, la
Importància de la accessibilitat per vehicles privats varia molt poc i és considerat molt
important per a totes les empreses, per això la seva desv. estàndard és de només
0,35. Per lo contrari, la Millora del Transport Públic ha estat valorada molt distintament
per les empreses, això és degut a que les empreses estaven situades en diferents
polígons els més propers al centre, no tenien cap queixa i en canvi, els polígons més
allunyats, tenien més problemes.
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Els valor més elevats en ambdós eixos indiquen que per a la empresa aquests
equipaments o serveis són molt importants i a més necessiten una important millora.
La relació entre importància i millora pot estar entrecreuada degut al fet de que un
Servei en molt mal estat pot convertir-se en important per a la empresa.

Per això i amb l’objectiu de simplificar aquestes dues variables (importància i millora) i
enquadrar el gràfic superior, hem optat per generar una de nova variable que sigui
igual a la multiplicació del valor de millora pel valor d’importància i hem ordenat les
variables de major a menor. A continuació es mostra una taula amb aquesta variable:

 N IMPORTÀNCIA MILLORES
Importància X

Millora
Suma Desvi.

Típica

Vigilància Seguretat Espai Públic 30 4,70 2,97 13,94 3,31

Telecomunicacions 29 4,55 2,45 11,14 2,61

Estacionament 30 4,00 2,63 10,53 3,14

Neteja viària 30 3,47 2,80 9,71 2,60

Accessibilitat Vianants 30 3,73 2,27 8,46 2,56

Accessibilitat vehicles privats 30 4,87 1,73 8,44 1,63

Seguretat viària 30 4,00 2,07 8,27 2,57

Transport públic 29 2,76 2,63 7,25 3,28

Accessibilitat vehicles pesants 30 4,03 1,77 7,13 2,55

Espais d’ús públic 30 1,53 1,46 2,25 2,08
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Valoracions i anàlisis dels serveis per a les empre ses del
polígon

N Mínim Màxim Mitja Desv. típ.

ImportanciaEnergia 30 5 5 5 0,00

MilloraEnergia 30 1 5 1,87 1,25

ImportanciaAbastimentireutilitzaciódaigua 30 1 5 3,03 1,43

MilloraAbastimentireutilitzaciódaigua 30 1 3 1,10 0,40

ImportanciaGestióitractamentderesidus 30 1 5 4,10 1,35

MilloraGestióitractamentderesidus 30 1 5 2,33 1,69

ImportanciaSalutiemergències 29 1 5 4,28 0,96

MilloraSalutiemergències 27 1 5 1,41 0,93

ImportanciaHoteleria 30 1 5 2,43 1,57

MilloraHoteleria 30 1 5 1,73 1,28
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Gestió i tractament de residus 4,10 2,33 9,57 1,83

Energia 5 1,87 9,33 1,25

Salut i emergències 4,28 1,41 6,02 3,04

Hoteleria 2,43 1,73 4,22 2,85

Abastiment i reutilització d’aigua 3,03 1,10 3,34 1,89

L’energia òbviament es considera bàsic per a la empresa i la necessitat de millora és
relativament alta, entenent com a millora la reducció de talls de llum.

La gestió i tractament de residus és deficient per moltes empreses, en la majoria de
casos la recollida se la financen de forma privada amb empreses com Transcoto de
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Sant Quirze. Altres problemes relacionats són la inexistència de containers específics
per cada tipus de deixalla o la mala utilització que es fa d’aquests per persones alienes
a la empresa.

Els serveis de Salut i Emergències estan gairebé sempre contractats amb la Mútua de
Terrassa. Tot i que la majoria de vegades, les empreses, no han utilitzat mai el servei.

El servei d’abastiment i reutilització d’aigua és bàsicament d’ús domèstic i en cap de
les enquestes s’han indicat deficiències.

Respecte al servei d’hoteleria, la majoria d’empreses admet no fer-ne ús ja que són
petites. Aquestes petites empreses influeixen de manera important en la valoració de
la millora considerant que no és necessari una millora, però si les extraiem de la
mostra i deixem aquelles que sí que en fan ús, detectem un relatiu dèficit de places
hoteleres. Com mostra el quadre següent, les empreses que valoren la Importància
d’aquest servei per sobre de 1,  reclamen  més una millora en el servei.

Servei Hoteler N Importància Millora

Totes les empreses 30 2.43 1.73

Empreses amb Importància >1 17 3.50 2.29

L’anàlisi de la distància d’aquests serveis és bastant pobre per la falta de dades. El
problema ha estat que les empreses desconeixen on estan els punts d’atenció dels
subministradors perquè només utilitzen el telèfon en cas de problemes, per això les
dues primeres variables només tenen 3 o 4 observacions.

Distància Distància
Energia

Distància
Abastiment i
reutilització

d’aigua

Distància
Gestió i

tractament de
residus

Distància Salut
i emergències

Distància
Hoteleria

Total
general

1 1 2 1 0 5 9
2 2 2 7 17 15 43
3 0 0 6 2 0 8

Casos totals 3 4 14 19 20 60

1- Servei ubicat al mateix polígon, 2- Servei ubicat a Terrassa, 3- Servei ubicat fora de
Terrassa

No obstant, amb les dades obtingudes es pot sentenciar que la ubicació d’aquests
serveis bàsics per a les empreses estan majoritàriament a Terrassa (43 de 60).
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Valoracions i anàlisis dels serveis pels treballado rs

Els serveis pels treballadors inclouen serveis d’esports i altres lleures, La cura
d’infants, La cura de persones grans i malaltes i Restauració i càtering.

Estadístiques descriptives

N Mínim Màxim Mitja Desv. típ.

Importància Esports i altres
serveis de lleure

30 1 4 1,27 ,740

Millora Esports i altres serveis
de lleure

30 1 4 1,30 ,837

Importància Cura d’infants 30 1 5 2,30 1,622
Millora Cura d’infants 30 1 5 1,87 1,408

Importància Cura de persones
grans i malaltes

30 1 5 1,43 1,040

Millora Cura de persones grans i
malaltes

30 1 5 1,40 1,037

Importància Restauració i
càtering 30 1 5 3,07 1,552

Millora Restauració i càtering 30 1 5 2,07 1,484

Dels quatre serveis analitzats la cura d’infants ( bressol, primària,...) és la que més
variació de resposta ha tingut. Alhora de fer les entrevistes, hem observat que molts
entrevistats senyalaven la cura d’infants com quelcom important per a la empresa,
però entès en un sentit social, és a dir, com quelcom que la empresa valora
positivament tot i que ells no en facin ús. Altres no tenien aquesta percepció i d’aquí
que les respostes siguin tan dispars.

També la variable Restauració i càtering mostra una variabilitat molt alta degut a que,
depenent en quin polígon estigui situada l’empresa, hi ha més o menys oferta de
restaurants. Per exemple, a Santa Margarida 1, hi ha tota la oferta del Parc Vallès i al
contrari, Els Bellots, gairebé no tenen oferta.
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Serveis pels treballadors
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Restauració i càtering 3,07 2,07 6,34 3,04

Cura d’infants 2,30 1,87 4,29 3,03

Cura de persones grans i malaltes 1,43 1,40 2,01 2,08

Esports i altres serveis de lleure 1,27 1,30 1,65 1,58

Les escoles bressol i de primària és el servei que més demanen les empreses dels
polígons, seguit de prop dels restaurants. Els altres dos serveis són molt poc
importants per a les empreses. En qualsevol cas, cap de les quatre variables arriben a
set a la tercera columna, és a dir, un interès baix per part de les empreses en aquests.
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Valoracions i anàlisis dels serveis per a la funcio nalitat
empresarial

Els serveis per a la funcionalitat empresarial inclouen tots aquells serveis que les
empreses contracten a altres empreses per el seu procés productiu.

Estadístiques Descriptives

N Mitja
Desviació
Estàndard

Importància Certificació 18 3.39 1.65
Millora Certificació 17 1.24 0.97
Importància Innovació 18 2.78 1.56
Millora Innovació 18 1.39 1.14
Importància Suport a la gestió 18 4.39 1.14
Millora Suport a la gestió 18 1.50 1.15
Importància Certificació 30 2,83 1,72
Millora Certificació 29 1,31 ,96
Importància Innovació 30 2,27 1,55
Millora Innovació 30 1,27 ,90
Importància Suport a la gestió 30 4,50 1,13
Millora Suport a la gestió 30 1,83 1,55
Importància Publicitat 30 2,93 1,63
Millora Publicitat 30 1,57 1,22
Importància Transport de mercaderies 30 3,80 1,71
Millora Transport de mercaderies 30 1,37 1,06
Importància Selecció de personal i ocupació temporal 30 2,73 1,57
Millora Selecció de personal i ocupació temporal 30 1,43 1,07
Importància Informàtica 30 4,20 1,40
Millora Informàtica 30 1,50 1,22
Importància Missatgeria 30 3,47 1,63
Millora Missatgeria 30 1,63 1,32
Importància Vigilància i seguretat privada 30 3,93 1,55
Millora Vigilància i seguretat privada 30 1,87 1,47
Importància Impremta i material d’oficina 30 3,93 1,23
Millora Impremta i material d’oficina 30 1,67 1,26
Importància Neteja 30 3,87 1,43
Millora Neteja 30 1,43 1,16
Importància Subministraments industrials 30 4,07 1,38
Millora Subministraments industrials 29 1,66 1,39

Aquí la variabilitat és molt alta degut a que depenent del tipus de producte i industria
uns serveis seran més necessaris que uns altres.
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Serveis per a la funcionalitat empresarial
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Les variables mostren dos grups segons importància. Els menys importants són
Innovació, publicitat, selecció de personal i certificació, la resta estan considerats més
importants.

DISTÀNCIES

El valors tan baixos que mostra les variables Millora indiquen que les empreses no
consideren la distància una variable important alhora d’escollir l’empresa que li
realitzarà el servei. Durant les entrevistes personals, els empresaris senyalaven com a
criteris: el preu i la qualitat del servei i senyalaven que la majoria de transaccions les
realitzen a través d’Internet o per telèfon. Un anàlisis interessant és saber on van a
buscar aquests serveis les empreses.
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1 0 0 2 0 2 3 1 0 4 0 0 2 14 8%
2 3 14 6 3 11 12 3 7 12 13 7 10 101 59%
3 8 4 6 4 3 2 4 2 4 9 9 2 57 33%

Total 11 18 14 7 16 17 8 9 20 22 16 14 172 100%
1- El servei es troba dins del propi polígon, 2- Dins de Terrassa,  3- Fora de Terrassa.

El 8% dels serveis que les empreses necessiten es troben dins del propi polígon on es
troba l’empresa,  el 59% els troben a Terrassa i un 33% els van a buscar a fora de
Terrassa.



Disseny d’un model de gestió avançada dels polígons i zones industrials de Terrassa / 29

Per blocs:
Distancies

Bloc 1 2 3 Total general

Serveis a les empreses 15,0% 71,7% 13,3% 100%

Serveis als treballadors 45,5% 54,5% 0,0% 100%

Serveis per a la funcionalitat empresarial 8,1% 58,7% 33,1% 100%

Total general 15,6% 60,9% 23,6% 100%

1- El servei es troba dins del propi polígon, 2- Dins de Terrassa,  3- Fora de Terrassa

Clarament és el bloc de serveis per a la funcionalitat empresarial el que més han
d’anar a buscar fora de Terrassa les empreses. El 33% d’empreses externes
contractades per aquest propòsit tenen la seu o el punt d’atenció fora de la ciutat.

PARTICIPACIÓ

A la pregunta: Participaria la seva empresa en la creació/gestió/finançament dels
següents serveis? Les respostes han estat les següents.
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1 82,1% 92,9% 85,7% 74,1% 75,0% 59,3% 78,3%

2 17,9% 7,1% 14,3% 25,9% 25,0% 40,7% 21,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1 - No, 2 - Sí

La majoria de les empreses enquestades no vol participar en cap dels serveis
proposats. Tan sols un servei de vigilància i seguretat al polígon està el 40% de
respostes positives.

CONCLUSIONS

Excloent els serveis pel polígon, de la resta de serveis enquestats a les empreses
només hi ha una necessitat de millora major de 2,5 punts, aquest és El tractament i
recollida selectiva de residus, que a més és considerada important per a les empreses.

Les puntuacions de necessitat de millora poden sembla baixes amb la conseqüent
interpretació de que no cal fer res pel polígon. No obstant, ja al llibre “La regulación
jurídica de las áreas industriales en Espanya” on es fa una enquesta de valoració,
l’autor opina que “desde nuestro punto de vista, la valoración, a pesar de ser baja, es
sumamente condescendiente [amb les entitats públiques reguladores]”. Per tant, no
seria aquesta l’única enquesta amb valors de reclamació baixos.
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Dels serveis pel polígon, 4 han resultat ser importants i amb necessitat de millora,
Transport Públic, Neteja, Estacionament i Policia. També les telecomunicacions i
l’accessibilitat pels vianants són considerats com a serveis amb necessitat de millora.
Entenent com a telecomunicacions a les connexions a Internet i com a accessibilitat
pels vianants, l’enllumenat públic i les voreres.

Els serveis per a la funcionalitat de l’empresa no requereixen cap millora al polígon, els
valors han estat molt baixos. A més, l’estudi indica que aquests serveis estan
majoritàriament fora del polígon i les empreses els van a buscar a la ciutat de Terrassa
en un 59% dels casos. Aquestes dos dades venen a dir que a les empreses els és
igual tenir o no tenir els serveis de funcionalitat dins el polígon, perquè allò important
no és la distància del servei si no el preu o la qualitat del servei, com ens han comentat
diversos empresaris.

Per últim indicar que les empreses, en termes generals, no estan disposades a
participar amb finançament en els serveis que consideren que són responsabilitat de
l’ajuntament. Tal i com figura al quadre anterior, només tres serveis apleguen més d’un
25% de participants potencials, en particular el servei de vigilància i seguretat al
polígon.


