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8 ANNEXES:

8.1 ANNEX DE DADES PEL CÀLCUL DE LA DISTRIBUCIÓ
SECTORIAL/DISTÀNCIA DELS SECTORS INTENSIUS EN
TECNOLOGIA I CONEIXEMENT

A continuació es presenten una sèrie de taules que recullen les dades d’afiliats per
sectors intensius en tecnologia i coneixement per comarca i la distancia que hem
emprat per realitzar el càlcul.

Taules de la distribució dels afiliats en serveis i ntensius en coneixement per
comarques

CCAE Activitat econòmica
 Alt

Empordà
 Alt

Penedès  Anoia  Bages
24 Indústries químiques            69            519          174          625
29 Construcció maquinària i equips mec.          430            478          606       1.354

30 Màquines oficina i equips informàtics 1 1 3 6
31 Maquinària i materials elèctrics          130            902          695       1.125

32 Mat. electròn.; ràdio, TV i comunicació -              56            70            17
33 Instruments medicoquirúrgics i precisió          174            101            26            75
34 Vehicles motor, remolcs i semiremolcs            53         1.222          153       1.950
35 Altres materials transport          565              14            85            17
 Total Ind. Intensives en tecnologia       1.422         3.293       1.812       5.169
      
 Total Af. SS Indústries manufactureres       4.809      14.233    13.217    21.787
      
 Af. Totals SS    47.954      41.125    38.366    70.771
      
      
 Distancia Capital Comarca-Barcelona          147              54            65            63

   Figueres
 Vilafranca

dels
Penedès

 Igualada  Manresa
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CCAE Activitat econòmica
 Baix
Camp

 Baix
Ebre

 Baix
Empordà

 Baix
Llobregat

24 Indústries químiques          921          182           286           6.539
29 Construcció maquinària i equips mec.          537            56           101           4.982

30 Màquines oficina i equips informàtics            13 5                3              106
31 Maquinària i materials elèctrics          120            43           115           3.965

32 Mat. electrònics.; ràdio, TV i comunicació            24 5                 -              605
33 Instruments medicoquirúrgics i precisió            68            58              22           1.023

34 Vehicles motor, remolcs i semiremolcs          261 9              15           7.142
35 Altres materials transport            35            31           118              175
 Total Ind. Intensives en tecnologia       1.979          389           660         24.537
      
 Total Af. SS Industries manufactureres       8.324       3.686        5.202         66.410
      
 Af. Totals SS    66.182    27.025      45.089      295.287
      
      

 Distancia Capital Comarca-Barcelona          115          187           136 12

   Reus  Tortosa  La Bisbal
d’Empordà

 Sant Feliu
de

Llobregat

CCAE Activitat econòmica  Maresme  Osona  Segrià  Selva
24 Indústries químiques         1.955          479          384        1.117
29 Construcció maquinària i equips mec.            948       1.882          785            840
30 Màquines oficina i equips informàtics               29            26            15                 -
31 Maquinària i materials elèctrics            833          612          143            429
32 Mat. electrònics.; ràdio, TV i comunicació            181          379            17              81
33 Instruments medicoquirúrgics i precisió            304          127          118              80
34 Vehicles motor, remolcs i semiremolcs            172          171          132        1.125

35 Altres materials transport            276            31 4              33
 Total Ind. Intensives en tecnologia         4.698       3.707       1.598        3.705
      
 Total Af. SS Industries manufactureres       24.014    19.339       8.073      14.771
      
 Af. Totals SS    129.580    61.589    93.284      55.960
      
      
 Distancia Capital Comarca-Barcelona               31            70          158              88

   Mataró  Vic  Lleida
 Santa

Coloma de
Farners
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CCAE Activitat econòmica
 Baix

Penedès  Barcelonès  Garraf  Gironès
24 Indústries químiques              64          18.151                95            741
29 Construcció maquinària i equips mec.              95            6.808              208         1.081

30 Màquines oficina i equips informàtics -                432                15                 4
31 Maquinària i materials elèctrics              49            8.087              759            586

32 Mat. electrònics.; ràdio, TV i comunicació 2            1.464                24               81
33 Instruments medicoquirúrgics i precisió              32            3.587                54               50
34 Vehicles motor, remolcs i semiremolcs            458          24.287              884               79
35 Altres materials transport              19                796              100            116
 Total Ind. Intensives en tecnologia            719          63.612           2.139         2.738
      
 Total Af. SS Industries manufactureres         3.953        137.985           5.090       11.985
      
 Af. Totals SS      26.759    1.238.284        38.926    101.898
      
      

 Distancia Capital Comarca-Barcelona              79 -                50            111

   El
Vendrell

 Barcelona  Vilanova i
la Geltrú

 Girona

CCAE Activitat econòmica  Tarragonès
 Vallès

Occidental
 Vallès

Oriental
24 Indústries químiques             4.098       10.739         6.453
29 Construcció maquinària i equips mec.                237       10.662         2.682
30 Màquines oficina i equips informàtics                  32               88               32
31 Maquinària i materials elèctrics                423         4.760         2.502

32 Mat. electrònics.; ràdio, TV i comunicació 4         1.065            624
33 Instruments medicoquirúrgics i precisió                105         1.465            449
34 Vehicles motor, remolcs i semiremolcs                  52         4.202         3.358
35 Altres materials transport                249         2.179            280
 Total Ind. Intensives en tecnologia             5.200       35.160       16.380
     
 Total Af. SS Industries manufactureres          11.535       99.406       48.488
     
 Af. Totals SS        115.331    388.111    148.678
     
     
 Distancia Capital Comarca-Barcelona                107               30               32

   Tarragona  Terrassa i
Sabadell  Granollers
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Taules de la distribució dels afiliats en serveis i ntensius en coneixement
per comarques

CCAE Activitat econòmica
 Alt

Empordà
 Alt

Penedès  Anoia  Bages

61 Transport marítim i cabotatge 9                - - 2

62 Transport aeri i espacial 1                - - 4
64 Correus i telecomunicacions            97             21            24            74

65 Mediació financera 8       2.127 3          778
66 Assegurances i plans pensions            56             75          101          130
67 Activitats aux. mediació financera          244          164          124          277
70 Activitats immobiliàries       1.144          461          415          865
71 Activitats de lloguer          182          285            81          126
72 Activitats informàtiques          167          209          239          256
73 Recerca i desenvolupament            34             29            33          102
74 Altres activitats empresarials       2.520       1.917       2.260       3.525
80 Educació          887          935       1.088       1.934
85 Sanitat i serveis socials       1.840       1.656       1.845       4.094
92 Activitats culturals i esportives       1.165          413          563       1.050

 
Totals Af.SS Serveis Intensius
Coneixement       8.354       8.292       6.776    13.217

      
 Af. Totals SS    47.954     41.125    38.366    70.771
      
      
 Distancia Capital Comarca-Barcelona          147             54            65            63

   Figueres Vilafranca
dels

Penedès

 Igualada  Manresa
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CCAE Activitat econòmica
 Baix
Camp

 Baix
Ebre

 Baix
Empordà

 Baix
Llobregat

61 Transport marítim i cabotatge - 1                7 3

62 Transport aeri i espacial            17 7                2              739
64 Correus i telecomunicacions          134            53              83           1.484

65 Mediació financera          408 5              77              596
66 Assegurances i plans pensions          157            54              94              474
67 Activitats aux. mediació financera          303          130           159              967
70 Activitats immobiliàries       1.468          327        1.440           4.670
71 Activitats de lloguer          189            74           108           1.630
72 Activitats informàtiques          445            67              95           3.229
73 Recerca i desenvolupament            37            33           107           1.398
74 Altres activitats empresarials       6.174       1.228        2.277         26.554
80 Educació       2.299          570           959           8.189
85 Sanitat i serveis socials       4.310       1.844        1.673         11.669
92 Activitats culturals i esportives       1.010          307           976           5.650

 
Totals Af.SS Serveis Intensius
Coneixement    16.951       4.700        8.057         67.252

      
 Af. Totals SS    66.182    27.025      45.089      295.287
      
      

 Distancia Capital Comarca-Barcelona          115          187           136 12

   Reus  Tortosa  La Bisbal
d’Empordà

 Sant Feliu
de

Llobregat
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CCAE Activitat econòmica
 Baix

Penedès  Barcelonès  Garraf  Gironès

61 Transport marítim i cabotatge 1                474 -                  -

62 Transport aeri i espacial -            1.072                    1                  -
64 Correus i telecomunicacions              31          16.056                  82         1.168

65 Mediació financera 3          26.760                  16         2.912
66 Assegurances i plans pensions              14          14.894                  18         1.572
67 Activitats aux. mediació financera            118            6.052                163            457
70 Activitats immobiliàries            754          25.349            1.164         1.406
71 Activitats de lloguer            101            2.671                115            265
72 Activitats informàtiques              55          23.613                176            546
73 Recerca i desenvolupament            577            4.748                  30            117
74 Altres activitats empresarials         1.855        201.355            2.848       16.604
80 Educació            637          57.072            1.345         3.892
85 Sanitat i serveis socials            549          92.127            2.040         8.928
92 Activitats culturals i esportives            476          33.291                851         1.967

 
Totals Af.SS Serveis Intensius
Coneixement         5.171        505.534            8.849       39.834

      
 Af. Totals SS      26.759    1.238.284          38.926    101.898
      
      

 Distancia Capital Comarca-Barcelona              79 -                  50            111

   El
Vendrell  Barcelona  Vilanova i la

Geltrú  Girona
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CCAE Activitat econòmica  Maresme  Osona  Segrià  Selva

61 Transport marítim i cabotatge                 5 - -                3

62 Transport aeri i espacial                 3 - 1              45
64 Correus i telecomunicacions            137            35          949              77
65 Mediació financera            940          480       2.069              12
66 Assegurances i plans pensions            158            45          362              73
67 Activitats aux. mediació financera            615          198          479            133
70 Activitats immobiliàries         2.746          652       1.165        1.126
71 Activitats de lloguer            376          135          237            156
72 Activitats informàtiques            740          268          339              98
73 Recerca i desenvolupament            192            27            40              92
74 Altres activitats empresarials         8.833       3.115       9.103        2.989
80 Educació         4.810       2.050       3.540        1.351
85 Sanitat i serveis socials       10.714       2.786       6.944        1.148
92 Activitats culturals i esportives         2.533          794       1.211            755

 
Totals Af.SS Serveis Intensius
Coneixement       32.802    10.585    26.439        8.058

      
 Af. Totals SS    129.580    61.589    93.284      55.960
      
      
 Distancia Capital Comarca-Barcelona               31            70          158              88

   Mataró  Vic  Lleida
 Santa

Coloma de
Farners

CCAE Activitat econòmica  Tarragonès
 Vallès

Occidental
 Vallès

Oriental

61 Transport marítim i cabotatge 4                 2                  -

62 Transport aeri i espacial -               33               29
64 Correus i telecomunicacions             1.112            596            139
65 Mediació financera             3.400         7.252            204
66 Assegurances i plans pensions                670         1.221            239
67 Activitats aux. mediació financera                418         1.351            637
70 Activitats immobiliàries             2.216         6.316         2.099
71 Activitats de lloguer                746         1.348            662
72 Activitats informàtiques                349         5.408            516
73 Recerca i desenvolupament                252         1.163               96
74 Altres activitats empresarials          12.249       42.036         8.902
80 Educació             4.794       15.308         3.630
85 Sanitat i serveis socials             6.157       17.042         5.797
92 Activitats culturals i esportives             3.359         6.690         2.198

 
Totals Af.SS Serveis Intensius
Coneixement          35.726    105.766       25.148

     
 Af. Totals SS        115.331    388.111    148.678
     
     
 Distancia Capital Comarca-Barcelona                107               30               32

   Tarragona  Terrassa i
Sabadell  Granollers
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8.2 RESULTATS I QUESTIONARI A EMPRESES DE RECENT
LOCALITZACIÓ

Empreses entrevistades

ELS BELLOTS
• Beralmar Tecnologies
• IMI Norgren

CAN PETIT
• Ceimegara
• Nasarre
• Eroski
• Percoter

SEGLE XX
• Cirprotec
• Tecnologias Hmnos Espejo

CAN PARELLADA
• Masermin
• Miticmodel
• Cisaba
• Sicon Flexible
• Soluciones Serra

SANTA MARGARIDA II
• Intermarket
• Gifi
• Vandemoortele
• Exit Soluciones

SANTA MARGARIDA I
• Origen Transports Destí
• Stern Motor
• Gigantes del Colchon
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CAN PALET
• Desesa
• STP Hidrodif

NORD
• Vins i Olis Puig
• Venair

CAN GUITARD
• Kimaldi

Colom II
• Hermanos Cant

Est
• Teleko
• Recicloil

Can Farcan
• Nashville (Willicha s.l.)
• Manipulados Numel
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ELS BELLOTS

Beralmar Tecnologies

Porten molts anys a la zona ja que l’any 2002 simplement van canviar de nom.
Industria. 48 empleats. 54% viu a Terrassa o voltants. 100% de plantilla directa.
Jornada partida

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta

Equipaments pel polígon
Transport Públic
Seguretat viària (senyalització)
Espais d’ús públic (parcs, zones verdes,…)
Vigilància i seguretat
Telecomunicacions

Serveis per a les empreses
Energia
Gestió i tractament de residus

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Suport a la activitat tecnològica (innovació)
Neteja

Participació

Transport col·lectiu
Estacionament
Vigilància i seguretat del polígon
Neteja viària
Serveis d’esports i altres serveis de lleure.

Observacions

El bus triga entre 45-50 minuts des del centre de Terrassa. Caldria  més freqüència i
més rapidesa.
Incrementar la seguretat.
Velocitat a la avinguda inclús amb rotondes (posar bandes).
Falta recollida selectiva.
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ELS BELLOTS

IMI Norgren

Van arribar l’any 1993 al polígon, però tenien una seu al carrer Alzina de Terrassa, que
va ser fusionada amb aquesta l’any 2004.
Tenen 100 treballadors dels quals el 60% viuen a Terrassa i un 90% són plantilla
directa. Els treballadors es reparteixen en un 50% a jornada intensiva i un 50 a jornada
completa.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Transport Públic
Seguretat viària (senyalització)
Estacionament

Serveis pels treballadors
Restauració i càtering

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Suport a la activitat tecnològica (innovació)
Neteja

Participació

Transport col·lectiu

Observacions

És imprescindible la col·locació d’un mirall a la cantonada on està l’empresa. Ja es va
reclamar a l’ajuntament.
El voral de la dreta de l’avinguda del Vallès no està adaptat pels vianants, tot i així els
vianant l’utilitzen generant situacions de risc.
Utilitzen un servei privat de transport col·lectiu pels treballadors.
Hi ha un important dèficit de serveis de restauració.

La línea vermella és per on camina la gent. L’àrea taronge és on cal col·locar  un mirall.

Sortida C-58

A
v.

 d
el

 V
al

lè
s

Carrer de
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CAN PETIT

Ciemegara

10 treballadors, dels quals el 80% viu a Terrassa o voltants. Un 30% de la plantilla són
ditecta. Jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta

Equipaments pel polígon
Telecomunicacions

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Suport a la gestió (gestoria, jurídic,...)
Informàtica
Comunicació privada (missatgeria, correu,...)
Vigilància i seguretat privada
Impremta i material d’oficina
Subministraments industrials

Participació

Vigilància i seguretat del polígon

Observacions

Hi ha tres clars dèficits
Falta de vigilància i seguretat policial.
Falta important de serveis bancaris.
Falta important de serveis industrials.
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CAN PETIT

Nasarre

20 empleats dels quals 5% viu a Terrassa i tots empleats són directes i a jornada
partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments polígons
Transport Públic
Estacionament
Vigilància i seguretat

Serveis per a les empreses
Gestió i tractament de residus
Salut i emergències

Serveis pels treballadors
Cura de persones grans i malaltes

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Missatgeria i enviaments urgents.

Participació

Estacionament
Zones Verdes
Vigilància i Seguretat del polígon
Neteja viària
Cura de persones grans
Restauració i càtering
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CAN PETIT

Eroski

Empresa de 162 empleats, dels quals el 90% viu a Terrassa. El 95% és plantilla
directa. La jornada laboral dels empleats està molt dividida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Neteja viària

Serveis per als treballadors
Cura d’infants

Participació

Cura d’infants

Observacions
Al ser una empresa gran, tenen gairebé tots els serveis autogestionats.
Els carrers  Avinguda de les Nacions i sobretot el carrer
Extremadura estan bruts.



Disseny d’un model de gestió avançada dels polígons i zones industrials de Terrassa / 63

CAN PETIT

Percoter

Empresa instal·lada al polígon l’any 2004 i del sector industria. Té 26 empleats, dels
quals el 100% viu a Terrassa. El 100% és plantilla directa. La jornada laboral dels
empleats és partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Estacionament
Telecomunicacions (soroll a la línea telefònica)

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Informàtica

Participació

Vigilància i Seguretat del polígon

Observacions
Es van traslladar des del polígon Can Palet fins al Can Petit i consideren que
estan millor ara que abans.
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SEGLE XX

Cirprotec

Tenien una filial on ara estan ubicats, per tant ja coneixien el lloc.
30 treballadors. 85% viu a Terrassa o voltants.
100% és plantilla directa a jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Cap.

Observacions

Al estar a dins de la pròpia ciutat, tenen tots els serveis necessaris coberts. L’Hotel
Don Candido estar a menys de 500 metros, igual que la policia. Disposen de pàrquing
propi.  El transport públic està ben cobert. Hi ha un servei de restauració bastant ampli.
Molts dels serveis per a la funcionalitat de l’empresa, l’autogestionen i proveeixen ells
mateixos. Pels residus tenen contractat un servei privat.
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SEGLE XX

Tecnologias Hermanos Espejo

Es van instal·lar a Terrassa l’any 1996 però la llicència definitiva la va rebre el 2002.
Són 6 treballadors, el 100% viu a Terrassa.
100% és plantilla directa i a jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Neteja Viària. El carrer Galícia no està asfaltat i genera molta pols.
Estacionament

Serveis pels treballadors
Esports i altres serveis de lleure

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Impremta i material d’oficina

Observacions

Al estar a dins de la pròpia ciutat, tenen  molts serveis necessaris coberts. Però el
problema més gran és el carrer Galícia sense asfaltar, ja que les maquines s’omplen
de pols ràpidament.
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CAN PARELLADA

Masermin

Porten 3 any i mig a la zona. Tenen 12 treballadors. El 100% dels treballadors viuen a
Terrassa. El 100% és plantilla directa i a jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Il·luminació
Transport públic
Neteja viària
Vigilància i seguretat de l’espai públic

Serveis per a les empreses
Gestió i tractament de residus

Participació

Vigilància i seguretat del polígon
Neteja viària

Observacions

-La il·luminació de la zona és molt deficient i la proporcionen i  financen ells mateixos
en el carreró.
-També la recollida és molt deficient, hi ha molta brutícia, el container està  finançat
per ells mateixos.
-El polígon a la nit està totalment desprotegit i a la nit és molt insegur.

Masermi

Carreró
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CAN PARELLADA

Miticmodel

Es van instal·lar al polígon l’any 2002. Es dediquen al comerç i hi treballen 22
persones. De les quals 18 (82%) són de Terrassa. La majoria treballa a jornada
partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Il·luminació
Transport Públic. Només hi ha la línea 4.

Serveis als treballadors
Cura d’infants
Cura de persones grans

Participació

Transport col·lectiu/públic
Vigilància i seguretat del polígon
Neteja viària
Esports i altres serveis de lleure
Cura d’infants
Cura de persones grans

Observacions

Alguna vegada s’ha hagut de portar els clients a Sabadell per la manca d’hotels
a Terrassa.
Ha vist mossos d’esquadra a la zona.
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CAN PARELLADA

Cisaba

Es van instal·lar al polígon l’any 2005. Es dediquen al comerç i hi treballen 4 persones.
Totes elles de Terrassa i totes treballen a jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Accessibilitat pels vianants, voreres utilitzades com a lloc d’estacionament
Accessibilitat vehicles privats
Accessibilitat vehicles pesants
Seguretat viària

Serveis per a les empreses
Gestió i tractament de residus

Observacions

Els carrers són segons ells el que està en un pitjor estat i se’n fa un mal ús.
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CAN PARELLADA

Sicon Flexible

Es van instal·lar al polígon l’any 2004, al viver de Foment de Terrassa el que implica
que l’any que ve hauran de marxar. La seva activitat és industria. Hi treballen 10
persones, totes elles viuen a Terrassa, tots són plantilla directa i tots treballen a
jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Vigilància i seguretat de l’espai públic
Telecomunicacions

Serveis per a l’empresa
Energia. Hi van haver masses talls de llum l’any passat.
Gestió i tractament de residus.

Serveis als treballadors
Cura d’infants (no és important per a ells però sí pel polígon)

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Vigilància i seguretat privada

Participació

Vigilància i seguretat del polígon
Esports i altres serveis de lleure
Cura d’infants

Observacions

A Terrassa falten naus industrials per empreses petites i mitjanes. El problema
més important del polígon són els robatoris.
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CAN PARELLADA

Soluciones Serra

Es van instal·lar al polígon l’any 2000. La seva activitat és serveis. Venen pintures i
altres per a la llar.. Hi treballen 10 persones, la meitat viuen a Terrassa, tots són
plantilla directa i tots treballen a jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta

Equipaments pel polígon
Vigilància i seguretat de l’espai públic

Serveis per a l’empresa
Energia. Hi han hagut masses talls de llum

Serveis als treballadors
Cura d’infants
Restauració i càtering

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Suport a les vendes

Participació

Vigilància i seguretat del polígon

Observacions

Falten a la zona bancs i caixes.
Seria necessari més publicitat de la zona perquè esta perdent força. La
ubicació del Ikea a Sant Cugat perjudicarà molt el sector i el polígon.
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SANTA MARGARIDA II

Intermarket

Empresa dedicada a la industria amb 6 treballadors dels quals el 50% viu a Terrassa i
només un està subcontractat. Tots fan jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Transport públic

Participació

Transport col·lectiu/públic

Observacions

El transport públic és deficitari, són poc freqüents.  Cosa que obliga als
empleats a utilitzar vehicle privat. Pel cas de la restauració, tenen molt a prop el
Parc Vallès.
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SANTA MARGARIDA II

Gifi

Gran magatzem de consum francès. Es van instal·lar al polígon l’any 2004 i té 10
treballadors dels quals 7 viuen a menys a Terrassa i el 100% són plantilla directa que
treballa a jornada partida o intensiva depenent del cas.

Participació i Observacions

El responsable no es considera en situació de poder decidir. Totes les
decisions es prenen des de França en una empresa que sembla bastant centralitzada.
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SANTA MARGARIDA II

Vandemoortele

Empresa de venda de greixos i olis, es van instal·lar al polígon l’any 1999 i té 3
treballadors. Els quals viuen a Terrassa i són directament contractats per l’empresa.
Treballen a jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Seguretat viària
Neteja viària (carrers bruts)
Vigilància i seguretat de l’espai públic
Telecomunicacions (banda ample)

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Vigilància i seguretat privada

Observacions

Les decisions no les prenen a Terrassa ja que només hi tenen  un magatzem.
Consideren hi ha massa brutícia a principis de setmana i que la llum marxa massa
ràpid quan plou.
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SANTA MARGARIDA II

Exit Soluciones

Es van instal·lar al polígon l’any 2006 i té 10 treballadors. Dels quals viuen a Terrassa
9 i 6 són plantilla directa. Treballen a jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Transport Públic
Neteja viària (carrers bruts)
Vigilància i seguretat de l’espai públic
Telecomunicacions (banda ample)

Serveis per a les empreses
Hoteleria

Participació

Neteja viària

Observacions

Hi ha poques opcions hoteleres.
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SANTA MARGARIDA I

Origen Transports Destí

Es van instal·lar al polígon l’any 2003, és una empresa dedicada al comerç i compte
amb 3 treballadors, tots viuen a Terrassa i tots són plantilla directa i fan diferents torns.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta

Equipaments pel polígon
Accessibilitat vehicles pesants
Seguretat viària (senyalització, mal estat vials,...)
Vigilància i seguretat de l’espai públic

Serveis pels treballadors
Restauració i càtering

Participació i Observacions

La nau és simplement un magatzem i la seu està a Rubí, per tant ells no poden
decidir ni valorar cap de les qüestions de participació. Per altre banda, el que
més problemes els hi causa és l’entrada de camions. Els camions no poden
entrar a les naus degut al poc espai disponible per maniobrar als carrers,
s’hauria de prohibir aparcar a les voreres contraries a l’entrada de la nau.
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SANTA MARGARIDA I

Stern Motor

Es van instal·lar al polígon l’any 2002, és un concessionari de cotxes Mercedes per
tant, serveis, compte amb 50 treballadors, el 80% viuen a Terrassa i tots són plantilla
directa i fan diferents torns.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta

Equipaments pel polígon
Accessibilitat pels vianants
Transport públic
Accessibilitat vehicles pesants
Neteja viària (carrers bruts)
Vigilància i seguretat de l’espai públic
Telecomunicacions (banda ample,...)

Serveis per a les empreses
Energia
Gestió i tractament de residus
Hoteleria

Serveis pels treballadors
Restauració i càtering

Serveis per a la funcionalitat empresarial
Suport a la producció
Suport a la gestió
Suport a les vendes
Comunicació privada (missatgeria, correu,...)
Vigilància i seguretat privada
Impremta i material d’oficina
Subministraments industrials

Participació

Transport col·lectiu
Vigilància i seguretat del polígon

Observacions

Hi ha hagut masses robatoris, 5 vegades en 4 anys, creuen que es deu a la
propera sortida a la C-58. també Consideren que hi ha problemes amb la xarxa
d’Internet. El problema més important és la falta de transport públic. No obstant,
consideren que les coses van bé i les expectatives són bones.
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SANTA MARGARIDA I

Gigantes del Colchon

Es van instal·lar al polígon a finals de  l’any 2003, és una empresa dedicada a la venda
de matalassos i forma part d’un grup holandes. Només hi treballen 2 persones, un dels
quals viu a Terrassa i tots són plantilla directa i fan jornada partida..

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta

Equipaments pel polígon
Accessibilitat vehicles privats
Seguretat viària (senyalització, mal estat vials,...)
Vigilància i seguretat de l’espai públic
Telecomunicacions

Serveis pels treballadors
Restauració i càtering

Participació i Observacions

La nau és una filial del grup i per tant ells no poden decidir. Consideren que la
seguretat és un problema a millorar encara que ells no ha patit cap robatori, els
seus veïns n’han patit molts. Consideren que la normativa del gener del 2004
es farà molt de mal ja que han de reduir la zona d’exposició a un 20% de l’espai
i així els farà perdre molt negoci. Seria important també, segons el seu punt de
vista, reforçar i ajudar a l’activitat dels serveis a tota l’avinguda del Vallès. El
sector d’articles per a la llar està perdent molt a la zona i cada tancament fa
que les demés pateixin encara més. Les perspectives són molt dolentes.
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CAN PALET

Desesa

És una empresa dedicada al comerç. On treballen 6 persones, de les quals el 33% són
de Terrassa i el 100% són empleats directes.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Neteja viària
Estacionament
Vigilància

Observacions

La neteja viària i la vigilància sobretot els caps de setmana haurien
d’augmentar. L’estacionament comença  a mancar.
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CAN PALET

Hidrodif STP

És un conglomerat d’empreses on treballen  al voltant de 70 empleats empresa
dedicada al comerç i la industria. STP va establir-se el 1989 i Hidrodif el 2001. El 70%
de la plantilla viu a Terrassa i el 90% és plantilla directe. Hi han 5 torns diferents, per
tant la jornada és intensiva.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Voreres no construïdes al carrer Ebre part Nord.
Accessibilitat  vehicles pesants difícil alhora de fer descarrega
Transport Públic és una mica escàs
Neteja viària escassa, carrers bruts els caps de setmana, dilluns
Estacionament bastant malament

Participació

Vigilància

Observacions

La neteja viària i la vigilància sobretot els caps de setmana haurien d’augmentar
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NORD

Vins i olis Puig

Instal·lats al polígon l’any 2004, és una empresa dedicada a la industria. El nombre de
treballadors és de 10 dels quals 8 viuen a Terrassa i el 100% són plantilla directa i a
jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Neteja viària, carrers bruts els caps de setmana i dilluns

Serveis per a les empreses
Gestió i tractament de residus (contractat privadament)

Observacions

L’únic problema a esmentar és el de la neteja viària els dilluns, degut a les festes dels
caps de setmana.



Disseny d’un model de gestió avançada dels polígons i zones industrials de Terrassa / 81

NORD

Venair

Instal·lats al polígon l’any 1987 van rebre la llicència definitiva l’any 2001, és una
empresa del sector industria. El nombre de treballadors és de 45 dels quals 40 viuen a
Terrassa (89%) i el 100% són plantilla directa i a jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’ofert a

Equipaments pel polígon
Accessibilitat per a vehicles pesants. El carrer és massa estret per 2 camions

(c/Font de les canyes)
Neteja viària, carrers bruts els caps de setmana i dilluns
Estacionament
Telecomunicacions (la caixa està massa lluny del polígon i Internet va massa

lent)

Serveis per a les empreses
Hoteleria (falten hotels a Terrassa, solen buscar a Sabadell)

Serveis pels treballadors
Restauració i càtering

Observacions

Els polígons de Terrassa estan poc cuidats en general.
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CAN GUITARD

Kimaldi

Instal·lats al polígon l’any 2004, és una empresa dedicada a la industria i al comerç. El
nombre de treballadors és de 18 dels quals 6 (33%) viuen a Terrassa i el 100% són
plantilla directa i a jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta o
millora necessària

Equipaments pel polígon
Accessibilitat pels vianants, il·luminació i voreres.
Accessibilitat pels vehicles privats.
Transport públic
Seguretat viària (senyalització)
Estacionament
Vigilància i seguretat de l’espai públic
Telecomunicacions

Serveis per a les empreses
Gestió i tractament de residus (contractat privadament)

Servei pels treballadors
Cura d’infants (bressol)
Restauració i càtering

Participació

Transport col·lectiu
Cura d’infants

Observacions

Quan l’empresa va arribar a Can Guitard, hi havia un projecte de urbanització i
condicionament del polígon que encara no ha estat dut a terme.
Existeixen molts problemes, la inseguretat és molt elevada i hi ha hagut molts robatoris
a les empreses veïnes.
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COLOM II

Hermanos Cant

Instal·lats al polígon l’any 2001, és una empresa dedicada als serveis. El nombre de
treballadors és de 80 i fan jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta o
millora necessària

Equipaments pel polígon
Accessibilitat pels vianants, il·luminació i voreres.
Accessibilitat pels vehicles privats.
Transport públic
Seguretat viària (senyalització)
Neteja Viària
Estacionament
Vigilància i seguretat de l’espai públic
Telecomunicacions

Serveis per a les empreses
Gestió i tractament de residus (contractat privadament)

Servei per a la funcionalitat empresarial
Suport a la gestió (gestoria, jurídic,...)
Selecció de personal i ocupació temporal
Informàtica
Comunicació privada (missatgeria, correu,...)
Vigilància i seguretat privada
Neteja

Participació

Transport col·lectiu
Cura d’infants
Neteja viària

Observacions

Falta inversió en telecomunicacions. L’adsl no és suficient per falta d’infraestructures a
la zona.
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EST

Teleko

Instal·lats al polígon l’any 2002. És una petita empresa dedicada a la reparació de tot
tipus de material elèctric i domèstic. Només hi treballa una persona que viu a Terrassa
i fa horari comercial.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta o
millora necessària

Equipaments pel polígon
Estacionament

Servei per a la funcionalitat empresarial
Suport a la gestió (gestoria, jurídic,...)
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EST

Recicloil

L’empresa es va crear l’any 2006, és una empresa dedicada a la recollida d’olis dels
ajuntaments. Només hi treballa una persona.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta o
millora necessària

Equipaments pel polígon
Estacionament
Vigilància i seguretat de l’espai públic

Serveis per als treballadors
Cura de persones grans i malaltes
Restauració i càtering

Servei per a la funcionalitat empresarial
Transport de mercaderies
Vigilància i seguretat privada
Subministraments industrials
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CAN FARCAN

Nashville- Willicha s.l.

És una discoteca ja antiga però l’empresa que ara la gestiona (Willicha s.l.) es va crear
el febrer 2007. El nombre de treballadors és de 5 dels quals 2 viuen a Terrassa i tots
són plantilla directa. Alguns fan jornada completa i d’altres partida, però treballen per la
nit.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta o
millora necessària

Serveis per a les empreses
Gestió i tractament de residus (contractat privadament)

Observacions

Troben incomprensible que s’hagin de pagar 700€, segons una nova llei del gener del
2007, per la recollida selectiva quan ja s’estan fent els pagaments pels containers i el
viatge dels camions.
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CAN FARCAN

Manipulados Numel

Instal·lats al polígon l’any 2006, és una empresa dedicada a la industria dels adhesius.
El nombre de treballadors és de 2. Els dos viuen a Terrassa i fan jornada partida.

Serveis identificats com importants i amb dèficit d ’oferta o
millora necessària

Serveis pels treballadors
Cura d’infants (escola bressol,...)

Servei per a la funcionalitat empresarial
Suport a la gestió (gestoria, jurídic,...)

Participació

Cura d’infants
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1  Dades de l'empresa

Activitat: Industria Comerç

Any d'instal·lació al poligon:

Nombre de treballadors:

% de la plantilla que viu en municipis a menys de 10 km : %

% que representa la plantilla directa sobret total empleats: %

Tipus de jornada laboral: 
- Plantilla directa: Jornada intensiva : 

- Plantilla indirecta: 

Polígon industrial d'ubicació:

Els Bellots Santa Margarida I 

PI Can Palet PI Can Petit Santa Margarida II 

PI Est PI La Gripia Sector Montserrat 

Segle XX Can Farcan 

PI Nord 

Can Parellada Industrial 

Serveis

Jornada intensiva : 

Jornada partida :

Jornada partida :

PI Can Guitard 

PI Colom II 
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2  Equipaments pel polígon

Importància que té per a l'empresa Quina necessitat té l'empresa d'una major oferta/millora  dins el polígon?

(1 poc important.  5 molt important) (1 cap necessitat.  5 molta necessitat)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Accessibilitat pels vianants (voreres, il·luminació,…)

Accessibilitat vehicles privats

Transport públic

Accessibilitat vehicles pessants

Seguretat viària (senyalització, mal estat vials,...)

Neteja viària (carrers bruts)

Estacionament

Espais d'ús públic ( parcs, zones verdes, …)

Vigilància i seguretat de l'espai públic

Telecomunicacions (banda ample,…)

Observacions :
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3  Serveis per a les empreses

Importància que té per a l'empresa Localització dels serveis
(1 poc important.  5 molt important) (distància des de l'empresa al punt d'atenció

del subministrador)

1 2 3 4 5 Al polígon a < 10 km a >10Km

Energia

Abastiment i reutilització d'aigua

Gestió i tractament de residus (recollida selectiva...)

Salut i emergències

Hoteleria

Quina necessitat té l'empresa d'una major oferta / millora  dins el polígon?
(1 cap necessitat.  5 molta necessitat)

1 2 3 4 5

Energia (talls de llum,…)

Abastiment i reutilització d'aigua

Gestió i tractament de residus

Salut i emergències

Hoteleria

Observacions :
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4  Serveis pels treballadors

Importància que té per a l'empresa Localització dels serveis
(1 poc important.  5 molt important) (distància des de l'empresa al subministrador)

1 2 3 4 5 Al polígon a < 10 km a >10Km

Esports i altres serveis de lleure

Cura d'infants (bressol, primària i escola d'estiu)

Cura de persones grans i malaltes

Restauració i càtering

Quina necessitat té l'empresa d'una major oferta / millora  dins el polígon?
(1 cap necessitat.  5 molta necessitat)

1 2 3 4 5

Esports i altres serveis de lleure

Cura d'infants (bressol, primària i escola d'estiu)

Cura de persones grans i malaltes

Restauració i càtering

Observacions :
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5  Serveis per a la funcionalitat empresarial

Importància que té per a l'empresa Localització dels serveis
(1 poc important.  5 molt important) (distància des de l'empresa al subministrador)

1 2 3 4 5 Al polígon a < 10 km a >10Km

Suport a la producció (certificació, reparació,…)

Suport a la activitat tecnològica (innovació,…)

Suport a la gestió (gestoria, jurídic,…)

Suport a les vendes (publicitat, promoció,…)

Transport de mercaderies

Selecció de personal i ocupació temporal

Informàtica

Comunicació privada (missatgeria, correu,…)

Vigilància i seguretat privada

Impremta i material d'oficina

Neteja

Subministraments industrials

Quina necessitat té l'empresa d'una major oferta / millora  dins el polígon?
(1 cap necessitat.  5 molta necessitat)

1 2 3 4 5

Suport a la producció (certificació, reparació,…)

Suport a la activitat tecnològica (innovació,…)

Suport a la gestió (gestoria, jurídic,…)

Suport a les vendes (publicitat, promoció,…)

Transport de mercaderies Observacions :

Selecció de personal i ocupació temporal

Informàtica

Comunicació privada (missatgeria, correu,…)

Vigilància i seguretat privada

Impremta i material d'oficina

Neteja

Subministraments industrials
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6  Participació

Participaria la seva empresa en la creació/gestió/finançament de l'oferta?

NO SÍ
Equipaments pel polígon :

   Transport col·lectiu/públic

   Vigilància i seguretat del polígon

   Nateja viària

Serveis pels treballadors :

   Esports i altres serveis de lleure

   Cura d'infants ( bressol, primària i escola d'estiu)

   Cura de persones grans i malaltes

Obsevacions, comentaris :
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BASE D’EMPRESES PER LA REALITZACIÓ DE L’ENQUESTA

NOM EMPRESA TELÈFON FAX ADRESSA WEB ACTIVITAT CNAE DESCRIPCIÓ POLÍGON

BB GRAFICS 937854193 937315132
Av. Glories 

Catalanes, 34
www.bbgrafics.com Arts gràfiques 222 Empresa dedicada a la retolació des de 1967 Can Palet

BERALMAR TECNOLOGIC 
SA

937312200
Av. Del Vallés, 

304
www.beralmar.com Industria de la ceràmica 263

És una multinacional disenya, fabrica, ven i instal·la equips de cocció i assecat per a la 
industria de ceràmica estructural. Els productes són generats per tecnològia propia.

Els bellots

CIEM EGARA SL 937361444 937361442
C/Puigbarral, 34-

E
www.ciemegara.net

Elements metal·lics per a la 
construcció

281
Fundada el 1995 l'empresa s'ha especialitzat en la fabricació d'elements per la 

construcció, manyeria y estructures metáliques en general. Can Petit

CIRPROTEC SL 937331684 937332764 c/ Lepanto, 49 www.cirprotec.com Fabricació de altre equip eléctric 316

CIRPROTEC són experts i pioners en el disseny i fabricació de dispositius de protecció 
contra el llamp i sobretensions.

Creada a principis dels anys 90 és a l'actualitat el primer fabricant nacional en aquest 
camp. 

Segle XX

COMERCIAL CISABA SL 93 786 92 46 93 786 92 36 Júpiter, 47 www.cisaba.com Fabricació de pa i fleca 1581
equips i accessoris per a pastisseria i fleca

Can Parellada

DEPOSITOS Y SERVICIOS 
SA

93 783 65 00 937836393 Guadalquivir, 33 www.desesa.es
Comerç a l'engròs de materials de 

construcció, vidre i articles de 
instal·lació

517 Delegació del Vallés. Distribuïdor de materials per a la construcció Can Palet

DOMUS TEJIDOS DE 
DECORACION SA

902199880 900501374 c/Finisterre, 3 www.domusdosochenta.com Comerç a l'engros de téxtils 5141 Comerç a l'engros de téxtils Santa Margarida I

EROSKI BIDAIAK SA 937836267
Extremadura 

s.n.
www.viajeseroski.es Activitats d'agencies de viatges 633

Viatges Eroski és una de las deu primeres agencies del estat. A Viajes Eroski són 
especialistes a l'área vacacional, amb més de 140 oficines d'atenció al públic.  
També són especialistes en viatges de negocis i organització de congressos.

Sector Montserrat

GIFIES SL 937361708 C/ Colom, 476 www.gifi.fr Comerç al menor 521 Cadena de supermercats francesa Santa Margarida II

GRUAS NASARRE SA 937857191 937833533
Carrer 

Castellassa, 28 
www.nasarre.org

Lloguer maquinaria i equip de 
construcció

7132
L'empresa va ser fundada el 1976, a Terrassa. L’empresa està dedicada i especialitzada 

exclusivament al lloguer de grúes mòbils autopropulsades amb conductor, comptant 
amb 13 unitats. Compten amb 20 treballadors, entre operaris i administració

Can petit

GUERIN SA 93 785 25 35 93 731 02 94 Pisuerga, 26 www.guerin.es
Comerç a l'engròs d'aparells i 

material radioelèctric i
electrònics

517 Distribució de material elèctric Santa Margarida I

HYDRODIF STP 937838009 937838720 Miño, 8 www.hydrodif.com
Fabricació de productes per a 

piscines
246 Forma part d'una gran corporació internacional. A Terrassa fan productes per a piscines Can Palet

IMI NORGREN SA 937361317 Calle del Aire 3 www.norgren.com Comerç de maquinaria 516
Empresa multinacional dedicada a la venda de components i solucions en neumática i 

hidràulica
Els bellots

INTERCONTINENTAL 
MARKETING SA

937360540 937314697
Bosch i 

Gimpera, 20
www.intermark.es Fabricació d'embalatge 212 fabricant i distribuïdor de productes per embalatge i etiquetatge Santa Margarida I

KIMALDI ELECTRONICS SL 937361510 937361511
Ctra. de Rubí, 

292 B
www.kimaldi.com Fabricació de aparells lectors 316

Kimaldi Electronics és una empresa dedicada a la fabricació, disseny i comercialització 
de productes dins del món de la Identificació de persones. Les seves principals línies de 

productes: lectors biomètrics, sistemes de control d'accés, sistemes RFID, lectors i 
impressores de targetes i targetes plàstiques.

Can Guitart
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MAQUIPAN SA 937844232 937844116
Bosch i 

Guimpera, 29
www.maquipan.com

Fabricació de maquinària per 
l'alimentació

2953 Maquines per panaderies Santa Margarida II

MASERMIN SL 937312282 937310504 Libra, 56 www.masermin.net Transformació materies plastiques 252 fabricació per tercers Can Parellada

MAVISA 937360000
Avda . Can 
Jofresa 35

www.mavisa.es Venda de vehicles de motor 501 Concesionari Peugeot Santa Margarida II

MITIC MODEL SL 937362060 C/Libra, 39 www.master-hobby.com Comerç a l'engròs de juguines 517 Distribuidors de joguines Can Parellada

PAVIMENTOS BARCELONA 
SA

937363636 937837801 c/ Terra, 36 www.pabasa.com Constructora d'obres públiques 452

És una empresa constructora dins l’àmbit de l’obra pública, especialitzada en la 
pavimentació de ferms amb aglomerats asfàltics en calent. PABASA, ha conservat des 

de la seva creació l'any 1974 una estrategia de creixement sostingut, realitzant cada any 
obres de creixent importancia, al temps que ha anat ampliant la seva capacitat 

productiva fins arribar a les cinc plantes que disposa actualment.

Els bellots

PERCOTER SL 937864051 Guadalquivir, 29 Fabricació de persianes 454 Persianes i cortines Can Palet

SICON FLEXIBLE SL 937842488 Júpiter 11 www.siconflexible.com Fabricació metal·lica 281
Empresa orientada al desenvolupament flexible de projectes d'automatizació i 

modernització de maquinaria
Can Parellada

SOFASTYL 93 784 83 70 Colom, 339 www.sofastylgrupokaren.com Comerç al menor de mobles 5244 Sofas entre Sta Margarida i Can Palet

TECNOLOGIA HERMANOS 
ESPEJO SL

937313443 937315145 C/ de Valls, nº95 www.hermanosespejo.com
Construcció de màquines per les 

industries textils
516

Empresa dedicada als automatismes per a la fabricació de gases hospitalàries.
S'encarrega del disseny, fabricació, control de qualitat, posada en marxa, revisió i 

innovació de cada una de les màquines que comercialitzen. 
Segle XX

TELSTAR INDUSTRIAL SL 
SDAD UNIPERSONAL

937 36 1600 937 85 9342 
Josep Tapiolas, 

120
www.etelstar.com

Fabricació i comercialització de 
maquinaria específica

2956
Telstar Industrial SL és l'hereu directe de Telstar SA, fundat el 1963. Constitueix la base 
del grup, i en el qual 190 empleats treballen directament. A les seves plantes, dissenyen 

i fabriquen tecnologia de buit, ultrafiltració aèria i equips d'esterilització. 
Est

TEYBER PUNT SL 937839611 Libra, 12 www.teyber.com Fabricació de productes tèxtils 172 Empresa familiar dedicada a la producció de teixit de punt. Can Parellada

TRANSCANALS SA 937364860 Gèminis 89 www.transcanals.com Transport 602

És una empresa de transport per carretera per paqueteria nacional i internacional, 
lloguer de vehicle amb xofer, càrrega completa, emmagatzematge, transports urgents o 

exclusius, etc.
L'àmbit d’actuació es centra principalment a les comarques del Barcelonès, Vallès 

Oriental, Vallès Occidental.                                                                                         Les 
instal·lacions tenen una superfície de 1000 m2, 7 molls de càrrega i descàrrega, taller 

mecànic propi, 180 m2 d’oficines

Can Colom II

UNIVERSAL DE 
DESARROLLOS 

ELECTRONICOS SA
937396700 937396701

Ctra. Castellar, 
298

www.cirsa.com Activitats recreatives 927 Empresa fundada el 1978 que es dedica a l'àmbit de màquines per a jocs Est

VENAIR TECHNOSIL SL 937360000 Perpinyà 27 www.venair.com Fabricació de tubs de plàstic 252
Empresa multinacional present a França, EEUU i Hong Kong, que produeix i 
comercialitza tot tipus de tubs per al sector de l'alimentació, l'automoció,….

Nord

VINS I OLIS PUIG SA 937349440 Fenolleda, 22 
www.vinspuig.com 
www.olispuig.com

Fabricació de vins i caves 159
Empresa familiar amb 150 anys d'historia, dedicada a la producció i distribució de cava, 

vins i olis
Nord
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8.3 Distribució dels usos en els diversos P.I.

Distribució del número d’empreses del Cens 2007 amb  activitat classificada per
grans sectors i polígons industrials

% empreses per polígon % treballadors per polígon

Polígon
Indu
s-tria

Cons-
trucci

ó

Comer
ç

servei
s

Nombre
d'empr

e-ses Indu
s-tria

Cons-
trucci

ó

comer
ç

servei
s

Treba-
lladors
Establi-
ments

CAN PARELLADA
INDUSTRIAL

45% 2% 34% 19% 184 41% 9% 23% 27% 3230
ELS BELLOTS 42% 12% 19% 27% 26 58% 7% 13% 21% 751
CAN FARCAN 56% 15% 12% 17% 41 67% 15% 7% 11% 272
CAN GUITARD 54% 11% 25% 11% 28 60% 19% 19% 3% 500
CAN PALET 47% 7% 23% 23% 43 57% 3% 20% 20% 594
CAN PETIT 47% 9% 24% 21% 58 58% 9% 18% 14% 791
COLOM II 49% 2% 20% 29% 49 67% 0% 13% 20% 1372
EST 31% 9% 13% 47% 93 28% 3% 19% 51% 1269
LA GRIPIA 51% 8% 27% 14% 59 74% 5% 19% 3% 1002
NORD 43% 2% 34% 22% 65 43% 0% 38% 20% 1174

SANTA MARGARIDA
I 55% 4% 24% 17% 75 45% 2% 28% 25% 2510

SANTA MARGARIDA
II 18% 5% 31% 46% 131 23% 15% 26% 36% 2289

SECTOR
MONTSERRAT 3% 0% 39% 58% 31 2% 0% 24% 74% 150

SEGLE XX 55% 6% 19% 19% 165 70% 4% 13% 14% 1947

TOTAL 43% 6% 25% 26% 1048 48% 6% 22% 24% 17851
Font: Elaboració pròpia en base a la Base de Dades Cens empreses 2007.


