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3. LA DEMANDA DE SERVEIS A LES EMPRESES

3.1. Estudi de la demanda

3.1.1. La necessitat d un model de gestió dels polígons i zones industrials.

Actualment les noves pautes d organització productiva a nivell mundial han comportat
una transformació en la implantació territorial de les activitats econòmiques. Aquest és
un model de concentració de sòl industrial -fora dels nuclis urbans- que està
comportant problemes, entre altres, de previsió de serveis bàsics comuns a totes les
empreses.

En definitiva, s està parlant de com sense definició, sense regulació i sense control, les
administracions locals s han d afrontar a un fenomen que significa un gran nivell de
concentració humana desatesa, i de com les indústries es troben amb espais mancats
de serveis i recursos que no faciliten la seva activitat.

L establiment de mecanismes que assegurin la gestió i provisió de serveis en aquestes
àrees permetrà incidir en la competitivitat de les empreses, oferint uns serveis i
infrastructures de qualitat. Es donarà valor a les empreses que hi són instal·lades i al
territori ja que se ls dotarà de serveis orientats a fer més fàcil l activitat de les empreses
que hi són ubicades; serveis que són necessaris i generadors de valor per a les seves
activitats ja que d aquesta manera només s hauran de dedicar única i exclusivament a
la optimització dels seus processos productius.

A més a més del tema de l accessibilitat i la mobilitat, la manca de serveis tant a
l empresa com a la persona (creant espais on la sensació de desestructuració territorial
i aïllament social acaba essent una feixuga càrrega que ajuda poc a l activitat de les
persones), és una de les carències identificades tant per l empresari com per
l Administració local i les persones que hi treballen.

3.1.2. La  realitat de les zones industrials de Terrassa

De forma introductòria, l anàlisi de la demanda en els polígons s ha abordat amb una
explotació específica de l enquesta realitzada per l empresa MDK el desembre de 2004
dins del projecte Mobilitat i sistema urbà de Terrassa. Més concretament, en les
preguntes que fan referència a utilització de serveis, valoració dels serveis i percepció
de manca de serveis. La localització i les característiques d aquestes zones són les que
s especifiquen a continuació:



72 / Els Serveis a les Empreses a Terrassa

Denominació
dels polígons
industrials
(ordenats per
dimensió)

Superfície
Ha

Quin tipus
de gestió té?

Existeix
associació?

Existeix un
centres de
serveis a
les
empreses?

El polígon
disposa de
pàgina
web?

Els Bellots II 91,18 Privada No No No

Palau Sud - Can
Guitard 76,37 Privada No No No

Santa Margarida I 61,48 Privada No No No

Can Parellada 59,09 Privada No No No

Palau Nord 40,70 Privada No No No

Santa Margarida II 40,53 Privada No No No

Segle XX 36,18 Privada No No No

Can Petit 33,28 Privada No No No

Sector Montserrat 32,44 Privada No No No

Est 27,30 Privada No No No

Colom II 23,90 Privada No No No

Els Bellots 22,06 Privada No No No

Nord 20,83 Privada No No No

Can Palet 20,06 Privada Sí, vigilància No No

Can Guitard 17,69 Privada No No No

La Grípia 8,46 Privada No No No

Can Farcan 6,28 Privada No No No

Font: Projecte pilot de polígons industrials. Memòria tècnica. Ajuntament de Terrassa, 2007
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En la memòria del projecte el primer pas que es considerava necessari per una
correcta actuació pública era fer una diagnosi de la situació a partir de saber quins eren
els serveis que les empreses ja utilitzaven, quin era el nivell de satisfacció respecte la
provisió existent de serveis i per últim, quins eren els serveis que consideraven
necessaris i quins quedaven insatisfets donada la oferta existent.

Amb aquestes preguntes s han realitzat uns creuaments bivariats en funció de:

 

La zona industrial (S han agrupat els polígons en 4 àrees estadísticament
representatives): Can Parellada (29% de les empreses enquestades), Zona Nord
(23%)1, Santa Margarida (17%) i resta de la zona sud (31%)2.

 

Tipus d activitat3 (Agrupació en quatre categories estadísticament representatives):
Indústria Metall (26,6%), Indústria Manufacturera (20%), Comerç, hostaleria i
reparacions (29.4) i resta d activitats (24%)4

 

Mida de l empresa (mesurada en trams de treballadors estadísticament
representatius): fins a 5 (30%), de 6 a 10 (23%), d 11 a 25 (28 %) i 26 o més (19%).

Cal dir també que de forma puntual també s ha analitzat la demanda a partir de l estudi
de la percepció empresarial (només s ha estudiat la importància i millora dels serveis o
equipaments) realitzat en el marc del projecte Disseny d un model de gestió avançat
dels polígons i zones industrials de Terrassa i d un centre de serveis avançats
(actualment encara s està elaborant)

Entrant ja més detalladament a l anàlisi de la demanda, de forma general hi ha algunes
constatacions prou importants a tenir en compte. En primer lloc, havent-se fet l anàlisi
bivariat es constata que la utilització, les valoracions i les percepcions sobre els serveis
a les empreses en els diferents polígons no divergeixen en funció del polígon, de
l activitat ni de la mida de l empresa. Per tant, no hi ha una diferència segons aquestes
tres últimes variables en quan a les respostes.

3.1.2.1 La poca utilització dels serveis als polígons

La resposta majoritària més contestada és que no s utilitza cap servei dels polígons.
En les quatre àrees industrials, la meitat o més de les respostes han afirmat que no
utilitzen cap dels serveis que estan ubicats a la mateixa zona (entre el 47% i el 67% de
les respostes). De la mateixa manera, en l anàlisi segons el tipus d activitat de les
empreses també són la majoria o més les que afirmen no utilitzar cap dels serveis. I pel
que fa a l anàlisi segons el nombre de treballadors per empresa, passa el mateix.

D altra banda, cal dir també que els casos inclosos dins l apartat d Altres5, són, darrere
de no utilitzar cap servei, importants a tenir en compte ja que en tots els casos les
respostes han tingut una freqüència al voltant del 20%. En aquest sentit, a Can

                                                     
1 La zona nord comprèn els polígons industrials de Zona Industrial Est, Can Petit, Zona Industrial Nord i les Arenes.
2 La zona sud comprèn els polígons industrials de Santa Eulàlia, Segle XX, Colom II, Can Guitard, Els Bellots, Sector
Montserrat i Can Palet.
3 Cal dir que en la memòria inicial del projecte, aquest apartat estava definit a partir d altres activitats de l empresa .
S ha canviat per l activitat principal d aquestes ja que a l hora de fer l anàlisi estadístic no hi havia dades.
4 En aquest apartat hi ha incloses l agricultura, energia i aigua, indústries extractives i transformació, construcció,
transports i comunicacions, institucions financeres i assegurances i altres serveis.
5 A dins l apartat Altres serveis hi ha inclosos: Tallers mecànics, serveis de barri, neteja, caixers, correus i seguretat.
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Parellada hi ha hagut fins a un 45% de respostes que deien que utilitzaven altres
serveis.

Per últim, i igualment important, són els serveis bancaris; aquest és l únic servei que
alguns, aproximadament el 10% de les respostes, afirmen utilitzar. Així doncs, si es fes
un rànking de la utilització dels serveis en els polígons industrials, en primer lloc es
constataria que no se n utilitza cap, però si es fa, primerament trobem la categoria
Altres i després, els serveis bancaris.

Utilització dels serveis segons els poligons. 2005 (%)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l enquesta MDK

3.1.2.2 Existeix la sensació que fan falta més serveis a les empreses

Havent vist la baixa utilització dels serveis en els polígons, es constata que d altra
banda, les empreses tenen una forta percepció de que fan falta molts serveis en les
zones industrials.

Si es mira per àrees industrials, totes afirmen, en un 72% aproximadament, que farien
falta més serveis. Els que han tingut més demanda són tots aquells serveis que
actualment requereixen proximitat, excepte els serveis bancaris; per exemple, el sector
de la restauració és dels més importants, les copisteries, el servei de missatgeria, el de
neteja, etc.

De la mateixa forma, si la perspectiva és el sector d activitat que es dedica l empresa, el
resultat és el mateix. Tots els sectors afirmen, tot i que amb un percentatge
lleugerament inferior (67%), que fan falta molts més serveis en els polígons industrials.
I si a més a més es fa l anàlisi des de l òptica de la quantitat de treballadors que té
l empresa, passa el mateix: en un 68% s ha contestat que sí que fan falta altres serveis
en les zones industrials.

Paral·lelament, i segons l estudi de la percepció empresarial realitzat en el marc del
projecte Disseny d un model de gestió avançat dels polígons i zones industrials de
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Terrassa i d un centre de serveis avançats, es pot veure quins són actualment aquells
serveis que les empreses consideren importants (que pot ser que no estiguin presents
en els polígons) o que han de ser millorats. Com es pot comprovar a la següent taula,
el que més preocupa doncs a les empreses és la vigilància i seguretat privada primer i
el transport públic, seguidament. Aspectes aquests que no sortien reflectits  en
l enquesta de 2005 però que en canvi, actualment són detectats com a importants.

SERVEI O EQUIPAMENT IMPORTÀNCIA MILLORES
Importància

X Millora

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

Transport públic 2,76 2,63 7,25

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

Missatgeria 3,47 1,63 5,66

Neteja 3,87 1,43 5,53

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

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

Esports i altres serveis de lleure 1,27 1,3 1,65
Font: La Percepció Empresarial, Disseny d un model de gestió avançat
dels polígons i zones industrials de Terrassa i d un centre de serveis
 avançats (en procés, Foment de Terrassa)

3.1.2.3 La mala valoració dels serveis als polígons industrials

Havent vist la poca utilització que les empreses fan dels serveis ubicats als polígons
industrials, cal afegir que la valoració que en fan les empreses és de forma general
dolenta. El 28,1% de les respostes afirmen que consideren com a malament aquests
serveis; a més, el 26,8% confirma d altra banda que la seva valoració no és ni bona ni
dolenta, és indiferent. Només el 25,1% els valora positivament i un 19%, com a molt
malament.

L anàlisi per polígons industrials mostra més o menys els mateixos resultats
anteriorment comentats i destacaria el polígon de Santa Margarida on prop del 70% de
les respostes valoren els serveis com a malament o molt malament. En canvi, a l altra
extrem es troba tota la Zona Nord on prop d un 65% valora els serveis de forma positiva
o indiferent. Aquesta diferència es deu a la localització dels polígons; mentre que la
majoria d aquests estan ubicats fora del sistema urbà de Terrassa, la Zona Nord és
contínua a la trama urbana. Això fa que els sigui més fàcil doncs poder utilitzar els
serveis que requereixin.



76 / Els Serveis a les Empreses a Terrassa

Valoració dels serveis segons polígon industrial. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l enquesta MDK

Des de la perspectiva del tipus d activitat que realitzen les empreses, destaca en totes
elles la indiferència com a resposta a la valoració que en fan dels serveis. Així mateix,
des del punt de vista del nombre de treballadors de cada empresa, la valoració és més
o menys la mateixa: la indiferència o la valoració negativa en alguns casos.

3.1.2.4 Els serveis a les empreses: una necessitat real

Finalment doncs, si d una banda es constata que no s utilitzen els serveis dels polígons
industrials excepte els serveis bancaris i altres, i de l altra, que existeix una forta
percepció de manca de serveis (restauració, missatgeria, copisteria, seguretat, etc.)
s arriba a la conclusió que precisament aquests han de ser poc presents en els
polígons. Per tant, aquesta podria ser doncs una demanda real i concreta d alguns dels
serveis. Serveis que com abans s ha esmentat, es caracteritzen per la proximitat; és a
dir, són necessaris a les àrees industrials, han de ser-hi presents. La manca d aquests
porta evidentment a una més difícil gestió i producció de les empreses ja que han
d anar a buscar més lluny serveis que necessiten quotidianament pel seu bon
desenvolupament.  La presència de serveis de proximitat en les àrees industrials facilita
l activitat de les empreses i per tant millora la qualitat d aquestes aportant a tota l àrea
un valor afegit i també doncs, més competitivitat.


