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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

 

1.1. ANTECEDENTS 
 
L’estudi sobre “Les infraestructures de telecomunicacions als polígons d’activitat 
econòmica de Terrassa” neix de l’encàrrec realitzat per Foment de Terrassa a la 
Fundació Privada Cecot Innovació, amb la finalitat de dotar-se de coneixement concís i 
puntual sobre l’estat d’aquelles infraestructures que donen cobertura i servei a aquests 
sectors de la ciutat, sobre el nivell de satisfacció de les empreses usuàries sobre 
l’oferta actual derivada d’aquestes infraestructures. 
 
 
1.2. OBJECTIUS 
 
Aquest estudi dóna resposta a la mancança de coneixement sobre l’estat actual de les 
infraestructures de telecomunicacions als polígons d’activitat econòmica de la ciutat de 
Terrassa, així com del grau de satisfacció de les empreses usuàries d’aquestes 
infraestructures i les seves necessitats a curt termini en aquest àmbit, proposant 
diverses millores o iniciatives per tal de millorar els serveis de telecomunicacions del 
seu entorn. 
 
Els objectius d’aquest estudi es detallen a continuació: 
 
• Analitzar la oferta actual de les infraestructures de telecomunicacions als polígons 

d’activitat econòmica de la ciutat de Terrassa a partir de les dades disponibles. 
 
• Conèixer el nivell de satisfacció existent per part de les activitats econòmiques 

localitzades als polígons d’activitat econòmica de Terrassa, en relació als diferents 
serveis de telecomunicacions de banda ampla fixa i mòbil i telecomunicacions de 
veu fixes i mòbils. 

 
• Plantejar i sistematitzar les necessitats a curt termini, en termes de nous serveis de 

telecomunicacions, de les empreses localitzades als polígons d’activitat econòmica 
de Terrassa. 

 
• Complementar l’estudi amb una visió sobre el nivell de digitalització de les 

tecnologies de la informació i la comunicació en les unitats empresarials ubicades 
als polígons d’activitat econòmica de Terrassa. 

 
• Proposar solucions i iniciatives de millora de l’estat o oferta de serveis de 

telecomunicacions en els àmbits que sigui necessari. 
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1.3. ÀMBIT TERRITORIAL 
 
L’estudi sobre “Les infraestructures de telecomunicacions als polígons d’activitat 
econòmica de Terrassa” comprendrà tots els polígons d’activitat econòmica situats 
dins el municipi de Terrassa. Segons la informació facilitada per Foment de Terrassa 
aquests són: 
 
 

 
Font: Foment de Terrassa, SA a partir del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000, Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
 
 
Polígons d’activitat econòmica de la ciutat de Terrassa: Nord (1); Can Petit (2); La 
Grípia (3); Est (4); Sector Montserrat (5); Segle XX (6); Can Palet (7); Santa Margarida 
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I (8); Santa Margarida II (9); Can Farcan (10); Els Bellots I (11); Can Parellada 
Industrial (12); Colom II (13); Can Guitard (14). 
 
També s’han tingut en compte les dades geogràfiques referents a polígons projectats 
de futura creació: Palau Nord (15); Palau Sud (16); Franja Nord (17); Els Bellots II (18). 
 


