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2. METODOLOGIA 
 
 
 
La metodologia emprada per al desenvolupament de l’estudi sobre “Les 
infraestructures de telecomunicacions als polígons d’activitat econòmica de Terrassa”  
i l’assoliment dels objectius plantejats, inclou dues línies de treball diferenciades per la 
necessitat de recollir informació de fonts indirectes , com són els operadors de 
telecomunicacions existents que ofereixen serveis en l’àmbit geogràfic dels polígons 
d’activitat econòmica de la ciutat, i per altra banda fonts directes  a través d’un treball 
de camp necessari per a recollir informació directament de les empreses ubicades en 
aquest àmbit geogràfic. 
 
 
2.1. FONTS INDIRECTES 
 
S’ha consultat als agents locals i autonòmics que disposen d’informació sobre els 
polígons d’activitat econòmica, així com la previsió de creixement o creació de nous 
polígons. També s’han obtingut dades dels operadors de telecomunicacions amb 
presència als polígons d’activitat econòmica de la ciutat, tot i que només alguns han 
facilitat informació concreta sobre cobertures de serveis o previsions de creixement. 
 
Fonts consultades:  
 Foment de Terrassa S.A. 
 Ajuntament de Terrassa 
 Secretaria de telecomunicacions i societat de la informació 
 
Operadors de telecomunicacions consultats: 
 Telefónica de España 
 Iberbanda 
 Orange 
 Vodafone 
 
Altres estudis i fonts d’informació: 

• Informe sobre el cens d'empreses dels polígons i zo nes industrials de 
Terrassa, – Foment de Terrassa – http://www.terrassa.cat/files/9-5915-

fichero/20090527_poligons_vers03.pdf?download=1  

• Enquesta sobre l’ús de les TIC i del Comerç electrò nic a les Empreses de 
Catalunya 2008-2009  - Fundació Observatori per la Societat de la Informació 
de Catalunya - 
http://www.fobsic.net/opencms/export/sites/fobsic_site/ca/Documentos/TIC_Empreses/2008-

2009_TIC_Empreses/TIC_Empreses_2008-2009.pdf 

 
 
2.2. FONT DIRECTES 
 
Per a la obtenció de dades concretes sobre l’estat de les telecomunicacions i analitzar 
amb més detall l’ús, necessitats i previsió de telecomunicacions de les empreses 
ubicades als polígons d’activitat econòmica de la ciutat, s’ha procedit a enquestar i 
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visitar a empreses dels polígons esmentats per tal d’obtenir-ne la informació. Aquesta 
tasca s’ha realitzat amb una primera captació de dades quantitatives, amb significació 
estadística, per posteriorment completar-la amb una captació de dades qualitativa per 
tal d’aprofundir-hi. 
 
La població total d’empreses com a referència per a validar l’enquesta s’ha pres del 
“Cens d’empreses dels polígons i zones industrials de Terrassa 2008” realitzar per 
Foment de Terrassa. Aquest cens del 2008 ens indica un total d’ aproximadament 
1300 unitats empresarials ubicades als diferents polígons d’activitat econòmica de la 
ciutat.  
 
• Anàlisi quantitatiu :  
 
Per a l’anàlisi quantitatiu de les empreses ubicades als polígons d’activitat econòmica 
de Terrassa s’ha creat un qüestionari que permet recollir indicadors quantitatius de la 
dimensió i complexitat de la empresa, l’ús general de sistemes de informació que 
afecten a les telecomunicacions, els volums de serveis de telecomunicacions 
contractats, i la satisfacció general amb els operadors de telecomunicacions 
contractats per les empreses. 
 
El suport emprat per a aquest qüestionari ha estat una plataforma d’enquestes en línia 
via Web (encuestafacil.com), facilitant la resposta de les empreses enquestades i 
evitant el retorn del mateix a través de correu electrònic, Fax o en paper. 
 
Per tal de fer arribar de forma ràpida aquest qüestionari al màxim d’empreses s’ha 
enviat utilitzant l’adreça de correu electrònic de les empreses, i en el cas que no se’n 
disposés s’ha procedit a realitzar l’enviament per Fax si se’n disposava del número, 
indicant a les empreses receptores que en cas de desitjar-ho podien respondre a la 
enquesta a través d’un enllaç a pàgina Web. 
 
El qüestionari per a la recollida de dades quantitatives s’ha enviat conjuntament amb 
Foment de Terrassa. S’ha realitzat un total aproximat de 1.200 enviaments obtenint 
324 respostes vàlides d’empreses (aquest nombre de qüestionaris retornats 
constitueix una mostra capaç de garantir un nivell de confiança proper al 95%) 
 
La recollida de les respostes s’ha fet de forma automàtica a la plataforma d’enquestes 
en línia via Web, exportant el detall de respostes a format Microsoft Excel per a fer el 
tractament posterior. 
 
• Anàlisi qualitatiu : 
 
Per a l’anàlisi quantitatiu de les empreses ubicades als polígons d’activitat econòmica 
de Terrassa s’ha creat un qüestionari més extens que l’emprat per a l’anàlisi 
quantitatiu, que permet recollir amb més profunditat i detall l’ús de les 
telecomunicacions i la complexitat dels sistemes d’informació utilitzats en les 
empreses.  
 
S’han realitzat entrevistes personals amb 40 empreses dels diferents polígons 
d’activitat econòmica de la ciutat, recollint alhora les impressions de les empreses 
enquestades per tal de completar la informació quantitativa recollida, validant-ne els 
resultats i refinant les conclusions de l’estudi. 
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2.3. TRACTAMENT DE LES DADES 
 
Per al tractament i estudi quantitatiu de les dades s’han revisat tots els qüestionaris 
rebuts per tal de validar-ne la seva informació. Tots aquells qüestionaris amb 
informació contradictòria o amb respostes aleatòries sense sentit s’han eliminat de 
l’anàlisi posterior de les dades. 
 
La informació validada de les enquestes s’ha segmentat per polígons, corregint 
algunes situacions provocades per la proximitat d’alguns polígons d’activitat 
econòmica. Es detallen els polígons que s’han agrupat, sigui perquè les empreses que 
hi estan ubicades no en perceben la seva diferenciació, o perquè la ubicació 
geogràfica és adjacent i la problemàtica és la mateixa. 
 
• Santa Margarida : Santa Margarida I i Santa Margarida II s’han tractat com un sol 

polígon, per ser limítrofs i tenir una mateixa problemàtica. Moltes empreses no 
percebien la diferència entre un i altre a l’hora de respondre als qüestionaris. 

 
• Els Bellots i Can Farcan : Moltes de les empreses ubicades al polígon Can Farcan 

s’autoubicaven al polígon Els Bellots, sent limítrofs i amb la mateixa problemàtica. 
 
  
El total de qüestionaris vàlids per a l’estudi és de 324, dotant l’enquesta d’un nivell de 
confiança superior l 95% (N=1300, n=297). 
 
Les dades quantitatives s’han processat per tal d’obtenir indicadors generals per a 
diferents àrees del qüestionari (volum de treballadors, equipament informàtic, pàgines 
Web i Internet, connectivitat de dades, connectivitat veu fixa, connectivitat veu mòbil). 
 
Els indicadors generals obtinguts en el primer processament de dades s’han 
segmentat posteriorment per polígons d’activitat econòmica obtenint un perfil de les 
empreses de cada polígon i creant correlacions entre el perfil d’empreses de cada 
polígon i l’índex de satisfacció amb els operadors de telecomunicacions i les 
necessitats de creixement expressades. 
 
L’anàlisi qualitatiu recollit amb les entrevistes personals ha permès validar les 
conclusions extretes de l’anàlisi quantitatiu. 
 


