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6. ANNEX 
 

 

 

6.1. INCIDÈNCIES DURANT L’ESTUDI 
 
Es descriuen les diferents incidències detectades durant les diferents fases de l’estudi 
que han provocat correccions en l’execució de la metodologia emprada, així com les 
que es recullen com a observacions realitzades que no afecten directament a l’estudi. 
 
 
A) Captació de dades 

 
Per a la captació de dades utilitzant el qüestionari qualitatiu és necessari disposar de 
l’adreça de correu electrònic de les empreses que es troben ubicades als polígons 
d’activitat econòmica de la ciutat de Terrassa. Del cens d’empreses de que es 
disposava no existia adreça de correu electrònic de moltes empreses, reduint l’univers 
d’empreses a 900 en comptes de les 1300 comptabilitzades al cens del 2008, i 
paral·lelament aquestes no es trobaven identificades i segmentades per polígons 
d’activitat econòmica. Es recomana per a futures accions que ho permetin, d’identificar 
les empreses pel polígon d’activitat econòmica en el que es troben ubicades, per 
facilitar futurs estudis i explotacions de dades que es volguessin realitzar. 
 
Per a les empreses de les que no es disposava de correu electrònic però si de número 
de Fax s’ha procedit a realitzar l’enviament del qüestionari a través del Fax, indicant 
que si disposaven de correu electrònic podien sol·licitar l’enviament del mateix utilitzant 
aquest canal. 
 
Per tal de corregir la manca de ubicació de les empreses s’ha procedit a ubicar les 
empreses al polígon on es troben utilitzant la seva adreça. 
 
 
B) Interès mostrat per les empreses 

 
L’interès de les empreses en respondre els qüestionaris realitzats en línia via Web i les 
entrevistes personals ha estat molt baix, perjudicant els temps d’execució de les 
primeres fases de recopilació de la informació. En general les empreses enquestades 
mostren rebuig quan es tracten les telecomunicacions, ja que les cobertures de serveis 
de telecomunicacions històricament han estat insuficients i les incidències registrades 
per les empreses han estat elevades. Tot i que la satisfacció actual de les empreses 
enquestades és força satisfactòria es manté en l’imaginari de les empreses les 
experiències negatives que en èpoques anteriors han tingut amb els operadors de 
telecomunicacions. 
 
Actualment tot i la millora de l’oferta de serveis que s’ha ampliat en alguns polígons, 
aquesta és en general insuficient i s’ha dut a terme molt lentament. 
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6.2. DADES DE COBERTURA DE SERVEIS 
 
Es recull el plànol de cobertura de serveis de telecomunicacions publicat a Internet per 
la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
A) Cobertura mòbils: 

 

 
 
Nota sobre la cobertura de telefonia mòbil d'emergències 112: 
 
El telèfon 112, únic per a tot l'àmbit europeu i amb resposta immediata les 24 hores del 
dia, centralitza totes les trucades d'urgència. Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes 
puguin sol·licitar els serveis públics d'urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i 
salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin davant d'una 
situació d'emergència. 
 
El servei 112 representa la superposició de la cobertura GSM dels operadors Movistar, 
Vodafone i Orange. La cobertura està representada a partir d'un nivell d’exteriors el 
qual en alguns casos no serà suficient per accedir a l'interior d'habitatges. 
 
A la informació sobre cobertura indica SÍ quan més del 80% del nucli de població té 
cobertura d'aquest servei. NO quan la cobertura és inferior al 80% del nucli de 
població. 
 
La informació sobre la cobertura que es publica és el resultat de simulacions per 
ordinador i cal considerar–la com a orientativa. 
 
*Font http://www10.gencat.net/gov_ctWeb/AppJava/cercador.jsp  
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B) Cobertura ADSL i WiMAX 

 
Informació obtinguda del cercador d’infraestructures de telecomunicacions de la 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

 
 
Nota sobre la cobertura ADSL: 
 
La disponibilitat del servei ADSL de Telefónica es considera "SÍ" quan el percentatge 
de cobertura al nucli és superior al 90%, mentre que es considera "PARCIAL" si 
aquest percentatge de cobertura és inferior al 90%. "NO" indica que no hi ha cobertura 
ADSL. (Dades actualitzades a l’octubre de 2008 i obtingudes a través del Programa 
d'extensió de la banda ampla - PEBA).  
 
Nota sobre la cobertura WiMAX:  
 
La cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda es considera "Cobert" quan més del 75% 
del nucli de població ja té cobertura del servei; "Cobert parcial" quan el percentatge de 
cobertura al nucli es troba entre el 50% i el 75%; "En execució" si hi ha previsió de 
cobertura del nucli de població durant les fases I o II del projecte Banda Ampla Rural 
(BAR), i "No cobert" quan la cobertura és inferior al 50% del nucli de població o no està 
previst donar-hi cobertura en les fases esmentades del projecte BAR. La indicació "En 
estudi" vol dir que la cobertura del nucli està en fase de planificació i viabilitat tècnica.  
 
Tant la informació que es publica sobre la cobertura ADSL com la informació sobre la 
cobertura WiMAX, cal considerar-la com a orientativa. Per confirmar la viabilitat de 
qualsevol dels dos serveis d'accés a la banda ampla, sempre caldrà que un tècnic de 
l'empresa que els presta comprovi que des de la ubicació on es troba l'usuari es rep 
correctament el senyal ADSL o WiMAX. Consulteu els operadors corresponents per a 
més informació.  
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Polígon Industrial 
Cobertura  

Banda 
Ampla 

Cobertura  
ADSL 

Cobertura  
WiMAX 

Disponibilitat  
comercial 

servei 
WiMAX 

Can Corpell   SÍ  PARCIAL  COBERT  Ja disponible  
Can Guitart   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Can Palet   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Can Parellada Industrial   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Can Petit   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Colom II   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Can Farcan   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Els Bellots   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Franja Nord   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Industrial Est   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Industrial Nord   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
La Grípia   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
La Llana   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Montserrat   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Palau Nord   SÍ  SÍ  PARCIAL  Ja disponible  
Palau Nord - Can Guitard   SÍ  SÍ  PARCIAL  Ja disponible  
Segle XX   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
Sta. Margarida   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
s/n Terrassa 1   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
s/n Terrassa 2   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  
s/n Terrassa 3   SÍ  SÍ  COBERT  Ja disponible  

 
*Font http://www10.gencat.net/gov_ctWeb/AppJava/cercador.jsp  
 
 
C) Cobertura WiMAX Iberbanda 

 
L’operador Iberbanda com a principal explotador de les tecnologia WiMAX a la ciutat 
de Terrassa i al seu entorn ha facilitat la següent informació sobre la cobertura de 
serveis de banda ampla. Les cobertures de serveis que es mostren són teòriques i cal 
tenir en compte que per tal de disposar d’aquest servei cal tenir visibilitat directa amb 
l’antena del repetidor, i si en la línia de visió hi apareixen torres d’alta tensió o altres 
elements, aquests poden malmetre la senyal i conseqüentment la cobertura. 
 
La nomenclatura de les zones de cobertura entregades per Iberbanda entregada no 
encaixa amb els polígons industrials, però es visualitzen fàcilment en el plànol les 
àrees de cobertura i proximitat entre les antenes i els polígons. 
 

NOM NORMALITZAT 2005 HABITANTS 01/01/2005 % Cobertura Antena Iberbanda 

Fonts, les 1.681 97,54% BAR135-3 

Terrassa Total 191.878 (desglossat a sota) (desglossat a sota) 

Font de l'Espardenyera, la 33 96,77% BAR117-4                             

Pla del Bon Aire, el 106 100,00% BAR117-4                             

Terrassa 191.106 98,64% BAR135-4                             

Torrebonica 5 98,55% BAR117-4                             

Can Gonteres 335 95,64% BAR197-2                             

Can Palet de Vista Alegre 1.048 90,11% BAR100-2                             
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S’adjunta el plànol de cobertura teòrica simulada, amb les ubicacions de les diferents 
estacions de repetició de senyal WiMAX, per a la ciutat de Terrassa i el seu entorn. 
 
 

 
Font: Iberbanda 
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Plànol de cobertura teòrica de la ciutat de Terrassa 
 

 
Font: Iberbanda 

 

 
La cobertura teòrica a la ciutat de Terrassa cobreix gairebé la totalitat dels polígons a 
excepció de: 
 
• Can Guitard : el polígon té poca visibilitat amb les antenes 
• Can Parellada Industrial : zona limítrof amb la Riera de les Arenes 
• Can Parellada Industrial : zona més obaga limítrof amb l’autopista C58 
 
La oferta de serveis de Iberbanda inclou connexions de dades, xarxes privades, i veu, 
amb un ventall de productes que va des de una connexió senzilla semblant a una 
ADSL residencial fins a solucions empresarials a mida incloent xarxes privades. 
 
 


