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Per dignificar la imatge del polígon convindria prestar atenció a la urbanització i embelli-
ment de l’entorn perifèric (riera, espais circumdants) i un procedir a un disseny i a un trac-
tament curós de l’avinguda Gaudí. No solament s’ha de reparar, completar i millorar la 
urbanització sinó que convindria millorar l’arbrat i enjardinament, dissenyant els espais 
lliures interns i circumdants. 

L’estat actual el podem resumir així: No hi ha zones enjardinades ni cuidades. La pavi-
mentació està en molt mal estat. Les voreres són impracticables en bona part. La senya-
lització està incompleta i prou deteriorada. La neteja és escassa, la recollida de restes in-
suficient i el anteniment gairebé nul. En resum, la imatge és trista. 

Tanmateix, -repetim l’assenyala’t abans- el polígon té potencial. Podria ser un magnífic 
polígon. Es podria formar un gran macro-polígon amb els tres veïns (Cova Solera - Can 
Jardí - Rubí Sud) perfeccionant les articulacions entre tots tres i creant un centre de ser-
veis (taller i estació de serveis, magatzem de productes per la indústria, bars i restaura-
ció, aparcament, guarderia, etc.). 

Per resoldre els problemes específics de Rubí Sud s’hauria de procedir a la redacció d’un 
nou projecte d’urbanització que resolgui els problemes anteriors i refaci els elements 
d’urbanització (paviments, voreres, aparcaments, escocells, drenatges, papereres, enjar-
dinament i zones verdes, senyalització, xarxes de serveis, etc.) 

POLÍGON INDUSTRIAL RUBÍ SUD 
 
1. ANTECEDENTS 
 
El Polígon Industrial “Rubí Sud” de Rubí està emplaçat al Sud del municipi. Limita per 
l’Oest al terme municipal de Castellbisbal, pel Sud i per l’Est amb la Riera de Rubí i pel 
Nord amb el polígon de Can Jardí - Oest. 

Té una superfície aproximada de 91,64Hes. 

Amb l’objectiu d’emetre el present informe s’ha procedit a una inspecció visual de tot el 
polígon, amb presa de dades i fotografies. També han estat consultats diversos tècnics 
de l’Ajuntament pel que fa als àmbits de clavegueram, enllumenat i d’altres. 

A continuació s’exposa resumidament l’anàlisi de l’estat actual. 

2. ANÀLISI DE LA URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 
 
El present polígon té una estructura urbana preponderant de tipus lineal tot al llarg de 
l’Av. Antoni Gaudí, avinguda que connecta pel Nord-est amb el carrer Stravinsky de Can 
Jardí i pel Sud amb la nova rotonda d’enllaç amb la carretera de Molins. Aquest carrer, de 
més de 2 km, no és rectilini sinó que descriu un itinerari en “C” sensiblement sinusoidal 
enllaçant els dos accessos del polígon. Sobre aquest eix irregular, es produeixen ramifi-
cacions  com la del Q2, a tocar de Castellbisbal, o la del Q1 a prop de la Riera. 

En molts aspectes podríem repetir fil per randa moltes de les característiques exposades 
en el cas de Can Jardí. Són dos polígons veïns que semblen agermanats en moltes de 
les seves circumstàncies i en el seu estat d’urbanització. Només que Rubí Sud no ocupa 
la posició central sinó la extrema i que l’estructura, com hem vist, no es radial, sinó lineal. 
Aquí la riera no té protagonisme. Pot ser són aquestes les diferències substantives. 

Ara bé, la sinergia per configurar un únic polígon, és evident. La relació entre xarxes, tam-
bé. I hem de repetir aquí que l’accessibilitat al polígon no és bona: ens remetem a 
l’explica’t anteriorment. 

El dimensionat de l’avinguda. Gaudí és generós i el dels carrers secundaris podria ser su-
ficient. Ara bé, cal tornar a estudiar les seccions per tal de proporcionar més bé, en al-
guns vials, la relació entre vorera, zona d’aparcament i/o càrrega i descàrrega i espai vial 
de circulació. 

Actualment no estan assenyalades les línees vials, en general. No hi ha aparcaments de 
camions i en alguns punts manquen també aparcament de cotxes. Els cotxes en alguns 
carrers aparquen sobre les voreres o en espais residuals no regulats. En la zona Est del 
polígon els aparcaments van justos. A la zona Oest, l’Associació va organitzar aparca-
ments a precari sobre la traça (paviment de terra) de la Via Orbital. Si es suprimeixen 
aquests places hi haurà problemes. 
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3. ANÀLISI DE LA URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 

 

A) CALÇADES : FERMS I PAVIMENTS 
 
La major part de les calçades es troben en mal estat. Moltes no tenen rigola. Les pitjors, 
les de l’Av. Gaudí, estan molt deteriorades presumiblement per una base insuficient; el 
paviment d’aglomerat asfàltic es troba totalment quartejat formant pell de cocodril. 

La solució en totes aquestes calçades, ha d’ésser molt probablement la de recons-
trucció de tot el paquet de ferm amb les característiques adients per al tràfic que ha 
de suportar, corregint vorades i rigoles. Altres carrers, presenten defectes menors 
que potser es podran corregir amb reparacions puntuals, amb reposició de vorades, 
rigoles i embornals quan calgui, i amb la possible aportació d’una capa de reforç i 
millora d’aglomerat asfàltic en calent. 
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La solució definitiva, en qualsevol cas, dependrà d’un estudi de deflexions amb la realitza-
ció dels assaigs corresponents i de anàlisis detallat carrer a carrer. 

B) VORADES I VORERES. 
 
Les vorades estan constituïdes en la seva major part per peces de formigó de secció con-
tinua. La major part estan en molt mal estat, amb cops, esquerdades  i fetes malbé. 

Les voreres, en general, estan acabades amb panot de morter 20x20, però algunes estan 
trencades o fisurades. En molts punts es troben colonitzades per plantes silvestres i en 
alguns trams s’acumula la brutícia. 
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A vegades son molt estretes.  La rambla central de l’Av. Gaudí no està pavimentada i 
tractada 

C) ACCESSIBILITAT 
 
No hi ha guals per vianants en tot el polígon. Per això i per la problemàtica esmentada al 
llarg del informe (cotxes a sobre de les voreres, voreres estretes, voreres trencades, obs-
tacles de pals i senyals, plantes, etc) resulta impossible l’accessibilitat per a persones de 
mobilitat reduïda en molts punts del polígon. 
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D) ESCOSSELLS. 
 
Al polígon no hi ha arbres d’alineació a cap vorera. En tot cas, el projecte d’urbanització 
que es proposa hauria d’analitzar la conveniència de dotar d’arbres a alguns carrers. 

E) GUALS 
 
Com s’ha dit, no existeixen guals de vianants en tot el polígon.  En relació als guals de 
vehicles per accés a les finques, una bona part es troben en mal estat, deteriorats, amb 
peces trencades o incomplint normativa. Vegi’s a tall d’exemple les dues fotografies que 
s’acompanyen. 
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ENLLUMENAT 

L’enllumenat sembla que funciona raonablement bé i que hi ha un servei de manteniment. 
Hi ha un fanal trencat, doblegat i caigut 

F) CLAVEGUERAM 
 
El polígon disposa d’un sistema separatiu d’evacuació, el que ha creat algun problema 
perquè en alguna industria s’han equivocat en la connexió. 

Respecte als components que estan a la vista, embornals i tapes de pous de registre, 
s’ha observat que participen de la problemàtica de les calçades. Hi ha embornals tren-
cats, bruts i enfonsats. Hi ha tapes mal anivellades. En molts cassos s’ha trencat 
l’aglomerat del seu perímetre.    

i algun altre doble-
gat. Convindria reti-
rar-lo, reposar-lo i fer 
una inspecció acura-
da dels equips i làm-
pades per si fos 
aconsellable la seva 
substitució. 
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H) COMUNICACIONS 
 
La xarxa de telefonia és aèria, sobre pals de fusta o formigó, i envellida. Per tant, és des-
aconsellable mantenir el seu estat actual. D’altra banda, no es tenen notícies de 
l’existència d’altres xarxes de comunicacions (cable, fibra òptica, etc). Per tot això, resulta 
evident que cal soterrar la línia actual i preparar una infraestructura de canalitzacions i 
arquetes que permeti la inserció, d’una xarxa de comunicacions completa. 

I) XARXES D’AIGUA I ELECTRICITAT 
 
Els industrials han fet notar problemes amb el subministrament elèctric a l’hivern. 

També s’han denunciat salts importants en la pressió de la xarxa d’aigua, el que pot afec-
tar negativament a determinats processos industrials. 

Convindria considerar aquests dos  temes amb les respectives companyies subministra-
dores. 

Apart d’aquests problemes relatius als serveis, no es tenen dades negatives sobre les 
xarxes d’aigua i d’electricitat i, per tant, s’ha de suposar que no requereix reformes signifi-
catives.. 

J) SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització horitzontal és pràcticament inexistent. S’ha de refer íntegrament. 

La senyalització vertical presenta mancances o insuficiències, així com defectes.  A la fo-
to uns senyals tapen un rètol informatiu. 

Hi ha pals doble-
ga t s ,  o x i dac i ó 
d’algunes plaques, 
envelliment i brutí-
cia. 
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És aconsellable la seva revisió, replantejament i renovació. També s’ha de millorar i completar la senyalització informativa relativa al nom i ubicació 
les empreses ubicades al polígon. 

K) ARBRAT I ZONES VERDES 
 
En els carrers, com s’ha dit, no hi arbres d’alineació. Només hi arbres a la mitjana de 
l’avinguda. Gaudí i estan molt descuidats. La resta d’arbres es troben en espais residuals 
o marginals i l’aspecte és que ningú els cuida. 

El polígon necessita una inversió i un manteniment per posar en marxa un tractament adi-
ent de la mitjana de l’Av. Gaudí i de tots els espais lliures i marginals. 

L) EQUIPAMENT 
 
No s’ha trobat en tot el polígon cap banc, ni cap paperera, ni cap font ni cap altre element 
d’equipament auxiliar. 
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M) NETEJA 
Com en d’altres polígons, aquest és 
un altre dels dèficits del polígon. 
Tan la neteja general, com la retira-
da de runa i andròmines. 

La recollida d’escombraries tampoc 
no funciona bé, segons els industri-
als assentats, 

N) ALTRES QÜESTIONS 
 
Un dels problemes pendents és l’arrossegament de terra i fang provinents del talús Est i Sud 
del carrer de Jujol  i Gibert. (23-8 i d’altres). 

Hi ha una canal d’aigua que ve del Q3-Q2 que estava plena de fang fins que l’ACA la va nete-
jar. Sembla ser que cada 2-3 anys tornen a netejar, però no deixa de ser una preocupació pels 
empresaris del polígon. 

Els empresaris d’aquest polígon també reclamen un Centre o servei d’atenció. 

També manifesten la seva preocupació per la inseguretat. 

 

4. SUPERFÍCIES I PRIMERA APROXIMACIÓ ECONÒMICA 
 
Sense comptar els espais lliures, la urbanització a arranjar i actualitzar té una superfície esti-
mada espais vials (calçades i voreres) de 346.851 m2,  16.610 m2 de zones verdes i 443.859 
m2 d’altres espais de diferent catalogació. 

Per disposar d’un pressupost creïble per la millora i posta al dia del polígon, s’hauria de fer a 
partir de la redacció d’un nou projecte de redreçament  i millora de la urbanització 

Per preveure en aquest estudi una aproximació, s’ha de pensar que, vist l’estat actual, difícil-
ment baixarà del 75% de l’equivalent d’una obra nova, és a dir, uns 85 €/m2 pels espais de 
vialitat i 20 €/m2 per les zones verdes i una certa quantitat pels espais lliures. 

Amb això, molt orientativament, podem pensar en xifres de l’ordre de: 

Vialitat:         99.094m2 x 85 €/m2 =   8,418.825 €                

Zones verdes:   26.610 m2 x 20 €/m2 =      532.200 €           

Espais residuals:                   960.000 € 

O sigui, un Total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,911.025 €   

 


