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Pàg. i

PRESENTACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL
El present document Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí ha estat elaborat
per l’empresa Actíva Prospect per encàrrec de l’Ajuntament de Rubí.
L’objectiu final és disposar d’elements que donin suport a la presa de decisions en actuacions sobre la
planificació i la programació dels equipaments per tal que s’ajustin als estàndards i normatives de referència i
donin resposta satisfactòria a les necessitats de la seva població.
L’anàlisi i balanç dels equipaments s’ha dividit en 8 àmbits temàtics, en funció de la tipologia temàtica de cada
equipament, tal i com s’indica a continuació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cultural i cívic
Docent
Esportiu
Sanitari
Serveis socials
Administratiu i de proveïment
Emergència i seguretat
Altres: medi ambient, funerari i religiós

El document està estructurat en cinc capítols i dos annexos, amb el contingut següent:
A l’inici del document es presenta la metodologia utilitzada i la delimitació territorial.

Metodologia de treball
La realització de l’estudi d’Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments de la ciutat de Rubí s’ha basat,
en primer lloc, en un treball quantitatiu d’obtenció i tractament de dades estadístiques disponibles i, en segon
lloc, un treball quantitatiu i qualitatiu sobre l’inventari i la caracterització dels equipaments actuals i l’ús que
se’n fa.
En concret, el procés ha estat:


Recopilació de dades estadístiques (de població i d’ús dels equipaments)



Cerca d’informació a través de documentació, bases de dades, memòries, informació a la xarxa i
contacte telefònic amb responsables d’equipaments.



Reunions de treball i contacte amb les persones responsables de la gestió dels equipaments.



Revisió normativa i d’estudis referents als diversos àmbits d’equipaments.



Reunions tècniques amb els responsables de les diverses àrees de l’Ajuntament de Rubí per contrastar
la informació obtinguda.

Pel que fa al tractament dels equipaments, l’estudi es basa en l’anàlisi de la xarxa pública municipal i
complementada per altres administracions, però es tenen en consideració els equipaments privats i concertats
en aquells àmbits que complementen l’oferta i que és convenient tenir en compte a l’hora de planificar un
territori.

A continuació s’aporta una caracterització demogràfica de la població de Rubí. Es quantifica la població
resident per franges d’edat per tal de fer el balanç entre els equipaments existents i les necessitats de les
persones que hi resideixen.
El cos principal del treball es troba en el capítol d’Anàlisi i balanç de les necessitats d’equipaments, que
consisteix en analitzar cada àmbit temàtic, i per cada un d’ells, incorpora:
 La relació d’equipaments municipals existents, complementat amb la relació d’equipaments públics
d’altres administracions, de concertats i privats.
 Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments.
 Balanç de la dotació actual d’equipaments.

Com a conclusió, al final de d’Anàlisi de les necessitats d’equipaments, es sintetitza en un quadre el balanç de
tots els àmbits.
Als annexos s’aporta una relació de la documentació consultada.
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DELIMITACIÓ TERRITORIAL
Mapa 1 Districtes i barris de Rubí
Per a l’elaboració d’aquest informe s’ha utilitzat la distribució territorial per barris i districtes municipals
emprada en el projecte “Alcaldia als Barris”, en no disposar de cap altra divisió menor a nivell territorial. Aquesta
delimitació de la ciutat es composa de 6 Districtes i de 23 barris, que es detallen a continuació:
El Districte 1 engloba 5 barris:






Can Ximelis
Can Serrafossà – La Perla
Can Fatjó
Sant Jordi Parc
Els Avets

El Districte 2 engloba 4 barris:





Sant Muç
Can Barceló – Vallespark
Castellnou – Can Mir
Can Solà

El Districte 3 engloba 4 barris:





Can Vallhonrat
Ca n’Alzamora
Les Torres
25 de Setembre

El Districte 4 engloba 2 barris:



Centre
Plana del Castell

El Districte 5 engloba 4 barris:





Zona Nord
Ca n’Oriol
Can Rosés
El Pinar

El Districte 6 engloba 4 barris:





Font: Ajuntament de Rubí.

El Progrés – Rubí 2000
El Mercat
Plana de Can Bertran
Sector Z
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CARACTERITZACIÓ DEMOGRÀFICA
En aquest apartat s’exposen les dades demogràfiques a partir de les xifres oficials de població a 13 de maig de 2016, facilitades pel Gabinet d´Estudis i Estadístiques de l´Ajuntament de Rubí. Observatori de la Ciutat, provinents del
Padró continu a 1 de gener de 2015 i actualitzades amb la revisió de l’INE.
Per altra part, també s’exposen les dades resultants de la projecció demogràfica pel 2026 elaborades pel Gabinet d´Estudis i Estadístiques de l´Ajuntament de Rubí, a 13 de maig de 2016.
En primer lloc, s’aporten les dades poblacionals dels grups d’edat d’interès per a la definició de necessitats d’equipaments.
En la taula 1 es proporciona la població (en percentatge columna i en nombres absoluts) per grups d’edat segons una agrupació per edats que respon als requeriment dels serveis que van dirigits: a l’atenció de la infància, l’educació
dels joves, a les persones grans i l’atenció a la dependència en edats avançades.
D’aquesta manera, si es consideren els serveis existents i els col·lectius als quals van dirigits aquests serveis, es poden establir les següents agrupacions d’edat:


0-2 anys. Escoles bressol.



3-11 anys. Escoles d’educació infantil de 2n. cicle i primària.



12-15 anys Instituts d’educació secundària obligatòria.



16-17 anys. Instituts d’educació secundària postobligatòria.



12 a 29 anys. Espai Jove.



De 65 a 79 anys i de 80 o més anys, pel que fa a l’atenció a la gent gran.

Taula 1 Població i distribució per grups d’edat, 2016.
Estructura d'edats de la població

2016
Absoluts

%
Població de 0 a 2 anys

2026
Absoluts

%

Variació
%

La síntesi del grups d’edat amb major incidència
sobre la planificació d’equipaments són:

3,1

2.347

2,6

2.042

-13,0

0-2 anys. 2.347 nens/es.

Població de 3 a 11 anys
Població de 12 a 15 anys
Població de 16 a 17 anys

11,0
4,3
2,0

8.246
3.253
1.497

8,6
4,5
2,5

6.791
3.552
1.962

-17,6
9,2
31,1

3-11 anys.

Població de 14 anys o menys
Població de 12 a 29 anys
Població de 15 a 29 anys
Població de 30 a 64 anys
Població de 65 a 79 anys
Població de 80 anys o més

17,4
18,4
15,1
52,8
10,6
4,1

13.050
13.826
11.369
39.641
7.994
3.093

14,5
20,0
16,7
49,3
14,0
5,5

11.463
15.772
13.142
38.876
11.056
4.338

-12,2
14,1
15,6
-1,9
38,3
40,3

100,0

75.144

100,0

78.876

5,0

Total població

12-15 anys.

12.996 Població escolar

16-17 anys.
De 12 a 29 anys. 13.826 joves
De 65 anys o més. 11.087 persones grans

Font: Elaboració pròpia a partir de les Dades de Població del Gabinet d´Estudis i Estadístiques de l´Ajuntament
de Rubí. Observatori de la Ciutat, a 13 de maig de 2016.
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Taula 2 Distribució de la població per grups d’edat quinquennal i sexe, a 2016 i projecció 2026.
Estructura d'edats de la població. Homes

2016
%

2026
Població

%

Població

0-4

5,6

2.102

4,6

1.807

05-09

6,6

2.456

5,1

1.982

10-14

5,8

2.166

5,6

2.201

15-19

5,2

1.932

6,4

2.497

20-24

4,8

1.804

5,7

2.220

25-29

5,4

1.995

5,3

2.064

30-34

7,1

2.655

5,2

2.043

35-39

9,9

3.692

5,8

2.273

40-44

9,7

3.613

7,2

2.814

45-49

8,1

3.033

9,3

3.623

50-54

7,2

2.671

8,8

3.426

55-59

6,2

2.310

7,3

2.839

60-64

5,3

1.957

6,3

2.467

65-69

4,5

1.669

5,3

2.089

70-74

3,3

1.227

4,4

1.707

75-79

2,3

872

3,5

1366

80-84

1,7

638

2,3

892

85-89

0,9

345

1,3

496

90 o més

0,3

129

0,8

303

Estructura d'edats de la població. Dones

%

Població

%

Hi ha un total de 37.266
homes,
que suposen un 49,6% de
la població.

En el seu conjunt,
la ciutat té una
població de
75.144 persones

Població

0-4

5,2

1.972

4,1

1.635

05-09

6,2

2.343

4,5

1.792

10-14

5,3

2.008

5,1

2.048

15-19

4,7

1.793

5,9

2.357

20-24

4,8

1.806

5,2

2.051

25-29

5,4

2.038

4,9

1.953

30-34

7,0

2.642

5,2

2.068

35-39

9,4

3.559

5,8

2.298

40-44

9,1

3.439

7,0

2.790

45-49

7,7

2.932

8,9

3.540

50-54

6,9

2.631

8,4

3.342

55-59

6,4

2.414

7,1

2.830

60-64

5,5

2.095

6,3

2.521

65-69

4,7

1.784

5,8

2.297

70-74

3,8

1.438

5,0

1.970

75-79

2,6

1.003

4,1

1.627

80-84

2,6

995

3,1

1.224

85-89

1,7

626

1,8

723

90 o més

0,9

359

1,8

702

Hi ha un total de 37.877
dones,
que suposen un 50,4% de
la població.

Font: Elaboració pròpia a partir de les Dades de Població del Gabinet d´Estudis i Estadístiques de l´Ajuntament de Rubí. Obse rvatori de la Ciutat, a 13 de maig de 2016.

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.

Pàg. 5

Gràfic 1 Piràmide d’edats 2016

90 o més
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

-129 359
-345 626
995
-638
1.003
-872
1.438
-1227
1.784
-1669
2.095
-1957
2.414
-2310
2.631
-2671
2.932
-3033
3.439
-3613
3.559
-3692
2.642
-2655
2.038
-1995
1.806
-1804
1.793
-1932
2.008
-2166
2.343
-2456
1.972
-2102

90 O MÉS
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
5.000

Gràfic 2 Piràmide d’edats estimada 2026

4.000

3.000

2.000

1.000

0

1.000

2.000

3.000

10,0
4.000

8,0

6,0

4,0

2,0
Rubí 2026

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Rubí 2016

Font: Elaboració pròpia a partir de les Dades de Població del Gabinet d´Estudis i Estadístiques de l´Ajuntament de Font: Elaboració pròpia a partir de les dades resultants de la projecció demogràfica pel 2026 elaborada pel
Rubí. Observatori de la Ciutat, a 13 de maig de 2016.
Gabinet d´Estudis i Estadístiques de l´Ajuntament de Rubí, a 13 de maig de 2016.
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ANÀLISI I BALANÇ DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS

Taula 3 Tipologies d’equipaments
ÀMBITS

EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT

3. Esportiu

- Pavellons poliesportius
- Pistes poliesportives
- Pistes de petanca

4. Sanitari

- Centre d’Atenció Primària (CAP)

5. Serveis socials

- Centre de Serveis Socials (CSS)

6. Administratiu i de
proveïment

- Arxiu municipal
- Mercat alimentari

En aquesta part s’exposen les necessitats d’equipaments derivades de les estimacions de població.
En primer lloc, es presenta una taula que agrupa els equipaments segons la tipologia d’equipament i la
tipologia de servei.
A continuació, per a cada una de les tipologies d’equipaments, s’aporta la informació següent:
1) Relació dels equipaments públics municipals existents i, en els casos pertinents, es citen altres
equipaments públics d’altres administracions i equipaments privats que es tenen en consideració per a la
planificació.
2) S’aporten els criteris i referències per tal de fixar les dotacions d’equipaments
3) Es realitza una síntesi del balanç d’equipaments on es resumeix la dotació actual i el balanç que se’n fa
(recollint les previsions si és que n’hi ha).
A continuació, es relacionen les diferents tipologies d’equipaments citats per cada un dels àmbits, diferenciant
aquells que són de proximitat (o de barri) d’aquells que són més de districte i d’escala urbana (nivell de ciutat).
Equipaments de proximitat (barri). Aquells equipaments arrelats al territori i a la comunitat que
proveeixen serveis bàsics, primaris i universals i fomenten la relació de veïnatge.
Equipaments de districte i ciutat (d’escala urbana). Aquells equipaments que proveeixen serveis a nivell
de districte o de ciutat, amb un cert grau d’especialització adreçats a col·lectius específics o al conjunt de la
població.
Taula 3 Tipologies d’equipaments
ÀMBITS
1. Cultural i cívic

2. Docent

EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT
- Centre cultural / cívic

- Casal de barri – Centre
sociocultural
- Casal i Espai de gent gran
- Casal infantil i juvenil
- Escola Bressol (EBM)
- Escola d’Educació Infantil i
Primària
- Institut d’Educació Secundària
Obligatòria (ESO)

EQUIPAMENTS DE DISTRICTE O CIUTAT
- Teatre/ sala polivalent
- Auditori
- Espai d’art / sales d’exposició
- Arxiu històric
- Museu
- Biblioteca
- Espai jove
- Punt d’Informació Juvenil
- Centre obert per infants i adolescents
- Centre d’Educació Especial (CEE)
- Institut d’Educació secundària
postobligatòria (Batxillerat)
- Institut d’Educació secundària
postobligatòria (Cicles Formatius)
- Escola d’art i tallers d’art
- Centre de Formació de Persones Adultes
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EQUIPAMENTS DE DISTRICTE O CIUTAT
- Programa de Formació i Inserció – Pla de
Transició al Treball(PFI - PTT)
- Escola de Música
- Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
- Escola d’Adults
- Servei Local de Català
- Serveis Educatius (CRP)
- Complex esportiu
- Camp de futbol
- Piscina coberta
- Camp d’atletisme
- Circuit de radiocontrol
- Camp de Golf
- Pista de frontennis
- Rocòdrom
- Skate parc
- Pistes de Pàdel
- Gimnàs
- Centre de Salut Mental per a Adults
(CSMA)
- Servei de Rehabilitació Comunitari
- Centre de Salut Mental per a Infants i
Joves (CSMIJ)
- Centre
d’Atenció
i
Seguiment
Drogodependències (CAS)
- Residència i Centre de dia per a gent gran
- Habitatges tutelats per a la gent gran
- Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD)
- Centre d’Informació i Recursos de la Dona
- Casa d’urgències municipal
- Punt de Trobada
- Llar- Residència per a persones amb
discapacitat
- Centre especial de treball (CET)
- Servei de teràpia ocupacional (STO)
- Servei d’ocupació i inserció (SOI)
- Centre de desenvolupament infantil i
d’atenció precoç (CIDIAP – DAPSI)
- Centre Residencial d’acció educativa
(CRAE)
- Menjador social
- Distribució d’aliments i roba
- Casa Consistorial
- Serveis municipals diversos
- Oficina d’Atenció al Ciutadà
- Jutjats
- Correus
- Dipòsit de vehicles
- Oficina de Treball de la Generalitat
- Oficina de Recaptació DIBA
Pàg. 7

Taula 3 Tipologies d’equipaments
ÀMBITS
7. Emergències i
seguretat

EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT

8.Altres:
Medi Ambient
Funerari
Religiós

EQUIPAMENTS DE DISTRICTE O CIUTAT
- Bombers
- Protecció Civil
- Comissaria dels Mossos d’Esquadra
- Caserna de la Policia Nacional
- Comissaria de Policia Municipal
- Horts urbans
- Deixalleria
- Parc de Neteja
- Cementiri
- Tanatori
- Parròquies
- Centres de culte

Dels 382 serveis, indicar el següent:
 172 serveis són de gestió municipal (168 en edificis de titularitat municipal i 4 en edificis privats)
 75 serveis són de gestió pública d’altres administracions (31 en edificis de titularitat municipal, 28 en edificis
titularitat d’altres administracions i 16 en edificis de titularitat privada)
 4 serveis són de gestió mixta (3 en edificis de titularitat municipal i 1 en un edifici de titularitat privada).
 131 serveis són de gestió privada (68 en edificis de titularitat municipal, 61 en edificis de titularitat privada i 2 en
edificis titularitat d’altres administracions).

Taula 5 Serveis segons la titularitat de la gestió.

Font: Elaboració pròpia, Actíva Prospect.

En base a l’inventari d’equipaments i serveis, a maig de 2016, Rubí compta amb 186 equipaments i 382 serveis.
Dels 186 equipaments, en base a la titularitat de l’edifici, indicar el següent:
 110 són de titularitat municipal
 16 són de titularitat de la Generalitat de Catalunya (2 són de gestió municipal)
 60 de titularitat privada (7 són de gestió municipal)

Taula 4 Equipaments segons titularitat de l’edifici.

110 Propietat municipal
9 Altres propietaris i gestió municipal

Font: Elaboració pròpia.

Font: Elaboració pròpia.
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1. ÀMBIT CULTURAL I CÍVIC

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

68

Carrer de l'Orso, 6

Edifici Carrer Orso. Seu
d'entitats

Associació de la Memòria històrica

Relació dels equipaments existents i serveis que contenen
En l’àmbit cultural i cívic hi ha 46 equipaments amb 96 serveis, distribuïts de la forma següent:




33 equipaments de propietat municipal amb 80 serveis.
2 equipaments de propietat pública (d’altres administracions) amb 3 servei.
11 equipaments de propietat privada amb 13 serveis.

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

1

Avinguda de Barcelona, 7476
Avinguda de Castellbisbal, 1

Aula Cultural

Aula Cultural

GESTOR
SERVEI
Municipal

Centre Cívic Can Fatjó

Associació de Veïns de Can Fatjó
Centre Cívic Can Fatjó
Pista poliesportiva Centre Cívic Can Fatjó
Serveis socials bàsics Sector 4
Associació de Veïns Vallès Park

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Privat

Associació de Veïns Castellnou-Can Tapis,
Sector B

Privat

Biblioteca Municipal Mestre Martí i Tauler

Mixta

Oficina de Cultura
Telecentre Biblioteca
Servei de Creixença Educativa
Centre d'Informació i Recursos per a Dones
Espai expositiu Jaume Pla
Associació de Veïns Castellnou Sector C

Municipal
Municipal
Municipal
Mixta
Municipal
Privat

Colla de geganters de Rubí
Associació de Veïns Les Torres - Rubí 2000

Privat
Privat

Telecentre Rubí 2000 - Les Torres
Punt de distribució d'aliments
Associació de Veïns Can Solà
Pista esportiva Can Sola
Associació de Veïns Zona Mercat

Municipal
Privat
Municipal
Municipal
Privat

Associació de Veïns Can Serra Fosà

Privat

6

15

Camí d'Ullastrell, 413

29

Carrer de Berga, s/n

30

Carrer de Bonaventura Carles
Aribau, 5

37

Carrer de Colera, 37

38
44

Carrer de Dant, 29
Carrer de Joan Puig, Edifici
Jamaica, 2 Baixos

Associació de Veïns Vallès
Park
Associació
de
Veïns
Castellnou-Can
Tapis,
Sector B
Biblioteca Mestre Martí i
Tauler

Associació
de
Veïns
Castellnou Sector C
Casa dels Entremesos
Associació de Veïns Les
Torres - Rubí 2000

46

Carrer de José Echegaray, 9

Espai Can Solà

47

Carrer de Juan Ramón
Jiménez, 18, baixos
Carrer de la Joventut, 14

Associació de Veïns Zona
Mercat
Associació de Veïns Can
Serra Fosà

52
60

65

Carrer Josep Serra, 14

Carrer de Lluís Ribas, 27-29,
Esc A, 1r 4a

Antiga Estació

Club Esportiu Hortizó 1994

70

Carrer de Magallanes, 60

Casal d'Avis de Rubí

74

Carrer de Marconi, 8-10

Espai Cultural - Cívic Rubí
Sud

78

Carrer de Maria Aurèlia
Capmany, 32-34
Carrer
de
Miguel
de
Cervantes, 126
Carrer de Pere Esmendia, 14
Carrer de Sabadell, 20

Associació de Veïns Zona
Nord
Teatre Municipal "La Sala"

79
88
93

98

Carrer de Sant Miquel, 31

106

Carrer de Sòria, 5

110

111

Grup Fotogràfic Gra
Identitat,
Projecció
i
Internacionals
Punt d'Informació de la Ciutat
Pessebristes de Rubí
Rubí d'Arrel
Sala d'exposicions
Punt d'Informació Turística
Club Esportiu Hortizó 1994

Relacions
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Carrer de Viella, 54

Carrer de Xile, 3

Casal Popular
Espai Jove Torre Bassas

Escola de Sardanes Flor
de Neu
Centre Cívic Ca N'Oriol

Associació
Castellnou
Sector D
L'Ateneu

-

de
Veïns
Can Mir

Privat
Municipal
Municipal
Privat
Privat
Municipal
Municipal
Privat

113

Carrer del Castell, 35

Museu Municipal Castell
(MMUC)

GESTOR
SERVEI
Privat

Casa de andalucia
CECAR (Coordinación de Entidades
Andaluzas en Rubí)
Colla de Diables de la Riera
Rubí Solidari
Seu dels Castellers de Rubí
Casal de Gent Gran de Rubí i el seu entorn
Centre de dia del Casal d'Avis de Rubí
Club Ciclista de Rubí

Privat
Privat

Centre Aragonés
Associació de Veïns Zona Nord

Privat
Privat

La Sala

Municipal

Casal Popular
Ciutadania i drets civils
Espai jove Torre Bassas
Punt d'Informació Juvenil (PIJ)
tramitació
Escola de Sardanes Flor de Neu

Privat
Municipal
Municipal
Municipal

en

Privat
Privat
Privat
Generalitat
Generalitat
Privat

Privat

Centre Civic Ca N'Oriol
Associació de Veïns del Portal de Ca
n'Oriol
Companyia de Dansa Metrònomo
Associació de Veïns de Ca n'Oriol
Associació de Veïns Castellnou - Can Mir
Sector D

Municipal
Privat

Associació d'Amics de l'Astronomia (TRIA)
Unió de Radioadeccionats de Rubí
Associació de Sant Galderic
Casal de l'Amistat Catalano - Cubà José
Martí
Associació per a la Recuperació de la
Memòria Històrica i Democràtica de Rubí
Neus Català
Penya Cultural Flamenca Andalusa Calixto
Sánchez
Associació de Dones Creatives del Vallès
Associació d'Amics del Col·leccionisme de
Rubí
Òmnium Cultural de Rubí
Societat Toesòfica Espanyola
Associació Cultural Brasil País Tropical
Agrupació Rubinenca Cultural i Artística
(ARCA)
L'Ateneu
Museu Municipal Castell (MMUC)

Privat

Privat
Privat
Privat

Privat
Privat
Privat
Privat

Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Municipal
Municipal
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ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

114

Associació de Veïns Can
Vallhonrat
Associació de Veïns Plana
de Can Bertran
Casal de Gent Gran

Associació de Veïns Can Vallhonrat
Associació de Veïns Plana de Can Bertran

Privat

Casal Gent Gran

Generalitat

El Celler

El Celler

Municipal

125
130

Carrer
del
Compositor
Chueca, 1
Carrer del General Castaños,
2
Carrer del Mestre Magí
Ramentol, 20
Carrer del Pintor Coello, 1725
Carrer del Poeta Virgili, 9
Carrer del Vapor, 21

GESTOR
SERVEI
Privat

Escoles Evangèliques
Associació de Veïns Zona Centre

Municipal
Privat

137

Carretera de Sabadell, 69

Asociación de personas mayores de Rubí

Privat

138

Carretera de Sabadell, s/n

Escoles Evangèliques
Associació de Veïns Zona
Centre
Asociación de Personas
Mayores de Rubí
La Cruïlla Centre Cívic del
Pinar

Associació de Veïns El Pinar

Municipal

Ciutadania i drets civils
Espai 14/13
La Cruïlla Centre Cívic del Pinar
Oficina d'Informació i Orientació
Pista esportiva Centre Cívic el Pinar
Associació de Veïns 25 de Setembre

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Privat

Associació de Veïns Font de la Via

Privat

Centre excursionista de Rubí

Privat

Agrupament Escolta Guspira
Centre de la Dansa Tradicional Catalana

Privat
Privat

Esbart Dansaire (Cos de ball i Escola de
Dansa)
Societat de Sant Antoni Abat
Casino Espanyol
Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí

Privat

Associació de Veïns Els Avets (ASPUR)

Privat

Centre d'Esplai l'Eixam
Associació Esplai Riu Roig
Hermandad Rociera

Privat
Privat
Privat

Centre Rubinenc d'Alternatives Culturals
(CRAC)

Privat

Societat Blues de Rubí
Federació Local CGT Rubí
La Claraboia Espai d'Art

Privat
Privat
Privat

119
122
124

148
152

Grup vint-i-cinc de Setembre,
local 13
Passeig de la Riera, 1

154

Passeig de la Riera, 30-32

157

Passeig de les Torres, 37

Associació de Veïns 25 de
Setembre
Associació de Veïns Font
de la Via
Centre excursionista de
Rubí
L'Espona - Centre de la
Dansa Tradicional
Catalana

161

Plaça de Catalunya, 1

Casino Espanyol

163

Plaça de Montserrat Roig, s/n

168

Plaça dels Ocells, s/n

208
209
212
215

Carrer Molí, 21
Carrer Penedès, s/n
Carretera de Sabadell, 183 185
Carrer Sant Joan, 1

Museu
Etnogràfic
Vallhonrat de Rubí
Associació de Veïns Els
Avets (ASPUR)
Centre d'Esplai l'Eixam
Associació Esplai Riu Roig
Hermandad Rociera

216

Plaça de Clavé, 4-6

Centre Rubinenc
d'Alternatives Culturals
(CRAC)
Espai Cultural CGT Rubí

217

Carrer Sant Miquel, 9

La Claraboia Espai d'Art

Privat
Municipal
Privat

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments
Arxiu: Per municipis de més de 10.000 habitants s’ha de disposar d’un arxiu propi, en base a la Llei 20/2015, de
29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
En base al Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020, els criteris o estàndards d’arxius, per a municipis
de més de 50.000 habitants, és la dotació d’un arxiu municipal amb una superfície entre 1.350-1.500 m2.
La ciutat de Rubí disposa d’un arxiu municipal.
Biblioteques.: El servei de biblioteca pública s’ha de prestar en municipis de més de 5.000 habitants segons la
Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.
En el ‘Mapa de Lectura Pública de Catalunya’ (actualització 2014) del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya s’indica que “En les ciutats de més de trenta mil habitants que no tenen biblioteca central comarcal
hi ha d'haver una biblioteca central urbana”. En aquest sentit els estàndards que s’estableixen es basen en les
directrius de l’IFLA1 i són:
-

-

Ràtio de documents de lliure accés per habitant en 2 (per municipis de més de 50.000 habitants).
Superfícies de les biblioteques (habitants més de 20.000 habitants):
Per les Biblioteques Centrals de xarxes urbanes: 4.500m2.
Per les Biblioteques de Proximitat de xarxes urbanes: 1.600 m2 per les. (per una àrea d’influència de
40.000 habitants)
Nombre de biblioteques locals de proximitat (habitants entre 70.000 i 100.00): 2

En el document ‘Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya’ elaborat el 2008 per Departament de
Cultura de la Generalitat i Diputació de Barcelona, els estàndards són coincidents. Es remarca el concepte de
biblioteca com a espai social de trobada i centre d’aprenentatges que defineixen 4 grans zones d’espais (la zona
d’acollida i promoció, la zona infantil, la zona general i la zona de treball intern. En relació als punts de lectura i
d’accés informàtic s’indica el següent:
o

Superficies de les biblioteques (habitants més de 20.000 habitants)
o Biblioteca local: 2.080 m2
 Punts públics d’accés informàtic: 23 (+10 per formació)
 Punts de lectura: 140
o Biblioteca central de xarxes urbanes: 5.850 m2
 Punts públics d’accés informàtic: 42 (+20 per formació)
 Punts de lectura: 300

Aplicant la ràtio de 2,0 volums per habitant, per la població de Rubí (75.147 persones) corresponen 150.294
volums. Actualment, la Biblioteca Mestre Martí i Tauler, disposa de 88.457 volums2, per la qual cosa hi ha dèficit
de 61.837 volums.
Pel que fa a la ubicació, està situada en un punt central de la ciutat, fet que afavoreix l’accés de la població.
Pel que fa a la superfície els 4.971 m2 disponibles estan per sobre dels requeriments d’una biblioteca. (cobreix
per un equivalent de servei a una població de 50.000 habitants).

1

Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris
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S’observa dèficit en relació a les biblioteques locals de proximitat, que per a poblacions de 70.000 habitants o
superiors en corresponen 2.
Equipaments escenico-musicals
En base al Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020, per a municipis de 50.000 habitants o més, com
és el cas de Rubí, hi ha d’haver un complex escenicomusical local multifuncional E3, amb una superfície
construïda de 6.400m2-7.350 m2 i amb un aforament per a 700-800 places.
Aquesta dotació queda coberta amb els espais del Teatre Municipal La Sala, la sala polivalent de La Cruïlla Centre
Cívic del Pinar, així com altres espais com és el cas de l’auditori de la Biblioteca i les sales polivalents de l’Ateneu
i de El Celler. En el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020, en aplicació d’aquests criteris, s’indica
que l’oferta escènica d’aquest tipus d’espais és adequada.
Espais d’art visual
En base al Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020, per a municipis de 50.000 habitants o més, com
és el cas de Rubí, hi ha d’haver un centre d’art complet AV2, amb una superfície construïda de 715 m2.
Aquesta dotació queda coberta amb la sala d’exposicions de la Biblioteca, l’espai expositiu de La Cruïlla Centre
Cívic del Pinar, l’Ateneu i El Celler que es complementen amb els espais privats del Museu Vallhonrai i la Sala
Claraboia. En el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020, en aplicació d’aquests criteris, s’indica que
l’oferta d’aquest tipus d’espais per a l’art visual és adequada.
Centres Cívics: Els Centres cívics s’entenen com a equipaments culturals de proximitat vinculats a un barri amb
un indicatiu de població mínim de 15.000 persones. Cal tenir en compte les característiques físiques (com la
connectivitat, l’orografia i accessibilitat), la dinàmica sociocultural del territori i la trajectòria pròpia del centre
cívic.
En base al Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020, els estàndards de centres culturals polivalents
(per a poblacions de més de 50.000 habitants) són les següents:
-

Opció 1: 4 centres culturals bàsics amb un superfície construïda de 5.140 m2
Opció 2: 3 centre culturals bàsics amb un centre ampliat, amb una superfície construïda de 5.512 m2.

En base al Pla d’equipaments culturals de Rubí. 2010 – 2020. Diputació de Barcelona i Ajuntament de Rubí,
s’estableix que “El nou model de Centres Cívics com a Centres socioculturals de proximitat: en aquesta propera
legislatura es voldria redefinir el model de centres cívics cap a un model de centres culturals polivalents.”
En l’àmbit de la planificació i dels projectes estratègics que s’està portant a terme, actualment, a l’Ajuntament
de Rubí s’aborda també l’anàlisi i planificació de centres culturals i cívics.
La ciutat de Rubí disposa de 2 centres cívics / culturals: L’Ateneu i La Cruïlla Centre Cívic El Pinar.

de cessió i lloguer d’espais, 7)Servei de suport a grups i entitats, 8)Servei de cicles, festes i tradicions i
9)Servei de suport a la creació.
El Programa Funcional i descripció dels Espais dels Centres Cívics municipals de l’Ajuntament de Barcelona
(2014), defineix les àrees bàsiques i les superfícies mínimes orientatives d’un centre cívic:
- Recepció i informació 125 m2
- Sala d’actes polivalent 428 m2
- Sala d’exposicions
120 m2
- Espai social
80 m2
- Tallers bàsics (expressió corporal, arts plàstiques, taller polivalent)
300 m2
2
- Espai de treball de l’equip gestor
52 m
- 7. Sala de reunions, aula
30m2
- 8. Locals tècnics i magatzem general
132 m2
El total de superfície útil necessària de les àrees bàsiques és de 1.267 m2 als quals es poden afegir altres espais
complementaris com sales de reunions per entitats, tallers especialitzats, i bucs o laboratoris audiovisuals.
Aquest àmbit també s’inclou els espais per a entitats i activitats socioculturals i participatives que es realitzen
als centres cívics. Inclou també els casals de barri, els punts d’informació juvenil, els espais i casals de joves, els
casals i ludoteques infantils, els centres oberts per a infants i adolescents i els casals de gent gran.
La tendència que s’ha anat consolidant, en la mesura del possible, ha estat l’existència d’espais multifuncionals i
d’equipaments integrats gestionant de forma eficient els diferents serveis orientats a una determinada franja
d’edat o de forma intergeneracional.
Les referències que s’inclouen en aquest capítol provenen dels documents elaborats per l’Ajuntament de
Barcelona, ja que no se’n disposen d’altres i en concret són: Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de
Barcelona. Primera fase: Coneixement (2007), “Elements bàsics d’un barri” annex a la Mesura de Govern Els Barris
de Barcelona (2008), del Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015 (2008), del Programa municipal per
a la Gent Gran 2006-2010 (2006), del Pla de millora dels Casals i Espais de Gent Gran municipals i l’informe
d’implementació (2011), del Model de casals i ludoteques (2011)
Els criteris són els següents:
Centre cívic: equipament de proximitat (barri), un per una població mínima de 15.000 habitants.
Casal de barri: equipament de proximitat que complementa les infraestructures per a la promoció social de
caire intergeneracional (Centre cívic).
Casal infantil i ludoteca: equipament de proximitat (barri), que s’adrecen a infants de 4 a 12 anys i,
complementàriament, inclouen serveis per a la petita infància (0 a 3 anys) i per a la població de 12 a 16 anys.

Altres referències a tenir en compte per a l’anàlisi són, principalment, les de l’Ajuntament de Barcelona que
s’indiquen a continuació.

La superfície útil de l’espai està entre 120 i 475 m2 (pati a part), amb 50m2 de d’espai útil per al joc si la

El Document de treball per l’elaboració del Pla de Centres cívics de l’Ajuntament de Barcelona (2012) estableix:
- Les Funcions dels Centres Cívics: 1)Informació, 2)Formació, 3)Difusió i divulgació cultural, 4)Foment i
suport a la creació i 5) Suport a les iniciatives culturals de proximitat.
- El Catàleg de serveis dels Centres Cívics: 1)Servei d’Informació, 2)Servei d’activitats formatives, 3)Servei
d’actuacions i espectacles, 4)Servei d’exposicions, 5)Servei de seminaris, debats i conferències, 6)Servei

aforament en base a la proporció d’un mínim de 3 m2 i un òptim de 4 m2 d’espai útil per a joc per usuari. Els

ludoteca només disposa d’un espai o un mínim de dues sales de joc de 36 m 2. Aquests espais han de tenir
espais bàsics són una zona d’acollida, un o més d’un espai de joc (ludoteques) i espais de taller (casals), una
àrea d’administració i gestió (un despatx i una sala per rebre visites), zones de magatzem, un zona amb
serveis sanitaris, un espai exterior o pati (si no es disposa d’espai exterior propi, s’utilitzarà un de proper) i
una zona multimèdia. També es contemplen espais complementaris com un espai per menjar (quan es
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preveu el servei de vacances d’estiu amb dinar) i una cambra amb canviador pels centres que ofereixin el

tenir una superfície útil d’entre 512 i 1.000 m2, per a un volum d’entre 200 a 500 persones simultàniament.

servei de ludoteca en família de 0 a 3 anys. Segons el Model de casals i ludoteques de l’Ajuntament de

3,5 m2 per persona.

Barcelona, Acció Social i Ciutadania, Direcció d’Acció Social, del Departament d’Infància i Famílies , aprovat

Al document de Pla de Millora dels casals i espais de gent gran municipals. Ajuntament de Barcelona (2011)

com a mesura de govern el 30 de novembre de 2010 i el Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les

s’estableix una cobertura mínima d’un casal o espai per una població de 20.000 habitants > 65 anys i una

ludoteques a Catalunya (DOGC núm. 5401, de 16 de juny de 2009.
Centres oberts per a infants i adolescents (Servei d’intervenció socioeducativa no residencial): Segons la

màxima per 2.500 habitants.
A Rubí hi ha una població de 11.067 persones de 65 anys o més.

Cartera de Serveis socials 2010-20113, els centres oberts presten un servei diürn preventiu, fora d’horari
escolar, dirigit a infants i adolescents (3-18 anys), prioritàriament a aquells que estan en situació de risc, i
que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de les persones ateses. A diferència
d’altres serveis destinats a la infància i l’adolescència, a partir de la Llei d’Infància4, és competència dels ens
locals, comptant amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la promoció de recursos o serveis preventius
per als infants i els adolescents i, especialment, de centres oberts. Des de l’Ajuntament de Barcelona, en el
document de l’Ajuntament de Barcelona Mesures previstes per al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 de
Barcelona (2013), en l’àmbit de l’educació, planteja la creació d’un nou servei integral per a adolescents,
adreçat a aquests joves i a les seves famílies, amb oferta de recursos d’assessoria psicològica, d’informació i
derivació a altres serveis i opcions de promoció per adolescents.
Punt d’Informació Juvenil: equipament de districte, un per cada 25.000 joves (entre 14 i 29 anys), a ubicar
o bé en una infraestructura específica de 140 m2, o bé, en un espai específic de 90 m2 dins d’un altre edifici.
Espai jove: equipament de districte, un equipament per districte adreçat a joves de 12 a 29 anys, de tipus
específic, amb un mínim de 1.000 m2 pels espais bàsics, tot i que es considera adequat que l’Espai Jove
incorpori algun espai complementari amb un mínim de 380 m2 addicionals. En una línia semblant en el
document de l’Ajuntament de Barcelona Mesures previstes per al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 de
Barcelona (2013)5, en l’àmbit de la participació i l’associacionisme, planteja habilitar un espai a cada districte
destinat a la celebració d’actes festius (amb tarimes fixes, punts de llum i respectant el descans dels veïns).
Casal de joves: equipament de proximitat (barri), un per cada barri o conjunt de barris amb més de 10.000 joves
de 12 a 29 anys. Es recomana que estigui integrat en un equipament de promoció social amb un mínim de
300 m2 d’espais propis i independents, o bé, en una infraestructura específica amb un mínim de 450 m2.
A Rubí hi ha 13.826 joves entre els 12 i els 29 anys.

Casal i Espais de gent gran: equipament de proximitat (barri), un per cada barri, adreçat a persones majors de
65 anys, i també prejubilades. Ha d’estar ubicat a uns 500 m de les llars (uns 10 minuts caminant). Ha de

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-211 (DOGC núm. 5738, del 20 d’octubre
de 2010).
3
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Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
Document presentat en comissió plenària a l’Ajuntament de Barcelona el 6 de febrer de 2013.
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Balanç de la dotació actual d’equipaments
La síntesi de la situació actual de l’àmbit cultural i cívic es sintetitza en el següent quadre:
Equipaments existents

Observacions

BALANÇ

Arxiu

Revisar i millorar la superfície d’arxiu

Auditori

No hi ha dèficit

2 Teatre / sala polivalent

No hi ha dèficit

Museu

No hi ha dèficit

Biblioteca

Hi ha mancança de 2 Biblioteques de
proximitat, previstes al Pla de 2011-2020.

2Centres culturals/cívics

A nivell de centres i de superfície construïda
hi ha mancança (2.393m2), per bé que la ciutat
disposa d’espais complementaris per aquests
usos i s’està revisant i planificant aquest
àmbit.
Hi ha mancança d’espai de casal infantil/
ludoteca.
Aquest servei pot estar integrat en un
equipament cultural / cívic.

2 Espais d’art /2 sales
d’exposicions

El Celler ofereix sales d’art i
exposicions però també de creació No hi ha dèficit
artística i cultural.

4 Casal de gent gran

2 Casals de gent gran es troben en
equipaments de serveis socials
(integrats en Centres de Dia /
Residència)

Hi ha manca d’espais de casal de gent gran.
Aquest servei pot estar integrat en un
equipament cultural / cívic.

Espai jove

Hi ha mancança d’un Punt d’Informació
Juvenil, ja previst i en tràmit d’autorització

Centre Obert

Està previst el seu trasllat a la Cruïlla Centre
Cívic el Pinar.

29 espais per a entitats

Algunes de les seus d’entitats es
troben a centres cívics i culturals i
altres en altres espais.

Revisar la ubicació/ espais ocupats per
entitats

Equipaments privats
3 Centres culturals/cívics
1 Teatre / sala polivalent
Museu i 1 sala d’exposicions
Centre Obert
5 espais per a entitats
4 Casals infantils i juvenils (1 integrat en un equipament docent)
Equipaments planificats i/o reserva de sòl
Prevista l’adequació de l’Annex de El Celler com a sala polivalent de 300 m 2.
L’Ajuntament ha adquirit recentment el Casino l’Espanyol.
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2. ÀMBIT DOCENT
Relació dels equipaments existents i serveis que contenen

ID

CARRER

45

Carrer
de
Blume, 28

Joaquim

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

Complex Cultural Escardívol

EDRA, Escola d'Art i Disseny
Educació
Escola Municipal de Música de Rubí
Pere Burés
Oficina d'Esports Escolars
Ràdio Rubí Serveis Audiovisuals
Tallers d'Art
Escola
Escola Bressol
Institut
d'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Batxillerat)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Cicles Formatius)
Escola
Institut
d'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)
Escola Bressol
Escola
Institut
d'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Batxillerat)
Agrupament Escolta Albada
Escola

Municipal
Municipal

La Clau d'Ulele
Escola
Docència - Altres

Privat
Generalitat
Generalitat

Escola
Escola
Escola
Escola

Generalitat
Generalitat
Generalitat
Concertat

Institut
d'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Cicles Formatius)
Servei Local de Català

Concertat

Escola d'adults

Municipal

Programa de Formació i Inserció - Pla
de Transició al Treball (PFI-PTT)
Escola

Mixta

Escola Bressol Municipal Sol Solet

Municipal

Escola Joan Maragall

Escola

Generalitat

Escola 25 de Setembre

Escola

Generalitat

En l’àmbit docent hi ha 39 equipaments amb 64 serveis, distribuïts de la forma següent:




20 equipaments de propietat municipal amb 27 serveis.
5 equipaments de propietat pública (d’altres administracions) amb 15 servei.
14 equipaments de propietat privada amb 22 serveis.

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

3

Avinguda de Can Fatjó,
100-120
Avinguda de Can Fatjó,
134-138

Escola Ramon Llull

Escola

Institut Duc de Montblanc

Institut
d'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Batxillerat)
Escola Oficial d'Idiomes de Rubí (EOI)
Institut Obert de Catalunya
Escola
Escola Bressol
Institut
d'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Batxillerat)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Cicles Formatius)
Escola Bressol

4

11
12
16

19
21
22

25
26
27

28
32
34
39

42

Avinguda de Massana, 16
Camí de Ca n'Oriol, 9
Can Sampere, s/n

Carrer Joaquim Bartrina,
13-15
Carrer Calderón de la
Barca, 4
Carrer Cervantes, 77

Carrer d'Anton de Borja,
s/n
Carrer d'Antoni Sedó, 91101
Carrer
d'Apel·les
Mestres, 5

Carrer de Barcelona, 6567
Carrer de Càceres, 5
Carrer de Calderón de la
Barca, 42
Carrer de Flammarion, 1

Carrer de Granada, 31

Escola Torre de la Llebre
Escola Bressol Barrufets
Institut J.V. Foix

Escola Bressol Tren O'neill

GESTOR
SERVEI
Generalitat

Generalitat
Generalitat
Generalitat
Generalitat
Privat
Generalitat

Generalitat

Escola Parroquial
Montserrat

Escola

Concertat

Escola del Bosc

Institut
d'Educació
Obligatòria (ESO)
Escola

Escola Ca n'Alzamora

Escola

Generalitat

Liceu Politècnic

Escola

Concertat

Escola Bressol Municipal Lluna

Institut
d'Educació
Obligatòria (ESO)
Escola Bressol

Escola Bressol La Maduixa
Escola Bressol Tagarot

Escola Bressol
Escola Bressol

Privat
Privat

Institut l'Estatut

Institut
d'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Batxillerat)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Cicles Formatius)
Centre d'educació especial

Generalitat

CEE Ca n'Oriol

Concertat
Generalitat

Secundària

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.

64

Carrer de Lluís Ribas, 2-4

Patronat Ribas

67
71

Carrer de l'Orso, 30
Carrer de Magallanes, 65

Llar d'infants Snoopy
Col·legi Maristes Rubí

73

Carrer de Mallorca, 90118

Escola Teresa Altet

84
86

Carrer Monturiol, 55-53
Carrer de Numància, 11

87
99
100
101

Carrer de Numància, 20
Carrer de Sant Pere, 12
Carrer de Sant Pere, 42, A
Carrer de Sant Sebastià,
34

Escola Montessori
Serveis educatius del Vallès
Occidental III Rubí i Castellbisbal
Escola Mossèn Cinto Verdaguer
Escola Schola
Escola Pau Casals
Regina Carmeli

Privat
Municipal

Secundària

Escola Rivo Rubeo
Escola Bressol Elefant Blau
Institut la Serreta

Generalitat

Escola Bressol

de

Carrer de la Gràcia, 32
Carrer de la Parellada, 19
Carrer de Lepant, 1

Generalitat

Escola Bressol Municipal la Bruna
N.S.

51
55
58

Concertat

104

Municipal

109

Generalitat
Generalitat

Carrer de Santa Maria,
17, 1r i 2n pis
Carrer de Terrassa, 61

112

Carrer de Xile, 5

118

Carrer
de
Joaquim
Blume, 30
Carretera de Rubí a
Ullastrell, 133
Passatge Marconi, 12-14

135
150

GESTOR
SERVEI
Municipal

Servei Local de Català de Rubí
(SLC)
Edifici Escola d'Adults / PFI-PTT
Rubí

Col·legi Balmes (edifici infantil i
primària)
El Bullidor

Municipal
Municipal
Municipal
Generalitat
Privat
Generalitat
Generalitat
Generalitat
Concertat
Concertat
Privat
Concertat
Concertat
Concertat
Privat
Generalitat

Concertat
Municipal

Concertat

Generalitat
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ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

151

Passatge Marconi, 13-15

Institut Torrent dels Alous

Institut
d'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)
Institut
d'Educació
Secundària
Postobligatòria (Batxillerat)
Escola Bressol
Institut
d'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)

156
160

Passeig de les Torres, 14
Passeig del Bullidor, 3-5

Parvulari l'Ixent
Col·legi
Balmes
secundària)

(edifici

GESTOR
SERVEI
Generalitat

Educació secundària postobligatòria
A Rubí hi ha una població de 16 a 17 anys de 1.493 nois/es.

Generalitat

Els alumnes matriculats (Batxillerat i Cicles Formatius) de 16 a 17 anys són 1.870 nois/es. Per tant, la taxa
d’escolarització de 16 a 17 anys a Rubí és de 124,9%.

Privat
Concertat

El percentatge d’escolarització en centres públics a Rubí és de 80,5%.
La ràtio d’alumnes per aula és de 26 (25 en els instituts públics i 33 en els instituts privats).
Hi ha oferta pública en les següents especialitats de Batxillerat:

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments





Els estàndards i referències d’aquest apartat es basen en les dades de matriculació facilitades pel Servei
d’Educació pel curs 2015-2016 (amb data 30 de 2015)6. Les dades de població són les facilitades pel Gabinet
d´Estudis i Estadístiques de l´Ajuntament de Rubí. Observatori de la Ciutat, a 30 de març de 2016.
Educació infantil. Escoles Bressol
A Rubí hi ha una població de 0 a 2 anys 2.347 nens/es.
Els alumnes matriculats de 0 a 2 anys són 615 nens/es. Per tant, el percentatge d’escolarització de 0 a 2 anys
és de 26,2%.
Rubí escolaritza el 66,5% dels alumnes en EEBB públiques.

Educació infantil i primària (de 3 a 11 anys)
A Rubí hi ha una població de 3 a 11 anys de 8.246 nens/es.

5 centres amb humanitats i ciències socials
5 centres amb ciències i tecnologia
2 centres amb artístic

L’oferta pública de Cicles Formatius de Grau Mitjà és la següent:







Gestió Administrativa
Electromecànica de vehicles
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Sistemes informàtics i xarxes (SMIX)
Perruqueria i cosmètica capil·lar
Atenció a les persones en situació de dependència

L’oferta pública de Cicles Formatius de Grau Superior és la següent:






Administració i finances
Automatització i robòtica industrial
Administració de sistemes informàtics i xarxes (ASIX)
Educació infantil
Integració social

Els alumnes matriculats de 3 a 11 anys són 7.348 nens/es. Per tant, la taxa d’escolarització de 3 a 11 anys a
Rubí és de 89,1%.

Hi ha oferta pública en un centre del curs de preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

El percentatge d’escolarització en centres públics a la ciutat és de 67,1%.

La ciutat ofereix 32 places del Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT), en les
especialitats de:

La ràtio d’alumnes per aula és de 26 nens/es (24 en les escoles públiques i 27 en les escoles privades).



Educació secundària obligatòria (de 12 a 15 anys)

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica.

A Rubí hi ha una població de12 a 15 anys de 3.253 nens/es.

Hi ha oferta pública d’un Centre d’Educació Especial (amb 75 alumnes), una Escola d’Adults (amb 755 alumnes)
i una Escola Oficial d’Idiomes (amb 432 alumnes).

Els alumnes matriculats de 12 a 15 anys són 3.002 nois/es. Per tant la taxa d’escolarització de 12 a 15 anys a
la ciutat és de 92,3%.

El Servei d’Impuls a l’Ocupació està homologat per impartir certificats de professionalitat en diverses
especialitats.

El percentatge d’escolarització en centres públics a Rubí és de 64,0 %.

Escoles de Música

La ràtio d’alumnes per aula és de 28 (29 en els instituts públics i 27 en els instituts privats).

Es tendeix a considerar la necessitat d’una escola de música pública de proximitat.
Rubí té una Escola de Música Municipal (amb 1.168 alumnes i famílies, 25 professors).

La ràtio de 25 alumnes per aula d’educació primària i 30 alumnes per aula d’educació secundària obligatòria, són els que
estableix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. La ràtio de 35 alumnes per aula en l’educació secundària
obligatòria s’estableix al Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims de centres que
imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, de la primària i de la secundària. Aquests criteris també es
6
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recullen al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els
ensenyaments sufragats amb fons públics. No s’ha aplicat el sostre d’augment fins a un 20% la capacitat d’alumnes per aula,
fixat en el Reial Decret-llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit
educatiu.
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Com a tendències que es pretenen mantenir, les que s’indiquen a continuació.



Mantenir la cobertura del sector públic a Educació infantil (primer cicle) i a Educació infantil de segon
cicle i Primària i
Millorar la cobertura del sector públic a Secundària.

Balanç de la dotació actual d’equipaments
La síntesi de la situació actual de l’àmbit docent es sintetitza en el següent quadre:
Equipaments existents

Observacions

El 26,2% dels nens/es de 0 a 2 anys estan
escolaritzats.
El 66,5% dels nens/es de 0 a 2 anys estan
escolaritzats en EEBB públiques.
En la projecció pel 2026, la cobertura
pública seria del 76,8%.
No hi ha dèficit

EBB
3 Escoles bressol públiques i 1 Aula de
Creixença amb 411 places
(7 EEBB privades)

Educació infantil i primària
12 Escoles d’educació infantil de segon cicle
i d’educació primària amb 23 línies d’oferta

Ràtio de 25 alumnes per aula
/ 9 cursos per línia.

(6 escoles privades amb 10 línies)

Educació secundària obligatòria (ESO)
5 Instituts d’Educació Secundària amb 16
línies d’ESO.

BALANÇ

Ràtio de 30 alumnes per aula
/ 4 cursos per línia.

(les 6 escoles privades d’Educació infantil i
primària també ofereixen 10 línies d’ESO)

El 89,1% dels nens/es de 3 a 11 anys
estan escolaritzats.
El 67,5% dels nens/es de 3 a 11 anys
estan escolaritzats en centres públics.
Les 23 línies actuals suposen unes 5.175
places.
En la projecció pel 2026, la cobertura
pública seria del 85,5%.
No hi ha dèficit

Centres d’ensenyament artístic
1 Escola de Música

No hi ha dèficit

Escola d’Adults
1 Escola d’Adults

No hi ha dèficit

Escola d’Idiomes
1 Escola Oficial d’Idiomes

No hi ha dèficit

Serveis Educatius
Servei Local de Català de Rubí
Serveis Educatius del Vallès Occidental
sector III Rubí i Castellbisbal

No hi ha dèficit

Equipaments privats
7 Escoles bressol privades
6 centres privats d’educació infantil de segon cicle i educació primària, 6 de les quals ofereixen 10 línies d’ESO, 2 de les
quals ofereixen 2 línies de Batxillerat i 1 dels quals ofereix Cicles Formatius (4 especialitats de Grau Mitjà i 1
especialitat de Grau Superior i el curs d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior).
2 centres d’ensenyaments no reglats de dansa tradicional i sardanes.
Equipaments planificats i/o reserva de sòl
Està prevista la construcció del nou edifici de l’Institut J.V. Foix.

El 92,3% dels nois/es de 12 a 15 anys
estan escolaritzats.
El 64,7% dels nois/es de 12 a 15 anys
estan escolaritzats en centres públics.
Les 16 línies actuals suposen unes 2.040
places.
En la projecció pel 2026, la cobertura
pública seria inferior, del 58,6%.
Per mantenir la cobertura pública
actual, manquen 1 línia ESO.

Ensenyaments postobligatoris
5 Instituts d’Educació Secundària amb 13
línies de Batxillerat.
Ràtio de 35 alumnes per aula
3 Instituts d’Educació Secundària i l’Escola
/ 2 cursos per línia.
EDRA, amb 12 línies CFGM i 8 línies de CFGS
(de les 6 escoles privades d’Educació infantil
i primària n’hi ha 1 que ofereix 2 línies de
batxillerat i 1 que ofereix 5 línies de Cicles
Formatius)

Els nois/es de 16 a 17 anys escolaritzats
a Rubí és del 124,9%
El 80,5% dels nois/es de 16 a 17 anys
estan escolaritzats en centres públics.
Les 13 línies actuals de Batxillerat
suposen unes 910 places.
Les 12/8 línies de CF suposen 840/560
places.
En la projecció pel 2026, la cobertura
pública seria inferior, del 61,4%.
Per mantenir la cobertura pública
actual, manquen 1 línia Batxillerat i 2
línies de Cicles Formatius.
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3. ÀMBIT ESPORTIU
Relació dels equipaments existents i serveis que contenen
En l’àmbit esportiu hi ha 31 equipaments amb 37 serveis, distribuïts de la forma següent:


ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

5

Avinguda de Can Sucarrats, s/n

Circuit de radiocontrol

Circuit de radiocontrol

8

Avinguda de la Cova Solera, 2

Pista de petanca Cova Solera

Privat

9

Avinguda de les Olimpíades, s/n

Complex Esportiu Can Rosés

Pista de petanca Cova Solera
Camp de futbol de gespa artificial
Can Rosés
Pavelló de Can Rosés
Piscina Municipal Can Rosés
Pista d'atletisme Can Rosés
Pista poliesportiva de gespa
artificial Can Rosés
Pista d'atletisme Can Rosés - Camp
de Futbol 11
Pista de pentanca Santa Rosa
Instal·lacions Can Mir - Castellnou
Sector A
Pista esportiva Can Solà
Skate parc
Pista de frontennis Can Tapis
Pista poliesportiva Castellnou
Sector C
Esplanada de futbol Can Mir
Poliesportiu Avets

Pista de frontennis Ca n'Oriol
Sportennis
Camp de Futbol de Can Fatjó
CEM 25 de Setembre - Duet
Sports
Pista poliesportiva Parc de la
Pau i la Natura

Pista de frontennis Ca n'Oriol
Sportennis
Camp de Futbol de Can Fatjó

Privat
Privat
Privat

CEM 25 de Setembre - Duet Sports
Pista poliesportiva Parc de la Pau i
la Natura

Privat

Gimnàs Curves Rubí Centre
Pista poliesportiva Les Torres
Gimnàs DALMA
Camp de Futbol 25 de Setembre

Gimnàs Curves Rubí Centre
Pista poliesportiva Les Torres
Gimnàs DALMA
Camp de Futbol 25 de Setembre

Privat
Municipal
Privat
Privat

Pavelló de la Llana

Rocòdrom Pau Sánchez
Pavelló de La Llana

Municipal
Municipal

Pistes de petanca Vallès
Gimnàs McFit

Pistes de petanca Vallès
Gimnàs McFit

Privat
Privat

13
14
17
18
20
23
24
48

Camí de Ca n'Oriol, s/n
Camí del Racó, s/n
Castellnou, Sector A)2
Can Solà
Carre Marconi, 91
Carrer Berga, 5

Pista de pentanca Santa Rosa
(Urb.

54
56
57

Carrer de Colera, 27-31
Carrer d'Alforja, s/n
Carrer de la Cigonya, 1
Carrer de la Mare de Déu de
Lourdes, 84
Carrer de la Pineda, s/n
Carrer de la Segarra, 12-20

62

Carrer de l'Inventor Edison, s/n

63

126

Carrer de Marconi, s/n
Carrer de Miguel de Cervantes,
70
Carrer Monturiol, s/n
Carrer de Santa Llúcia, 7-9
Carrer del Penedès, 11
Carrer del Pont de Can Claverí,
22

128
132

Carrer del Maria Aurèlia
Capmany, 35Carretera a Sant Cugat, 63

80
85
103
123

7

25 equipaments de propietat municipal amb 31 serveis.
6 equipaments de propietat privada amb 6 serveis.

Instal·lacions Can Mir
Pista esportiva Can Solà
Skate parc
Pista de frontennis Can Tapis
Pista poliesportiva Castellnou
Sector C
Esplanada de futbol Can Mir
Poliesportiu Avets

GESTOR
SERVEI
Privat

Privat
Municipal
Privat
Privat

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

134
145
146

Carretera de Molins de Rei, 93103
Carretera d'Ullastrell, s/n
Parc de Can Sant Joan

149

Carrer de Viella, 54

158

Passeig de les Torres, 4

162
174
207

Plaça de la Sardana, s/n
Carrer Mallorca, s/n
Avinguda de la Llana, 109

Pista
poliesportiva
Can
Vallhonrat
Pista poliesportiva Valles Park
Camp de Golf Can Sant Joan
Pista poliesportiva Castellnou
Sector D
Pista poliesportiva Francesc
Calvo
Pista poliesportiva Plaça de la
Sardana
Pista poliesportiva
Pàdel Indoor Rubí

NOM SERVEI

GESTOR
SERVEI

Pista poliesportiva Can Vallhonrat
Pista poliesportiva Valles Park
Camp de Golf Can Sant Joan
Pista poliesportiva Castellnou
Sector D

Municipal
Municipal
Privat

Pista poliesportiva Francesc Calvo
Pista poliesportiva Plaça de la
Sardana
Pista poliesportiva
Pàdel Indoor Rubí

Municipal

Municipal

Municipal
Municipal
Privat

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments
Com a referències principals es sintetitzen:
a) En l’àmbit de Catalunya s’ha elaborat el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya

Privat
Privat
Privat
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Privat
Privat
Privat

Municipal

(PIEC)7 (2005) i els Estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC de la Generalitat
de Catalunya. Consell Català de l’Esport (2008).
b) En l’àmbit de ciutat es disposa del Pla d’Equipaments Esportius de Rubí (2009), elaborat per l’Ajuntament
de Rubí i la Diputació de Barcelona, que defineix les línies estratègiques i d’actuació en aquest àmbit.
Segons les directrius del PIEC, la població usuària d’una instal·lació esportiva és majoritàriament aquella que viu
o treballa a uns 600 metres aproximadament (menys de 15 minuts caminant).
El Pla d’Equipaments esportius, tal i com preveu el PIEC, ha de partir d’una xarxa bàsica que permeti la utilització
per part de tots els col·lectius: escolar, esportistes de competició i població practicant i que tinguin caràcter
permanent. Així mateix, planteja la relació entre el cost de l’equipament i el nivell d’utilització que aquest permet.
En aquest sentit, es planteja que els ciutadans tinguin un complex esportiu (ja sigui de la xarxa pública com de
la privada) a un temps no superior als 15 minuts caminant.
En línia al que s’ha fet en altres municipis, revisant els anteriors criteris de proximitat del PIEC, situant un centre
esportiu municipal a uns 400 metres de les llars (menys de 10 minuts caminant) s’aposta per ampliar la xarxa
d’equipaments esportius per tal d’augmentar la proximitat de l’esport a la ciutadania.
Els Estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC del 2008 estableixen el “Cens
d’equipaments esportius de Catalunya” (CEEC) i els “Mapes d’instal·lacions i equipaments esportius del
Municipi” (MIEM) com a eines per la gestió i planificació dels diferents àmbits territorials i tipus d’instal·lació,
assenyalant les mitjanes de cobertura preteses per cada tipus d’equipament per grandària de la població quan
la xarxa bàsica estigui completa.

Decret 95/2005, de 31 de maig,. (DOGC núm. 4397 - 02/06/2005)
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Tipus d’instal·lació

Mitjana de cobertura a
Catalunya

Mitjana de cobertura a poblacions
>500.000 hab.

ATL-Camps d’atletisme

67.752 habitants

122.367 habitants

PCO-Piscines cobertes

24.915 habitants

27.908 habitants

CAM-Camps esportius

8.544 habitants

20.394 habitants

SAL-Sales esportives

5.820 habitants

6.440 habitants

PAV-Pavellons esportius

9.547 habitants

21.210 habitants

POL-Pistes
poliesportives.

2.626 habitants

4.850 habitants

Altres referències a tenir en compte per a l’anàlisi són les de l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de l’esport
recollides al Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2022, en el qual es tracta la xarxa d’equipaments
esportius incorporant els de titularitat pública i privada i planteja un temps homogeni d’accés de 10 minuts a
peu des de tota la trama urbana de la ciutat.
A més de plantejar la millora de la dotació d'equipaments (instal·lacions convencionals), posa èmfasi en l’ús de
l’espai públic coma suport a la cohesió social i proposa la previsió d’espais per la pràctica de l’esport quan es
dissenya una nova plaça o parc. Igualment exposa la conveniència de promoure l’ús social dels espais esportius
dels centres educatius en horari no lectiu.

Balanç de la dotació actual d’equipaments
La síntesi de la situació actual de l’àmbit esportiu es sintetitza en el següent quadre:
Equipaments existents

Observacions

BALANÇ

5 camps de futbol (4 camps de futbol 11 i 1
camp de futbol 7)

Hi ha mancança de 2 camp de futbol 11

10 pistes poliesportives

Hi ha mancança de 4/ 7 pistes poliesportives
(Hi ha 3 pistes poliesportives en
equipaments culturals i cívics)

2 pavellons poliesportius

Hi ha mancança de 3 pavellons poliesportius

3 pistes de petanca

No hi ha dèficit

2 Piscines cobertes

Hi ha mancança de 1 piscina coberta.

2 Pistes de frontennis

No hi ha dèficit

Complex Esportiu

No hi ha dèficit

Pavelló La Llana

No hi ha dèficit

Camp d’atletisme

No hi ha dèficit

Circuit de radiocontrol
Camp de Golf
Rocòdrom
Skate parc
Instal·lacions Can Mir Castellnou Sector A

Actualment sense ús

Equipaments privats
3 gimnasos
2 espais de raqueta (Pista de Frontennis i Pàdel)
Pista poliesportiva
Equipaments planificats i/o reserva de sòl

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.
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4. ÀMBIT SANITARI
Relació dels equipaments existents i serveis que contenen
En l’àmbit sanitari hi ha 8 equipaments amb 11 serveis (1 servei de serveis socials), distribuïts de la forma
següent:




2 equipaments de propietat municipal amb 4 serveis.
4 equipaments de propietat pública (altres administracions) amb 4 serveis.
2 equipaments de propietat privada amb 3 serveis (1 de serveis socials).

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

61

Carrer de l'Inventor
Edison, s/n

CAP Anton de Borja

CAP Anton de Borja

66
81

91

92
102

131

AVAN Associació Vallès Amics de
la Neurologia
CAP Sant Genis

Centre de Rehabilitació
Comunitària

Carrer de Prat de la Riba,
20-22
Carrer de Santa Llúcia, 10,
baixos

CAP Mútua de Terrassa

Servei de Rehabilitació
Comunitària de Rubí, Castellbisbal
i Sant Cugat
CAP Mútua de Terrassa

Consorci
Sanitari de
Terrassa
Consorci
Sanitari de
Terrassa
Mixta

Asociación Betel

Punt de distribució d'aliments

Privat
Privat

Centre de Salut Mental Ferran
Salsas i Roig

Servei d'orientació a persones
amb drogodependències
Centre d'Atenció i Seguiment de
Drogodependències (CAS)

Centre de Salut Mental
Infantojunvenil (CSMIJ)
206

GESTOR
SERVEI
Consorci
Sanitari de
Terrassa

AVAN Associació Vallès Amics de
la Neurologia
CAP Sant Genís

Centre de Salut Mental d'Adults
(CSMA)

(informació restringida
per seguretat)

Casa d'acollida Betel. Unitat
terapèutica

Casa d'acollida Betel. Unitat
terapèutica

En el document Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Els serveis per a la salut: mirant cap al futur.
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2010) indica mantenir com a criteris orientatius una ABS entre
5.000 i 25.000 habitants i, excepcionalment, en l’àmbit urbà fins a 40.000 habitants.
En aquest marc els Equip d’Atenció Primària (EAP) formats per metges de medicina general o capçalera,
pediatres, odontòlegs–estomatòlegs, personal d’infermeria, assistents socials i personal administratiu donen
servei a través dels Centre d’Atenció Primària (CAP).

Carrer de Lluís Ribas, 2729, Esc A, 1r 5a
Carrer de Miquel
Mumany i Campderròs,
11-19
Carrer de Pitàgores, 4

Carrer Nou, 28

La normativa8 estableix una Àrea Bàsica de Salut (ABS) com a demarcació geogràfica amb uns 25.000 habitants
que es delimiten per factors geogràfics, socials i epidemiològics.

Les Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat de Rubí i la població que atenen són:


ABS Rubí 1. Dóna servei als districtes administratius 4 i 5, amb una població de referència de 30.849
persones.



ABS Rubí 2. Dóna servei als districtes administratius 3 i 6, amb una població de referència de 30.391
persones.



ABS Rubí 3. Dóna servei als districtes administratius 1 i 2 amb una població de referència de 13.491
persones.

Privat

Consorci
Sanitari de
Terrassa
Consorci
Sanitari de
Terrassa
Consorci
Sanitari de
Terrassa
Privat

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments
Pel que fa als Centres d’atenció primària:

En relació a la distribució de les ABS, indicar que no s’ ajusta exactament a la distribució dels districtes
administratius.
Els Centres d’Atenció Primària de la ciutat són:


CAP Mútua de Terrassa, gestionat per la Mútua de Terrassa, dóna servei als Districtes 4 i 5 i pertany
a l’ABS Rubí1.



CAP Anton Borja, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa, dóna servei als Districtes 3 i 6 i pertany
a l’ABS Rubí 2.



CAP Sant Genís, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa, dóna servei als Districtes 1 i 2 i pertany a
l’ABS 3.

En base a aquest marc normatiu, la tendència que es pretén mantenir a la ciutat de Rubí, per les característiques
de la població i del territori, és d’una ràtio al voltant dels 20.000 habitants per ABS, la qual cosa suposa que Rubí
necessita 4 CAP distribuïts de la següent forma:



3 CAP al casc urbà amb una ràtio de 20.000 habitants cada un.
1 CAP de referència de les urbanitzacions.

Aquesta ràtio actualment no està ben coberta. Cal tenir en compte que el CAP Sant Genís dóna servei a l’ ABS de
les urbanitzacions de Rubí i, per tant, aquesta característica territorial és primordial i el limita a una població de
referència amb un sostre poblacional de 15.000 habitants. A més, en base a la projecció demogràfica a 10 anys

LLEI 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) / Decret 10/2013 de delimitació de les regions
sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. (DOGC 6287 de 1-2-2013)
8
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vista, la planificació de recursos sanitaris haurà de donar també resposta a al creixement poblacional,
l’envelliment, població nouvinguda, entre d’altres.

Pel que fa als Centres de salut mental:



La síntesi de la situació actual de l’àmbit sanitari es sintetitza en el següent quadre:
Equipaments existents

Observacions

BALANÇ

3 Centres d’atenció primària

Hi ha manca d’un CAP.

Centre de Salut Mental d’Infants i Joves
(CSMIJ)

No hi ha dèficit

Centres de salut mental per adults (CSMA): 1 psiquiatre per 16.600 habitants, 1 psicòleg per 21.000
habitants, 1 diplomat en infermeria per 23.500 habitants i 1 treballador social per 50.000 habitants.

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)

No hi ha dèficit

Centre de Rehabilitació Comunitària

No hi ha dèficit

Centres de salut mental per a infants i joves (CSMIJ): 1 psiquiatre per 55.500 habitants, 1 psicòleg per
27.400 habitants, 1 diplomat en infermeria per 200.000 habitants i 1 treballador social per 200.000
habitants.

Centre d’atenció i seguiment de
drogodependències (CAS)

No hi ha dèficit

Els estàndards existents fan referència a la composició i ràtios dels equips bàsics dels centres, i no als
equipaments. Les ràtios orientatives9 per dimensionar-los són:


Balanç de la dotació actual d’equipaments

La ciutat de Rubí disposa d’un Centre de Salut Mental amb equips d’atenció especialitzada d’infants i joves i
d’adults

Equipaments privats
Servei d’orientació en malalties neurològiques
Casa d’acollida. Unitat terapèutica per a persones amb drogodependències
Servei d’orientació a persones amb drogodependències
Equipaments planificats i/o reserva de sòl

Pel que fa als Centres d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS):
Segons diversos documents (Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-16. (2013), el Pla operatiu d’integració
de les addiccions a la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 2010-2014 (2010) el Pla director de salut mental i
addiccions de Catalunya (2006), entre altres) per definir el número d’equipaments que necessita la ciutat es
tindrà en compte la prevalença de residents consumidors de drogues a partir de l’Índex de consum problemàtic
de drogues (ICPD).

Hospital Comarcal.
Reserva de sòl per 4t CAP i pel trasllat del Centre de Salut Mental de Rubí

D’acord amb el de la Generalitat de Catalunya, l’atenció a les drogodependències serà integrada a la xarxa
sanitària i dels serveis de la ciutat (tant atenció primària, especialitzada, etc.) i especialment a la salut mental.
La ciutat de Rubí disposa d’un Servei de d’Atenció i Seguiment de les drogodependències (CAS).

Ordre 166/2002 de 13 de maig, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i
establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya.
9
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5. ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS
Relació dels equipaments existents i serveis que contenen

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

En l’àmbit de serveis socials hi ha 19 equipaments amb 35 serveis, distribuïts de la forma següent:

129

Carrer del Rossinyol, 27

Residència els Avets

Centre Obert Compartir El Pinar

Centre de dia de la residència de
la 3a edat els Avets
Residència de la 3a edat els Avets
Servei d'atenció domiciliària els
Avets
Centre de dia Conxita Valls (Rubí
social)
Residència Conxita Valls (Rubí
social)
Centre de dia les Torres "Cuida
Avis"
Habitatges tutelats per a gent
gran de Rubí
Centre Obert Compartir El Pinar Grup social Marista
Centre Obert Compartir El Pinar-2

Casa d'urgències municipal

Casa d'urgències municipal

Municipal

Punt de trobada

Punt de trobada

Privat





8 equipaments de propietat municipal amb 15 serveis ( 1 servei està en un equipament privat).
2 equipaments de propietat pública (altres administracions) amb 4 serveis.
8 equipaments de propietat privada amb 15 serveis.

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

10

Avinguda de l'Estatut, 119
baixos

Residencia El Cel de Rubí (Rubí
social)

Centre de dia el Cel de Rubí (Rubí
social)

Suport Materno Infantil El Casalet

59

Carrer de Ca n'Oriol, s/n
Carrer de Francisco de
Quevedo, 25
Carrer de Lepant, 31-33

Residencia El Cel de Rubí (Rubí
social)
Suport Materno Infantil El Casalet

72

Carrer de Mallorca, 140

Finca Font del Ferro SL (Societat
Municipal) Viver i jardineria

31
40

77

96

97

116
117
127

10

Carrer de Maria Aurèlia
Capmany, 32

Carrer de Sant Jaume, 2

Carrer de Sant Jaume, 28 A

Carrer del Doctor Ferran,
21-23
Carrer del Doctor
Gimbernat, 44
Carrer del Primer de Maig,
43

GESTOR
SERVEI
Privat

Privat
Privat

136

155
169
172
201
204

Residència Rubí

Centre de dia per a gent gran Rubí
Residència assistida Rubí
Casal de Gent Gran de Rubí II
Àrea de serveis a les persones

Generalitat
Generalitat
Generalitat
Municipal
Municipal
Municipal

Llar Residència Ca n'Alzamora

Centre especial de treball (CET)
Servei de Teràpia Ocupacional
(STO)
Servei Ocupacional d'Inserció
(SOI)
Magatzem de Parcs i Jardins
Centre de desenvolupament
infantil i atenció precoç de Rubí
(DAPSI)
Serveis socials bàsics Sector 1
Serveis socials bàsics Sector 5
Centre de dia de la Residència
d'avis Sant Jaume
Residència d'avis Sant Jaume
Centre de día Amanecer
Centro de Servicios Asistenciales
Amanecer
Menjador Amanecer
Servei d'atenció domiciliària
Amanecer
Llar Residència Ca n'Alzamora

Distribució d'aliments i roba Frater
Nadal, Servei Social Evangèlic
Creu Roja Rubí

Punt de distribució d'aliments i
roba
Creu Roja Rubí

Privat

Serveis socials

Residència d'avis Sant Jaume

Edifici residència Amanecer

Municipal
Municipal
Privat

205

Carretera de Rubí a
Ullastrell, 94-98

Passeig de les Torres, 106108
Plaça Poeta Miguel
Hernàndez, 1
Urbanització El Pinar-Bloc
2, Esc. 5, baixos 3a i Esc. 6
Urbanització El Pinar-Bloc
1, Esc.2, baixos parroquials
(informació restringida per
seguretat)
Carrer Sant Juli, 2

Residència i Centre de dia Conxita
Valls (Rubí social)

Centre de dia les Torres "Cuida
Avis"
Habitatges tutelats per a gent gran
Centre Obert Compartir El Pinar

GESTOR
SERVEI
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Generalitat
Privat
Privat

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments
Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis:
Centres de serveis socials (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària)
Amb l’aprovació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, juntament amb l’aprovació i desplegament
del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, estableixen com
a criteris orientatius de professionals dels EBASP (Equips Bàsics d’Atenció Social Primària) en: 3 treballadors/es

Municipal
Municipal
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

socials i 2 educadors/es socials per cada 15.000 habitants. A més a més hi ha professionals com psicòlegs,
educadors de carrer i administratius.
A Rubí hi ha 75.870 persones10. Correspondria un equip de 17 treballadors/es socials i 10 educadors/es. De
tota mera la dimensió s’ajusta amb l’índex social de necessitat del territori.
Indicar que els equips de professionals segons el col·lectiu que atenent, estan formats segons s’indica:


17 Treballadors/es socials:2 pel servei de Primera Acollida, 5 per infants i adolescents, 5 per població
adulta i 5 per a persones grans.

Generalitat



10 Educadors/es: 5 per infants, 2 per adolescents i 3 per a població adulta.

Privat

A 30 de març de 2016. Font: Gabinet d´Estudis i Estadístiques de l´Ajuntament de Rubí. Observatori de la Ciutat.
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Equipaments per la gent gran:

A Rubí hi ha un equipament de la Generalitat de Catalunya amb habitatges tutelats per a gent gran de 10

L’oferta de serveis socials especialitzats i en concret de residències i centres de dia per a gent gran en el Pla

habitatges amb una capacitat de 16 places.

estratègic de Serveis Socials 2010-13 fixa com a objectiu de cobertura pública pel 2013 un 2,70% de les persones
majors de 65 anys per a Residència i un 0,73% per a centre de Dia.
El col·lectiu de gent gran a Rubí és de 11.087 persones (7.994 de 65-79 anys i 3.093 de 80 anys)
Aplicant aquestes ràtios correspon la necessitat de disposar:
- Residències assistides per a gent gran: Es requereixen 300 places públiques.
- Centre de dia per a gent gran. Es requereixen 81 places públiques.
A Rubí hi ha una residència pública (amb 90 places) i dos centres de dia públics (amb 26 places).
En els equipaments privats, 5 residències i 6 centres de dia, hi ha actualment 143 places privades de residència
i 57 places privades centre de dia. Aquests equipaments ofereixen 95 places de residència concertades i 44
places de centre de dia (26 concertades i 18 col·laboradores).
Per tant, el total de places de la xarxa pública de residència són 185 i de centre de dia són 70.
Les mancances en l’oferta pública són:



11 places de centre de dia
115 places de residència

La provisió pot ser coberta en centres púbics o a través de la concertació / col·laboració de places en centres
privats.
Aquesta mancança observada és més àmplia i s’eleva a 386 places de residència que es corresponen al nombre
de persones inscrites en llista d’espera, en base a la valoració realitzada amb la Llei de la Dependència.

Serveis d’Atenció i Informació a les Dones
En aquest àmbit són d’aplicació les lleis següents:
 Llei 5/2008, del 24 d’abril, pel dret de les dones a eradicar la violència masclista. La llei del dret de les
dones a eradicar la violència masclista parteix de la premissa que els drets de les dones són drets
humans. La violència masclista és una greu vulneració d'aquests drets i un impediment perquè les dones
puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat. La finalitat d'aquesta llei és establir els
mecanismes per contribuir a l'eradicació de la violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i
avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d'aquesta
violència.
 Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gai, bisexuals, transgèneres i intersexual
i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i transfòbia. L’objectiu d’aquesta llei és el de desenvolupar i garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de
discriminació i violència, per a assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en
plena llibertat.
 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. En aquesta llei s’estableixen els principis
rectors que han de presidir l’actuació dels poders públics per tal d’assolir una igualtat efectiva de dones
i homes, els mecanismes per a garantir la integració de la perspectiva de gènere en polítiques públiques,
l’avaluació d’impacte i el reconeixement de les associacions. Entre els aspectes més destacats de la llei,
destacar l’obligatorietat dels poders públics: d’aplicar la perspectiva de gènere en totes les seves
actuacions; la d’incorporar professionals amb formació específica en igualtat de gènere, d’incorporar la
perspectiva de gènere en les bases de contractació del sector públic i d’obtenció d’ajuts públics, en l’àmbit
laboral en plantilles de 250 treballadors/es o més es reprodueix l’ogligatorietat de tenir un pla d’igualtat,
entre d’altres.
A Rubí es disposa d’un Servei d’informació i Atenció a les Dones (SIAD), d’un Centre d’Informació i Recursos de
Dones, d’una Casa d’Urgències municipal amb capacitat per a 2 famílies i d’un servei de Punt de Trobada (fora
de la ciutat i compartit amb Sant Cugat i Castelbisbal).

A Rubí hi ha una mancança de 386 places públiques de residència.
Habitatges dotacionals/ tutelats:

Atenció especialitzada per a persones amb discapacitat

Les referències disponibles per aquest tipus d’equipament són de la ciutat de Barcelona que es reprodueixen a

En el document Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Primera fase: Coneixement (2007) i

continuació.

en el Pla Municipal per a la Inclusió Social Barcelona Inclusiva 2005-2010 (2005), es recollien les previsions de

El Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 fixa objectius d’execució d’habitatges dotacionals, a nivell de ciutat,

cobertura (ja sigui pública o privada) pel conjunt de la ciutat, però no de forma territorialitzada ni en relació a

diferenciant els següents col·lectius:

la població en relació a:



1.500 - 2.000 habitatges adreçats a joves a nivell de ciutat.



2.000 habitatges amb serveis per a gent gran (amb serveis personalitzats de suport adreçats a persones
de més de 65 anys amb unes condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma).



500 habitatges amb serveis per a gent gran (apartaments de protecció de caràcter dotacional, sense
serveis o amb un nivell de serveis mínims per a persones majors de 60 anys).

- Residències per a persones amb discapacitat.
- Llars residència i llars amb suport per a persones amb discapacitat psíquica i física
- Centres ocupacionals per a persones amb discapacitat.
En el document Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya
2008-2012 i bases per a la nova planificació (2009), del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat
de Catalunya, s’estimen, en forma de prevalença, el conjunt de persones que poden requerir atenció
especialitzada, com és el cas de persones amb discapacitat psíquica (0,56% de la població total) o física (1,82%

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.

de la població de 0 a 64 anys), discapacitat derivada de malalties mentals (0,96% de la població de 0 a 64 anys),
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afectades per drogodependències (0,36% de la població de 6 a 64 anys) o per VIH-SIDA (0,10% de la població

La ciutat de Rubí disposa d’un servei de menjador social..

de 0 a 64 anys).
En referència a aquests equipaments a la ciutat hi ha:
 16 places de STO (S. Teràpia Ocupacional)
 9 places de SOI (S. Ocupacional d’Inserció)
 9 places de CET (Centre Especial de Treball)
 12 places de llar residència per a persones amb discapacitat, actualment 10 places ocupades.
Com a tendència per la qual s’està treballant actualment és la d’augmentar la capacitats d’aquests serveis per tal
de donar una major cobertura pública. En el cas de la llar residència, en coordinació amb la Generalitat de
Catalunya, l’objectiu és el d’ampliar la subvenció a 2 places.
Atenció a la infància
Els Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP): segons els criteris de la Generalitat de
Catalunya, l’atenció precoç ha de cobrir un volum aproximat del 5%11, de la població infantil de 0 a 6 anys.
Posteriorment, es parla d’una prevalença de 7,5%12 dels infants de 0 a 6 anys que poden tenir trastorns o
dificultats en el desenvolupament o risc de tenir-los.
La ciutat de Rubí disposa d’un CDIAP gestionat per DAPSI en conveni amb la Generalitat de Catalunya. També es
disposa d’un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) L’Espurna, que ofereix el servei de centre d’estada
temporal i limitada per a infants de 0 a 12 anys que desenvolupen la resta d’activitats diàries en el seu entorn
més pròxim. Aquest centre és un recurs assistencial de la Generalitat de Catalunya, amb la gestió delegada
mitjançant contracte amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA)a la Fundació Resilis.
Centres d’inclusió social
No hi ha criteris dotacionals definits, però el Pla Municipal per a la Inclusió Social Barcelona Inclusiva 2005-2010
(2005) estableix que el conjunt d’equipaments i serveis per a persones sense sostre, malgrat ser equipaments
de centralitat, han d’estar distribuïts a la ciutat amb un criteri d’equilibri territorial), amb presència a tots els
districtes. El Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016 (2009), planteja com a Xarxa d’Habitatges d’Inserció, la
disposició d’uns 120 nous habitatges d’inclusió (apartaments amb suport social), dels quals, 54 públics.
La ciutat disposa d’un menjador social i un punt de distribució d’aliments, gestionats des de l’àmbit privat.
Al Pla Municipal per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 (2012), es posa èmfasi en actuacions i serveis
adreçats a persones vulnerables i en situació de pobresa i, en l’àmbit de l’habitatge a la dotació d’equipaments
per pal·liar situacions d’urgència i necessitat social (ex. processos de desnonament, persones sense llar, etc.)

Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç i els centres de desenvolupament infantil i
d’atenció precoç.
11

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.

Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i bases per a la
nova planificació (2009), Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya.
12
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Balanç de la dotació actual d’equipaments
La síntesi de la situació actual de l’àmbit e serveis socials es sintetitza en el següent quadre:
Equipaments existents

Observacions

4 Centres de serveis socials bàsics
Residència, centre de dia i casal de gent
gran

Casal de Gent Gran i Centre de dia

BALANÇ
No hi ha dèficit d’equipaments

Es requereixen 301 places públiques de
residència.
Hi ha un dèficit de: 115 places
públiques de residència. (equivalent a 1
residència)
A més a més, hi ha 386 persones en llista
Hi ha 1 residència pública amb
d’espera per una plaça de residència
90 places
(valoració Llei de la Dependència).
Hi ha 5 residències privades amb Hi ha una mancança de 3 residències.
95 places concertades i 143
places privades.
Es requereixen 81 places públiques de
Hi ha 26 places públiques de
centre de dia.
centre de dia.
Hi ha 5 residències i 1 centre de Hi ha un dèficit de: 11 places públiques
de centre de dia.
dia privats amb 26 places
concertades, 18 col·laboradores i En la projecció pel 2026, el dèficit de
places de residència seria el doble que
57 places privades.
l’actual (-231 places, sense comptar les
persones que puguin tenir valoració amb
(1 residència entre 90 i 125
la llei de la dependència en un futur) i el de
places)
centre de dia (-43).
Hi ha una mancança de 3-5 residències.
El dèficit pot ser cobert en centres públics
o a través de la concertació de places en
centres privats.

Habitatges tutelats per a la gent gran

No hi ha dèficit.

Servei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD)

Hi ha necessitat d’ampliar l’espai del
servei.

Llar residència per a persones amb
discapacitat

Capacitat per a 12 places, 10
places amb subvenció de la
Generalitat de Catalunya.

S’han fet els tràmits per ampliar la
subvenció a 2 noves places.

Centre Especial de Treball (CET), Servei
de Teràpia Ocupacional (STO), Servei
Ocupacional d’Inserció (SOI)

Hi ha prevista l’ampliació de la seva
capacitat.

Centre de Desenvolupament Infantil
i d’Atenció Precoç (CDIAP) DAPSI

No hi ha dèficit.

Centre Residencial d’Acció Educativa
(CRAE)

No hi ha dèficit.

Equipaments privats
5 Residències amb Centre de dia
Centre de dia
Menjador social (Àpats en companyia i Compartim taula) / Distribució aliments i roba / Suport materno infantil / 2 SAD
Equipaments planificats i/o reserva de sòl

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.
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6. ÀMBIT ADMINISTRATIU I DE PROVEÏMENT
ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

Relació dels equipaments existents i serveis que contenen
En l’àmbit dels administratiu i de proveïment hi ha 21 equipaments amb 112 serveis, distribuïts de la forma
següent:



20 equipaments de propietat municipal amb 110 serveis.
1 equipaments de propietat pública (altres administracions) amb 2 serveis.

En conjunt, Rubí compta amb 39 edificis o equipaments (en la majoria dels casos són equipaments
administratius i de proveïment) com a seu de 116 serveis municipals i 621 treballadors/es municipals i , en la
majoria dels casos, en equipaments administratius i de proveïment.
ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

33

Carrer de Cal Gerrer, 1-5

Mercat Municipal i edifici
d'oficines

Deixalleria de Rubí (II)

35

36

49
75

Carrer de Can Serra, 3

Carrer de César Martinell,
1-19

Carrer de la Ciutat de
Mendoza, 34
Carrer de Margarida Xirgu,
4

GESTOR
SERVEI
Municipal

Mercat Municipal
Activitats
Àmbit de Promoció Econòmica
Àrea de Desenvolupament Local
Comerç
Disciplina
Identitat, Projecció i Relacions
Internacionals
Llicències
Obres
Oficina de Servei a l'Empresa
Organització i Planificació
Planificació
Projectes Estratègics
Magatzem cavalgada de reis

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Parc d'Educació Viària

Magatzem Brigada d'Obres
Dipòsit de vehicles
Parc d'Educació Viària

Municipal
Municipal
Municipal

Edifici Margarida Xirgu

Organització i tecnologia

Municipal

Organs de govern
Regidoria i direcció de l'àrea de
serveis centrals
Servei de recursos Humans
Atenció a la Ciutadania
Secretaria General
Compres
Deganat
Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Rubí
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm.
1

Municipal
Municipal

Masia de Can Serra

Nau Dipòsit de vehicles i
Magatzem cultura

82

Carrer de Narcís Menard, 17

OAC Narcís Menard 17

83
89

Carrer de Narcís Menard, 6
Carrer de Pere Esmendia, 15

Compres
Jutjats de Rubí

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Ministeri
Ministeri
Ministeri

108
120

139

141

Carrer de Terrassa, 49
Carrer del General Prim, 3335

Carretera de Sant Cugat, 18

Carretera de Terrassa, 116

Correus
Edifici Carrer Prim - Plaça
Pearson

Jutjats de 1a Instància i
Instrucció

Edifici Carretera de Terrassa
116

NOM SERVEI
Jutjat de 1a Instància i Instrucció
núm. 2
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm.
3
Jutjat de 1a Instància i Instrucció
núm. 4
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm.
5 (VIDO)
Jutjat de 1a Instància i Instrucció
núm. 6
Jutjats de Rubí
Correus
Àmbit de Polítiques Culturals, d'Esport
i d'Educació
Àmbit de Polítiques de Ciutadania
Àrea de serveis a les persones
Borsa Habitatge Rubí
Ciutadania i drets civils
Educació
Habitatge
Organs de govern
PROURSA
Salut Pública
Servei d'Esports
Serveis Socials
Serveis Socials Bàsics 1a Acollida
Serveis Socials Bàsics Sector 3
Àmbit de Polítiques Socials
Jutjat de 1a Instància i Instrucció
núm. 7
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm.
8
Àmbit de Planejament
Àmbit d'Obres i Espai Públic
Àmbit Medi Ambient i Serveis
Funeraris
Àrea de Serveis Territorials
Brigada d'Obres
Comptabilitat
Gestió de Residus i Neteja
Hisenda i Serveis Econòmics
Informàtica
Intervenció
Medi Ambient
Mobilitat
Oficina de Gestió d'Ingressos
Organització i Planificació
Organs de govern
Parcs i Jardins
Planificació

GESTOR
SERVEI
Ministeri
Ministeri
Ministeri
Ministeri
Ministeri
Ministeri
Ministeri
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Ministeri
Ministeri
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
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ID

144

153

CARRER

Carretera de Terrassa, 4244

Passeig de la Riera, 118

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

Oficina de Treball de Rubí

Pressupost i Estudis Econòmics
Projectes de Ciutat
Projectes i Obres
Secretaria Tècnica d'Intervenció
Tresoreria
Arxiu Municipal
Rubí Brilla
Oficina de Treball de Rubí

Locals Plaça Pla i Pallejà

159

Passeig de Pau Claris, 38-40

Oficina de Recaptació

164

Plaça de Pere Aguilera, 1

Casa Consistorial

170

Rambla de Joan Miró, 14-18

Rubí Desenvolupament
(RUBÍ+D)

171

Rambla de Joan Miró, 7

Edifici OAC Les Torres i
Serveis Socials Sector 2

203
213

Camí de la Riera s/n
Carrer de la Collita s/n

Espai d'acollida de Gats
Espai Brigada d'Obres

Punt d'Autoservei a l'Oficina de Treball
de la Generalitat de Rubí
Oficina de Sancionadors
Organs de govern
Recursos Humans
Relacions Ciutadanes i Proximitat
Serveis Jurídics
Serveis municipals diversos
Unitat d'Organització i Planificació
Gabinet d'Estudis i Estadístiques.
Observatori de la Ciutat
Oficina de Recaptació
Àrea de Serveis Territorials
Atenció a la Ciutadania
Comunicació
Contractació i Compres
Gerència
Òrgans de Govern
Transparència i Bon Govern
Gabinet d'Alcaldia
Àrea de Desenvolupament Local

GESTOR
SERVEI
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Generalitat
Generalitat
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Diputació de
Barcelona
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Identitat, Projecció i Relacions
Internacionals
Igualtat
Oficina de Formació
Oficina de Servei a l'Empresa
Oficina d'Informació i Orientació
Oficina d'Inserció
Organs de Governs
RUBI+D (Servei Impuls a l'Ocupació)
Servei d'Ocupació
Telecentre Rubí Desenvolupament
Servei d'Informació i Atenció a les
Dones (SIAD)
Atenció a la Ciutadania

Municipal

Serveis Socials Sector 2
Espai d'acollida de Gats
Espai Brigada d'Obres

Municipal
Municipal
Municipal

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

214

Plaça de Josep Tarradelles

Local Brigada d'Obres

Local Brigada d'Obres

GESTOR
SERVEI
Municipal

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments
Referent als Arxius: a la ciutat de Barcelona s’estableix que és un equipament de proximitat i que cada districte
ha de comptar amb un arxiu unitari que reuneixi els fons administratius i històrics, segons es recull, en base a la
legislació vigent, en el document Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Primera fase:
Coneixement (2007) elaborat per l’Ajuntament de Barcelona. Es calcula un equipament de 1.000 m2 de superfície
aproximadament.
A la ciutat de Rubí, hi ha un arxiu municipal unitari amb el fons administratiu i un altre arxiu amb el fons històric.
En relació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la pauta13 és que n’hi hagi una a cada districte.
A la ciutat de Rubí hi ha dues OAC.
Pel que fa als Mercats, segons l’informe Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Primera fase:
Coneixement (2007), de l’Ajuntament de Barcelona, quan s’estudien criteris i ràtios en aquest sector, els estudis
revelen que els ciutadans no es desplacen més de 600 metres (uns 15 minuts caminant), per realitzar aquestes
compres.
Un criteri general de l’Institut Municipal de Mercats és la dotació d’un mercat per cada 15.000 habitants i a menys
de 600 m. del domicili; però cal considerar altres variables com ara el comerç de proximitat, les grans zones
comercials de la zona, etc.
A la ciutat de Rubí hi ha un mercat.

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Segons la Pauta Organitzativa general per als districtes, aprovada per acord de la Comissió de Govern, de l’Ajuntament de
Barcelona en sessió del 22 d’abril de 1993.
13

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.
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Balanç de la dotació actual d’equipaments
La síntesi de la situació actual de l’àmbit administratiu i de proveïment es sintetitza en el següent quadre:
Equipaments existents
Serveis municipals diversos

Observacions

BALANÇ
Revisar la ubicació / espais ocupats

Oficina de Treball - Generalitat de
Catalunya
Oficina de Recaptació - DIBA
Jutjats, deganat, Col·legi d’AdvocatsMinisteri de Justícia
Correus - Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A.
Equipaments privats
Equipaments planificats i/o reserva de sòl
Reserva de sòl per a nou equipament judicial (cessió del sòl municipal a la Generalitat de Catalunya)

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.
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7. ÀMBIT EMERGÈNCIES I SEGURETAT
Relació dels equipaments existents i serveis que contenen
En l’àmbit sanitari hi ha 4 equipaments amb 5 serveis, distribuïts de la forma següent:



2 equipaments de propietat municipal amb 3 serveis.
2 equipaments de propietat pública (altres administracions) amb 2 serveis.

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

GESTOR
SERVEI

107

Carrer de Terrassa, 16

Comissaria de Policia Nacional

Policia nacional

Ministeri

143

Carretera de Terrassa, 118

Comissaria de Policia Municipal Protecció Civil

Policia municipal

Municipal

Protecció civil

Municipal

41

Carrer de Frederic Mompou, s/n

Parc de bombers

Parc de bombers

Generalitat

76

Carrer de Maria Aurèlia Capmany,
27-33

Comissaria Mossos d'Esquadra

Mossos

Generalitat

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments
En aquest apartat els criteris i referències disponibles són els de Barcelona ciutat, en concret, comissaries, tal i
com s’indiquen a continuació:


Guàrdia Urbana. Una comissaria per districte, a més d’algunes unitats de caràcter més específic.



Mossos d’Esquadra. Una comissaria per districte



Balanç de la dotació actual d’equipaments
La síntesi de la situació actual de l’àmbit emergències i seguretat es sintetitza en el següent quadre:
Equipaments existents

Observacions

BALANÇ

Bombers
Policia Municipal
Comissaria Mossos d’Esquadra

No hi ha dèficit

Comissaria Policia Nacional
Protecció civil
Equipaments privats
Equipaments planificats i/o reserva de sòl

Actíva Prospect. Anàlisi i balanç de les necessitats actuals d’equipaments a la ciutat de Rubí.
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8. ALTRES EQUIPAMENTS DIVERSOS: MEDI AMBIENT, FUNERARI I RELIGIÓS
Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments

Relació dels equipaments existents i serveis que contenen

Respecte als Punts verds, segons la Norma Tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals (2009) de
l’Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Medi Ambient, de la Generalitat de Catalunya, hi ha
diferents tipus de deixalleries en funció del nombre potencial d’usuaris: 1) Mòbil, 2) Mini-deixalleries, 3)
Deixalleria bàsica –entre 2.000 i 5.000 habitants– 4) Deixalleria tipus A –entre 5.000 i 10.000 habitants– 5)
Deixalleria tipus B –entre 30.000 i 70.000 habitants– 6) Deixalleria tipus C –per 150.000 habitants–.

En aquest àmbit, els equipaments s’agrupen de la següent manera:
Medi Ambient:



4 equipaments de propietat municipal amb 4 serveis.
2 equipaments de propietat privada amb 2 serveis.

Segons el document “Elements bàsics d'un barri”, document annex a la Mesura de Govern Els Barris de Barcelona
(2008), hi ha d’haver un punt verd per barri i per cada 30.000 habitants.

Funerari


2 equipaments de propietat municipal amb 2 serveis.

La ciutat de Rubí disposa d’una Deixalleria d’uns 2.460m2, que actualment caldria ampliar.

Religiós


10 centres de culte / temple de propietat privada amb 13 serveis.

Balanç de la dotació actual d’equipaments
La síntesi de la situació actual de l’àmbit es sintetitza en el següent quadre:

ID

CARRER

NOM EQUIPAMENT

NOM SERVEI

7

Avinguda de la Cova Solera, 4

Deixalleria

Deixalleria

GESTOR
SERVEI
Municipal

50
69

Carrer de la Collita, s/n
Avinguda de la Cova Solera, s/n;
cantonada amb Carrer de
Luxemburg, s/n
Carrer de Sant Muç, 4

Parc de Neteja
Horts Cova Solera

Parc de neteja
Horts Cova Solera

Oficina d'Atenció al Client de
Sorea - Magatzem municipal

202

210

Carrer Pastora, 86

211

Carrer Sant Pere, 10, local 2

94

Carrer de Sabadell, 236

133
2

Carretera de Sabadell, 230
Carrer del Descobridor Colom, 4-6

Magatzem Servei Educatiu de
Residus (SER)
Local Gestió de Residus i
Neteja Viària
Cementiri
Tanatori
Esglèsia evangèlica Espanyola
de Rubí

43
105
140
147

Carrer de Joan Puig, 3
Carrer de Sòria, 1
Carretera de Terrassa, ?
Grup Vint-i-Cinc de Setembre, 48

Esglèsia Santa Maria
Parròquia de Sant Josep Obrer
Centre Islàmic de Rubí
Parròquia de Sant Pau

166
167

Plaça del Doctor Guardiet, 4
Plaça del Doctor Guardiet, 8

Esglèsia de Sant Pere
Parròquia de Sant Pere

Equipaments existents

Observacions

BALANÇ

2 Deixalleries

Hi ha prevista una ampliació d’una de les
deixalleries.

Municipal
Municipal

Parc de Neteja

Hi ha prevista l’ampliació i transformació del
Parc de Neteja en Centre de Serveis Medi
Ambientals.

Magatzem municipal

Municipal

Horts urbans

Projecte en procés de planificació i
desenvolupament.

Oficina d'Atenció al Client de
Sorea
Serveis d'Educació Ambiental

Privat

Oficina d'Atenció al Client –
Cicle de l’aigua

Municipal

Local Gestió de Residus i
Neteja Viària
Cementiri

Municipal

Gestió de Residus i Neteja
Viària

Municipal

Cementiri

Tanatori
Església evangèlica

Privat
Privat

Tanatori

Servei d’Educació Ambiental

Aquests serveis es podrien integrar en altres
equipaments de l’àmbit de propietat
municipal.

Equipaments privats
10 centres de culte

Frater Nadal, Servei Socials
Evangèlic
Església Santa Maria
Parròquia de Sant Josep Oriol
Centre Islàmic de Rubí
Local 25 de Setembre Annex
Esglèsia
Parròquia Sant Pau
Església de Sant Pere
Parròquia de Sant Pere
Punt de distribució d'aliments
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Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

Equipaments planificats i/o reserva de sòl
Ampliació prevista d’una de les deixalleries.
Ampliació prevista i transformació del Parc de Neteja en un Centre de Serveis Medi Ambientals

Privat
Privat
Privat
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SÍNTESI DEL BALANÇ D’EQUIPAMENTS
Aquest capítol aporta la síntesi de la situació actual a través d’una visió conjunta de tots els àmbits i resumeix el balanç dels equipaments i els dèficits existents.
Per cada àmbit es detallen les mancances detectades i s’estableix una prioritat. Els criteris utilitzats per a definir els nivells de prioritat per a la necessitat dels nous equipaments han estat els següents:
Prioritat 1. Aquells equipaments que són serveis bàsics i de competència obligatòria o aquells equipaments dels quals no es disposa a la ciutat.
Prioritat 2. Aquells equipaments relacionats amb els dèficits que presenta la ciutat, així com aquells que no són serveis bàsics.
Prioritat 3. Aquells equipaments que no presten serveis bàsics i que no són de competència obligatòria però que poden contribuir a completar la xarxa d’equipaments a nivell de ciutat.

Taula 6 Síntesi del balanç dels equipaments per àmbits
Àmbits

Equipaments planificats i/o reserva de sòl

Observacions
1.350 m2 – 1.500 m2

Casino l’Espanyol recentment adquirit (pendent
planificació usos)

Biblioteca de proximitat 500m2-650m2 de sostre
Centre Cívic entre 1.300 m2 – 1.650 m2

Annex de El Celler coma sala polivalent de 300 m2

1

CULTURAL I CIVIC

(tipologia bàsica i ampliada)
Punt d’Informació Juvenil previst i en tràmit
d’autorització

Casal i espai de gent gran 512 m2 – 1.000 m2

Centre Obert previst a la Cruïlla Centre Cívic del
Pinar

2

3

DOCENT

Casal infantil i ludoteca 120m2 – 475 m2 de sostre

Prevista la construcció del nou edifici de l’Institut
J.V.Foix

Mínim 4.500 m2 de sòl

ESPORTIU

Agrupar mancances en espais disponibles

Mancança detectada (o Dèficit d’equipaments)
Revisar la superfície disponible d’arxiu

SANITARI

5

SERVEIS SOCIALS

S’està tramitant l’ampliació de la subvenció de 2
noves places de Llar Residència.
Prevista l’ampliació de la capacitat de CET, STO i
SOI.

6

ADMINISTRATIU I DE PROVEÏMENT Reserva de sòl per a un nou equipament judicial

8

ALTRES: MEDI AMBIENT,
FUNERARI, RELIGIÓS

4

Ampliació i transformació del Parc de Neteja en
Centre de Serveis Medi Ambientals (a 7.817m2).
Ampliació prevista d’una de les deixalleries (a
5.090m2).

1.500 m2 – 2.000 m2 de sostre

3.000 m2 de sostre

1/2

2 centres culturals polivalents bàsics

1/2

Casal i espai de gent gran (pot estar integrat en un equipament
cultural / cívic)

2/3

Casal infantil / ludoteca (pot estar integrat en un equipament
cultural / cívic)
1 línia d’ESO
1 línia de Batxillerat i 2 línies de Cicles Formatius

2/3
2/3
1

2 camps de futbol 11

1/2

4/7 pistes poliesportives

1/2

3 pavellons poliesportius

1/2
3
1/2

CAP
3-5 residències i centre de dia per a gent gran
Necessitat d’ampliar l’espai del SIAD
Necessitat d’ampliar les places de llar residència.
Necessitat d’ampliar la capacitat dels serveis CET, STO i SOI
Revisar la ubicació i els espais ocupats

Agrupar serveis en equipaments de Medi Ambient

1

2 Biblioteques de proximitat

1 piscina coberta
Hospital comarcal
Reserva de sòl per 4t CAP i pel trasllat del Centre
de Salut Mental de Rubí

Prioritat

1
1
1
1
2/3
1/2

El nivell de prioritat s’assenyala de major (1) a menor prioritat (3)
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ANNEX 1. RELACIÓ DE DOCUMENTS CONSULTATS
DOCUMENTACIÓ I DADES. AJUNTAMENT DE RUBÍ

















Xifres Oficials de Població, a 13 de maig de 2016. Gabinet d’Estudis i Estadístiques de l’Ajuntament de Rubí. Observatori de la Ciutat.
Projecció de població 2015 – 2025, a 13 de maig de 2016. Gabinet d’Estudis i Estadístiques de l’Ajuntament de Rubí.
Dades d’equipaments. Àmbit de Planejament.
Dades d’equipaments. Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris.
Dades d’equipaments. Àrea de Desenvolupament Local.
Dades d’equipament. Àrea de Serveis Centrals.
Dades d’equipament. Font del Ferro.
Dades d’equipament. Serveis Socials.
Dades d’equipament. Servei de Salut Pública.
Dades d’equipament. Servei de Ciutadania i Drets Civils.
Dades d’equipament. Servei d’Igualtat.
Dades d’equipament. Servei d’Educació.
Dades d’equipament. Servei d’Esports.
Dades d’equipament. Servei de Cultura.
Dades d’equipament. Unitat de Patrimoni.
Dades d’equipament. Rubí + D.

CULTURAL I CÍVICS




















Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. Vigència 24/03/2012.
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. (actualització 2014). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura (2014)
Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya (2008)
Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020. Documento del 2011.
Pla d’equipaments culturals de Rubí. 2011 – 2020. Diputació de Barcelona i Ajuntament de Rubí.
Pla local de Joventut de Rubí, 2015 – 2018. Ajuntament de Rubí.
Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Vigència 31 de desembre de 2011.
Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques.
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
Pla estratègic del serveis socials de Catalunya. 2010 a 2013.
Pla territorial de recursos atenció social especialitzada domiciliària de Catalunya. 2008 a 2012.
Elements bàsics d’un barri, annex a la Mesura de Govern Els Barris de Barcelona (2008).
Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015 (2008).
Programa municipal per a la Gent Gran 2006-2010 (2006)
Pla de millora dels Casals i Espais de Gent Gran municipals i l’informe d’implementació (2011).
Model de casals i ludoteques (2011) de l’Ajuntament de Barcelona, Acció Social i Ciutadania.
Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Primera fase: Coneixement (2007).
Mesures previstes per al Pla d’Adolescència i Joventut 2013 – 2016 de Barcelona (2013).

DOCENT
 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Vigència 18 d’agost de 2015.
 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Vigència 12 d’agost de 2015.
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 Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària. Vigència
22 d’abril de 2012.
 Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics. Generalitat de Catalunya.
 Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat. Generalitat de Catalunya.
 Mapa de la llars d’infants de Catalunya 2004 – 2008. Generalitat de Catalunya.
 Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres. Generalitat de Catalunya. Vigència 25 d’agost de 2010.
 Recomanacions per a la construcció d’escoles bressol municipals. Col·lecció Guies Metodològiques. Diputació de Barcelona, juny de 2006.
 Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults. Vigència 17 d’octubre de 2012.
 Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. No s’ha aplicat el sostre d’augment fins a un 20% la capacitat
d’alumnes per aula.
 Reial Decret-llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu.
ESPORTIU






Estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC de la Generalitat de Catalunya. Consell Català de l’Esport. 2008
Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), Generalitat de Catalunya (2005).
Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport. Termini vigència fins 01 de gener de 2017.
Pla d’Equipaments Esportius de Rubí (2009). Ajuntament de Rubí i Diputació de Barcelona.

SANITARI







Pla municipal de salut de Rubí. Ajuntament de Rubí.
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Vigència 14 de març de 2015.
Decret 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.
Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Els serveis per a la salut: mirant cap al futur. Generalitat de Catalunya (2010).
Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya (2006).
Ordre 166/2002, de 13 de maig, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 3642, de 24 de maig de
2002).
 Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-16 (2013), Ajuntament de Barcelona.
 Pla operatiu d’integració de les addiccions a la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 2010-2014 (2010), Ajuntament de Barcelona.
 Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya (2006), Ajuntament de Barcelona.
SERVEIS SOCIALS










Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Articles 31 i 34. Vigència 05 de novembre de 2014.
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010 - 2011. Generalitat de Catalunya.
Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013. Generalitat de Catalunya.
Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i bases per a la nova planificació. Generalitat de Catalunya.
Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.
Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016, Ajuntament de Barcelona (2009).
Pla Municipal per a la Inclusió Social Barcelona Inclusiva 2005-2010, Ajuntament de Barcelona (2005).
Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i bases per a la nova planificació, Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania (2009).
Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016, Ajuntament de Barcelona (2009).

ADMINISTRATIU I DE PROVEÏMENT
 Bases per l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Primera fase: Coneixement (2007), Ajuntament de Barcelona.
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ALTRES: MEDI AMBIENT, FUNERARI I RELIGIÓS
 Norma tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals. Versió any 2009.
PÀGINES WEB
 Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat
 Consorci Sanitari de Barcelona www.csbcn.org
 Consorci Sanitari de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona. Sistema d’Informació de Salut
http://www.aspb.cat/quefem/sisalutinfoabs/SISalutLlibresIndicadors/InfoABS_Estructura_Procedencia_Poblacio_2013.html
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. www.gencat.cat/dogc
 Diputació de Barcelona www.diba.cat
 Generalitat de Catalunya www.gencat.cat
 Generalitat de Catalunya. Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya http://www15.gencat.cat/ceeree/AppJava/cercaEquipamentsAction.do
 Generalitat de Catalunya. Cercador d’Equipaments http://www20.gencat.cat/portal/site/Equipaments
 Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. Àmbits d’actuació Comerç http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio
 Generalitat de Catalunya. Directori de serveis i establiments per a la gent gran http://www.gencat.cat/bsf/icass/info/estatgg.htm
 Institut Cartogràfic de Catalunya www.icc.cat
 Instituto Nacional de Estadística www.ine.es
 Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya. http://www15.gencat.cat/ceeree/AppJava/cercaEquipamentsAction.do
 Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs) http://www.observatoridelesport.cat/indicador.asp?subdim=17&id_ind=335
 Ajuntament de Rubí http://www.rubi.cat/
 Seu electrònica del cadastre http://www.sedecatastro.gob.es/
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