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1 PREÀMBUL

1 PREÀMBUL
1.1 ANTECEDENTS
La voluntat de desenvolupar un Pla Director per als Polígons d’Activitat Econòmica del municipi
sorgeix dels resultats i de les iniciatives que recull l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i
Social (ADES) de Rubí. L’ADES és l’instrument estratègic que guia el desenvolupament
socioeconòmic del municipi per als propers anys i que va sorgir d’un procés de concertació
territorial entre els agents socioeconòmics del territori.
El procés de definició de l’ADES va iniciar-se a l’any 2008 amb una caracterització de la realitat i
situació socioeconòmica del municipi des de tres vessants: la territorial, l’econòmica i la social. El
document de diagnosi resultant, validat pels representants del grup d’impuls, ha estat el punt de
partida per a la redacció de l’ADES i per a la identificació dels objectius, les línies estratègiques, i
els programes d’acció del mateix.
En concret, l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social (ADES) de Rubí s’estructura en les
següents línies estratègiques (aprovades al 2009):
1 L’encaix de Rubí en el seu entorn com a reforç del seu posicionament estratègic
2 La consolidació de Rubí amb l’entorn amb la generació d’espais,
infraestructures i equipaments que facin de Rubí una ciutat atractiva per a la
seva convivència i activitat econòmica
3 La consolidació del caràcter urbà de Rubí.
4 La millora dels nivells educatius i la formació al llarg de la vida de les persones
per garantir l’ocupabilitat
5 La generació d’espais d’atracció i d’inclusió ciutadana
6 El reforç del teixit industrial de la ciutat
7 El suport a la terciarització i l’aposta per a les activitats emergents
8 El foment de la cultura emprenedora i el suport a les micro i petites empreses
9 La igualtat d’oportunitats davant del mercat de treball
10 El foment de les sinergies entre el sector púbic i el sector privat
A partir d’aquestes línies estratègiques es van realitzar diferents grups de treball temàtics amb
experts sectorials per desenvolupar el conjunt de programes que havien de permetre
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desenvolupar l’ADES. Així, al 2011 es va signar el Pla d’Acció per desenvolupar l’ADES que
contemplava els programes següents:
Núm.

Nom programa

1

Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica

2

Marca posicionament

3

Rubí, indústria de futur

4

Rubí, capital de serveis avançats

5

Rubí, ciutat sostenible

6

Rubí, ciutat innovadora

7

Rubí + Coneixement

8

Rubí + Professional

9

Rubí + Universitària

10

Pla específic de llengua anglesa

11

Foment de la igualtat d’oportunitats

12

Programa d’acompanyament a l’emprenedoria

13

Foment de la cultura emprenedora

14

Captació d’inversors – Fons d’inversió

15

Potenciació de franquícies

En aquest sentit, l’elaboració i la implementació d’un Pla Director de Polígons correspon al
desenvolupament del programa 1 de l’ADES.

1.2 METODOLOGIA
El Pla Director es focalitza en els diversos polígons d’activitat econòmica (PAE) presents a Rubí:
CiT 5B La Llana-Can Serra; CiT 5A Carretera de Terrassa; CiT 5C Molí de la Bastida; CiT 5D Can
Rosés; CiT 1B Can Jardí; CiT 1D Can Pi de Vilaroc (Rubí Sud); CiT 1F Cova Solera; CiT 1E Ca
n’Alzamora; CiT 3A Can Sant Joan Oest; CiT 1G Sant Genís i CiT 1A Can Vallhonrat.
Per a l’elaboració de la diagnosi s’ha analitzat informació procedent de:
Fonts secundàries tant de caràcter documental (com poden ser estudis, informes i/o
plans, entre altres, procedents ja sigui del propi Ajuntament com d’altres institucions
públiques o privades com el Consell Comarcal, el Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana, La Unió de Polígons Industrials de Catalunya, la Generalitat de Catalunya,
patronals o d'altres) com de caràcter quantitatiu (com són dades estadístiques, censos
empresarials, etc.).
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Fonts primàries a partir de:
o Entrevistes en profunditat tant a persones de diferents departaments de
l’Ajuntament

(urbanisme,

llicències,

promoció

econòmica,

planificació

estratègica de ciutat, mobilitat, medi ambient, planejament, etc.) com a agents
externs representatius del territori o de l’àmbit dels polígons (des de patronals
empresarials, fins a associacions dels PAE com altres agents econòmics). En
total, s’han entrevistat a 27 persones, 21 de l’Ajuntament i 6 d’altres
institucions1.
o Qüestionari on-line entre el teixit empresarial dels polígons per complementar
la informació sobre l’estat dels PAE, així com de les necessitats de les empreses
ubicades en ells (amb una participació de 81 empreses2).
o Visites in situ als PAE (per tal de valorar les característiques i estat de cadascun
d’ells quant a senyalització, accessibilitat, manteniment, espais verds, etc.).
Així, s’ha dut a terme un important treball per a la recollida d’informació quantitativa i
qualitativa sobre la situació de les empreses i els polígons d’activitat econòmica de Rubí.

Posteriorment, i per a la validació dels resultats i conclusions de la diagnosi, així com la
presentació i contrast de les línies estratègiques del Pla Director i la validació i priorització dels
projectes resultants s’han dit a terme diversos grups de treball.

1.3 ESTRUCTURA DEL PLA DIRECTOR
Aquest Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica del Rubí s’estructura en els següents blocs:
Un primer bloc que conté la Diagnosi, tant de Rubí com dels seus PAE (amb informació
detallada sobre els mateixos, fitxes descriptives i alguns annexos vinculats).
I un segon bloc referent a l’Estratègia, amb el DAFO, l’objectiu, les línies estratègiques i els
projectes proposats.
_______________
1
2

Veure l'annex corresponent.
Veure l'annex corresponent.
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2.1 LOCALITZACIÓ
El municipi de Rubí (41°29'36'' latitud nord i 2°01'57'' longitud est), amb una població de 75.075
habitants3, compta amb una superfície de 32,3 km2 i està situat a una altitud de 123 metres
respecte el nivell del mar. Pertany a la comarca del Vallès Occidental i limita amb els municipis de
Terrassa, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Castellbisbal i Ullastrell. Rubí es situa dins
l’anomenada segona corona metropolitana de Barcelona (forma part de la Regió Metropolitana
de Barcelona) i tot i que actualment no és membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
sí que participa indirectament de les seves dinàmiques territorials i econòmiques.
Rubí ocupa una posició estratègica favorable al desenvolupament econòmic, ja que amb
desplaçaments inferiors a 45 minuts es pot arribar a poblacions que aglutinen més de 5 milions
d’habitants. Es troba situada a menys de 30 km d’alguns dels principals centres econòmics del
país (Barcelona, Terrassa, Sabadell), de les principals infraestructures de comunicació (port i
aeroport de Barcelona) i dels principals centres universitaris i de recerca tecnològica (com ara la
Universitat Autònoma de Barcelona o el Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès).

Font: informe Perfil de Ciutat

_______________
3

Dades de juny de 2013 segons l’Ajuntament de Rubí
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2.2 XARXES DE COMUNICACIÓ I MOBILITAT
2.2.1 Infraestructures i serveis viaris i ferroviaris
Les infraestructures de comunicació són un element important per afavorir a la competitivitat
dels territoris, ja que condicionen les possibilitats d’atraure activitat econòmica, facilitar la
mobilitat laboral o d’estudis i millorar la qualitat de vida en general dels seus habitants. A més,
són moltes les empreses (i no només del sector de la logística) que tenen com un dels criteris
principals a l’hora de prendre una decisió sobre la seva ubicació l’existència de bones
infraestructures de comunicació.
Rubí compta amb un sistema vial enfocat en gran mesura cap a Barcelona, però que també li
permet una ràpida connexió amb la resta de municipis del Vallès Occidental. La ciutat s’ubica
enmig d’un dels més importants nusos viaris i de comunicacions del país que facilita la seva
connexió (tant a través de vies ràpides i de pagament com de carreteres convencionals) amb la
resta de municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb les ciutats de l’arc
tecnològic metropolità (amb ciutats com Terrassa i Sabadell4). També té un ràpid accés a la xarxa
d’autopistes d’alta capacitat sense peatge, a través de les quals es pot accedir al port i a
l’aeroport de Barcelona (C-58).

Font: Google Maps

_______________
4

Segons Joan Trullén, en la publicació “Economia de l’Arc Tecnològic de la Regió Metropolitana de Barcelona”
(Elements de Debat Territorial nº 18, Diputació de Barcelona, 2003), l’arc tecnològic metropolità és un espai amb unes
dinàmiques i un potencial propis, format per una xarxa de ciutats mitjanes (Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa,
Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú) que configura una segona corona de la Regió Metropolitana de
Barcelona (RMB).
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Pel que fa a les autopistes, Rubí té un fàcil accés a l’autopista AP-7, que connecta la comarca del
Vallès Occidental amb les comarques gironines (direcció est) i amb les comarques tarragonines i
l’autopista AP-2 i l’autovia A-2 (direcció oest). L’autopista C-16 dels Túnels de Vallvidrera
connecta Rubí amb Terrassa i Manresa (direcció nord) i amb Sant Cugat del Vallès i Barcelona (en
sentit sud). Té com accessos l'entrada número 11 (Sant Cugat-Rubí Sud BP-1503) i la sortida
número 17 (BP-1503 Rubí Nord-Les Fonts).
Les carreteres convencionals o locals que complementen la xarxa viària rubinenca són la B-30
(calçada lateral de l'AP-7 i que compta amb diverses entrades a la ciutat), la C-1413 (connecta
Rubí amb Molins de Rei i amb Sabadell), i la BP-1503 (connecta Rubí amb els municipis de Sant
Cugat del Vallès i Terrassa, passant per Les Fonts).
Quant als serveis públics de transport de passatgers, un primer aspecte que cal destacar és que
les xarxes de transport públic de Rubí estan incloses en el sistema tarifari integrat de transport
de la Regió Metropolitana de Barcelona; aquest aspecte és important ja que facilita en gran
mesura la mobilitat de les persones. A part de les sis línies d’autobusos interurbans que
comuniquen la ciutat amb els municipis del seu entorn, Rubí també es troba ben connectada a
través de la xarxa ferroviària, ja que tant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com
RENFE tenen estacions a la ciutat. Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya tenen parada a
Rubí a la Plaça Pearson, a l’extrem sud del centre de la ciutat (al costat del barri de Les Torres).
Prop d'aquesta estació s'aturen totes les línies d'autobusos urbans que connecten amb els
diferents barris rubinencs. Les línies de FGC que circulen per Rubí són la S1 (Pl. Catalunya –
Terrassa Rambla) i la S5 (Pl. Catalunya – Rubí. La utilització del FGC permet desplaçar-se a/des de
Barcelona amb poc més de 20 minuts, i a/de de Terrassa o Sant Cugat del Vallès en menys de 10
minuts.
Però l’oferta d’estacions de tren es pot veure ampliada per la previsió, dins del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), d’una segona estació de FGC a Rubí. Tot i que és un
projecte (sense data prevista d’execució), aquesta nova estació s’ubicaria al polígon industrial de
La Llana, molt a prop de la zona Nord de Rubí i de les urbanitzacions de Sant Muç.
L'emplaçament d'aquesta nova estació de ferrocarrils podria tenir una doble funció: d’una
banda, permetria evitar que els residents dels barris pròxims a la Llana i de les urbanitzacions del
nord-oest de la ciutat travessin la ciutat en vehicle privat per accedir a l’estació actual (fet que
permetria descongestionar tant el trànsit a la ciutat com els aparcaments); i, per altra, permetria
dotar de centralitat una part de la ciutat que guanya en protagonisme amb el procés d’ordenació
i reurbanització de Rubí amb l’aprovació del POUM.
Pel que fa a RENFE, l’estació s’ubica a l'Avinguda de l'Electricitat, entre els barris de Ca
n'Alzamora i Can Vallhonrat. Aquesta estació queda una mica allunyada del centre urbà (a uns
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15-20 minuts a peu), però queda connectada amb la ciutat a través de diferents línies d’autobús
urbà que hi tenen parada pròxima. La línia de RENFE que circula per Rubí és la R8, que connecta
les ciutats de Granollers i de Martorell travessant les comarques del Baix Llobregat, el Vallès
Occidental i el Vallès Oriental (és una línia que no passa per Barcelona). Ara bé, a part de la
llunyania de l’estació dels nucli urbà, la línia R8 compta amb una baixa freqüència de pas, per la
qual cosa els nivells d’utilització d’aquesta infraestructura no són molt elevats. De totes maneres,
des de l’Ajuntament s’han fet propostes a RENFE per tal de poder ampliar línies per poder oferir
una major servei i, també, una major freqüència.

2.2.2 Mobilitat
Segons dades de l’Ajuntament de Rubí, recollides en la memòria del Pla de Mobilitat Urbana de
2013, a la ciutat es realitzen aproximadament uns 261.000 desplaçaments, dels quals gairebé 2/3
parts (163.600) són desplaçaments interns, mentre que la resta són desplaçaments interurbans
(35.000 desplaçaments atrets i 62.500 desplaçaments generats).

Font: Ajuntament de Rubí

La major part dels desplaçaments interns es realitzen a peu (65%) o amb transport privat (30%),
mentre que l’ús del transport públic és molt limitat (4%) i el de la bicicleta és gairebé inexistent
(en part degut a que no hi ha una estructura específica per a aquest tipus de transport), a pesar
que Rubí compta amb set línies d’autobusos urbans que donen cobertura a tota la ciutat
(juntament a les tres parades de taxis situades a l’estació de FGC, al mercat municipal i a la
Mútua de Terrassa).
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Els desplaçaments de connexió es realitzen majoritàriament en transport privat (77%), mentre
que el transport públic (especialment el ferrocarril) suposa el 19%. Els principals municipis de
connexió són Barcelona (26,6%) i Sant Cugat del Vallès (25,1%), que concentren més de la meitat
dels desplaçaments. També té un pes destacat Terrassa, amb el 16,3%.
Segons dades recollides en l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de Catalunya de 2006
(últim any en que es va realitzar l’enquesta), del conjunt de desplaçaments realitzats en dies
feiners a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona es calcula que el 44,7% correspon a
mobilitat ocupacional, dels quals el 17% és per motius de treball, el 7,7% per motius d’estudi i el
20% restant són tornades a casa de motiu ocupacional.
Els desplaçaments per accedir al lloc de feina es concentren a les franges horàries compreses
entre les 7:00h i les 9:00h i entre les 14:00h a 16:00h. La mitjana de temps de desplaçament és
de 20,8 minuts, tot i que difereix molt en funció del mode emprat. Els desplaçaments a peu i en
bicicleta tenen una durada mitjana de 10 minuts, el transport privat de 20,5 minuts, i les
persones que es desplacen en transport públic necessiten el doble de temps, 42,4 minuts.
Al Vallès Occidental, el 74,3% dels desplaçaments per motius laborals es realitzen en transport
privat, especialment en cotxe (aquesta proporció és major que la que es dóna pel conjunt de
Catalunya, on els desplaçaments en transport privat signifiquen el 61,8%). És important
assenyalar la baixa ocupació del cotxe, ocupat de mitjana per només 1,06 persones. Tal i com
apunta COPEVO5, la proliferació dels polígons d’activitat econòmica (molts situats fora de l’àmbit
d’influència del municipi) ha propiciat que els desplaçaments que s’hi realitzin es facin amb
modes motoritzats individuals. Per la seva banda, es calcula que els desplaçaments en transport
públic suposen el 9,3% del total. Els sistemes de transport ferroviaris (RENFE i FGC) suposen el
4,4% dels desplaçaments i l’autobús el 3,7%.
Cal dir que, a nivell comarcal, Rubí és la quarta ciutat d’origen dels desplaçaments, amb 6,7% del
total, superant tant a Cerdanyola del Vallès (4,8%) com a Sant Cugat del Vallès (3,8%). Pel que fa
a les destinacions dels desplaçaments originats a Rubí, les poblacions que absorbeixen més
treballadors/es són Barcelona i Sant Cugat del Vallès (prop del 20% cada una d’elles). Rubí
també és la quarta ciutat de destí per motius laborals de la comarca, amb el 7,2% dels
desplaçaments, just per darrera de Sant Cugat del Vallès (9,4%) i per davant de Cerdanyola del
Vallès (6,7%). Les principals ciutats d’origen dels treballadors i treballadores que es desplacen a
_______________
5

Tot i que la problemàtica d’accessibilitat als PAE és una qüestió, en general, comú a diferents territoris, Rubí, a
diferència d’alguns, compta amb una xarxa d’autobusos urbans que dóna cobertura als PAE de la ciutat (amb la L6).
Ara bé, a pesar de la presència de transport públic, aquest segueix comptant amb una baixa utilització per la falta
d’adequació dels horaris i per la freqüència de pas.
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Rubí són, per ordre de major a menor, Barcelona, Terrassa i Sant Cugat del Vallès. El perfil
industrial de la ciutat, amb un important teixit productiu i empresarial, atrau a molta mà d’obra
no només del municipi sinó d’altres poblacions de l’entorn.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

2.3 LA CIUTAT DE RUBÍ
En aquest apartat es descriuen els actius, recursos i serveis que ofereix la ciutat, tant des del
punt de vista natural i cultural, com de serveis (sanitaris, socials, educatius, esportius, sanitaris,
etc.) i habitatge, ja que constitueixen (o poden constituir) un pol d’atracció per a les persones.
Però a part dels equipaments i infraestructures internes, la ciutat també està immersa en un
entorn amb importants projectes territorials que també incideixen en el desenvolupament (i
definició) de la ciutat.

2.3.1 Patrimoni natural i cultural
El patrimoni natural és un dels factors que més incidència pot tenir sobre la qualitat de vida d’un
territori. Efectivament, l’entorn natural i el clima repercuteixen directament sobre la vida de les
persones i també sobre les activitats que es realitzen.
El clima de Rubí és mediterrani de tipus prelitoral central. Es caracteritza per uns hiverns
relativament suaus i uns estius calorosos. En aquest sentit, l’amplitud tèrmica anual és moderada
(no hi ha moltes diferències de temperatura). La precipitació mitjana anual està compresa entre
els 600 mm i 650 mm, concentrant-se principalment en els mesos de tardor i hivern.
Tot i que Rubí pertany clarament a un àmbit metropolità, en el seu entorn hi ha alguns espais
naturals d’interès. Cal tenir present que al nord de Rubí hi ha la Serra de Can Riquer i la Serra de
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l'Oleguera; ambdues serres formen part de la Serralada Prelitoral catalana. Al terme municipal
de Rubí s’hi troba la Riera de Rubí, a la qual desemboquen diversos torrents procedents de les
serralades del nord, com ara els torrent de Can Balasc i Can Canyadell (que delimiten el límit del
municipi amb Castellbisbal) o els de Can Tallafigueres, Can Pidelaserra o Sant Muç. A la riba sud
hi ha el torrent dels Alous i el de Can Ferran (que serveixen de frontera amb el terme municipal
de Sant Cugat del Vallès). Tant la riera com els torrents son tributaris del riu Llobregat.
A pesar que dins del terme municipal de Rubí no hi ha cap espai que gaudeixi d'una figura de
protecció específica, sí que hi ha part dels corredors naturals Collserola-Sant Llorenç del Munt i
de la Serra de Can Guilera. Rubí també compta amb d’altres espais amb un excepcional valor
natural, com l'ermita i les alzines de Sant Muç o el torrent de Can Ramoneda.
La zona urbana de Rubí compta amb una extensa xarxa de parcs i zones verdes com el parc de ca
n'Oriol, el Parc de la Pau i la Natura i el de Ca n'Alzamora. Per la seva banda, a la riba nord de la
riera hi ha unes grans extensions de natura amb diferents graus de protecció arrel de les
resolucions del parlament de Catalunya 941/V i 554/V, a la Serra de Can Guilera, Can Ramoneda,
Can Xercavins, Can Roig i la Serra de Can Riquer.
Tradicionalment, Rubí no ha estat un municipi turístic. Tot i això, compta amb alguns espais i
edificis de gran valor estètic i arquitectònic. Entre aquests espais es poden destacar el Castell de
Rubí (actualment s’hi allotja un ecomuseu urbà), el Celler Cooperatiu, l’Església de Sant Pere, el
jaciment romà de Ca n'Oriol, l’ermita de Sant Muç o el conjunt modernista de la Plana de Can
Bertran.

Font: Ajuntament de Rubí
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Rubí també compta amb un important número de festes i tradicions, algunes de les quals es
realitzen des de temps immemorials. Entre aquestes destaca la Festa Major de Sant Pere, que se
celebra el cap de setmana més proper al dia 29 de juny en honor al patró de la ciutat, el Ball de
Gitanes de Rubí, la Festa Major de Sant Roc (Festa Major Petita) o la Festa dels Xatos.
Un dels elements claus per al manteniment del patrimoni cultural és l’existència d’entitats
ciutadanes. Rubí compta actualment amb un extens ventall d’associacions i entitats que
s’encarreguen de fomentar i promoure la cultura popular. Entre aquestes entitats es poden
destacar els Castellers de Rubí, la Colla de Trabucaires de Rubí, diferents Colles Geganteres i de
Diables, Colles Sardanistes i l’Esbart Dansaire.

2.3.2 Serveis


Educació

Rubí compta amb una àmplia oferta d’equipaments i serveis per a l’educació. Pel que fa a les
escoles bressol hi ha tres centres públics (Escola Bressol Municipal La Bruna, Escola Bressol
Municipal Lluna i Escola Bressol Municipal Sol Solet) i fins a vuit centres privats (Escola Bressol
Barrufets, Escola Bressol Elefant Blau, Escola Bressol O'Neill, Escola Bressol Tagarot, Escola
Bressol `La Maduixa`, Llar d'Infants Estel, Parvulari l'Ixent i Snoopy).
Pel que fa a l’educació infantil i primària (centres de titularitat municipal ) i els centres públics
que imparteixen educació secundària, batxillerat i formació professional aquests són:
CENTRES PÚBLICS EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Escola Ca n'Alzamora
Escola Mossèn Cinto Verdaguer
Escola Rivo Rubeo

Escola Pau Casals

Escola 25 de Setembre

Escola Ramon Llull

Escola Del Bosc

Escola Schola

Escola Joan Maragall

Escola Teresa Altet

Escola Montessori

Escola Torre de la Llebre

Font: Ajuntament de Rubí

CENTRES PÚBLICS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I FP
CENTRE
ESTUDIS
IES Duc de Montblanc
Educació secundària obligatòria i batxillerat
IES J.V. Foix

Educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat

IES L'Estatut

Educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat

IES La Serreta

Educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat

IES Torrent dels Alous

Educació secundària obligatòria
Font: Ajuntament de Rubí
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A Aquests centres públics cal sumar-hi els sis centres concertats ubicats a la ciutat:
Col·legi Balmes (educació infantil i primària i educació secundària obligatòria)
Col·legi Maristes Rubí (educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i
batxillerat)
Liceu Politècnic (educació infantil i primària)
Nostra Senyora de Montserrat (educació infantil i primària i educació secundària
obligatòria)
Patronat Ribas (educació infantil i primària i educació secundària obligatòria)
Regina Carmeli (educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i formació
professional))
Cal dir que Rubí també disposa de dos centres municipals d’ensenyaments artístics (EdRa. Escola
d'art i disseny i Escola Municipal de Música Pere Burés), amb un centre d’educació especial
(Centre d'Educació Especial Ca n'Oriol) i amb l’Escola d'Adults de Rubí. Tot i que a Rubí no hi ha
cap centre universitari pròpiament dit, sí que la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) hi ha
instal·lat un Punt de Suport.


Sanitat

En els darrers anys Rubí ha millorat la cobertura sanitària de la població gràcies a l’obertura l’any
2008 d’un tercer Centre d’Atenció Primària (CAP) a la zona de Sant Genís. L’obertura d’aquest
tercer CAP, que se suma als CAP ja existents de Mútua de Terrassa i Anton de Borja, ha permès
descongestionar el sistema de sanitari de la ciutat pel que fa a l’atenció primària.
Efectivament, si s’analitza la ràtio entre el nombre de CAP i la població del municipi (s’agafa de
referència les dades del 2001 que són de les que es disposa) s’observa com Rubí era, fins a
l’obertura del tercer CAP el 2008, la ciutat del seu entorn que presentava una major massificació
dels serveis sanitaris, atès que cada CAP havia d’atendre a una mitjana de 30.000 persones quan
aquesta relació era inferior en la resta de municipis. Amb l’obertura del nou CAP aquesta ràtio
s’ha reduït fins a aproximadament 20.000 persones/CAP, igualant-se així la ràtio amb el que es
produeix en municipis veïns.
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COBERTURA ATENCIÓ PRIMÀRIA
Nº DE CAP

POBLACIÓ
2013

RÀTIO
CAP/POBLACIÓ

RUBÍ

3

74.468

24.822,7

SANT CUGAT DEL VALLÈS

3

86.108

28.702,7

CERDANYOLA DEL VALLÈS

4

57.642

14.410,5

SABADELL

12

207.649

17.304,1

TERRASSA

7

215.055

30.722,1

CASTELLBISBAL

1

12.369

12.369

BARBERÀ DEL VALLÈS

1

32.580

32.580

MUNICIPI

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament i de l’Idescat

El sistema de salut de Rubí es completa amb equipaments i serveis especialitzats en salut mental
com són el Centre de Dia en Salut Mental (CDSM) i el Centre d'Orientació Sanitària (COS) Ferran
Salsas i Roig. La gossera municipal (DESA) complementa els equipaments municipals sanitaris i de
salut pública.
De manera complementària als serveis oferts des dels CAP, el CDSM i el COS, l’Ajuntament de
Rubí ha dissenyat diferents programes de protecció de la salut pública, com per exemple: el
Programa de Seguretat Alimentària, el Programa de Sanitat Ambiental Municipal, el Programa de
Salut Escolar, el Programa d’Atenció a la Dona, entre d’altres.


Serveis socials

El municipi de Rubí ofereix diferents serveis que pretenen atendre les necessitats d’aquells
col·lectius de major vulnerabilitat i amb major risc d’exclusió social, com ara joves, gent gran,
discapacitats, persones amb dificultats econòmiques o immigrants. Alguns d’aquests serveis són:
Centre de dia per a gent gran Les Torres: Centre de dia per a gent gran concertat amb la
Generalitat de Catalunya.
Servei de primera acollida que constitueix el primer nivell d’assistència a les persones
que necessiten orientació sobre aspectes i dificultats socials.
Serveis socials sectoritzats.
Servei per infants o joves amb dificultats socials i educatives.
Programa d’immigrants emmarcat dins el Pla Integral d’Immigració i Ciutadania de Rubí.
També s’ofereix un espai per als joves de Rubí situat a la Torre Bassas que té per objectiu donar
suport a les xarxes socials dels joves de Rubí, així com per a què puguin duu a terme diferents
projectes (concerts, activitats, tallers, etc.).
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D’altra banda, el municipi compta amb el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones, espai
de referència i lloc de trobada, de participació i de sensibilització adreçat a totes les dones de
Rubí. En matèria de gènere, en els darrers anys també s’ha impulsat el Racó de la Dona, la Casa
d’Urgències per a dones víctimes de violència domèstica, el Servei d’Atenció i Informació de la
Dona, el Servei per a les Dones Lesbianes, el Servei Psicològic de la Dona i els Serveis Jurídics.


Cultura, esport i lleure

Rubí disposa de diversos equipaments dedicats a la celebració d’activitats culturals, d’esport o de
lleure. D’ entre els equipaments culturals es poden destacar els següents:
La Sala: teatre municipal on s’hi celebren espectacles de música, dansa, teatre i cinema.
Biblioteca Mestre Martí Tauler
Museu Municipal Castell (MMUC): actualment està constituït pel Museu d'Història Local
(que exposa i difon la història de la ciutat com a patrimoni col·lectiu), l’Espai expositiu
municipal Antiga Estació (que acull mostres d’entitats i artistes locals que volen mostrar
les activitats que realitzen), l’Espai expositiu municipal Aula Cultural (que centra la seva
activitat exclusivament en l’art contemporani) i l’Espai Jaume Pla (que acull de manera
semipermanent obres de la col·lecció del gravador rubinenc Jaume Pla i puntualment s’hi
realitzen intervencions museogràfiques per a exposicions de caràcter institucional).
Ateneu Municipal: és un espai de servei i foment d'activitats socioculturals dirigida al
conjunt de la ciutadania de Rubí on s’ofereix un servei específic al teixit associatiu de la
ciutat, fent suport a tota entitat, plataforma i associació rubinenca.
Pel que fa a les infraestructures per a la pràctica de l’esport, el principal equipament és el
complex esportiu Can Rosés, on es troba el camp de futbol de gespa artificial, les piscines
cobertes i descobertes, el pavelló poliesportiu, la pista d’atletisme i la pista poliesportiva de
gespa. Però entre les instal·lacions municipals destaca també el pavelló poliesportiu La Llana,
situat en el PAE La Llana-Can Serra. A banda d’aquests complexos esportius, la ciutat de Rubí
compta amb diversos equipaments esportius, tant de caràcter municipal com pistes esportives
d’ús lliure, com ara camps de futbol, pistes i pavellons poliesportius, pistes de frontennis,
rocòdroms, etc. D’altra banda, també existeixen al municipi un gran nombre d’associacions
relacionades amb esports com l’atletisme, el bàsquet, el futbol, el handbol o el hoquei.

2.3.3 Habitatge
Pel que fa a l’habitatge, cal dir que Rubí no ha estat aliena a la crisi immobiliària i en els últims
anys s’observa una reducció considerable pel que fa a la construcció d’habitatges nous. Així,
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mentre que el 2009 es van construir 360 habitatges nous, el 2012 aquesta xifra ha baixat fins als
136 (un descens del 62,2%).
HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ
HABITATGES
INICIATS AMB
HABITATGES
PROTECCIÓ
INICIATS
OFICIAL
2012
0
19
2009

134

HABITATGES
ACABATS AMB
PROTECCIÓ
OFICIAL
22

52

CÈDULES
HABITABILITAT

HABITATGES
ACABATS

134

136

315

360

41

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

El preu mitjà per m2 d’habitatges nous construïts ha baixat considerablement. Així, mentre que
els anys 2006 i 2007 el preu mitjà per m2 superava els 3.200€/m2, el 2011 tot just se situava en
2.100€/m2.
El número de contractes de lloguer formalitzats s’està incrementant considerablement en els
darrers anys, degut en part a les dificultats per obtenir hipoteques i en part a l’ increment de
l’oferta (els pisos que no es poden vendre es posen en lloguer) i a la reducció del preu de lloguer.
HABITATGE
PREU MITJÀ M HABITATGES NOUS

2007
3.337

2008
2.873

2009
2.886

2010
2.770

2011
2.101

2012
1.705

CONTRACTES LLOGUER PER 10.000 HABITANTS

63,3

86,3

116,2

120,4

139,1

161,8

RENDA MITJANA CONTRACTES LLOGUER

628

685

624

603

578

545

2

Font: Perfil de la Ciutat 2013

2.4 PROJECTES D'ENTORN
2.4.1 Projectes d’abast supralocal
En l’àmbit supralocal s’estan desenvolupant un conjunt de plans territorials o directors que
afecten i incideixen en les dinàmiques territorials de Rubí i poden delimitar (o afavorir)
l’estratègia de desenvolupament del municipi. Entre les actuacions supramunicipals que poden
tenir una repercussió important sobre el desenvolupament econòmic i social de Rubí es poden
destacar les següents:


Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)

Es tracta d’un instrument de planejament que té per objectiu facilitar l’ordenació del territori de
la Regió Metropolitana de Barcelona per tal d’articular-lo com una realitat ambientalment
sostenible, econòmicament eficient i socialment equitativa i justa. Per aconseguir-ho treballa
sobre tres grans eixos:
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Espais Oberts. Les actuacions que s’emmarquen dins d’aquest eix persegueixen
bàsicament 4 objectius: 1) Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la
seva matriu biofísica; 2) Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general
com a components de l’ordenació del territori; 3) Preservar el paisatge com un valor
social i un actiu econòmic del territori; 4) Moderar el consum de sòl.
Sistema urbà. En aquest eix s’hi inclouen els següents objectius: 1) Afavorir la cohesió
social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; 2) Protegir i
potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori; 3) Facilitar una política
d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada; 4) Propiciar la convivència d’activitats i
habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o
terciaris; 5) Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència; 6)
Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements; 7) Reforçar l’estructura nodal
del territori a través del creixement urbà.
Infraestructures de mobilitat. Les actuacions incloses en aquest eix persegueixen els
següents objectius: 1) Fer de la mobilitat un dret i no una obligació; 2) Facilitar el
transport públic mitjançant les polítiques urbanístiques; 3) Atendre especialment la
vialitat que estructura els desenvolupaments urbans; 4) Integrar Catalunya en el sistema
de xarxes urbanes i de transport ibèriques i europees.


Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2011-2020

El PDI és el pla de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que recull totes les actuacions en
infraestructura de transport públic per un decenni a l’àmbit de la Regió Metropolitana de
Barcelona, amb independència de l’administració i l’operador que l’explota. El PDI és un pla
integral ja que inclou totes les actuacions d’infraestructura en transports públics. Les principals
actuacions establertes són:
Programa d’ampliació de la xarxa.
Programa d’intercanviadors.
Programa de modernització i millora.
Actuacions a la xarxa ferroviària estatal.
Infraestructures de transport públic per carretera.

19

2 TERRITORI



RIS3

El nou període de programació dels fons estructurals de la Unió Europea 2014-2020 compta amb
la peculiaritat que els estats i les regions han de definir el que s’anomena una Estratègia Regional
d’Especialització Intel·ligent (RIS3) i que consisteix, bàsicament, en definir d’una manera precisa
quines són les prioritats de desenvolupament en matèria de sectors i activitats prioritàries, amb
quin tipus d’instruments es volen impulsar i com hi participen els diferents actors de la
quàdruple hèlix en aquesta estratègia.
Catalunya ja ha desenvolupat la seva estratègia RIS3 (RIS3CAT). A partir de l’anàlisi de l’economia
catalana s’identifiquen tres grans vectors: l'herència de la gran tradició industrial, que ha
evolucionat a través de la innovació, la tecnologia i el disseny; la qualitat de vida i l'atenció a les
persones, que són el vector dels àmbits de l'alimentació, les indústries de la salut i les indústries
culturals; i el canvi climàtic i l'escassetat de recursos naturals que demanen una aposta per a la
transformació cap a una economia verda.
En aquest sentit, els objectius que es fixen en la RIS3CAT són:
Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l'eficiència dels
processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap
a activitats de més valor afegit.
Potenciar noves activitats econòmiques emergents, a partir de la recerca, la creativitat i
la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat.
Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats
tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del territori.
Millorar globalment el sistema català d'innovació, reforçar la competitivitat de les
empreses (particularment de les pimes) i orientar les polítiques públiques cap al foment
de la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria.
Per això, en la RIS3CAT es fixen quatre eixos d'actuació, vinculats als objectius anteriors:
1. Àmbits sectorials líders: se n’identifiquen set, que són els que han de liderar la
transformació de l'economia catalana cap als objectius 2020: alimentació, energia i
recursos, sistemes industrials, indústries basades en el disseny, indústries relacionades
amb la mobilitat sostenible, indústries de la salut i indústries culturals i basades en
l'experiència.
2. Activitats emergents.
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3. Tecnologies facilitadores transversals, amb la finalitat de millorar la transferència i la
col·laboració entre el sistema d'R+D i les empreses i els mercats. En concret, es focalitza
en les següents tecnologies: les TIC, la nanotecnologia, la fotònica, els materials
avançats, la biotecnologia i les tecnologies de fabricació avançada.
4. Entorn d'innovació (formació i talent, suport a l’emprenedoria, etc.).
En concret, l’estratègia RIS3CAT preveu la realització de projectes territorials nomenats PECT,
que es configuren com la plasmació dels diferents elements de l’estratègia global catalana en
projectes territorials d’elevat impacte. Es tracten de les apostes territorials d’especialització
intel·ligent sobre la base de l’R+D+I i de la implicació dels diferents agents del territori (quàdruple
hèlix).
En aquest context, a nivell local, els territoris estan començant a elaborar les seves estratègies
d’especialització. En el cas concret de Rubí, en el marc del CiT, s’han definit quatre projectes
d’especialització i dos programes transversals, com són:
PROJECTES D’ESPECIALITZACIÓ

PROGRAMES TRANSVERSALS

Centre de Tecnologies Transversals

Ecosistema emprenedor del territori CiT

ScaLab + Polygraph

PE3 (Estalvi i Eficiència Energètica)

Composites: reforços estructurals de fibra de
carboni i termoplàstics
Manufacturing HUB

2.4.2 Projectes locals
El nou POUM
El POUM és l' instrument d'ordenació urbanística integral del territori municipal. En aquests
moments s‘està en fase de definició i elaboració del nou POUM (projecte que parteix del
document ja definit en el 2008-2009, mantenint les línies de desenvolupament però introduint
noves demandes) que, a priori, estableix vuit grans eixos que defineixen el model d'utilització del
sòl de Rubí a llarg termini i configuren les pautes per a impulsar un desenvolupament urbanístic
sostenible del municipi.
El primer eix del POUM és el referent a la mobilitat, el transport públic i l’aparcament. L’objectiu
és millorar les comunicacions entre els barris i els municipis de l’entorn, així com incrementar el
transport públic per tal de millorar la mobilitat. En aquest sentit, es preveuen les següents
actuacions:

21

2 TERRITORI

Font: Ajuntament de Rubí

Millores en els principals vials de la ciutat. La construcció d'una via paral·lela a l'autopista
A-7 (via interpolar), interconnectada amb l'E-9, permetrà crear una ronda que envolti la
ciutat. Amb això es podrà transformar la comarcal C-1413 (carretera de Molins) en una
via amb circulació en ambdós costats de la riera, unida per 6 ponts. L'avinguda de
l'Estatut deixarà de ser una carretera per transformar-se en una via de la ciutat.
Augment

del

transport

públic

i

desenvolupament

d’un

pla

d'aparcaments.

S’incrementaran les línies i freqüències dels autobusos urbans, es construirà una nova
estació de FGC a la Llana, es potenciarà la línia C-7 de RENFE i es construiran
aparcaments en els diferents barris.
Millora de les connexions i mobilitat dins del municipi. Es construiran sis nous ponts i tres
passeres sobre la riera que permetran millorar les connexions al centre de la ciutat i unir
els dos costats de la riera. També es milloraran les connexions amb les urbanitzacions, i
es crearan nous vials per a vianants i ciclistes en els parcs territorials.
El segon eix és el referent a la sostenibilitat i les zones verdes. El POUM preveu que el
creixement de la ciutat es basi en l'aprofitament racional de la trama urbana existent, sense
consumir més sòl. En les normes constructives s’aplicaran criteris d'estalvi energètic, a fi de
donar un pas cap a la ciutat sostenible. Tot plegat ha de permetre una millor preservació dels
valors naturals de Rubí. Les principals actuacions previstes en aquest àmbit són:
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Crear un corredor biològic que determini el sòl no urbanitzable. Es pretén preservar les
lleres naturals dels torrents i millorar la riera de Rubí. El POUM també inclou la creació
de dos grans parcs urbans, Ca n'Oriol i Can Ramoneda, que actuïn com a pulmons de la
ciutat i com a barrera a l'extensió residencial.
Renovar la xarxa de camins rurals i impulsar les vies verdes i els itineraris per a bicicletes.
Impuls d’un model de gestió del territori que permeti aconseguir una ciutat
mediambientalment sostenible, reduint les emissions de CO2, promovent l'estalvi
energètic i fent un ús racional de l'aigua.
El desenvolupament econòmic és un altre dels eixos clau del POUM. Es pretén preparar la ciutat
per al desenvolupament econòmic actual i futur, i es fa una aposta clara per la formació, la
investigació i la cultura com a eixos de l'economia del futur. en particular El POUM diferencia
dues situacions de la indústria a Rubí, i els hi dóna tractaments urbanístics diferents:
Per a la indústria situada en zones d’especialització productives es proposa la potenciació
d’aquesta, de manera que s’augmenta l’ocupació, l’edificabilitat (amb paràmetres
equivalents als del Pla general metropolità de Barcelona) i es permeten uns usos més
flexibles en diverses.
Per al conjunt de solars buits i d’indústries amb conflicte urbà es proposa una
substitució, paulatina i adaptada, de l’activitat per activitats alternatives (habitatge,
comerç, terciari, hoteler, etc.). Aquests sòls s’inclouen dins de Plans de Millora Urbana
(de transformació d’ús industrial a residencial).
La diversificació d’usos a les zones industrials no ha de suposar una pèrdua de sòl industrial.
També ha de permetre alternatives a l'ús industrial donant altres opcions per a noves activitats,
compatibles amb l’ús industrial i sempre que estiguin situades en localitzacions urbanes
singulars.
Regular els materials de construcció i urbanització per millorar la imatge dels sectors ha de ser un
objectiu prioritari als polígons industrials.
En els polígons industrials, com en el cas de la ciutat central i les àrees de baixa densitat, cal
potenciar, potser mitjançant ordenances municipals, una imatge de conjunt (definir tanques,
materials de construcció i d’urbanització).
Així mateix el nou POUM preveu:
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Actualitzar la normativa dels polígons industrials per ajudar a la seva modernització, així
com per permetre la instal·lació de noves empreses i activitats.
També s’ha de tenir present que, en relació al sòl industrial, Rubí no disposa de massa
espai per a créixer6, per la qual cosa s’ha de partir del sòl existent i aplicar mesures que
permetin incrementar el seu sostre/edificabilitat i ampliar els usos per fomentar
l’arribada de nova activitat més enllà de la pròpiament industrial (especialment en un
context com l’actual que està portant a la desocupació dels polígons d’activitat
econòmica). En aquesta línia, les demandes procedents dels propietaris i industrials, i
que el nou POUM intenta recollir, és l’increment del nombre d’activitats admeses en la
mateixa parcel·la i un increment del sostre (del nivell d’ocupació)7. Per tant, a diferència
del PGOU, el nou POUM permet, per una banda, incrementar l’edificabilitat8 i, per altra,
alliberar activitat econòmica, però mantenint grans solars (és a dir, es permet
compartimentar naus però no dividir el sòl9).
Però per altra banda, el plantejament actual té uns usos limitats, sobretot en l’àmbit
industrial, amb una certa rigidesa10. Amb el nou POUM, es preveu donar un ventall més
gran i més ampli d’usos, obrint sobretot cap al terciari per potenciar una major varietat
d’activitat econòmica (hotels, restauració, recreatiu, comercial, oficina), però també més
varietat d’indústria i tallers i logística (emmagatzematge, estocs, aparcament, etc.).
Potenciar els eixos comercials.
_______________
6

2

Les previsions de creixement de Rubí passarien per Cova Solera (que disposa aproximadament de 80.000 m entre
dues pastilles de sòl privat), però en aquest espai està previst dur a terme el trasllat de l’empresa IPAGSA (que ocuparà
2
entre 20.000-30.000 m ); i, per altra banda, pel sector Q (Rubí Sud), que disposa d’espai sense construir -de titularitat
2
privada-, però de parcel·la petita. En total, doncs, es calcula que el municipi disposa d’un màxim de 100.000 m de sòl
2
disponible per a noves activitats (entre 50.000 i 70.000 m ). El problema és que aquest espai disponible està
desagregat i no concentrat, que pot dificultat l’atracció de determinades empreses de major dimensió.
7
Les naus en filera tenen les mateixes condicions del PGOU i es vol analitzar la possibilitat d’ampliar usos (però també
2
s’han de mirar les compatibilitats). Per altra banda, les naus aïllades (de 1.000 m amb edificabilitat d’1,1), i una
ocupació del 60-70%, amb el nou POUM es permet incrementar l’edificabilitat a l’1,5, amb una ocupació del 70-80%.
8
2
2
Amb el nou POUM es pretén donar una mica més dels plans parcials: l’estàndard a Rubí és d’1,1 m sostre/m sòl.
Aquests paràmetres d’edificabilitat són en general acceptables, ja que en PAE no s’acostumen a construir dues plantes
(en tot cas altells) i és fàcil complir amb els requisits. En aquest cas, l’edificabilitat no és tant important (ho és més la
superfície del sòl), doncs normalment per indústria no s’esgota el sostre d’edificabilitat. Però s’ha de tenir present que
els PAE que estan regulats pel PGOU no funcionen per edificabilitat sinó per volum, i el volum permet més
edificabilitat. Amb el nou POUM desapareixerà el paràmetre del volum i passarà a un mínim d’edificabilitat (per
exemple, a Can Sant Joan es passarà d’una edificabilitat del 0,45 al 1,2). De totes maneres, en dimensions estàndards
de naus/parcel·les, el paràmetre d’edificabilitat d’1,1 és acceptable i suficient. Però se sol·licita incrementar aquest
paràmetre a 1,3 per poder construir més altell (però aquest canvi l’ha d’aprovar la Comissió d’Urbanisme).
9
2
El PGOU permetia dividir les parcel·les aïllades en 400 m .
10
Els PAE del PGOU del 1986 (Can Jardí, Can Rosés, Carretera de Terrassa, Ca n’Alzamora i Can Vallhonrat) són més
restrictius en usos, doncs només es permet indústria fins a 5a categoria i recreatiu.
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Crear una zona en el parc de Can Ramoneda (al costat de la futura estació dels FGC) per a
equipaments universitaris i d'investigació.
Preservar la zona del Vapor Nou com a focus d'activitats relacionades amb la formació i
la cultura.
En el marc del nou POUM també es preveu una política d'inversions en centres educatius i
equipaments sanitaris per tal de millorar la qualitat de vida de la població en allò referent a la
salut i l’educació.
El POUM preveu doblar la superfície d’equipaments dedicats a cultura i esport. Així, en l’àmbit
de la cultura es dinamitzarà el centre cultural El Vapor Nou, i es preveu la creació de sis centres
cívics i multisales de cinema al “Rubí Desenvolupament”. En el cas de l’esport, el POUM planeja
la creació de nous pavellons esportius, piscines i noves pistes per practicar diferents esports al
terme municipal.
Un sisè eix d’actuació del POUM és el referent a l’habitatge. L’objectiu és que la ciutat compti
amb una oferta d’habitatge assequible que permeti que els joves i les famílies que vulguin
continuar vivint a Rubí no hagin de marxar. Per això, es preveu donar un impuls a l’habitatge
protegit, creant sectors que comptaran amb diferents percentatges (40%, 50% i 70%, segons el
sector) d’aquest tipus d’habitatges.
Quant als serveis bàsics, el POUM preveu la reducció del número línies elèctriques aèries i el
soterrament d’una part de les torres de mitjana tensió i la desaparició de sis quilòmetres de
torres d’alta tensió, que afecten especialment a Can Fatjó. També s’han planificat millores en les
infraestructures de telecomunicacions, com ara les antenes de telefonia i en els serveis de
clavegueram i proveïment d’aigua i de gas.
Finalment, el POUM també pretén millorar la qualitat de vida de les urbanitzacions. Així, el
POUM preveu intervencions per millorar els espais públics de les urbanitzacions de Rubí. A banda
de millorar les vies principals, es desenvoluparà el concepte de "portals d’urbanitzacions", que
són zones ubicades als accessos de les urbanitzacions on es crearà habitatge plurifamiliar,
comerços i equipaments per als veïns.
El Pla de Mobilitat Urbana (PMU)
En aquests moments s’està elaborant el PMU. Tot i que és un pla general i global de ciutat,
s’inclouen dos estudis específics per als PAE: la regularització de pas de vehicles pesats (perquè
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actualment no hi ha una homogeneïtzació en la senyalització i es detecten algunes
contradiccions que no faciliten la mobilitat)11 i un estudi específic de mobilitat en els PAE.
En termes de mobilitat per als PAE, els principals problemes d’intensitat de trànsit i de
congestió i saturació identificats en el PMU es troben a:
Les vies amb més intensitat de trànsit són:
o

Els accessos per la carretera de Terrassa, la carretera de Sabadell i la carretera de
Sant Cugat.

o

Els eixos de la carretera de Molins de Rei i l’Avinguda de l’Estatut (que travessen
tot el municipi de nord a sud i donen accés a vies ràpides de comunicació) i de
l’Avinguda Electricitat, carrer Vivaldi i Avinguda Gaudí (que cobreix la zona sud
del municipi). Altres eixos amb intensitat de trànsit són el que formen l’Avinguda
Can Sucarrats i el de la carretera de Rubí a Ullastrell, l’Avinguda Castellbisbal,
l’Avinguda Cova Solera, el passeig de la Riera, el passeig de les Torres, el carrer
Edison i l’entorn dels ponts que creuen la riera de Rubí.

Les vies més saturades del municipi són els accessos al municipi, sobretot per la
carretera de Sabadell i la carretera de Terrassa, la carretera de Molins de Rei (sobretot el
tram que connecta amb l’estació de FGC), l’accés al polígon industrial del sud pel carrer
Vivaldi, el tram central d’Avinguda Estatut. Les congestions i saturacions es concentren,
doncs, en la xarxa primària.
De tots aquests punts, els més crítics per als polígons són l’entrada a Rubí Nord, els accessos a la
zona de Rubí Sud i els accessos al polígon Can Sant Joan Oest (per manca d'una rotonda a
l’avinguda Generalitat, especialment amb el nou projecte del polígon de Sant Cugat).
El CiT
Rubí forma part del Catalonia Innovation Triangle (CiT), juntament amb Sant Cugat i Cerdanyola
del Vallès. El posicionament comú d’una zona geogràfica, amb una marca pròpia, és ben valorat i
pot afavorir l’atracció d’inversió. En concret, el pla de treball del CiT gira a l’entorn de diferents
programes, com són les infraestructures i serveis per a la mobilitat; la gestió dels PAE; les
infraestructures de telecomunicacions; el desenvolupament de serveis avançats; el foment de
l’activitat econòmica; i la promoció de la marca CiT a l’exterior.
_______________
11

On està permès el pas de vehicles pesats és per les carreteres C-1413, BP-1503 i dins dels PAE.
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Ara bé, s’observa com, en general, en el desenvolupament d'aquest projecte conjunt cal veure
encara quin serà l'abast i l' impacte sobre els tres municipis ja que, per ara, tot i estar ben valorat
en aquests moments només és vist com una marca. En el marc del CiT, a més del projecte de
senyalització, s’està treballant el programa d’infraestructures de telecomunicacions (projecte de
Banda Ampla), el programa serveis avançats per a la competitivitat i el projecte RIS3
d’especialització territorial del CiT per a la transformació econòmica sobre la base de l’R+D+I.
Els projectes municipals de PAE
El present mandat municipal s’articula a l’entorn de la generació d’ocupació i la cohesió social. I
per generar ocupació no només cal atraure nova activitat econòmica sinó també millorar l’entorn
per ajudar a les empreses locals. Per aquest motiu, en els últims anys l’Ajuntament prioritza les
actuacions que afavoreixen el desenvolupament econòmic de la ciutat, inicialment amb el suport
de la DIBA, en el marc del seu programa d'accions de suport als Polígons d’Activitat Econòmica
(PAE) i amb la definició i articulació de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social (ADES) que contempla una línia específica de millora dels PAE i de suport al teixit productiu- i
actualment amb la posada en marxa de plans especials i extraordinaris per als PAE.
Així, en els darrers anys s’han desenvolupat diferents projectes i estudis dirigits a millorar la
competitivitat tant dels PAE com de les seves empreses. En concret, aquests han estat:
ANY

2013

2012
2011
2010
2009
2008

2007

PROJECTES I ESTUDIS DESENVOLUPATS
Pla director de PAE (en desenvolupament)
Pla de creació d’una central de compres i serveis (CCS) per a les empreses dels PAE
de Rubí (en desenvolupament)
Pla d’autoprotecció del PAE Molí de la Bastida (en desenvolupament)
Smart PAE La Llana (en desenvolupament)
Optimització del transport públic en PAE (en desenvolupament)
Pla de mobilitat urbana (en desenvolupament)
Pla de xoc de PAE (en desenvolupament)
Pla de comunicació de PAE
Pla de xoc de PAE
Pla de millora d’imatge de PAE
Guia de bones pràctiques ambientals als PAE de Rubí
Cens de naus i terrenys PAE
Estudi de vies de col·laboració entre Ajuntament – Immobiliàries
Portal Immobiliari
Projecte pilot de constitució d’una associació empresarial en el PAE Molí de la
Bastida
Estudi necessitats infraestructures de telecomunicacions als PAE de Rubí
Projecte pilot de definició d’un model de gestió al PAE Molí de la Bastida
Estudi de necessitats d’inversió per a la millora dels PAE
Consolidació portal d’empreses amb informació dels PAE
Estudi sobre model de gestió i funcionament sobre els PAE de Rubí (Cens de PAE)
Estudi de capacitat de la rotonda d’accés a Cova Solera
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En particular, actualment, els més destacats i en els quals s’està treballant són:
Pla de Xoc en PAE
Com ja s’ha exposat anteriorment, des del 2012 l’Ajuntament, en el marc del paquet i del
Pla de Mesures Extraordinàries, sota el nom de Pla de Reactivació Econòmica,
desenvolupa un programa específic denominat Pla de Xoc de PAE (la dotació
pressupostària no està determinada i varia cada any) amb l’objectiu de millorar la imatge
de l’entorn empresarial mitjançant el manteniment i conservació dels onze PAE de la
ciutat.
Rubí Brilla
Rubí ha fet una clara aposta per la sostenibilitat i el medi ambient com a eix per al seu
desenvolupament econòmic i social. El Rubí Brilla és un projecte que sorgeix del Pacte
d’Alcaldes 20-20-20 i té per objectiu millorar la competitivitat del territori i atraure noves
empreses dels sectors vinculats amb l’eficiència energètica i les energies renovables,
així com fer de Rubí una ciutat referent en aquest àmbit en entorns industrials,
comercials i domèstics.
En concret, el projecte se centra en cinc àmbits: la indústria, l’Ajuntament, el comerç, el
domèstic i la pobresa energètica. El sector industrial és el major consumidor d’energia a
Rubí, i és per aquest motiu que l’Ajuntament ha optat perquè també sigui el primer
sector en el que es treballa des del projecte Rubí Brilla. Així, el projecte s’inicia a finals
del 2011 i ja compta amb diverses iniciatives, des de l’elaboració d’una aplicació (app)
per a dispositius mòbils per analitzar el consum energètic en l’àmbit domèstic, fins a la
realització de projectes d’I+D+i o de final de carrera d’alumnes de la UPC a empreses de
Rubí (per a la transferència tecnològica de la universitat a l'empresa), jornades tècniques
de casos d'èxit i intercanvi empresarial, teledetecció de temperatures i radiació de les
cobertes industrials i bonificacions per consum o cogeneració d'energia verda.
El projecte compta amb la col·laboració de la UPC per posar a disposició de les empreses
el coneixement i les tècniques vinculades amb aquest sector (estudiants, centres de
recerca, elaboració de projectes finals de carrera, I+D+i, etc.). Però a part d’aquesta
col·laboració amb la UPC, s’estan treballant altres línies, com ara el projecte Smart PAE i,
conjuntament amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya, l’elaboració d’un mapa tèrmic dels
PAE i l’anàlisi del potencial fotovoltaic dels PAE.
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Smart PAE La Llana
Aquest és un projecte pilot (dins el projecte estratègic de ciutat Rubí Brilla) impulsat per
l’Ajuntament que vol millorar els serveis energètics i de telecomunicacions que
s’ofereixen a les empreses, reduint-ne el cost mitjançant la compra agregada i
incrementar la productivitat de les mateixes (i que compta amb un pressupost de
100.000 euros). En aquest sentit, els serveis energètics que s’oferiran són de diagnòstic i
auditoria energètica (facilitant un sistema de monitoratge energètic per identificar els
consums, les puntes de consum, els talls d’energia, etc.) i d’immunització a problemes de
qualitat del subministrament elèctric, així com suport per a la contractació agregada. No
només es tracta de millorar l’eficiència energètica de les empreses, sinó també, amb un
major control, reduir el consum i la despesa energètica de les mateixes (s’estima un
estalvi de fins a un 20%). En matèria de telecomunicacions, les empreses disposaran de
serveis de telefonia, connexions d’internet entre 50 MB i 100 MB simètrics, centraletes
virtuals i altres serveis cloud.
De forma conjunta, en el projecte hi participen la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), a través del seu centre de transferència de tecnologia CITCEA, i la companyia
Apfutura per al desplegament de les infraestructures i sistemes necessaris. Aquesta feina
ha començat per l’enllumenat i els edificis públics del polígon (el Pavelló de La Llana i la
Masia de Can Serra) i actualment s’està treballant per estendre’l a les empreses del PAE.
A part de l’optimització del consum energètic, un dels beneficis d’aquesta iniciativa serà
la implantació d’una xarxa de fibra òptica que permetrà a les empreses del PAE de La
Llana accedir a serveis de telecomunicacions d’alta velocitat. L’accés a al fibra òptica és
una de les reivindicacions de les empreses dels PAE, ja que actualment el servei FTTH
cobreix el 36% de les zones industrials, concretament els PAE CIT 1F Cova Solera, CIT 1D
Rubí Sud i CIT 1B Can Jardí. A més, s’afirma que Telefónica, finalment, segons el seu
mapa de desplegament a Rubí, no estendrà la fibra òptica en tots els polígons del
municipi.
Davant aquesta situació, a nivell municipal s’ha engegat aquest projecte pilot per dur a
terme l’obra i la dotació infraestructural del desplegament de la fibra òptica en el PAE La
Llana-Can Serra (a partir de la connexió entre la XOC i la xarxa de fibra òptica municipal
de la Masia Can Serra). La infraestructura serà pública, requerint només la contractació
d’un operador privat per prestar el servei (a través de l’empresa Apfutura) i l’obra de
connexió de l’empresa fins a la Masia. S’estima que les inversions que hauran de fer les
empreses es recuperarà en un període de sis mesos a dos anys i el potencial d’estalvi per
serà fins a un 40% (obtenint, a més, una major velocitat i major qualitat de servei).
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En aquests moments s’està treballant per captar a les empreses interessades en
participar en aquest projecte pilot, que s’espera iniciar-lo amb deu empreses.
Central de Compres
En aquests moments s’està duent a terme un projecte per analitzar la viabilitat de crear
una central de compres i serveis amb un doble objectiu: aconseguir un estalvi econòmic
a les empreses, però també fomentar l’associacionisme entre elles (identificant un clar
benefici).
El projecte, en aquesta primera fase, s’adreça a aquells PAE que tenen associació
empresarial o ens gestor, ja que és un projecte que s’ha sol·licitat des de les pròpies
associacions (per tant, engloba set dels 11 PAE del municipi). El projecte tot just s’ha
iniciat i s’ha començat a analitzar l’interès de les empreses. S’ha de veure, però, la forma
que acaba agafant la central de compres, que serà gestionada per un ens extern. En
aquests moments s’està en la fase de decidir l’organització de la central i quines
competències i relació tindrà l’ens extern, especialment amb les empreses i associacions.
Pla d’autoprotecció al PAE Molí de la Bastida
L’Ajuntament, en col·laboració amb l’Associació Empresarial del PAE Molí de la Bastida,
ha posat en marxa un projecte pilot per definir un Pla d’Autoprotecció del PAE Molí de
la Bastida amb l’objectiu d’optimitzar la resposta a una emergència dins del polígon;
minimitzar l’impacte a la resta d’empreses no directament afectades del polígon; i
assegurar els avisos interns i externs de 24 hores (serveis d’emergència). També s’ha de
tenir en compte la particularitat d’aquest PAE que té amb una única entrada/sortida.
Així, i també amb la participació de Protecció Civil i de forma complementària als PAU de
les empreses, es vol incorporar una visió de conjunt a la gestió d’emergències (riscos
externs, recursos, coordinació d’estratègies conjuntes , etc.) i poder fer una regulació i
homogeneïtzació interna en termes d’autoprotecció en el PAE.
Igualment, la definició d’aquest Pla d’Autoprotecció per al PAE permet generar
economies d’escala en el procés d’elaboració dels plans individuals i pel que fa als
recursos (facilitant, per exemple, una reducció en la prima de la pòlissa d’assegurança,
una reducció dels costos de simulacres o una reducció dels costos de formació).
Tot i que aquest projecte és un projecte pilot, es considera que seria important poder-lo
realitzar en altres PAE, especialment en aquells on es concentra una tipologia d’activitat
més perillosa o bé que es troben més desestructurats (com Rubí Sud, Can Jardí o La
Llana).
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2.5 CAPITAL HUMÀ
2.5.1 Demografia
Segons les dades de l’Ajuntament de Rubí, al juny de 2013 el municipi tenia una població total de
75.075 habitants, dels quals un 50,25% (37.727 habitants) són dones i un 49,75% (37.348
habitants) són homes.
En els darrers 15 anys a Rubí hi ha hagut un important increment del 33,6% de la població, índex
superior al que es dóna tant a municipis del seu entorn (com Cerdanyola del Vallès) com a la
comarca del Vallès Occidental i al conjunt de Catalunya, però inferior al que s’ha produït a Sant
Cugat del Vallès. Aquest fet indica que tot i que Rubí ha estat capaç d’absorbir població
procedent d’altres indrets, alguns municipis del seu entorn tenen una major capacitat
d’atracció de nous residents.
POBLACIÓ

2012

ST. CUGAT
DEL VALLÈS
74.484
84.946

2006

70.006

73.774

57.959

199.817

200.545

1998
VAR.
98-12

55.728

50.529

51.305

165.654

184.859

33,6%

68%

12,8%

30,2%

12,5%

ANY

RUBÍ

CERDANYOLA
DEL VALLÈS
57.892

TERRASSA

SABADELL

215.678

207.938

CASTELLBISBAL
12.407

32.436

VALLÈS
OCC.
898.173

11.272

28.633

836.077

7.134.697

6.702

26.112

695.910

6.147.610

85,1%

24,2%

29%

23%

BARBERÀ

CATALUNYA
7.570.908

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Tot i que l’estructura de la població de Rubí es manté més o menys estable des del 2000, es
detecta una tendència a ampliar-se el pes quantitatiu dels grups referents als infants i a les
persones majors de 65 anys.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D’EDAT
GRUP D’EDAT
RUBÍ
VALLÈS OCCIDENTAL
2000
2006
2012
2000
2006
2012

CATALUNYA
2000
2006
2012

0 a 14 anys

16%

15,8%

17,5%

15,3%

16,2%

17,7%

13,6%

14,3%

15,6%

15 a 65 anys

72,3%

72,4%

69,4%

71%

70,3%

68%

69%

69,2%

67,4%

Més de 65

11,7%

11,8%

13,1%

13,7%

13,5%

14,3%

17,4%

16,5%

17%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

L’edat mitjana de la població rubinenca és de 38,9 anys, lleugerament inferior a la del Vallès
Occidental, que és de 39,4 anys, i que la del conjunt de la província de Barcelona, que és de 41,4
anys. Per tant, la població rubinenca és lleugerament més jove que la del Vallès Occidental i
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notòriament més jove que la del conjunt de Catalunya. Així, analitzant l’índex de dependència
global12, que serveix per mesurar la càrrega que per a la població en edat de treballar representa
la població en edats dependents, es pot observar que Rubí presenta una major població
potencialment activa que el conjunt de Catalunya i el Vallès Occidental. Molt probablement
aquest bon indicador de Rubí s’ha mantingut gràcies a l’arribada al municipi de població jove en
edat de treballar procedent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’estranger.
ÍNDEXS DEMOGRÀFICS
GRUP D’EDAT
Dependència global
Envelliment

13

Sobreenvelliment

14

Dependència juvenil

15

16

Dependència senil

RUBÍ

VALLÈS OCCIDENTAL

PROVÍNCIA BARCELONA

2000

2006

2012

2000

2006

2012

2000

2006

2012

40,71%

40,12%

45,92%

43,32%

44,24%

49,21%

45,89%

45,95%

50,40%

68,05%

70,03%

70,99%

83,21%

78,73%

76,74%

116,77%

108,5%

104,86%

39,48%

45,2%

47,94%

41,41%

46,72%

50,37%

43,13%

48,25%

51,84%

24,22%

23,59%

26,85%

23,65%

24,75%

27,85%

21,17%

22,04%

24,60%

16,48%

16,52%

19,06%

19,68%

19,49%

21,37%

24,72%

23,91%

25,80%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Amb les piràmides de població tant Rubí com el conjunt de Catalunya segueixen una tendència
similar. Així, en ambdós casos, es detecta un petit increment dels infants, un important
contingent de població jove i un major pes de la població femenina entre els majors de 70 anys.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

_______________
12

L’índex de dependència global indica la relació de la població major de 64 anys i els menors de 15 anys respecte al
grup comprès entre ambdues edats.
13
L’índex d’envelliment mostra el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors
de 15 anys. Les dades que aquí s’ofereixen són en base a padró continu
14
L’índex de sobreenvelliment és el quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre de persones
de 65 anys i més.
15
L’índex de dependència juvenil és el quocient entre el nombre de joves menors de 15 anys i el nombre de persones
de 15 a 64 anys. Les dades que aquí s’ofereixen són en base a padró continu
16
L’índex de dependència senil mostra el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de
persones de 15 a 64 anys. Les dades que aquí s’ofereixen són en base a padró continu
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És interessant apuntar que en el cas de Rubí el repunt de la població infantil és lleugerament
superior al del conjunt de Catalunya, i que el col·lectiu de persones entre 30 i 40 anys és també
lleugerament superior. Aquest fet es pot explicar bàsicament per dos factors: en primer lloc, per
l’arribada a Rubí d’un important número de nous immigrants en edat de treballar; i, en segon
lloc, per l’arribada de població jove procedent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que en el
període previ a la crisi s’ha vist “expulsada” del seu lloc de residència o que cerca una millor
qualitat de vida.
Pel que fa a la immigració estrangera, l’any 2012 suposa el 12,84% de la població de Rubí. La
major part de la població immigrada estrangera és originària del continent americà,
principalment Amèrica Llatina, que representen el 42% de la immigració rubinenca. Cal dir que
en els darrers anys s’observa una reducció del pes dels immigrants estrangers a la ciutat, ja que
l’any 2010 representaven el 13,89% del total. Aquesta reducció s’explica en part perquè moltes
persones immigrades estan optant per retornar al seu país d’origen degut a la situació de crisi
econòmica en que està immers el país.

Immigració per continent de procedència
14%
7%

37%

42%

Àfrica
Amèrica
Asia
Europa

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la diputació de Barcelona

L’increment del número de residents a Rubí es deu principalment a l’augment de la natalitat i a la
incidència de la immigració (tant estatal com estrangera). Aquestes dues causes estan
interrelacionades, ja que bona part dels infants que neixen a la ciutat són membres de famílies
immigrades
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EVOLUCIÓ TAXES CREIXEMENT POBLACIONAL (TAXES BRUTES DE CREIXEMENT)
ANY

RUBÍ

VALLÈS OCCIDENTAL
T.B.
CREIX.
NATURAL

CATALUNYA

T.B. CREIX.
TOTAL17

T.B. CREIX.
NATURAL18

T.B. CREIX.
MIGRATORI19

T.B.
CREIX.
TOTAL

T.B. CREIX.
MIGRATORI

T.B.
CREIX.
TOTAL

T.B.
CREIX.
NATURAL

T.B. CREIX.
MIGRATORI

2011

3,36

6,32

-2,97

5,48

5,44

0,04

1,8

2,83

-1,03

2010

10,7

6,45

4,25

8,58

5,68

2,89

5,32

3,33

1,99

2009

9,3

6,58

2,72

10,91

6,02

4,89

6,11

3,39

2,72

2008

16,03

8,1

7,93

18,98

6,86

12,12

16,08

4,01

12,06

2007

24,47

8,02

16,44

20,39

6,38

14,01

20,99

3,37

17,61

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

2.5.2 Nivell educatiu
Atenent les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí, es pot afirmar que en els darrers anys el
nivell educatiu de la població rubinenca s’ha incrementat. La major facilitat d’accés a la
formació i l’atracció de nous residents joves amb major nivells d’instrucció procedents d’altres
municipis són els principals motius d’aquest increment. La següent taula20 mostra de manera
sintètica l’evolució de la població de Rubí pel que fa als seus nivells d’estudi.
EVOLUCIÓ NIVELLS EDUCATIUS
NIVELL
Llicenciatura Superior

2012
5,08%

2006
3,5%

2000
2,13%

Diplomatura

3,84%

3,21%

2,81%

Batx. superior. BUP,COU

9,1%

7,33%

7,18%

FP 2- Mestria Industrial

5,14%

4,87%

4,49%

FP 1- Oficialia Industrial

6,08%

6,04%

6,79%

Eso, Graduat, Batx. elemental.

19,12%

16%

14,42%

Primària o EGB incomplet

32,59%

44,01%

52,39%

No llegeixi/escriu o amb dificultat

17,85%

15,05%

9,8%

1,2%

0,01%

-

Altres o desconegut

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Rubí

_______________
17

La taxa bruta de creixement total és el quocient entre la variació en els efectius d'una població, expressada com a
diferència entre la xifra d'habitants inicial i final d'un període, i la població a meitat del període
18
La taxa bruta de creixement natural és el quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el
nombre de naixements i el nombre de defuncions registrats, en un any determinat i la població a meitat del període.
S'expressa en tant per mil
19 La taxa de creixement migratori és el quocient entre el saldo migratori en un any determinat i la població a meitat
del període. Es calcula sumant els saldos migratoris intern i extern. S'expressa en tant per mil.
20
Tot i que les dades s’han obtingut d’una única font, l’Ajuntament de Rubí, la metodologia utilitzada per aquesta
entitat ha estat diferent al llarg dels anys, fet que ha obligat a categoritzar les diferents tipologies per poder obtenir
una anàlisi comparable i homogènia.
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El percentatge de la població amb estudis universitaris s’ha incrementat notòriament, ja que els
llicenciats superiors s’han més que doblat (es passa del 2,13% de l’any 2000 al 5,08 del 2012) i els
diplomats han augmentat un punt percentual (passen del 2,81% del 2000 al 3,84% del 2012).
Tot i que el percentatge de persones que han cursat la FP de primer grau es manté més o menys
estable, s’ha incrementat el percentatge de persones que han cursat la FP de segon grau (passa
del 4,49% al 5,14%). Cal tenir present que el fort component industrial de Rubí fomenta la
realització d’aquest tipus d’estudis i facilita l’atracció de persones amb estudis de formació
professional, ja que hi ha una major demanda d’aquests perfils laborals més especialitzats.
La millora dels nivells formatius de la població pot facilitar la cerca i contractació de les persones
de Rubí a les empreses del municipi, especialment aquelles que requereixen de treballadors/es
qualificats. A més, a pesar que a nivell empresarial predominen les empreses de nivell tecnològic
mitjà i mitjà-baix, les empreses de nivell tecnològic alt demanden igualment un nombre
important de treballadors. En aquest sentit, si es millora la qualificació de les persones no només
es pot donar resposta al teixit empresarial local existent, sinó que també s’afavoreix l’atracció i
arribada de noves empreses de major nivell tecnològic i d’un major ús del coneixement. De totes
maneres, s’ha d’impulsar que les empreses de nivell tecnològic mitjà i alt també actuïn de
locomotora per a la formació i qualificació de les persones de la ciutat. Segons les dades de
contractació, a actualment Rubí encara predomina una contractació de personal poc qualificat
(elemental i mitjà), tot i que en els darrers anys s’han incrementat les contractacions de les
persones amb estudis superiors.
Analitzant els nivells de formació per gènere s’observa que els nivells educatius de Rubí són
gairebé idèntics entre homes i dones. Tot i això, resulta interessant apuntar que tant el nombre
com el percentatge de dones amb estudis universitaris són superiors al dels homes.
NIVELLS EDUCATIUS PER GÈNERE 2012

Llicenciatura Superior

2.113

Nº
HOMES
1.681

Diplomatura

1.830

1.040

2.870

2,45%

1,39%

3,84%

Batx. superior. BUP,COU

3.462

3.344

6.806

4,63%

4,47%

9,1%

FP 2- Mestria Industrial

1.781

2.060

3.841

2,38%

2,76%

5,14%

FP 1- Oficialia Industrial

2.285

2.256

4.541

3,06%

3,02%

6,08%

Eso, Graduat, Batx. elemental.

6.765

7.522

14.287

9,05%

10,07%

19,12%

Primària o EGB incomplet

12.232

12.120

24.352

16,37%

16,22%

32,59%

No llegeixi/escriu o amb dificultat

6.712

6.628

13.340

8,98%

8,87%

17,85%

396

505

901

0,52%

0,68%

1,2%

37.576

37.156

74.732

50,27%

49,73%

100%

NIVELL

Altres o desconegut
TOTAL

Nº DONES

TOTAL

% DONES

% HOMES

% TOTAL

3.794

2,83%

2,25%

5,08%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Rubí
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Pel que fa a l’índex d’escolarització infantil21, tot i que Rubí va experimentar un augment
d’aquest índex en els anys anteriors a l’esclat de la crisi econòmica, es detecta cert descens
coincidint amb la davallada econòmica del país (mentre que es va passar del 47,8% de 2004 al
51,8% el 2007, l’any 2008 va caure lleugerament fins al 50,4%). Una possible explicació d’aquest
fet rau en l’increment de les persones aturades amb nens menors de 3 anys, que enlloc de
portar-los a les escoles bressol es queden a la cura dels propis pares. Aquesta xifra és
considerablement inferior a la què es dóna pel conjunt de Catalunya (que se situa sobre el 55%) i
està lluny de les xifres que es donen en municipis del seu entorn, com ara Sabadell (que té un
índex del 67,6%), Terrassa (61,4%) o Barberà del Vallès (53,1%).

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del projecte “Perfil de Ciutat”

2.6 MERCAT DE TREBALL
2.6.1 Ocupació i atur
Segons dades de la Diputació de Barcelona, a Rubí la població activa local estimada22 l’any 2012
era de 40.322 persones, de les quals 21.677 (el 53,76%) eren homes i 18.645 (46,24%) eren
dones. La població activa estimada es manté relativament estable en els darrers anys, però
s’observen tendències oposades entre homes i dones: mentre que hi ha una reducció del
número d’homes actius, el número de dones s’incrementa.
_______________
21

Índex d’escolarització infantil: Nombre de nens escolaritzats entre 0 i 5 anys / Nombre total de nens entre 0 i 5 anys.
Població activa anual estimada a partir de la població potencialment activa del padró per edats i sexe de cada any i
la mitjana anual de les taxes d’activitat per edats i sexe de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de la província de
Barcelona. Les taxes per edat i sexe de la EPA es multipliquen pel padró per edat i sexe i s’obté la població activa local
estimada del municipi.
22
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EVOLUCIÓ POBLACIÓ ACTIVA ESTIMADA
ANY
HOMES
DONES
2013
21.535
18.691

TOTAL
40.226

2012

21.704

18.742

40.446

2011

22.203

18.710

40.913

2010

22.309

18.290

40.599

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Pel que fa a la població activa estimada per grups d’edat, s’observa que el grup més nombrós és
el de les persones entre 35 i 39 anys (16,99% del total). També tenen un pes important els grups
d’edat de 30 a 34 anys (15,76%) i els de 40 a 44 anys (14,08%).

POBLACIÓ ACTIVA ESTIMADA PER EDATS. 2012-2013
EDAT
HOMES
DONES
2012
2013
2012
2013
1,64%
1,32%
De 16 a 19 anys
1,53%
1,43%
6,32%
6,44%
De 20 a 24 anys
6,50%
7,04%

TOTAL
2012
2013
1,49%
1,49%
6,37%
6,75%

De 25 a 29 anys

10,43%

10,02%

11,80%

10,92%

11,06%

10,44%

De 30 a 34 anys

15,83%

14,72%

15,77%

15,08%

15,80%

14,89%

De 35 a 39 anys

17,02%

17,61%

16,98%

17,55%

17,01%

17,58%

De 40 a 44 anys

14,08%

14,15%

14,06%

14,32%

14,07%

14,23%

De 45 a 49 anys

12,51%

13,02%

11,87%

12,72%

12,21%

12,88%

De 50 a 54 anys

10,20%

10,27%

10,24%

10,43%

10,22%

10,35%

De 55 a 59 anys

8,10%

8,40%

7,51%

7,93%

7,83%

8,18%

De 60 a 64 anys

3,81%

3,86%

3,29%

3,29%

3,57%

3,59%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Atenent les dades de què disposa de Diputació de Barcelona, la taxa d’activitat23 de Rubí es
calcula24 que el 2012 era d’aproximadament el 79%, valor molt similar al de l’any 2.007 (78%), de
manera que es pot dir que la taxa de població activa de Rubí s’ha mantingut estable al llarg dels
darrers anys. La taxa d’activitat de Rubí el 2012 és força similar a la que hi ha al conjunt de la
demarcació de Barcelona, que és del 78,5% aproximadament.

_______________
23

Relació entre la població activa (ocupada més aturada) i la població de 16 a 64 anys.
No hi ha dades oficials des de l’any 2001, de manera que s’ha realitzat una estimació a partir de la població activa
estimada i el padró continu.
24
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Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

La població ocupada el segon trimestre de 2013 arriba a les 20.703 persones, de les quals el
80,4% (16.637) són assalariats i el 19,6% (4.066) són treballadors autònoms, xifres similars però
lleugerament inferiors a les de la mitjana de la comarca, província i Catalunya (amb un 81,6%,
82,7% i 81,5% d’assalariats respectivament).
L’any 2013 el sector serveis aglutina la major part de l’ocupació rubinenca, tal i com demostra el
fet que aquest sector representa el 52,5% de l’ocupació (ocupa al 46,65% dels assalariats i el
72,41% dels autònoms). El sector industrial també té un pes força destacat, ja que representa el
39,3% (ocupa el 46,52% dels assalariats i el 10,13% dels autònoms). Per la seva banda, el sector
de la construcció té un pes molt més limitat ja que només representa el 8,1% del total (el 5,83%
dels assalariats i el 17,19% dels autònoms).
OCUPACIÓ PER GRANS SECTORS 2013
SECTOR
AGRICULTURA

TOTAL
NOMBRE
%
11
0,1%

ASSALARIATS
NOMBRE
%
0
0%

AUTÒNOMS
NOMBRE
%
11
0,27%

INDÚSTRIA

8.146

39,3%

7.739

46.52%

412

10,13%

CONSTRUCCIÓ

1.669

8,1%

970

5.83%

699

17,19%

SERVEIS

10.872

52,5%

7.928

47.65%

2.944

72,41%

TOTAL

20.703

100%

16.637

100%

4.066

100%

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Es pot afirmar, però, que el grau de terciarització de l’ocupació de Rubí és molt inferior al que
s’observa en els municipis veïns: mentre que a Rubí el percentatge d’ocupats en el sector serveis
és del 52,5%, a Sant Cugat del Vallès aquest percentatge s’incrementa fins al 87,3%, i a Terrassa
fins a 72,9%. Si es pren en consideració el conjunt de la demarcació de Barcelona, el percentatge
de persones ocupades en el sector serveis és de 78,8%, i pel conjunt de Catalunya és del 73,3%.
Per contra, l’ocupació en el sector industrial és molt més elevada a Rubí (39,3%) que la que es
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dóna pel conjunt de Catalunya (18,7%), a la demarcació de Barcelona (15,5%) o als municipis de
Sant Cugat del Vallès (9,6%) o Terrassa (18,6%).
OCUPACIÓ PER GRANS SECTORS 2013
ANY

RUBÍ

SANT CUGAT
DEL VALLÈS

CERDANYOLA
DEL VALLÈS

TERRASSA

SABADELL

CASTELLBISBAL

BARBERÀ
DEL VALLÈS

PROV.
BCN

CATALUNYA

AGRICULTURA
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,0%

0,4%

1,9%

39,4%

9,6%

10,2%

18,6%

11,5%

54,2%

44,0%

15,5%

18,7%

8,1%

3,1%

4,8%

8,4%

6,5%

4,2%

3,9%

5,3%

6,1%

SERVEIS

52,5%

87,3%

84,9%

72,9%

81,8%

41,5%

52,2%

78,8%

73,3%

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona i l’Idescat

S’observa una clara reducció d’aproximadament el 15% de l’ocupació a Rubí en els darrers anys
(s’ha passat d’una xifra d’ocupació de 24.304 l’any 2009 als 20.703 de l’any 2013, incloent les
persones assalariades i les persones autònomes). El sector on és més notòria la caiguda de
l’ocupació és el de la construcció, on s’observa una reducció d’aproximadament el 31,7% (s’ha
passat de 2.445 ocupats el 2009 als 1.669 de 2013). En termes absoluts però, el sector en el què
ha caigut més l’ocupació és el sector industrial, que entre els anys 2009 i 2013 ha perdut fins a
1.635 persones ocupades (significa una caiguda del 16,7%). Per la seva banda, el sector serveis és
el que menys ha caigut en termes d’ocupació, ja que entre els anys analitzats només hi ha un
descens d’aproximadament el 10%.
EVOLUCIÓ OCUPACIÓ PER GRANS SECTORS
2013

2012

2011

2010

2009

VARIACIÓ
2009-2013

% VARIACIÓ
2009-2013

11

13

12

13

13

-2

-15,4%

INDÚSTRIA

8.146

8.258

8.666

9.124

9.781

-1.635

-16,7%

CONSTRUCCIÓ

1.669

1.610

2.026

2.297

2.445

-776

-31,7%

SERVEIS

10.872

11.106

11.868

12.447

12.065

-1.193

-9,9%

TOTAL

20.703

20.987

22.572

23.881

24.304

-3.601

-14,8%

SECTOR
AGRICULTURA

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

En termes percentuals, a Rubí s’ha destruït molta més ocupació d’assalariats que als seus
municipis veïns i que a la mitjana de la comarca del Vallès Occidental (degut, en part, a la major
importància del teixit industrial). Entre els anys 2009 i 2013 a Rubí s’ha reduït gairebé el 17% de
l’ocupació d’assalariats (es passa dels 20.041 assalariats de 2009 als 16.637 el 2013, una reducció
de -3.404). El sector on hi hagut una major pèrdua d’ocupació en termes absoluts és el sector de
la indústria, que en aquest període ha perdut fins a -1.564 assalariats (significa una reducció del
16,8%), mentre que en termes relatius el sector que més ocupació perd és el de la construcció,
amb un 38,8% (-615 assalariats). El sector serveis és el que presenta una menor pèrdua
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d’ocupació en termes relatius, amb un 13,4%, perquè és un sector que concentra un major
nombre de persones autònomes (doncs mentre els assalariats s’han reduït en -1.225 persones,
els autònoms han incrementat en 32).
VARIACIÓ NOMBRE ASSALARIATS 2009-2013
RUBÍ

SANT CUGAT
DEL VALLÈS

CERDANYOLA
DEL VALLÈS

TERRASSA

SABADELL

CASTELLBISBAL

BARBERÀ
DEL VALLÈS

VALLÈS
OCC.

CATALUNYA

0%

-32%

0%

152,2%

366,7%

100,0%

---

3,5%

-25,2%

INDÚSTRIA

-16.8%

-27,2%

-19,1%

-13,7%

-24,6%

-22,8%

-7,6%

-16,8%

-14,5%

CONSTRUCCIÓ

-38,8%

-57,1%

-48%

-62,1%

-49,8%

-57,9%

-56,9%

-55,5%

-58,6

SERVEIS

-13,4%

7,9%

-1,5%

-13,5%

-10,5%

-10,4%

-17,0%

-5,7%

-5,8%

-17%

-0,5%

-6,2%

-20,2%

-15,5%

-20,6%

-15,1%

-12,9%

-13%

ANY
AGRICULTURA

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona i l’Idescat

Són les empreses de la branca de les indústries manufactureres les que ocupen més persones
(7.403 assalariats el 2013), però també és l’activitat que està perdent un major nombre
d’assalariats en els darrers anys, ja que el 2009 ocupava 9.184 treballadors (s’ha reduït en 1.781
treballadors). La segona branca d’activitat amb un major nombre d’assalariats és la referent al
comerç, que ocupa a 2.859 treballadors (n’ha perdut 670 des del 2009 a 2013). Cal destacar que
la construcció és un dels subsectors que més gent ocupa el 2013 (970 treballadors), però és el
sector en el què proporcionalment s’està destruint major ocupació (s’han perdut 870 llocs de
treball entre 2009 i 2013).
EVOLUCIÓ ASSALARIATS PER SUBSECTOR D’ACTIVITAT
2013

2009

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

0

0

VARIACIÓ
Nº
%
0
0%

Indústries extractives

0

0

0

0%

7.403

9.184

-1.781

-19%

0

2

-2

-100%

27

61

-34

-56%

970

1.840

-870

-47%

2.859

3.529

-670

-19%

689

801

-112

-14%

Hostaleria

517

424

93

22%

Informació i comunicacions

70

42

28

67%

Activitats financeres i d'assegurances

48

43

5

12%

Activitats immobiliàries

64

55

9

16%

Activitats professionals, científiques i tècniques

700

823

-123

-15%

1.026

1.138

-112

-10%

SUBSECTOR D’ACTIVITAT

Indústries manufactureres
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor
i aire condicionat
Submin. aigua; activitats sanejament, gestió
residus descontaminació
Construcció
Comerç a l'engròs i detall; reparació vehicles de
motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge

Activitats administratives i serveis auxiliars
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Administració pública, Defensa i Seguretat
Social obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i
d'entreteniment
Altres serveis
Activitats de les llars
TOTAL

644

764

-120

-16%

466

440

26

6%

400

362

38

10%

198

150

48

32%

244

363

-119

-33%

3

0

3

100%

16.637

20.351

-3.714

-18%

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí

Analitzant els assalariats de la indústria manufacturera s’observa que les activitats de fabricació
de productes farmacèutics i la indústria química han incrementat el nombre d’assalariats en els
darrers anys, situant-se com les activitats manufactureres que més assalariats ocupen. En canvi,
s’observa una tendència totalment oposada en les activitats de fabricació de productes
metàl·lics, fabricació de maquinària i equips i fabricació de vehicles de motor, que són les
activitats que més ocupació estan destruint. Aquesta destrucció es produeix, sobretot, a Ca
N’Alzamora, però també a La Llana, Can Jardí, Rubí Sud i Can Rosés,
EVOLUCIÓ ASSALARIATS INDÚSTRIES MANUFACTURERES
SUBSECTOR INDUSTRIAL

VARIACIÓ
Nº
%
-178 -39%

2013

2009

Industria de l’alimentació

280

458

Fabricació de begudes

13

17

-4

-24%

Industria del tabac

0

0

0

0%

Industria tèxtil

267

353

-86

-24%

Confecció de peces de vestir

18

38

-20

-53%

Industria del cuir i del calçat
Industria de la fusta i el suro, excepte mobles
cistelleria i esparteria
Industria del paper

1

5

-4

-80%

27

110

-83

-75%

160

136

24

18%

Arts gràfiques y reproducció de suports gravats

2

0

2

0%

Coqueries i refinament de petroli

0

0

0

0%

Industria química

1.303

1.272

31

2%

Fabricació de productes farmacèutics

1.884

1.690

194

11%

305

386

-81

-21%

86

155

-69

-45%

230

267

-37

-14%

997

1.277

-280

-22%

92

285

-193

-68%

350

240

110

46%

Fabricació de productes de cautxú i plàstics
Fabricació d’altres productes minerals no
metàl·lics
Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro,
acer i ferroaleacions
Fabricació de productes metàl·lics, excepte
maquinària i equip
Fabricació de productes informàtics, electrònics
i òptics
Fabricació de material i equip elèctric
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Fabricació de maquinària i equip
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i
semiremolcs
Fabricació d’altre material de transport

579

1.020

-441

-43%

534

1.055

-521

-49%

0

0

0

0%

Fabricació de mobles

53

125

-72

-58%

Altres indústries manufactureres

30

68

-38

-56%

Reparació i instal·lació de maquinària i equip

192

227

-35

-15%

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí

Quant a l’evolució de l’ocupació en règim de treball per compta pròpia hi ha hagut una pèrdua
d’ocupació global del 4,6% (197 autònoms) entre els anys 2009 i 2013. Tant en termes absoluts
com en termes relatius, el sector que ha perdut més ocupació és el de la construcció, que ha
tingut una disminució de 161 autònoms que representa el 18,7%. Per la seva banda, l’ocupació
en el sector serveis es manté força estable, i fins i tot es detecta un lleuger increment del 1,1%
entre el 2009 i el 2013. La reducció del nombre d’autònoms ha estat més lleugera a Rubí que al
conjunt del Vallès Occidental (on hi ha hagut una reducció del 6,3% entre 2009 i 2013) i que a
municipis com Cerdanyola del Vallès (que ha tingut una davallada de més del 10%). Amb tot, cal
dir que hi ha municipis com Sant Cugat del Vallès que han vist incrementar el nombre
d’autònoms (ha tingut un increment del 6,1%).
VARIACIÓ NOMBRE AUTÒNOMS 2009-2013
RUBÍ

SANT CUGAT
DEL VALLÈS

CERDANYOLA
DEL VALLÈS

TERRASSA

SABADELL

CASTELLBISBAL

BARBERÀ
DEL VALLÈS

VALLÈS
OCC.

CATALUNYA

AGRICULTURA

-15,4%

-31,8%

0,0%

-28,6%

-25,0%

-23,1%

0,0%

-17,9%

-10,9%

INDÚSTRIA

-13,8%

-11,6%

-16,0%

-18,9%

-18,4%

-13,8%

-16,0%

-15,8%

-12,5%

CONSTRUCCIÓ

-18,7%

-16,4%

-30,6%

-31,8%

-33,8%

-27,1%

-33,5%

-28,6%

-28,4%

SERVEIS

1,1%

10,5%

-4,7%

-0,8%

-1,6%

-2,5%

5,4%

1,0%

-1,1%

TOTAL

-4,6%

6,1%

-10,1%

-9,4%

-9,4%

-8,5%

-5,2%

-6,3%

-7,1%

ANY

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Les dades recopilades de la Diputació de Barcelona indiquen que l’atur registrat25 a Rubí l’agost
de 2013 era de 8.209 persones, de les quals 3.870 són homes (48,69% del total) i 4.079 són
dones. En aquest sentit, es pot dir que l’atur està afectant més a les dones que als homes.
Es detecta una clara tendència a l’alça de l’atur registrat a Rubí. Així, si es pren com a referència
l’any 2007, quan la crisi encara no havia colpejat l’economia catalana, s’observa que hi ha hagut
_______________
25

Demandes d'ocupació registrades en les OSOC que estan actives l'últim dia laborable de cada mes i que compleixen
els criteris estadístics per mesurar l'atur registrat establerts en l'Ordre ministerial d'11 de març de 1985 (BOE de 14 de
març de 1985).
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un increment del 134,28% de l’atur registrat. Cal dir que l’increment de l’atur registrat per
aquest període es produeix també tant a nivell al Vallès Occidental com al conjunt de la província
de Barcelona, però amb uns increments no tan notoris com en el cas de Rubí que és el que més
incrementa (al Vallès Occidental s’ha incrementat un 123,52% i al conjunt de la província un
120,68%).
EVOLUCIÓ ATUR REGISTRAT
AGOST
2007
3.393

AGOST
2013
8.209

SANT CUGAT DEL VALLÈS

1.921

4.399

129%

CERDANYOLA

2.375

4.748

99,92%

TERRASSA

10.345

23.360

125,8%

SABADELL

9.263

20.259

118,7%

453

1.000

120,8%

BARBERÀ DEL VALLÈS

1.493

3.083

106,5%

VALLÈS OCCIDENTAL

37.664

84.188

123,52%

PROVÍNCIA BARCELONA

210.629

464.817

120,68%

CATALUNYA

267.473

611.658

128,68%

MUNICIPI
RUBÍ

CASTELLBISBAL

VARIACIÓ
134,28%

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona i l’Idescat
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La taxa d’atur26 de Rubí l’agost de 2013 és del 19,71%, xifra inferior a la del conjunt de Catalunya
(que el segon trimestre de 2013 era de 23,8%), però superior a la mitjana del Vallès Occidental
(17,76%) i a la del conjunt de la demarcació de Barcelona (16,2%). Si es compara amb la taxa
d’atur de Sant Cugat del Vallès (9,96%) aquesta diferència és encara més notòria (la taxa de Rubí
és gairebé el doble de la de Sant Cugat). Cal dir que la taxa d’atur de Rubí es manté al llarg del
temps sempre per sobre de la taxa dels altres àmbits territorials analitzats, excepte de
Catalunya. Amb tot, és important senyalar que sembla haver-se trencat la tendència a l’alça que
s’observava en els anys anteriors.
Pel que fa a la durada de la demanda d’atur, en el 42% dels casos aquesta té una durada inferior
als 6 mesos. Amb tot, cal tenir present que hi ha una xifra molt elevada, el 21%, de persones que
demanden l’atur per un període superior als 24 mesos. Igualment, es calcula que ja al 2011 hi
havia aproximadament un 40% d’atur de llarga durada.

Font: Perfil de la Ciutat

Analitzant la taxa d’atur per gènere, s’observa que té un major impacte sobre les dones
(21,88%) que sobre els homes (17,85%). Aquest fet es reprodueix també al conjunt de la
comarca del Vallès Occidental, on la taxa d’atur masculina l’agost de 2013 és de 16,17% mentre
que la femenina puja fins al 19,6%, però no a nivell de Catalunya, on l’atur masculí és superior al
femení. Es pot afirmar que el problema amb l’atur femení no és conjuntural en tant que respon a
una dinàmica que es manté al llarg del temps.

_______________
26

La taxa d’atur ha estat calculada en base a la població activa estimada, excepte en el cas de Catalunya, que s’ha
extret directament de l’Idescat.
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EVOLUCIÓ TAXA D’ATUR PER GÈNERE
RUBÍ
DATA
HOMES
DONES
AGOST 2013
17,85%
21,88%

VALLÉS OCCIDENTAL
HOMES
DONES
16,17%
19,60%

AGOST 2012

18,76%

22,22%

16,80%

19,33%

22,8%

21%

AGOST 2011

16,92%

20,51%

15,30%

17,86%

18,6%

17,5%

AGOST 2010

15,99%

19,29%

14,47%

17,14%

18,2%

17,1%

AGOST 2009

15,52%

18,64%

13,83%

16,81%

16,8%

14,7%

EVOLUCIÓ TAXA D’ATUR PER GÈNERE
SANT CUGAT DEL VALLÈS
DATA
HOMES
DONES
AGOST 2013
8,81%
10,91%

CERDANYOLA DEL VALLÈS
HOMES
DONES
13,83%
17,47%

CATALUNYA
HOMES
DONES
24,2%
23,5%

TERRASSA
HOMES
DONES
19,13%
22,60%

AGOST 2012

9,19%

10,98%

15,08%

17,05%

19,60%

21,60%

AGOST 2011

8,48%

10,22%

13,49%

16,41%

18,23%

19,89%

AGOST 2010

8,32%

10,12%

12,71%

15,23%

16,61%

18,70%

AGOST 2009

7,82%

9,67%

12,07%

15,00%

15,22%

17,98%

EVOLUCIÓ TAXA D’ATUR PER GÈNERE
SABADELL
DATA
HOMES
DONES
AGOST 2013
17,88%
20,27%

CASTELLBISBAL
HOMES
DONES
13,27%
17,46%

AGOST 2012

18,42%

20,49%

13,09%

16,93%

15,81%

19,04%

AGOST 2011

16,46%

18,74%

10,88%

14,98%

15,14%

18,53%

AGOST 2010

15,73%

17,84%

9,69%

15,47%

14,31%

18,65%

AGOST 2009

15,44%

17,79%

10,97%

16,04%

13,83%

18,61%

BARBERÀ DEL VALLÈS
HOMES
DONES
15,35%
19,86%

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

La incidència de l’atur incrementa a mesura que s’incrementa l’edat, és a dir, les taxes d’atur són
més elevades com més elevada és l’edat de la població. Per contra, les taxes d’atur més baixes
es donen en el col·lectiu de persones més joves. També cal apuntar que es detecta certa
tendència a incrementar-se les diferències entre la taxa d’atur masculina i la femenina a mesura
que s’incrementa l’edat.
En termes absoluts el col·lectiu que presenta un major número d’aturats és el corresponent a les
persones entre 35 i 39 anys, seguit per grup de persones de 40 a 44 anys. Aquesta situació es
reprodueix tant per a homes com per a dones (veure la piràmide d’atur de Rubí per edat i
gènere).
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TAXA D’ATUR PER EDATS
EDAT
MENORS DE 20 ANYS

HOMES
14,41%

DONES
16,54%

TOTAL
15,36%

DE 20 A 24 ANYS

13,05%

13,66%

13,35%

DE 25 A 29 ANYS

13,37%

15,34%

14,35%

DE 30 A 34 ANYS

13,71%

15,47%

14,52%

DE 35 A 39 ANYS

16,26%

17,96%

17,05%

DE 40 A 44 ANYS

17,25%

20,22%

18,62%

DE 45 A 49 ANYS

19,29%

24,44%

21,60%

DE 50 A 54 ANYS

23,06%

25,94%

24,40%

DE 55 A 59 ANYS

25,04%

41,52%

32,34%

MAJORS DE 59 ANYS

32,23%

56,32%

42,51%

TOTAL

17,85%

21,88%

19,71%

Font: Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

La major part de l’atur rubinenc s’emmarca dins el sector serveis, que representa el 59,69% del
total d’atur i, a més, amb una tendència a l’alça. Per contra, es detecta certa estabilitat, i fins i tot
tendències a la baixa, en l’atur en el sector industrial (20,62%) i en el de la construcció (13,93%).
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Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Tot i les tendències apuntades anteriorment, cal dir que en comparació amb els municipis de
l’entorn i amb la comarca del Vallès Occidental o la província de Barcelona, Rubí presenta un
menor percentatge de persones aturades pertanyents al sector serveis i un major percentatge
d’aturats en el sector de la indústria, fruit de la seva estructura productiva i econòmica.

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona
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Les indústries manufactureres són l’activitat amb un major atur, ja que el 19,76% del total de
l’atur de Rubí és en l’àmbit d’aquesta activitat econòmica. Cal dir, però, que la taxa d’atur en
aquesta activitat s’ha reduït en els darrers anys, ja que ha passat de representar el 25,85% del
total el 2009 al 19,75% del 2012. També tenen un pes molt important sobre l’atur rubinenc les
activitats administratives i de serveis auxiliars (19,57% del total), que, a més, tenen una
tendència a l’alça a l’igual que les activitats referents al comerç a l'engròs i al detall, reparació de
vehicles de motor i motocicletes i les activitats administratives i serveis auxiliars.
EVOLUCIÓ ATUR PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2009

2013

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

0,34%

0,62%

%
VARIACIÓ
113,04%

Indústries extractives

0,07%

0,08%

20,00%

Indústries manufactureres

25,80%

19,76%

-10,28%

Submin. energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

0,06%

0,11%

125,00%

Submin. aigua; act. sanejament, gestió residus i descontaminació

0,60%

0,67%

29,27%

Construcció

15,85%

13,93%

2,88%

Comerç a l'engròs i detall; reparació vehicles motor

12,42%

13,21%

24,56%

Transport i emmagatzematge

3,40%

2,86%

-1,73%

Hostaleria

4,11%

5,57%

58,78%

Informació i comunicacions

1,08%

1,13%

23,29%

Activitats financeres i d'assegurances

0,32%

0,55%

100,00%

Activitats immobiliàries

0,84%

0,65%

-8,77%

Activitats professionals, científiques i tècniques

6,11%

4,44%

-14,94%

Activitats administratives i serveis auxiliars

16,03%

19,57%

43,01%

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria

1,64%

2,34%

67,57%

Educació

1,18%

1,7%

68,75%

Activitats sanitàries i de serveis socials

1,87%

3,16%

97,64%

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

0,85%

1,02%

39,66%

Altres serveis

2,86%

2,89%

18,56%

Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic

0,12%

0,58%

475,00%

Organismes extraterritorials

0,01%

0,01%

0,00%

Sense ocupació anterior

4,43%

5,15%

35,88%

ACTIVITAT ECONÒMICA

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

A Rubí, l’atur té un impacte molt més gran sobre els treballadors poc qualificats que sobre els
qualificats. Són les ocupacions elementals les que tenen un major pes sobre l’atur de Rubí (el
38,76% dels aturats s’inclouen dins aquesta categoria). Cal dir que les dades d’atur d’aquest grup
d’ocupació es manté bastant estable en el temps. També tenen un pes força destacat sobre
l’atur (i amb una tendència a incrementar-se) les ocupacions referents a artesans, treballadors
indústries i construcció, que el 2013 representen el 15,15% dels aturats rubinencs.
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EVOLUCIÓ ATUR PER GRUPS D’OCUPACIÓ
2009

2013

Directors i gerents

0,84%

0,87%

%
VARIACIÓ
21,05%

Professionals científics i intel·lectuals

2,43%

4,40%

112,12%

Tècnics i professionals de suport

6,64%

7,38%

30,16%

Empleats d'oficina, comptables i administratius

9,93%

10,48%

23,59%

Treballadors de restauració, personals i venedors

9,35%

13,93%

74,33%

Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres

0,37%

0,48%

52,00%

Artesans, treballadors indústries i construcció

14,53%

15,15%

22,11%

Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors

10,08%

8,55%

-0,58%

Ocupacions elementals

45,82%

38,76%

-0,93%

Ocupacions militars

0,84%

0,87%

21,05%

GRUP D’OCUPACIÓ

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

2.6.2 Contractació
A Rubí, l’any 2013 es van realitzar un total de 19.481 contractes, xifra superior a la que es va
donar pels anys anteriors, mostrant un repunt de la contractació que havia arribar als 17.457
contracte anuals l’any anterior (registrant un increment del 11,6%).
EVOLUCIÓ CONTRACTACIÓ
ANY
HOMES
2009
9.368

DONES
5.953

TOTAL
15.321

2010

10.940

7.299

18.239

2011

11.378

7.245

18.623

2012

10.709

6.748

17.457

2013

12.039

7.442

19.481

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Del total de contractes realitzats el 2013, el 9,2% del total (1.701) van ser indefinits i el 90,8%
(17.690) van ser de caràcter temporal. Tot i que en els darrers anys es detectava una tendència
a reduir-se la contractació indefinida i a incrementar la contractació temporal, en el 2013 la
tendència canvia i incrementen el nombre de contractes indefinits. El percentatge de
contractes indefinits que es produeixen a Rubí és clarament inferior als que es donen en
municipis del seu entorn, així com pel conjunt de la demarcació de Barcelona (11,1%).
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CONTRACTACIÓ 2013
INDEFINIT

TEMPORAL

TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

%

HOMES

DONES

TOTAL

%

HOMES

DONES

TOTAL

RUBÍ

1.047

744

1.791

9,2

10.992

6.698

17.690

90,8

12.039

7.442

19.481

SANT CUGAT DEL VALLÈS

1.935

2.724

4.407

13,8

11.250

16.230

27.480

86,2

13.185

18.702

31.887

668

769

1.437

10,2

5.818

6.864

12.682

89,8

6.486

7.633

14.119

TERRASSA

3.014

2.211

5.225

15,1

13.189

18.129

29.318

84,9

16.203

18.340

34.543

SABADELL

2.080

2.555

4.635

12,2

15.758

17.711

33.469

87,8

17.838

20.266

38.104

CASTELLBISBAL

370

165

535

10,1

3.521

1.235

4.756

89,9

3.891

1.400

5.291

BARBERÀ DEL VALLÈS

872

652

1.524

11,7

6.246

5.207

11.453

88,3

7.118

5.859

12.977

PROVÍNCIA BARCELONA

91.038

88.542

179.580 11,1 718.662

721.194

1.439.856

88,9

809.700

809.736

1.619.436

CATALUNYA

120.180

114.519

234.699 10,9 991.377

934.878

1.926.255

89,1

1.111.557

1.049.397

2.160.954

ÀMBIT TERRITORIAL

CERDANYOLA VALLÈS

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació

L’evolució de les noves contractacions és molt més fluctuant que la xifra d’atur, que presenta
tendències més estables. En qualsevol cas, el número de noves contractacions es manté
permanentment força per sota del número de persones aturades.
Per al tercer trimestre de 2013, la proporció de persones aturades per cada nou contracte és de
2,28 aturats per cada nou contracte. Aquesta proporció és la més elevada dels últims cinc anys,
on s’observa una fluctuació important.

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona
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Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Analitzant la contractació en funció del gènere, s’observa que l’any 2013 tot i que hi ha un major
nombre de contractacions d’homes que de dones (7.526 i 4.624 respectivament), hi ha una
major proporció de dones contractades indefinidament (11,6% enfront un 8,83% d’homes). En
qualsevol cas, s’observa una reducció de la contractació indefinida tant en el cas dels homes com
en el de les dones: mentre que el 15,28% dels contractes que es van realitzar el 2009 eren
indefinits, aquest percentatge es redueix fins a 9,72% el 2013. Els contractes indefinits a homes
s’han reduït del 14,39% al 8,83%, i els de les dones també han baixat del 16,72% al 11,16%.
D’entre els contractes indefinits, els més habituals tant entre homes com entre dones són els
contractes ordinaris de temps indefinit (representen el 52,5% dels contractes indefinits i el 5,10%
del total de contractes), seguit pels contractes temporals convertits en indefinits (són el 44,9%
dels contractes indefinits i el 4,36% del total de contractes). Totes les varietats de contractes
indefinits s’han reduït en el període 2009-2013, però els que proporcionalment han
experimentat un descens més considerable són els corresponents al foment de la contractació
indefinida (han passat de representar 2,77% del total de contractes a només el 0,19%).
Pel que fa als contractes temporals, els més nombrosos són els contractes eventuals per
circumstàncies de producció (representen el 55,72% del total de contractes) i els contractes per
obra i servei (24,80%). Cal dir, però, que es detecta una tendència oposada entre aquests dos
tipus de contractes: mentre que els contractes eventuals per circumstàncies de producció estan
incrementant el seu pes relatiu (l’any 2009 representaven el 35,36%), els contractes per obra i
servei l’estan reduint (l’any 2009 suposaven el 36,4% del total de contractes).
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CONTRACTACIÓ
TIPUS DE CONTRACTE

CONTRACTACIÓ 2009
HOMES DONES
TOTAL

CONTRACTACIÓ 2013
HOMES DONES
TOTAL

TOTAL CONTRACTES INDEFINITS

14,39%

16,72%

15,28%

8,83%

11,16%

9,72%

ORDINARI TEMPS INDEFINIT

5,85%

5,68%

5,78%

4,50%

6,08%

5,10%

FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

2,34%

3,46%

2,77%

0,21%

0,15%

0,19%

INDEFINIT MINUSVÀLIDS

0,05%

0,05%

0,05%

0,08%

0,04%

0,07%

CONVERTITS EN INDEFINITS

6,15%

7,53%

6,68%

4,04%

4,89%

4,36%

TOTAL CONTRACTES TEMPORALS

85,61%

83,28%

84,72%

91,17%

88,84%

90,28%

OBRA O SERVEI

44,26%

24,04%

36,40%

28,71%

18,43%

24,80%

EVENTUALS CIRCUMSTÀNCIES PRODUCCIÓ

32,51%

39,83%

35,36%

53,75%

58,93%

55,72%

INTERINITAT

6,69%

17,79%

11,00%

7,21%

10,64%

8,52%

TEMPORALS BONIFICATS MINUSVÀLIDS

0,03%

0,05%

0,04%

0,50%

0,04%

0,33%

INSERCIÓ

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RELLEU

0,61%

0,49%

0,56%

0,15%

0,06%

0,12%

JUBILACIÓ PARCIAL

0,68%

0,25%

0,52%

0,15%

0,09%

0,12%

SUBSTITUCIÓ JUBILACIÓ 64 ANYS

0,02%

0,02%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

PRÀCTIQUES

0,20%

0,40%

0,28%

0,32%

0,37%

0,34%

FORMACIÓ

0,59%

0,34%

0,49%

0,32%

0,26%

0,30%

ALTRES

0,01%

0,08%

0,04%

0,05%

0,02%

0,04%

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

El col·lectiu amb major contractació és el de les persones entre 30 i 45 anys, que representen el
46,02% del total. Els altres grups amb major presència són els corresponents a persones entre 25
i 30 anys (representen el 19,09% del total) i el de les persones entre 20 i 25 anys (signifiquen el
18,07%). Cal destacar el baix percentatge de contractes realitzats a majors de 45 anys (són
13,23% del total) i a menors de 20 anys (el 3,59% del total). Cal dir, però, que es detecta un
increment de la contractació indefinida a mesura que s’incrementa l’edat dels treballadors.
TIPUS DE CONTRACTES PER GRUPS D’EDAT 2013
<20
ANYS

>=20 A
<25
ANYS

>=25 A
<30
ANYS

>=30 A
<45
ANYS

>45
ANYS

TOTAL

TOTAL CONTRACTES INDEFINITS

6,88%

6,02%

9,45

10,08%

14,68%

9,72%

ORDINARI TEMPS INDEFINIT

4,13%

2,51%

3,71%

5,74%

8,71%

5,10%

FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

0,23%

0,27%

0,22%

0,02%

0,62%

0,19%

INDEFINIT MINUSVÀLIDS

0,00%

0,05%

0,00%

0,05%

0,25%

0,07%

CONVERTITS EN INDEFINITS

2,52%

3,19%

5,52%

4,27%

5,10%

4,36%

TOTAL CONTRACTES TEMPORALS

93,12%

93,98%

9,55%

89,92

85,32%

90,28%

OBRA O SERVEI

11,24%

13,12%

23,02%

28,77%

33,17%

24,80%

EVENTUALS CIRCUMSTÀNCIES PRODUCCIÓ

75,69%

73,26%

58,84%

51,68%

35,91%

55,72%

INTERINITAT

4,13%

5,92%

7,46%

8,82%

13,75%

8,52%

TEMPORALS BONIFICATS MINUSVÀLIDS

0,23%

0,23%

0,09%

0,23%

1,18%

0,33%

TIPUS DE CONTRACTE

52

2 TERRITORI

INSERCIÓ

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RELLEU

0,00%

0,00%

0,04%

0,14%

0,31%

0,12%

JUBILACIÓ PARCIAL

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,93%

0,12%

SUBSTITUCIÓ JUBILACIÓ 64 ANYS

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PRÀCTIQUES

0,46%

0,82%

0,69%

0,09%

0,00%

0,34%

FORMACIÓ

1,38%

0,64%

0,43%

0,11%

0,00%

0,30%

ALTRES

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

0,06%

0,04%

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Rubí es caracteritza per una contractació de personal poc qualificat, tal com indica el fet que el
col·lectiu de persones amb nivell d’estudis mitjans és el que més contractacions aglutina, (75,7%)
del total, però també és el que menys contractacions indefinides té (només el 8,48% de les
contractacions d’aquest col·lectiu són indefinides). Per contra, les persones amb un nivell de
contractació més reduït són les que tenen estudis superiors (7,62%), però son objecte d’una
major proporció de contractació indefinida (18,36%). Cal dir, però, que en els darrers anys
s’observa una tendència a reduir-se les contractacions de persones amb estudis mitjans i a
incrementar-se les contractacions tant de persones amb estudis superiors com de persones amb
estudis elementals.
TIPUS DE CONTRACTES PER NIVELL D’ESTUDIS
TIPUS DE CONTRACTE

ELEMENTALS

MITJANS

SUPERIORS

TOTAL

TOTAL CONTRACTES INDEFINITS

10,22%

8,48%

18,36%

9,72%

ORDINARI TEMPS INDEFINIT

7,93%

3,88%

9,83%

5,10%

FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

0,20%

0,20%

0,11%

0,19%

INDEFINIT MINUSVÀLIDS

0,10%

0,07%

0,00%

0,07%

CONVERTITS EN INDEFINITS

2,69%

4,33%

8,42%

4,36%

TOTAL CONTRACTES TEMPORALS

89,78%

91,52%

81,64%

90,28%

OBRA O SERVEI

31,44%

24,31%

14,69%

24,80%

EVENTUALS CIRCUMSTÀNCIES PRODUCCIÓ

45,36%

59,07%

46,33%

55,72%

INTERINITAT

11,23%

7,04%

17,60%

8,52%

TEMPORALS BONIFICATS MINUSVÀLIDS

0,15%

0,39%

0,11%

0,33%

INSERCIÓ

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RELLEU

0,05%

0,11%

0,32%

0,12%

JUBILACIÓ PARCIAL

0,15%

0,10%

0,32%

0,12%

SUBSTITUCIÓ JUBILACIÓ 64 ANYS

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PRÀCTIQUES

0,00%

0,22%

2,27%

0,34%

FORMACIÓ

0,70%

0,24%

0,00%

0,30%

ALTRES

0,00%

0,05%

0,00%

0,04%

Font: elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

El sector amb un major número i percentatge de contractacions a Rubí és el sector serveis, que
representa aproximadament el 81,5% de les contractacions que es realitzen al municipi. A més,
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aquet sector té una tendència a l’alça pel que fa a contractacions. Cal dir, però, que és el sector
on es produeix una menor proporció de contractes indefinits (cal tenir en compte que dins del
sector serveis hi ha molts subsectors amb un elevat nivell d’estacionalitat -hostaleria, comerç,
etc.-, per tant, sembla lògic que hi hagi un major percentatge de contractes temporals). Per la
seva banda, el sector industrial tot i ser el segon sector en nombre de contractacions (gairebé el
13% del total de contractacions) presenta una tendència a la baixa. És important senyalar que a
la indústria és on es produeix una major proporció de contractes indefinits (20%).
TIPUS DE CONTRACTES PER GRANS SECTORS
TIPUS DE CONTRACTE

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS

TOTAL

25%

20%

14,08%

7,79%

9,72%

ORDINARI TEMPS INDEFINIT

0,00%

7,13%

8,15%

4,58%

5,10%

FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

0,00%

0,45%

0,15%

0,15%

0,19%

INDEFINIT MINUSVÀLIDS

0,00%

0,19%

0,00%

0,05%

0,07%

CONVERTITS EN INDEFINITS

25,00%

12,23%

5,78%

3,01%

4,36%

75%

80%

85,92%

92,21%

90,28%

OBRA O SERVEI

0,00%

14,65%

69,19%

23,39%

24,80%

EVENTUALS CIRCUMSTÀNCIES PRODUCCIÓ

75,00%

40,00%

15,26%

60,96%

55,72%

INTERINITAT

0,00%

21,59%

0,44%

7,00%

8,52%

TEMPORALS BONIFICATS MINUSVÀLIDS

0,00%

0,64%

0,15%

0,29%

0,33%

INSERCIÓ

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RELLEU

0,00%

0,25%

0,15%

0,09%

0,12%

JUBILACIÓ PARCIAL

0,00%

0,38%

0,00%

0,09%

0,12%

SUBSTITUCIÓ JUBILACIÓ 64 ANYS

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PRÀCTIQUES

0,00%

1,72%

0,00%

0,14%

0,34%

FORMACIÓ

0,00%

0,76%

0,74%

0,19%

0,30%

ALTRES

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

0,04%

TOTAL CONTRACTES INDEFINITS

TOTAL CONTRACTES TEMPORALS

Font: Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

Pel que fa a la contractació per grups d’ocupació, l’any 2013 on es produeix un major número de
contractes és entre els treballadors qualificats de la indústria i la construcció (gairebé dos de
cada tres contractes s’inclouen dins d’aquesta categoria), però també és on hi ha menys
percentatge de contractes indefinits (tot just arriba al 4,24%). També tenen un pes rellevant els
tècnics i professionals científics, que representen el 13,69% dels contractes, dels quals gairebé un
de cada quatre és indefinit.
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TIPUS DE CONTRACTES PER GRUPS D’OCUPACIÓ
PERSONAL
DIRECTIU

TÈCNICS I
PROFESSIONALS
CIENTÍFICS

TREBALLADORS
SERVEIS I
ADMINISTRATIUS

TREBALLADORS
QUALIFICATS
AGRICULTURA I
PESCA

TREBALLADORS
QUALIFICATS
INDÚSTRIA I
CONSTRUCCIÓ

TOTAL

16,31%

24,17

21,2%

14,03

4,24%

9,72%

7,61%

12,99%

11,19%

7,55%

2,21%

5,10%

0,00%

0,36%

0,84%

0,26%

0,06%

0,19%

0,00%

0,18%

0,17%

0,13%

0,02%

0,07%

8,70%

10,64%

9,00%

6,09%

1,98%

4,36%

TOTAL TEMPORALS

83,69%

75,83%

78,8%

85,97

95,76%

90,28%

OBRA O SERVEI

15,87%

20,14%

12,28%

60,00%

24,82%

24,80%

EVENTUALS
CIRCUMSTÀNCIES
PRODUCCIÓ

40,22%

42,21%

53,32%

20,26%

63,05%

55,72%

INTERINITAT

23,04%

11,91%

11,69%

1,85%

7,15%

8,52%

TEMPORALS
BONIFICATS
MINUSVÀLIDS

0,00%

0,06%

0,08%

0,00%

0,47%

0,33%

INSERCIÓ

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RELLEU

0,22%

0,36%

0,17%

0,40%

0,02%

0,12%

JUBILACIÓ PARCIAL

0,22%

0,36%

0,42%

0,13%

0,02%

0,12%

SUBSTITUCIÓ
JUBILACIÓ 64 ANYS

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PRÀCTIQUES

3,04%

0,54%

0,17%

0,40%

0,16%

0,34%

FORMACIÓ

0,22%

0,24%

0,67%

2,91%

0,01%

0,30%

ALTRES

0,87%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,04%

TIPUS DE CONTRACTE
TOTAL INDEFINITS
ORDINARI TEMPS
INDEFINIT
FOMENT DE LA
CONTRACTACIÓ
INDEFINIDA
INDEFINIT
MINUSVÀLIDS
CONVERTITS EN
INDEFINITS

Font: Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

2.6.3 Formació per a l’ocupació necessària i oferta actual i previsions de necessitats
de renovació de plantilles en els propers 5/10 anys
Tenint en compte el teixit econòmic de Rubí, i la presència d’un important teixit industrial, cal
analitzar l’adequació de l’oferta formativa a les necessitats de les empreses. En aquest sentit, i
en relació a la formació professional (no es considera la formació universitària, ja que la
proximitat de Rubí a Bellaterra i a Barcelona, i la bona comunicació en transport públic a través
dels FGC, faciliten un accés a totes les titulacions universitàries), Rubí ofereix un total de 8 cicles
de grau mitjà (de vuit famílies professionals) i 5 cicles de grau superior (de quatre famílies
professionals, que donen continuïtat als cicles de grau mitjà).
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CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ
ESPECIALITAT
FAMILIA PROFESSIONAL
Tècnic en equips i instal·lacions
Electricitat i electrònica
elèctriques i automàtiques
Tècnic en gestió administrativa
Administració i gestió
Tècnic en electromecànica de vehicles
Transport i manteniment de
automòbils
vehicles
Sistemes microinformàtics i xarxes
Informàtica i comunicacions
Perruqueria i cosmètica capil·lar
Atenció sociosanitària
Cures d’auxiliar d’infermeria
Conducció d'activitats físico-esportives al
medi natural

CENTRE
J.V Foix
J.V Foix / Regina Carmeli
J.V Foix
L’Estatut

Imatge personal
Serveis socioculturals i a la
comunitat
Sanitat

La Serreta

Regina Carmeli

Activitats físiques i esportives

Regina Carmeli

La Serreta

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels centres d’ensenyament

D’aquesta oferta, però, només s’identifiquen (a part del cicle de grau mitjà i de grau superior
vinculats a administració i gestió) 3 cicles de grau mitjà (tècnic en equips i instal·lacions
elèctriques i automàtiques; tècnic en electromecànica de vehicles automòbils; i sistemes
microinformàtics i xarxes) i 2 cicles de grau superior (tècnic superior en automatisme i robòtica
industrial; i Administració de sistemes informàtics) que es vinculin amb determinades activitats
industrials (i presents als PAE).
CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR
ESPECIALITAT
FAMILIA PROFESSIONAL
Tècnic superior en administració i finances
Administració i gestió

CENTRE
J.V Foix

Tècnic superior en automatisme i robòtica industrial

Electricitat i electrònica

J.V Foix

Informàtica i comunicacions

L’Estatut

Administració de sistemes informàtics
Educació infantil

Serveis socioculturals i a la comunitat La Serreta

Integració social

Serveis socioculturals i a la comunitat La Serreta
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels centres d’ensenyament

Tenint en consideració, a més, les perspectives d’evolució de les empreses dels PAE de Rubí
(segons resultats de l’enquesta realitzada), que manifesten en un 39,5% tenir perspectives de
creixement i un altre 49,4% de manteniment de l’activitat (i segons dades de facturació del
SABI, entre els anys 2009 i 2011 les empreses dels PAE han incrementat la seva facturació en un
19%) serà precís analitzar l’oferta formativa per estudiar la seva adequació a la realitat i
necessitats de les empreses locals.
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Perspectives
Creixement

Número d'empreses
enquestades
32

% sobre el total
d'empreses enquestades
39,5%

Manteniment

40

49,4%

Retrocés

7

8,6%

Tancament

2

2,5%

No ho sap

0

0,0%

81

-

TOTAL
Font: elaboració pròpia

Evolució de la facturació de les empreses dels PAE. 2009-2011
60,0%

50,4%

50,0%

40,1%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

22,3%
12,0%

15,7%
8,2%

7,3%

10,2%

9,0%

19,0%
12,7%

0,0%
-10,0%
-20,0%

-19,3%

-30,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2012

Aquests resultats evidencien una certa recuperació de l’activitat i, per tant, la previsió de
necessitats d’ampliació o renovació de plantilles de les empreses en els propers anys. A més, un
42% de les empreses han indicat que en els propers dos anys tenen previst dur a terme
inversions. Tot i que la principal inversió se centrarà en maquinària (un 20,5% de les respostes
que correspon a un 76,5% de les empreses), en segon lloc les empreses manifesten la necessitat
d’invertir en formació (un 12,6% de les respostes, un 47,1% de les empreses) i en I+D (un 44,1%
de les empreses). Però les empreses també consideren important invertir en la
internacionalització de l’empresa (un 35,3%) i en tecnologies (32,4%). Destaca també com un
29,4% de les empreses manifesten que invertiran en recursos humans.
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Elements en els que tenen previst fer inversions les empreses enquestades que manifesten fer
inversions
90,0%
80,0%

76,5%

70,0%
60,0%
50,0%

40,0%
30,0%

44,1%

47,1%

44,1%
35,3%

29,4%

32,4%

29,4%
20,6%

20,0%

14,7%

10,0%
0,0%
0,0%

Font: elaboració pròpia

58

3 ACTIVITAT ECONÒMICA

3 ACTIVITAT ECONÒMICA
3.1 LA RFBD I EL VAB DE RUBÍ
La Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) per habitant a Rubí, segons dades de la Diputació de
Barcelona, l’any 2012 se situava en 11.204 €, xifra molt inferior a la que es dóna de mitjana tant
pel conjunt de Catalunya com a la demarcació de Barcelona (per exemple, la RFBD a la província
de Barcelona al 2012 era de 15.577 €). Segons aquestes dades, la RFDB per habitant de Rubí es
situava al 71,98% de la mitjana de la província de Barcelona. A més, en els darrers anys es
detecta una clara tendència a la baixa de la RFDB per habitant a Rubí, incrementant-se la
distància respecte la mitjana del conjunt de la demarcació de Barcelona.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona

El Producte Interior Brut27 a preus de mercat (PIB) de Rubí l’any 2008 (últim any per al que es
disposa de dades) va ser de 2.072,3 milions d’euros (en base any 2000). Per la seva banda, el PIB
a preus de mercat per habitant va ser per a aquell any de 28.600 €/habitant. Cal dir que si es
compara l’evolució de Rubí amb la del conjunt de Catalunya es detecta una pèrdua de pes per
part de la ciutat. Efectivament, si als anys 2001 i 2006 l’índex rubinenc era superior al de la

_______________
27

El PIB mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus
de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos lligats a la producció i de les subvencions
d'explotació.
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mitjana catalana (102,7% i 105,8%), l’any 2008 aquest índex passa a ser inferior al de Catalunya
(98,6%).
Pel que fa al Valor Afegit Brut28 (VAB) a preus bàsics, l’any 2008 va ascendir a la quantitat de
1.891,6 milions d’euros. Aquesta xifra representa un increment d’ aproximadament el 7%
respecte l’any 2006. Analitzant el VAB per grans sectors, s’observa que el sector serveis és el que
compta amb un major pes, amb 943,8 milions d’euros, que representa el 49,9% del total. Resulta
d’interès senyalar que es detecta una tendència a incrementar-se el pes del sector serveis (i, en
conseqüència, reduir-se la rellevància del sector industrial), que ha passat de significar el 44,2%
l’any 2001 a significar el 49,9% el 2008, i a reduir-se la rellevància del sector industrial, que ha
passat de representar el 48,8% el 2001 a 40,4% el 2008.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Dins del sector industrial, la branca d’activitat amb un major VAB és la corresponent a les
activitats d’energia, metal·lúrgia, maquinària i material elèctric i de transport que, amb 413,5
milions d’euros, representa el 54% del total del VAB industrial. També tenen un pes destacat les
activitats d’alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú, que amb uns 320,7 milions
d’euros representen aproximadament el 41,9% del total industrial. Cal dir que els percentatges
es mantenen relativament estables al llarg del temps.
En relació al VAB del sector serveis, les branques d’activitat amb un major pes són les
corresponents al comerç, amb 258,5 milions d’euros (el 27,4% del total), i les activitats
_______________
28

El VAB representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el
valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments
exteriors, etc.)
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immobiliàries, tècniques i administratives, que amb gairebé 213,5 milions d’euros signifiquen
22,6% del total del VAB del sector serveis. També destaquen les activitats de transport,
informació i comunicacions, que representen el 17,5% del total (165,5 milions d’euros
aproximadament), i l’Administració pública i altres serveis, el 18,7% del total amb 176,6 milions
d’euros.
Rubí ha perdut poder adquisitiu en els darrers cinc anys, tant en termes absoluts, per la
reducció del seu PIB i la seva RFDB, com en termes relatius, en situar-se per sota dels índexs
registrats en el seu entorn immediat (Barcelona i Catalunya). No només Rubí té una RFDB baixa
en comparació a la mitjana catalana (que es pot deure pel perfil demogràfic, és a dir, pel nivell
d’estudis predominant de la seva població i del grau de qualificació del lloc de treball que
ocupen), sinó que la tendència s’ha mantingut en els últims anys, afavorit, en part, per
l’increment de les persones aturades (que redueix la capacitat adquisitiva d’aquestes).
L’economia rubinenca mostra una menor terciarització (tot i que a nivell municipal segueixen
predominant les empreses del sector serveis) i un major component industrial que el seu
entorn immediat. Les activitats d’energia, química, cautxú i metal·lúrgia, maquinària, material
elèctric, de transport i altres manufactures tenen un pes especialment elevat en el municipi.
Aquesta major industrialització (que es deu a la presència d’onze PAE a la ciutat amb una
superfície pròxima a les 400 Ha que ha facilitat la instal·lació i captació d’indústries al municipi).
No obstant, pel que fa a l’aportació al VAB, en els últims anys han estat les activitats terciàries
les qui han incrementat el seu pes i aportació (potser degut a l’increment de les activitats
immobiliàries i que ha estat el sector industrial el qui ha rebut, inicialment i amb força, les
conseqüències de la crisi econòmica).

3.2 EL TEIXIT EMPRESARIAL DE RUBÍ
3.2.1 Evolució, tipologia i característiques de les empreses i dels sectors econòmics
El segon trimestre de 2013 a Rubí hi ha 1.934 centres de cotització, fet que suposa una reducció
d’aproximadament el 4% respecte el mateix període de l’any anterior. Si es realitza una anàlisi
temporal més àmplia s’observa que des de 2009 al 2013 Rubí ha perdut aproximadament el 16%
dels seus centres de cotització (363 comptes). La mateixa tendència negativa es registra en el cas
dels treballadors autònoms, amb una reducció del 7,5% en el mateix període (una pèrdua de
330 autònoms). Així doncs, s’evidencia una clara tendència a la reducció del nombre
d’empreses, reducció que es deu als efectes de la crisi econòmica iniciada l’any 2008 i que ha
comportat el tancament d’empreses (així com de reducció de plantilles) i a una reducció de
l’activitat econòmica (per una menor demanda i consum).
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Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí

La disminució del nombre d’empreses és força més pronunciada a Rubí (un 15,8%, amb una
pèrdua de 363 comptes de cotització) que al conjunt de la comarca del Vallès Occidental (on
entre 2009 i 2013 s’ha reduït el número d’empreses en un 12%). Si es compara Rubí amb alguns
municipis del seu entorn, aquesta tendència a la baixa encara sembla més pronunciada, ja que a
Cerdanyola del Vallès la caiguda del nombre d’empreses ha estat només del 9% i a Sant Cugat del
Vallès fins i tot s’ha incrementat en un 6,5% aproximadament.
L’estructura empresarial de Rubí es caracteritza pel predomini de la microempresa, és a dir, per
aquella que aglutina entre 1 i 5 treballadors/es (representen el 71% del total de comptes de
cotització de Rubí, que s’incrementa fins el 84% si s’inclouen les empreses fins a 10 treballadors,
agrupant un total de 1.625 comptes de cotització). Per contra, a Rubí no hi ha ubicada cap
empresa de més de 1.000 treballadors, però sí que hi ha una presència important d’empreses
entre 100 i 250 treballadors. En comparació amb altres municipis de l’entorn, com Sant Cugat o
Cerdanyola, Rubí té un major teixit empresarial de micro i petita empresa.
TREBALLADORS SEGONS DIMENSIONS DE L’EMPRESA
JUNY 2013
EMPRESES
TREBALLADORS
VOLUM DE
TREBALLADORS
Nº
%
Nº
%
d'1 a 5
de 6 a 10
d'11 a 25
de 26 a 30
de 31 a 50
de 51 a 100
de 101 a 250
de 251 a 500

1.373
252
187
28
39
39
12
2

71%
13%
9,7%
1,4%
2%
2%
0,6%
0,1%

2.679
1.907
3.028
783
1.471
2.597
1.739
827

16,1%
11,5%
18,2%
4,7%
8,8%
15,6%
10,5%
5%

DIME
NSIÓ
MITJA
NA

2
7,6
16,2
28
37,7
66,6
144,9
413,5

EMPRESES

JUNY 2009
TREBALLADORS

Nº

%

Nº

%

1.631
274
237
29
63
40
17
4

71%
11,9%
10,3%
1,3%
2,7%
1,7%
0,7%
0,2%

3.269
2.113
3.760
816
2.484
2.700
2.278
1.484

16,1%
10,4%
18,5%
4%
12,2%
13,3%
11,2%
7,3%

DIME
NSIÓ
MITJA
NA

2
7,7
15,9
28,1
39,4
67,5
134
371
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de 501 a 750
de 751 a 1000
TOTAL

1
1
1.934

0,1%
0,1%

670
936
16.637

4%
5,6%

670
936
8,6

1
1
2.297

0,04%
0,04%

646
801
20.351

3,2%
3,9%

646
801
8,9

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació

Tot i tenir un teixit empresarial de micro empresa (fins a cinc treballadors), la mitjana de
treballadors per empresa és, el segon trimestre de 2013, de 8,6 treballadors (s’incrementa
lleugerament per la presència a la ciutat d’empreses de mitjana i gran dimensió). Cal dir que
aquesta xifra es manté relativament estable al llarg del temps i que no s’observen oscil·lacions
considerables en el període analitzat. Les empreses que tenen una mitjana de treballadors més
grans són les del sector industrial, amb una mitjana de 17,6 treballadors, mentre que les
empreses del sector de la construcció són les més petites, amb una mitjana de 4,6 treballadors.
TREBALLADORS SEGONS DIMENSIONS DE L’EMPRESA
RUBÍ

ANY

SANT CUGAT DEL VALLÈS

CERDANYOLA DEL
VALLÈS

TERRASSA

2013

<50
59,7%

51-250
25,0%

>250
15,4%

<50
31,9%

51-250
26,3%

>250
41,8%

<50
40,9%

51-250
23,3%

>250
35,8%

<50
52,4%

51-250
23,5%

>250
24,1%

2012

60,9%

25,3%

13,8%

32,4%

23,7%

43,9%

40,3%

24,4%

35,3%

53,7%

22,9%

23,4%

2011

62,0%

24,4%

13,6%

32,0%

24,3%

43,8%

40,2%

26,0%

33,9%

55,0%

22,0%

23,0%

2010

59,0%

24,3%

16,6%

30,5%

23,9%

45,6%

41,4%

22,7%

35,9%

55,6%

21,6%

22,8%

2009

60,2%

26,6%

13,1%

30,3%

25,1%

44,6%

40,7%

25,9%

33,4%

55,4%

19,9%

24,7%

2008

59,9%

26,5%

13,7%

32,8%

24,0%

43,2%

42,4%

24,8%

32,8%

51,5%

19,7%

28,8%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació

TREBALLADORS SEGONS DIMENSIONS DE L’EMPRESA
ANY

SABADELL

CASTELLBISBAL

BARBERÀ DEL VALLÈS

VALLÉS OCCIDENTAL

2013

<50
48,9%

51-250
17,4%

>250
33,7%

<50
39,8%

51-250
37,7%

>250
22,5%

<50
48,6%

51-250
25,8%

>250
25,6%

<50
46,1%

51-250
23,8%

>250
30,1%

2012

48,9%

16,4%

34,7%

40,1%

40,6%

19,3%

48,6%

27,3%

24,1%

46,4%

23,2%

30,4%

2011

50,3%

16,1%

33,6%

40,6%

40,9%

18,6%

47,7%

29,2%

23,1%

47,1%

23,0%

29,8%

2010

49,3%

15,2%

35,4%

41,9%

37,0%

21,1%

47,9%

27,9%

24,2%

47,1%

22,4%

30,5%

2009

50,0%

16,8%

33,1%

41,4%

37,6%

21,0%

49,7%

26,1%

24,2%

47,6%

22,7%

29,6%

2008

55,3%

17,5%

27,2%

41,8%

35,6%

22,6%

50,5%

26,7%

22,8%

48,8%

22,1%

29,1%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació

A Rubí les empreses petites són les que ocupen un major nombre de treballadors.
Efectivament, l’any 2013 (segons dades del quart trimestre) del 59,7% dels assalariats estava
ocupat en empreses de 50 o menys treballadors. Aquest percentatge és molt més elevat del que
es dóna al conjunt de la comarca (46,1%), o als municipis del seu entorn, com ara Sant Cugat del
Vallès (31,9%), Cerdanyola del Vallès (40,9%) o Castellbisbal (39,8%). Per la seva banda, el
percentatge d’assalariats que treballen en empreses entre 51 i 250 treballadors és del 25% i els
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treballadors d’empreses de més de 250 treballadors signifiquen el 15,4% del total. Cal dir que en
els darrers anys aquests percentatges s’han mantingut força estables. Per tant, Rubí té una
estructura empresarial predominada per empreses de petita i mitjana dimensió, que són les que
donen ocupació a la majoria de la seva població.
El sector serveis és el que concentra un major nombre d’empreses a Rubí. De les 1.934
empreses amb què compta el municipi, 1.283 (és a dir, el 66,34%) s’inclouen en el sector serveis.
Amb tot, cal dir que el grau de terciarització de Rubí és més baix que el que es produeix en
d’altres municipis i al conjunt de la comarca del Vallès Occidental (Sant Cugat del Vallès amb un
87,1%, Cerdanyola del Vallès amb un 81,32%, Terrassa amb un 73,1%, Sabadell amb un 78,3% i al
conjunt de la comarca amb un 72,95%), tot i que el sector serveis és el que concentra un major
nombre d’empreses. Aquesta menor terciarització (tot i ser predominant el sector serveis) es deu
a la major presència d’indústria i d’activitat secundària.
Per contra, el percentatge d’empreses del sector industrial a Rubí és notòriament superior al
dels altres àmbits territorials analitzats: mentre que a Rubí les empreses industrials representen
el 22,7% del total, aquest percentatge només és més elevat en els municipis del seu entorn com
Castellbisbal i Barberà del Vallès (amb un 29,4% i 25,9%, respectivament). Es pot dir, doncs, que
el grau d’industrialització de Rubí és força elevat. A més, el sector ocupa a un 46,5% dels
treballadors.
TREBALLADORS I EMPRESES PER GRAN SECTORS
SECTOR

RUBÍ

AGRICULTURA
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS

OCUP.
0%
46,5%
5,8%
47,7%

SECTOR
AGRICULTURA
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS

EMPR.
0%
22,7%
10,96%
66,3%

SANT CUGAT DEL
VALLÈS
OCUP . EMPR.
0,04%
0,2%
10,2%
5,4%
2,3%
7,3%
87,5%
87,1%

CASTELLBISBAL
OCUP.
0,05%
58,8%
3,1%
38,0%

EMPR.
0,42%
29,4%
10,3%
59,9%

CERDANYOLA
DEL VALLÈS
OCUP. EMPR.
0,01% 0,07%
10,3% 10,5%
3,1%
8,1%
86,6% 81,3%

BARBERÀ DEL
VALLÈS
OCUP . EMPR.
0,0%
0,0%
49,0%
25,9%
3,0%
7,9%
48,0%
66,2%

TERRASSA
OCUP.
0,13%
20,7%
6,6%
72,7%

VALLÈS
OCCIDENTAL
OCUP. EMPR.
0,1%
0,2%
26,3% 17,2%
4,2%
9,7%
69,4% 72,9%

EMPR.
0,13%
15,6%
11,2%
73,1%

SABADELL
OCUP .
0,06%
11,8%
4,8%
83,4%

CATALUNYA
OCUP .
0,3%
17,2%
4,5%
77,9%

EMPR.
0,2%
11,9%
9,6%
78,3%
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EMPR.
0,9%
10,2%
9,0%
79,8%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona i del Departament
d’Empresa i Ocupació

_______________
29

No es disposa de dades d’empreses del sector de l’agricultura
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Val a dir que aquesta major concentració d’empreses en la indústria també es correspon amb
una major generació de VAB per part de les activitats industrials a Rubí (tot i que el sector
serveis és el principal sector en la seva aportació al VAB), en tant que es detecta l’existència
d’una correlació entre el pes del VAB generat per les activitats industrials i el pes de les empreses
que operen en aquest sector: si es comparen aquests pesos amb els registrats a d’altres
municipis de la comarca, es pot apreciar que, per exemple, Castellbisbal, que mostra una
concentració d’indústries més elevada que Rubí també registra una major generació de VAB per
part d’activitats industrials (sent activitats que generen un major valor afegit); en canvi, en la
resta de municipis les aportacions de les empreses industrials, d’acord a seu pes dins l’estructura
econòmica, registren una menor generació de VAB, tot i que Rubí presenta una situació més
equilibrada que no pas Barberà del Vallès o Terrassa (amb una menor presència d’activitats
industrials).
ACTIVITATS INDUSTRIALS A RUBÍ, BARBERÀ DEL VALLÈS, CASTELLBISBAL I
TERRASSA 2008
MUNICIPI

VAB indústria/VAB total

Empreses indústria/Empreses total

RUBÍ

40,40%

46,50%

BARBERÀ DEL VALLÈS

38,20%

49,00%

CASTELLBISBAL

64,40%

58,80%

TERRASSA

15,80%

20,70%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.

Amb tot, s’aprecia que, en el cas de Rubí, Barberà del Vallès i Terrassa, el pes de les empreses
industrials és superior al pes del VAB de la indústria, mentre que en el cas del Castellbisbal
s’observa la situació oposada. Aquest fet pot estar indicant que les empreses industrials d’aquest
municipi poden estar aportant un major valor afegit, que les dels altres municipis.
Quant a l’evolució de les empreses segons sector d’activitat, es detecta una tendència a
incrementar-se el percentatge d’empreses que intervenen en el sector serveis, mentre que, per
contra, es redueix el pes de les empreses de construcció i, en menor grau, les empreses
industrials. La reducció d’aquestes activitats es deu a que han estat els principals sectors més
afectats per les conseqüències de la crisi econòmica actual.
Fent una anàlisi més detallada de les empreses segons sector d’activitat, es detecta que l’àmbit
del comerç és el que aglutina un major número d’empreses, amb 544 empreses l’any 2013.
També hi ha un número elevat d’empreses que s’inclouen dins del sector de les indústries
manufactureres (395 empreses) i de la construcció (212). Aquests subsectors són els que
compten amb un major número d’empreses, però si s’analitza l’evolució en els darrers anys,
també es constata que són els subsectors en els que hi ha una major pèrdua del nombre
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d’empreses. En aquest cas, però, l’ordre és invers, ja que el subsector amb majors pèrdues
d’empreses és el de la construcció, que entre 2009 i 2013 ha perdut 143 empreses, seguit per la
indústria manufacturera, que ha perdut 85 empreses en el mateix període, i del comerç, que
n’ha perdut 55. Novament, aquestes dades posen de manifest els efectes de la crisi econòmica,
que ha repercutit, en primer lloc, sobre la construcció (es venia d’un boom immobiliari) i,
posteriorment, sobre la indústria i els serveis.
EVOLUCIÓ EMPRESES PER SUBSECTOR D’ACTIVITAT
SUBSECTOR D’ACTIVITAT

2013 2009

VARIACIÓ
Nº

%

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

0

0

0

0%

Indústries extractives

0

0

0

0%

395

480

-85

-18%

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

0

1

-1

-100%

Submin aigua; activitats sanejament, gestió residus descontaminació

2

4

-2

-50%

Construcció

212

355

-143 -40%

Comerç a l'engròs i detall; reparació vehicles de motor i motocicletes

544

599

-55

-9%

Transport i emmagatzematge

114

148

-34

-23%

Hostaleria

139

140

-1

-1%

Informació i comunicacions

24

18

6

33%

Activitats financeres i d'assegurances

16

22

-6

-27%

Activitats immobiliàries

44

43

1

2%

Activitats professionals, científiques i tècniques

93

120

-27

-23%

Activitats administratives i serveis auxiliars

101

96

5

5%

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria

9

10

-1

-10%

Educació

43

42

1

2%

Activitats sanitàries i de serveis socials

41

41

0

0%

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

21

21

0

0%

Altres serveis

91

109

-18

-17%

Activitats de les llars

3

0

3

100%

Indústries manufactureres

TOTAL

1.934 2.297 -363 -16%
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí

Quant a l’evolució de les empreses segons sector d’activitat, en el període 2009-2013, es detecta
una tendència a la majoria de branques d’activitat a Rubí, i especialment aquelles que tenen un
component més industrial, a una dinàmica de recessió, és a dir, redueixen tant centres de
cotització com nombre d’assalariats. L’única branca que té una clara dinàmica de creixement
(incrementa nombre d’empreses i de treballadors) és la referent a les activitats d’informació i
comunicació. Les dades que s’analitzen fan referència als anys on les conseqüències de la crisi
han tingut una major repercussió, no només per la pèrdua d’empreses sinó també per la
reducció d’ocupació. Per això, la majoria de subsectors d’activitat es troben en una situació de
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recessió, i especialment aquelles més vinculades amb la construcció i la indústria, que han estat
els principals sectors més afectats per les conseqüències de la crisi.

1
2
3
4
5
6
7
8

Indústries manufactureres
Aigua, sanejament i gestió de residus
Construcció
Comerç a l’engròs i al detall
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats financeres i d’assegurances

9
10
11
12
13
14
15
16

Activitats immobiliàries
Activitats professionals i tècniques
Activitats administratives i auxiliars
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i serveis socials
Activitats artístiques i d’entreteniment
Altres serveis

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí

Analitzant en detall el subsector de les indústries manufactureres es detecta que on hi ha una
major disminució del nombre d’empreses és en les activitats de fabricació de productes
metàl·lics i de fabricació de maquinària i equips.
EVOLUCIÓ EMPRESES INDÚSTRIES MANUFACTURERES
2013 2009

VARIACIÓ
Nº
%
-2 -8%

Industria de l’alimentació

22

24

Fabricació de begudes

4

4

0

0%

Industria del tabac

0

0

0

0%

Industria tèxtil

12

19

-7

-37%

Confecció de peces de vestir

6

14

-8

-57%
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Industria del cuir i del calçat

1

1

0

0%

Industria de la fusta i el suro, excepte mobles cistelleria i esparteria

9

14

-5

-36%

Industria del paper

12

11

1

9%

Arts gràfiques y reproducció de suports gravats

1

0

1

100%

Coqueries y refinament de petroli

0

0

0

0%

Industria química

40

43

-3

-7%

Fabricació de productes farmacèutics

5

5

0

0%

Fabricació de productes de cautxú i plàstics

29

29

0

0%

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics

12

15

-3

-20%

Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaleacions

12

17

-5

-29%

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip

112

136 -24 -18%

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

9

11

-2

-18%

Fabricació de material i equip elèctric

11

13

-2

-15%

Fabricació de maquinària y equip

53

65

-12 -18%

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semirremolcs

8

12

-4

-33%

Fabricació d’altre material de transport

0

0

0

0%

Fabricació de mobles

12

23

-11 -48%

Altres indústries manufactureres

5

7

-2

-29%

Reparació i instal·lació de maquinària i equip

20

17

3

18%

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí

Pel que fa a les dades del treballadors autònoms (RETA), en el segon trimestre de 2013, la major
part dels 4.066 treballadors autònoms de Rubí s’inclouen dins el sector serveis. Efectivament,
gairebé 3 de cada 4 autònoms (2.944, el 72,4%) s’inclouen dins el sector serveis. Per la seva
banda, la construcció engloba poc més del 17% de treballadors autònoms i la indústria el 10,1%.
Tot i que aquesta distribució és similar a la que es dóna en altres àmbits territorials, resulta
interessant apuntar que a Rubí hi ha un major percentatge d’autònoms que treballen en el
sector de la construcció, mentre que el percentatge d’autònoms en el sector serveis és menor
que en els altres territoris analitzats.
AUTÒNOMS PER SECTOR D’ACTIVITAT 2013
SANT CUGAT
SECTOR
RUBÍ
DEL VALLÈS
AGRICULTURA
0,3%
0,2%

CERDANYOLA
DEL VALLÈS

TERRASSA

SABADELL

0,1%

0,2%

0,2%

INDÚSTRIA

10,1%

6,4%

10,0%

10,8%

10,5%

CONSTRUCCIÓ

17,2%

7,6%

12,5%

15,4%

13,2%

SERVEIS

72,4%

85,9%

77,4%

73,6%

76,2%

CASTELLBISBAL

BARBERÀ DEL
VALLÈS

VALLÈS
OCCIDENTAL

CATALUNYA

AGRICULTURA

1,3%

0,2%

0,3%

4,8%

INDÚSTRIA

10,4%

9,9%

10,2%

8,6%

CONSTRUCCIÓ

14,5%

14,8%

13,7%

12,5%

SECTOR
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SERVEIS

73,9%

75,1%

75,7%

74,1%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació

Analitzant els treballadors autònoms per subsector s’observa que és el comerç qui aglutina més
autònoms (909), seguit de la construcció (699) i del transport i emmagatzematge (480). Si
s’analitza l’evolució del número d’autònoms entre l’any 2009 i 2013, en nombres absoluts és la
construcció el subsector que perd més efectius (241 autònoms menys). Aquesta dada,
novament, posa de manifest la repercussió de la crisi econòmica sobre el sector de la
construcció. Per altra banda, resulta interessant destacar que el subsector de les indústries
manufactureres, activitat típica dels PAE, està perdent en els darrers anys un elevat nombre de
treballadors autònoms: entre 2009 i 2013 s’han perdut 81 autònoms en aquest sector, xifra que
representa el 17%. Aquesta pèrdua de treballadors autònoms és també una conseqüència de la
crisi econòmica, ja que les empreses que mantenen activitat han d’ajustar les seves plantilles i
també opten per reduir el personal autònom.
EVOLUCIÓ AUTÒNOMS PER SUBSECTOR D’ACTIVITAT
SUBSECTOR D’ACTIVITAT

2013

2009

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

11

Indústries extractives

VARIACIÓ
Nº

%

14

-3

-21%

2

1

1

100%

Indústries manufactureres
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor
i aire condicionat
Subministrament aigua; activitats sanejament,
gestió residus descontaminació
Construcció
Comerç a l'engròs i detall; reparació vehicles de
motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge

407

488

-81

-17%

0

0

0

0%

3

2

1

50%

699

940

-241

-26%

909

932

-23

-2%

480

528

-48

-9%

Hostaleria

451

430

21

5%

Informació i comunicacions

76

64

12

19%

Activitats financeres i d'assegurances

53

57

-4

-7%

Activitats immobiliàries

31

33

-2

-6%

Activitats professionals, científiques i tècniques

315

325

-10

-3%

Activitats administratives i serveis auxiliars
Administració pública, Defensa i Seguretat
Social obligatòria
Educació

50

29

21

72%

0

0

0

0%

62

48

14

29%

Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i
d'entreteniment
Altres serveis

114

101

13

13%

76

74

2

3%

326

330

-4

-1%

1

0

1

0%

4066

4396

-330

-8%

Activitats de les llars
TOTAL
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Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí

3.2.2 L’índex d’especialització: presència i tendència dels sectors econòmics
Un dels indicadors que permeten definir l’activitat econòmica d’un territori és l’índex
d’especialització30. Rubí presenta els índexs d’especialització més elevats en els sectors de les
indústries manufactureres, de la construcció i en el sector del transport i l’emmagatzematge, de
manera que es pot dir que presenta una major concentració d’aquestes activitats.
INDEX ESPECIALITZACIÓ RUBÍ 2013
RESPECTE
VALLÈS
OCCIDENTAL
0,00

RESPECTE
PROVÍNCIA
BARCELONA
0,00

0,00
134,42

0,00
218,94

0,00

0,00
47,07

Construcció

33,15
113,56

133,24

Comerç a l'engròs i detall; reparació vehicles de motor i motocicletes

101,96

105,31

Transport i emmagatzematge

113,54

127,70

Hostaleria

70,13

Informació i comunicacions

87,74
68,41

Activitats financeres i d'assegurances

76,36

69,78

Activitats immobiliàries

57,73

Activitats professionals, científiques i tècniques

74,31
68,72

Activitats administratives i serveis auxiliars

114,33

107,44

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria

41,03

Educació

69,99
77,50

Activitats sanitàries i de serveis socials

62,16

55,90

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

62,55

59,89

Altres serveis

84,99

75,27

Activitats de les llars

65,17

6,03

ACTIVITAT
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Submin aigua; activitats sanejament, gestió residus descontaminació

49,70

58,65

77,43

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Programa HERMES de la Diputació de Barcelona

_______________
30

L’índex d’especialització indica el grau d’especialització en un sector econòmic que té un territori respecte un altre i
permet detectar concentracions d’activitats més acusades que a la mitjana de l’àmbit territorial determinat. Es mesura
comparant el pes que cada sector econòmic té en cada àmbit territorial. Si el valor de l’índex és 100 o al voltant de 100
el territori analitzat té una especialització en el sector similar a la de l’altre territori, si és més alt que 100 és que està
relativament especialitzat i si s’apropa a 0 és que no ho està.

70

3 ACTIVITAT ECONÒMICA

Aquesta major especialització pot haver estat un dels elements que ha comportat el major
empobriment relatiu de Rubí d’ençà l’inici de la crisi en comparació amb els municipis de
l’entorn, i pot constituir un obstacle superior per a la recuperació de la seva economia respecte a
d’altres municipis amb un grau d’especialització inferior en aquestes activitats. Això es pot deure
a la tipologia d’activitat en què està especialitzat el municipi. Com mostren les dades, Rubí té una
major especialització en activitats d’indústries manufactureres, en la construcció i en activitats
de transport i emmagatzematge, activitats que han estat les més afectades per la crisi des de
l’any 2008. D’altra banda, aquesta major concentració també pot dotar l’economia d’una major
fortalesa si s’aconsegueix frenar la pèrdua de teixit industrial.

3.2.3 El nivell tecnològic i de valor afegit de les empreses
Per altra banda, per valorar el valor afegit de les empreses del territori es pot analitzar el nivell
de les empreses segons la seva aportació tecnològica31. En el sector industrial, Rubí presenta
unes xifres netament superiors tant a les que es donen pel Vallès Occidental com al conjunt de
Catalunya pel que fa al nombre d’empreses i treballadors ocupats en activitats intensives en
tecnologia. Per contra, en allò referent als serveis de tecnologia alta-punta, les xifres són
inferiors a les que es donen pel conjunt de Catalunya. Aquest fet posa en relleu la preeminència
del sector industrial sobre el sector serveis a Rubí.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Cal tenir present, però, que en els darrers anys s’observa que a Rubí hi ha una disminució més
notòria de les activitats industrials intensives en tecnologia que la que es dóna pel conjunt de
Catalunya i la comarca. De totes maneres, a pesar d’experimentar una reducció de les empreses
_______________
31

Per a l’anàlisi de la dimensió i importància de l’activitat d’alta tecnologia i d’ús intensiu en coneixement es parteix
del càlcul de l’Índex Tecnològic de l’OCDE per a la indústria i els serveis. Els càlculs es duen a terme a partir de les
dades a tres dígits del CNAE-09, exceptuant el cas de Catalunya que s’empren les dades a dos dígits del CNAE-09.
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de tecnologia alta, per contra, es detecta un creixement dels treballadors ocupats en aquesta
tipologia d’activitat.
Per altra banda, el creixement dels serveis de tecnologia alta-punta han incrementat més a Rubí
que a la resta d’àmbits territorials, tant pel que fa a les empreses com als treballadors,
percentualment (un 25,6% i un 55,5%, respectivament). Tot i que en tots els àmbits es dóna un
creixement d’aquestes activitats de serveis de valor afegit, és a Rubí on aquest creixement és
més accentuat, en termes relatius, doncs en valors absoluts representa un increment de quatre
empreses i de 20 treballadors/es. De totes maneres, és un creixement important, ja que s’han
atret activitats de serveis de tecnologia alta-punta, és a dir, activitats que aporten un major valor
afegit, però també requereixen de personal més qualificat.
EMPRESES I TREBALLADORS SEGONS NIVELL TECNOLÒGIC
Variació 08-13
Empreses Treballadors

13

2.017

17

1.992

-23,5%

1,3%

Nivell tecnològic MITJÀ-ALT Indústria

116

2.806

147

3.981

-21,1%

-29,5%

Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA

20

56

16

36

25,0%

55,6%

TOTAL

149

4.879

180

6.009

-17,2%

-18,8%

Nivell tecnològic ALT Indústria

125

6.393

131

7.280

-4,6%

-12,2%

Nivell tecnològic MITJÀ-ALT Indústria

827

19.725

1.056

28.663

-21,7%

-31,2%

Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA

450

7.758

378

5.753

19,0%

34,9%

1.402

33.876

1.565

41.696

-10,4%

-18,8%

Nivell tecnològic ALT Indústria

661

25.896

737

30.152

-10,3%

-14,1%

Nivell tecnològic MITJÀ-ALT Indústria

3.825

107.340

4.805

135.637

-20,4%

-20,9%

Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA

4.725

69.908

4.347

64.404

8,7%

8,5%

TOTAL

9.211

203.144

9.889

230.193

-6,9%

-11,8%

RUBÍ

Nivell tecnològic ALT Indústria

VALLÈS
OCCIDENTA

Març 2008
Empreses Treballadors

CATALUNYA

Març 2013
Empreses Treballadors

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Pel que fa als serveis basats en coneixement, Rubí presenta unes xifres clarament inferiors a les
que es donen tant al Vallès Occidental com al conjunt de Catalunya.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Analitzant en detall l’evolució del nivell tecnològic en el sector industrial s’observen pautes
relativament similars entre Rubí, el Vallès Occidental i el conjunt de Catalunya. Amb tot, un
aspecte a destacar és que a Rubí s’ha reduït el nombre d’empreses de nivell tecnològic alt, però
ha pujat el nombre de treballadors ocupats en aquestes empreses. En aquest cas, la tendència
de Rubí és força diferent a la que s’observa als altres àmbits territorials, on hi ha hagut un menor
descens del nombre d’empreses de nivell tecnològic alt (entre els anys 2008 i 2013 a Rubí s’han
reduït un 23,5%, mentre que al Vallès Occidental aquest percentatge només arriba al 4,6% i a
Catalunya al 10,3%), però un major descens del nombre de treballadors ocupats en aquestes
empreses (mentre que al Vallès s’ha reduït en un 12,2% i a Catalunya un 14,1%, a Rubí el nombre
de treballadors s’ha incrementat un 1,3%).
EMPRESES I TREBALLADORS DE LA INDÚSTRIA SEGONS NIVELL TECNOLÒGIC

CATALUNYA

VALLÈS
OCCIDENTA

RUBÍ

Març 2013
Empreses Treballadors

Març 2008
Empreses Treballadors

Variació 08-13
Empreses Treballadors

Nivell tecnològic ALT Indústria

13

2.017

17

1.992

-23,5%

1,3%

Nivell tecnològic MITJÀ-ALT Indústria

116

2.806

147

3.981

-21,1%

-29,5%

Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX Indústria

181

1.801

256

3.127

-29,3%

-42,4%

Nivell tecnològic BAIX Indústria

136

1.206

173

1.691

-21,4%

-28,7%

TOTAL

446

7.830

593

10.791

-24,8%

-27,4%

Nivell tecnològic ALT Indústria

125

6.393

131

7.280

-4,6%

-12,2%

Nivell tecnològic MITJÀ-ALT Indústria

827

19.725

1.056

28.663

-21,7%

-31,2%

Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX Indústria

1.610

18.720

2.222

29.362

-27,5%

-36,2%

Nivell tecnològic BAIX Indústria

1.559

19.946

2.141

28.422

-27,2%

-29,8%

TOTAL

4.121

64.784

5.550

93.727

-25,7%

-30,9%

661

25.896

737

30.152

-10,3%

-14,1%

Nivell tecnològic MITJÀ-ALT Indústria

3.825

107.340

4.805

135.637

-20,4%

-20,9%

Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX Indústria

8.176

91.092

10.473

129.208

-21,9%

-29,5%

Nivell tecnològic BAIX Indústria

10.975

137.843

14.148

175.036

-22,4%

-21,2%

TOTAL

23.637

362.171

30.163

470.033

-21,6%

-22,9%

Nivell tecnològic ALT Indústria

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació
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Analitzant l’evolució de les empreses i treballadors ocupats en serveis basats en coneixement,
s’observa que la reducció d’empreses basades en coneixement és molt superior a Rubí que a la
resta d’àmbits territorials, mentre que la reducció dels treballadors ocupats en aquestes
activitats és similar a la que es dóna tant al Vallès Occidental com a Catalunya.
EMPRESES I TREBALLADORS SEGONS INTENSITAT DEL CONEIXEMENT
Variació 08-13
Empreses Treballadors

20

56

16

36

25,0%

55,6%

Serveis basats en CONEIXEMENT

202

1.803

252

2.082

-19,8%

-13,4%

Serveis NO basats en CONEIXEMENT

419

2.830

450

2.948

-6,9%

-4,0%

TOTAL

641

4.689

718

5.066

-10,7%

-7,4%

Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA

450

7.758

378

5.753

19,0%

34,9%

Serveis basats en CONEIXEMENT

3.548

57.584

3.673

65.167

-3,4%

-11,6%

Serveis NO basats en CONEIXEMENT

5.923

52.925

6.359

56.789

-6,9%

-6,8%

TOTAL

9.921

118.267

10.410

127.709

-4,7%

-7,4%

Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA

4.725

69.908

4.347

64.404

8,7%

8,5%

Serveis basats en CONEIXEMENT

37.485

579.976

38.949

601.914

-3,8%

-3,6%

Serveis NO basats en CONEIXEMENT

75.965

636.142

76.983

662.764

-1,3%

-4,0%

TOTAL

118.175

1.286.026

120.279

1.329.082

-1,7%

-3,2%

RUBÍ

Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA

VALLÈS
OCCIDENTA

Març 2008
Empreses Treballadors

CATALUNYA

Març 2013
Empreses Treballadors

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Aquesta dinàmica es troba en consonància amb la progressiva substitució de les activitats
industrials per les de serveis a l’economia local, però també indica que l’economia rubinenca
està atraient activitats per a la provisió de serveis d’alt valor afegit, dinàmica que podria
contribuir a la recuperació de l’activitat mitjançant el desenvolupament d’activitats que
permeten captar talent. Amb tot, convé interpretar aquests resultats amb la deguda precaució,
atès que els valors absoluts són reduïts i les empreses són de recent creació.
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Per analitzar de forma més detallada el pes del teixit empresarial sobre la ciutat es pot avaluar
quina és la relació existent entre la població actual del municipi i el nombre d’empreses del
territori.
RÀTIO D’HABITANTS PER EMPRESA

RUBÍ

74.468

2013
COMPTES
COTITZACIÓ
1.934

SANT CUGAT DEL VALLÈS

86.108

2.329

37,0

76.274

2.651

28,8

28,5%

CERDANYOLA DEL VALLÈS

57.642

1.472

39,2

58.493

1.758

33,3

17,7%

TERRASSA

215.055

5.308

40,5

206.245

7.223

28,6

41,9%

SABADELL

207.649

5.152

40,3

203.969

6.639

30,7

31,2%

CASTELLBISBAL

12.369

476

26,0

11.795

599

19,7

32,0%

BARBERÀ DEL VALLÈS

32.580

1.247

26,1

30.271

1.462

20,7

26,2%

VALLÈS OCCIDENTAL

898.921

24.366

36,9

862.369

30.390

28,4

30,0%

7.553.650

241.196

31,3

7.364.078

284.678

25,9

21,1%

MUNICIPI

CATALUNYA

POBLACIÓ

RÀTIO

VARIACIÓ
08-13

71.927

2008
COMPTES
COTITZACIÓ
2.544

28,3

36,2%

RÀTIO

POBLACIÓ

38,5

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació i de l’Idescat

En el cas de Rubí, per a l’any 2013, aquesta ràtio se situa als 38,5 habitants per empresa, amb un
increment de gairebé 10 persones respecte el 2008 (fet que es deu no només al augment de
població sinó també a la reducció del nombre d’empreses). La dada és similar a alguns municipis
de l’entorn com Sant Cugat, Cerdanyola, Terrassa i Sabadell, i pròxima a la mitjana comarcal i
superior a la mitjana catalana. A més, Rubí ha estat un dels municipis que ha experimentat un
major creixement de la ràtio, juntament amb Terrassa, per la qual cosa el seu teixit empresarial
té una menor capacitat d’absorció dels treballadors/es actuals o potencials.

En els darrers anys, fruit de les conseqüències de la crisi econòmica actual, el nombre
d’empreses de Rubí s’ha reduït, però a un ritme superior que el nombre de treballadors i que
els municipis del seu entorn. Aquesta pèrdua d’activitats ha comportat una reducció de la
dimensió mitjana de les empreses, reforçant la característica microempresarial del teixit de la
ciutat.
Per tant, tant els processos de recessió com de concentració d’algunes de les activitats
econòmiques, han portat a una reestructuració del teixit empresarial i a una menor dimensió
mitjana de les empreses de Rubí (en comparació amb el seu entorn més immediat). Aquesta
configuració empresarial, a pesar de tenir entre els seus PAE empreses de mitjana i gran
dimensió (tot i que les empreses grans concentren més poques persones, un 15,4% envers
percentatges superiors al 40% d’altres municipis del seu entorn), pot mostrar una major
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necessitat de suport per a accedir a recursos de diferent tipologia.
Tot i que el grau de concentració empresarial en la indústria segueix sent més elevat a Rubí
que al seu entorn (per l’existència d’onze PAE que ofereixen gairebé 400 Ha de sòl industrial,
sent una de les àrees industrials més importants de l’entorn metropolità), en els darrers s’ha
produït un efecte substitució de les activitats industrials per les de serveis: d’aquesta manera,
ha disminuït el nombre d’empreses que operen en la indústria i s’ha incrementat el de les que
operen en els serveis (però sense presentar una terciarització tan elevada com en altres
territoris del seu entorn).
Això ha fet que les branques d’activitat vinculades a la indústria són les que mostrin una
dinàmica recessiva més intensa, tant com a conseqüència dels efectes de la crisi com al major
pes que tenen en l’economia rubinenca. Però en general, la crisi també ha comportat una
pèrdua d’empreses en diferents sectors. Així, aquesta pèrdua és especialment intensa en les
activitats vinculades a les indústries manufactureres i del transport i emmagatzematge, a la
construcció i a la recerca (activitats professionals, científiques i tècniques). Només les activitats
d’informació i comunicació mostren un tendència clara al creixement en els darrers anys (que
poden també afavorir el creixement d’empreses i treballadors en activitats de serveis d’alt valor
afegit), les activitats financeres i d’assegurances una tendència a la concentració, i les activitats
administratives i auxiliars una tendència a l’atomització.
Les conseqüències de la crisi també s’han fet notar entre els treballadors per compte propi. Tot
i estar terciaritzada (i en percentatges superiors que en el cas dels treballadors per compte aliè,
perquè precisament el treball autònom es concentra més en les activitats terciàries i de la
construcció), aquesta també és inferior a Rubí (en comparació a la resta dels municipis del seu
entorn immediat). D’altra banda, la construcció a Rubí acull a un percentatge d’autònoms
superior al que registra a la resta del seu entorn. Aquesta major presència de treballadors per
compte propi a la construcció també debilita el mercat de treball, atès que la construcció ha
estat el primer i un dels principals sectors afectats per la crisi (i que ha vist perdre més nombre
d’empreses i de treballadors, requerint una reorientació professional i requalificació de les
persones del sector).
En general, doncs, en els darrers quatre anys, dels 20 subsectors d’activitat econòmica a Rubí
s’observa com:
-

Set subsectors han crescut tant en el RGSS com en el RETA.

-

10 han registrat processos d’estancament o crisi, tant en el RGSS com en el RETA,
especialment les indústries manufactureres i la construcció.

-

Els tres restants han registrat processos de substitució de l’activitat entre el RETA i el RGSS.
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Rubí, a més, presenta una major especialització relativa en les indústries manufactureres, la
construcció i el transport i l’emmagatzematge, activitats que són més intensives en mà d’obra i
que són de les més afectades per les conseqüències de la crisi (i que ha aguditzat l'impacte
sobre el municipi i ha contribuït a la reducció del poder adquisitiu de la seva població
experimentada en els darrers cinc anys). L’especialització industrial també s’ha vist facilitada per
l’oferta de sòl industrial de la ciutat.
Així, des del punt de vista de les activitats industrials, Rubí presenta una situació comparativa
desfavorable pel que fa referència a les activitats industrials intensives en tecnologia, ja que
són les que han perdut relativament més empreses i treballadors (en comparació també amb
l’entorn més immediat). Tot i que positivament es registra un petit increment en el nombre de
treballadors en indústries de nivell tecnològic alt (que es pot deure a un procés de concentració
empresarial, en el qual empreses més grans han absorbit part de la mà d’obra expulsada
d’altres empreses i sectors), en els nivells mitjà-alt i mitjà-baix, on es concentren la majoria de
les indústries de Rubí, la pèrdua d’empreses i treballadors és més important.
En canvi, Rubí presenta una situació comparativa favorable en el cas dels serveis de tecnologia
alta-punta, atès que, tot i que tenen una menor presència i registren un nombre d’empreses
molt reduït, han guanyat relativament més empreses i treballadors al municipi que a l’entorn
més immediat. Per tant, es registra un procés de terciarització concentrada en el serveis de
tecnologia alta-punta, que pot constituir una via de recuperació de l’economia local a través de
la provisió de serveis d’alt valor afegit.
Tots aquests canvis en la configuració empresarial i sectorial de la ciutat, promoguts per les
conseqüències de la crisi, també han de portar a canvis en la configuració del mercat de treball
i en la qualificació de les persones. A pesar de mantenir activitats de menor nivell tecnològic o
d’un ús poc intensiu del coneixement, i del repte d’inserir novament en el mercat laboral a les
persones expulsades dels sectors econòmics afectats per la crisi (com ara la construcció o de la
indústria manufacturera, d’una menor qualificació), Rubí té, i ha rebut, activitats de nivell alt i
intensiu en coneixement, activitats que demanden un perfil professional qualificat.
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4 L’AJUNTAMENT I L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ENVERS
LES EMPRESES I ELS PAE
4.1 ELS SERVEIS MUNICIPALS: L’OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE)
Per tal de donar un millor servei a les empreses, pel que fa a la seva relació directa amb
l’Ajuntament, s’ha creat el Centre de Serveis a les Empreses a la Masia Can Serra (ubicada en el
polígon de La Llana-Can Serra) on s’unifiquen, en un mateix edifici, els diferents serveis
orientats a les empreses: els serveis empresarials de l’OSE (amb la Finestreta Única Empresarial
de Rubí – FUER), els projectes vinculats a la Planificació Econòmica i de Ciutat (com el projecte
Rubí Brilla o Smart PAE) i els serveis municipals de llicències, tant d’obres com d’activitat i
disciplina urbanística, abans localitzats en diferents dependències municipals.
Aquesta centralització de serveis en un mateix espai no només facilita la realització de tràmits
per part de l’usuari (persona o empresa), ofereix una visió més integral i permet una resposta
més ràpida, sinó que també ha afavorit una major interrelació entre els diferents serveis. Ara bé,
aquesta unificació és recent i les dinàmiques de treball (conjuntes) s’han d’acabar d’integrar per
aconseguir una major interrelació dels diferents serveis.
L’Ajuntament de Rubí compta amb l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) -creada l’any 2004, per
canalitzar les demandes de les empreses- orientada a impulsar el desenvolupament econòmic de
la ciutat i a donar suport a les empreses i persones emprenedores de la ciutat.
Des de l’OSE s’ofereixen serveis de valor afegit per afavorir l’atracció, creació i consolidació de
l’activitat econòmica, millorar la capacitació de les persones i afavorir la millora de la
competitivitat de les empreses del municipi. En concret, tres són els serveis:


Finestreta Única Empresarial (FUER). És un servei de gestió empresarial unificada
(informació, tramitació, assessorament, gestió, etc.) per a les empreses, persones
emprenedores i/o intermediaris en la relació amb l’administració local.



Servei de creació d’empreses. Inclou l’Escola d’Emprenedoria de Rubí (EDER), a través
de la qual es fomenta la cultura emprenedora i la formació, i accions d’orientació,
informació i suport per a la creació d’empreses.



Servei de consolidació i atracció d’empreses. Inclou diferents serveis com observatori
d’empreses, formació empresarial, projectes de millora de la competitivitat (“Claus per a
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l’empresa”, com ara quadre de comandament, finançament a mida, la xarxa Rubí
Empresa o projectes d’internacionalització), plans de millora i dinamització dels PAE,
desenvolupament d’accions de suport en els PAE i desenvolupament de projectes de
suport estratègic per a les empreses en àmbits com la gestió o la internacionalització,
entre altres.
Entre les línies d’actuació, l’àmbit de polígons d’activitat econòmica n’és una (impulsada a
partir de l’any 2007). Aquesta nova línia dins l’OSE no només reforça la importància i la prioritat
que actualment li dóna l’Ajuntament als PAE, sinó que també facilita la interlocució empresesAjuntament.
En concret, les línies de treball la millora i dinamització dels PAE se centren en atraure noves
empreses i afavorir la competitivitat empresarial a través de:


La millora de la imatge dels polígons a través de la seva conservació i manteniment per
projectar, internament i externament, una imatge de qualitat (amb una guia de bones
pràctiques ambientals als PAE de Rubí).



El desenvolupament d’un pla de xoc de PAE (iniciat el 2012 i amb continuïtat, centrat en
la millora de la senyalització, voreres, asfaltat, etc.).



La millora de les relacions entre l’administració local i les empreses a través del foment
de l’associacionisme empresarial (i amb la dinamització d’un espai d’associacionisme
online).



Però també en el desenvolupament d’altres projectes destinats a la prestació de serveis
avançats en els PAE (com ara l’impuls d’una central de compres, la implantació d’un pla
d’autoprotecció al PAE Molí de la Bastida o l’estesa de la fibra òptica al PAE La Llana) i en
la dinamització dels espais disponibles en els PAE de Rubí (amb la creació del Portal
Immobiliari Rubí).

En aquest sentit, a part de la necessitat de millorar els propis PAE, també s’ha treballat per
millorar l’agilitat en els tràmits de l’administració pública. Així, Rubí compta, des de maig de
2013 (tot i que la seva entrada en funcionament oficial va ser en el mes de juliol de 2013), amb la
Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER) (projecte lligat al projecte municipal general
d’administració electrònica)32. La FUER esdevé el servei d’atenció i acompanyament a les
_______________
32

En el període del 13 de maig de 2013 al 28 d’octubre de 2013 la FUER ha entrat 1.055 registres d’empreses, que han
generat 381 expedients (dels quals, 145 ja estan tancats).
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demandes de les empreses envers l’Ajuntament, centralitzant, en un únic punt, el registre i
seguiment de les demandes (vinculades a tràmits, llicències, queixes, sol·licituds, etc.)33.
Amb la posada en marxa de la FUER, a més, s’ha dissenyat un nou programa de gestió: el RUBÍ
EMPRESA (que compta amb la platafora web RubíEmpresa). Aquest nou sistema, a diferència del
software de gestió municipal actual (CITRIX), ha de permetre no només controlar les tramitacions
sinó també tenir indicadors i poder disposar d’informació actualitzada sobre el teixit empresarial
de la ciutat. Així, el nou sistema, la plataforma RUBÍ EMPRESA, inclourà un repositori de totes les
bases de dades municipals, oferint, de forma centralitzada, tota la informació concreta que es
tingui d’una empresa. Això ha requerit un important treball de recopilació d’informació i de
dades dels diferents serveis (llicències, OSE, tributs, IAE, etc.).

Rubí compta amb un servei municipal orientat a les empreses i persones emprenedores:
l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE). Aquest servei, a part de les línies de treball impulsades
des dels seus orígens per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses locals i la
millora dels polígons de la ciutat, s’ha reforçat últimament amb la centralització dels serveis a
la Masia Can Serra, la posada en marxa de la FUER i l’habilitació de la plataforma de serveis
Rubí Empresa. Aquests canvis ofereixen una visió més integral dels serveis, una major
aproximació entre les empreses i l’administració i una major agilitat administrativa.

4.2 IMPOSTOS/PRESSIÓ FISCAL
La pressió fiscal és un dels aspectes que més es perceben les empreses ubicades en un PAE i que
més pot condicionar la decisió de localització. Efectivament, les empreses prefereixen ubicar-se
en aquells territoris on la pressió fiscal sigui més baixa. Els principals tributs en els quals les
administracions locals tenen certa discrecionalitat són els corresponents a l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

_______________
33

En aquests moments, els serveis d’obres, llicències i ocupació de l’espai públic concentren aproximadament el 85%
dels tràmits que passen per la FUER.
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4.2.1 Impost de Béns Immobles (IBI)
L’IBI és un impost de caràcter directe i obligatori de titularitat municipal que grava el valor dels
béns immobles. La gestió es comparteix entre l’Administració de l’Estat i els ajuntaments.
L’Oficina de Gestió d’Ingressos de l’Ajuntament de Rubí ha realitzat un estudi comparatiu sobre
la pressió fiscal de les empreses pel que fa a l’IBI en diferents municipis de l’àmbit metropolità.
Tot i que la pressió fiscal és més elevada a Rubí en comparació a municipis del seu entorn, en els
últims anys l’Ajuntament ha dut a terme una reducció del tipus impositiu (per exemple, l’any
2012 era del 1,037) a través de la qual es congela la quota per un 10% dels industrials (aquells de
major valor cadastral) i es redueix pel 90% restant. Aquesta reducció ha fet que les diferències
amb altres municipis, com ara Terrassa, es redueixi.
Any última revisió
cadastral

Tipus impositiu aprovat
2014

Rubí

2001

0,8900

Sabadell

2002

0,5510

Sant Boi de Llobregat

2006

0,4670

Sant Cugat del Vallès

2006

0,4600

Cerdanyola del Vallès

2006

0,5060

Terrassa

1996

0,7460

MUNICIPI

Font: Oficina de Gestió d’Ingressos de l’Ajuntament de Rubí

A més, l’Ajuntament de Rubí ha establert algunes bonificacions i beneficis fiscals relacionats
amb les empreses que permeten rebaixar la pressió fiscal. En el cas de l’IBI, l’Ajuntament de Rubí
ha optat per34:
Oferir una bonificació del 95% de la quota els béns immobles rústics de les Cooperatives
Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.
Oferir una bonificació del 60% en la quota de l’impost els immobles que constitueixin
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

_______________
34

Informació facilitada per l’Ajuntament de Rubí. Oficina de Gestió d’Ingressos.
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4.2.2 L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Per la seva banda, l’IAE és el fet imposable de l’exercici d’activitats econòmiques en territori
nacional, amb independència de què es realitzin o no en un local determinat i que es trobin o no
detallades en les tarifes de l’impost35. Es consideren activitats econòmiques qualsevol de
caràcter empresarial, professional o artística, sempre que suposi l’ordenació per compte propi de
mitjans de producció i de recursos humans, d’un o d’ambdós, amb la finalitat d’intervenir en la
producció o distribució de béns o serveis. En el càlcul de l’IAE intervenen dos factors: d’una
banda, el coeficient de ponderació (que es determina per llei i es igual en tots els municipis) i,
per l’altra, el coeficient de situació (que es fixa per cada municipi). La resta d’elements es
contenen en les tarifes de l’impost d’aplicació a tots els municipis.
Com es pot observar, a Rubí (igual que a Sant Cugat) s’atorga la categoria més alta als polígons
industrials. Ara bé, en els últims anys l’Ajuntament ha optat per mantenir el tipus impositiu, no
incrementant-lo.
CATEGORIES 2014 (*)
MUNICIPI

1

Terrassa
Rubí

1B

2

3

4

3,2752

2,8328

2,482

1,9179

3,3620

3,0470

2,5030

2,3020

2,738

5

2,933

2,446

2,25

2,053

1,758

Sant Cugat

3,8000

3,5100

3,3500

3,1700

1,5000

Cerdanyola

2,9660

2,5950

2,4090

2,2240

2,0390

3,039

2,786

2,531

3,8

3,542

3,285

Castellbisbal

3,61

3,25

2,1

7

2,1030

Sabadell

Barberà del Vallès

6

Font: Elaboració pròpia
(*) S’ha ombrejat la categoria fiscal que correspon al sòl industrial.

D’acord a l'article 87è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les quotes
municipals relatives a l’IAE, incrementades per l'aplicació del coeficient de ponderació, també
se’ls hi aplica el coeficient de situació. En aquest sentit, els ajuntaments poden establir una
escala de coeficients que ponderi la situació física del local dins de cada terme municipal,
atenent la categoria del carrer en què radiqui. L’aplicació d’aquest coeficient és de caràcter
potestatiu per als ajuntaments, però en cas d’establir-se cal que es reguli una escala de
coeficients que ponderi la situació física, distingint més d’una categoria de carrer.

_______________
35

És un impost en el qual estan obligades les empreses amb una facturació superior al milió d’euros.
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Així, les vies públiques d’un municipi (i la dels seus PAE) es classifiquen en diferents categories
fiscals (en el cas de Rubí, 5) i queden recollides en la mateixa ordenança fiscal. Alguns dels límits
del coeficient de situació són que aquest no pot ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8, el nombre de
categories de carrers no pot ser inferior a dos ni superior a nou (en aquells municipis on no sigui
possible distingir més d’una categoria de carrer aleshores no es pot establir el coeficient de
situació) i la diferència del valor entre categories no pot ser menor de 0,10.
Tenint en compte, doncs, les categories i els coeficients de situació fixats per al 2014, en general,
s'observa la tendència de com els municipis que tradicionalment han mantingut tipus més
baixos estan optant per incrementar la pressió fiscal mentre que els municipis amb tipus més
elevats el 2012 estan optant per mantenir els tipus.
En aquest cas, l’Ajuntament de Rubí també ha optat per establir algunes exempcions i
bonificacions que permeten reduir la pressió fiscal sobre les empreses en matèria d’IAE36:
Estan exempts de l'impost els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat
en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què
es dugui a terme l’activitat.
Bonificació del 50% de la quota tributària durant 5 anys, a comptar des de l'inici de
l’activitat o, si s'escau, des de la fi de l’exempció anterior, els qui iniciïn l'exercici de
qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal. Aquest període caducarà,
en tot cas, una vegada transcorreguts 5 anys
Bonificació d’entre el 35% i el 50% (límit de 2.000 €per cada nou treballador contractat)
de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes passius per quota
municipal que incrementin la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte
indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi.
Bonificació del 50 per cent de la quota tributària corresponent als subjectes passius que
produeixin energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable
(eòlica, solar, a partir de biomassa...) o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que
la producció es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i aquesta energia
sigui utilitzada en activitats realitzades al mateix municipi i representi, almenys, un 50%
del total del consum. Igualment gaudiran d’aquesta bonificació els subjectes passius que
es limitin a utilitzar d’aquests tipus d’energia, sense produir-ne, sempre que el seu
_______________
36

Informació facilitada per l’Ajuntament de Rubí. Oficina de Gestió d’Ingressos.
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consum representi, almenys, un 80% del total de l’energia que consumeixin en l’exercici
de les activitats ubicades al municipi.
Bonificació del 20 per cent de la quota tributària corresponent els subjectes passius que
estableixin un pla de transport pels seus treballadors afectes de les activitats
desenvolupades en el municipi, quan l’Ajuntament consideri que l’esmentat pla redueix
de manera significativa el consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o que
afavoreix la fluïdesa del trànsit en el municipi.
Bonificació del 95% de la quota prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre
règim fiscal de les cooperatives a les cooperatives, llurs unions, federacions i
confederacions, així com les societats agràries de transformació.
A banda d’aquestes exempcions i bonificacions en l’àmbit de l’IAE, l’Ajuntament de Rubí també
ha establert els següents beneficis fiscals aplicables a les empreses ubicades a la ciutat37:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: s’estableix una bonificació del 75% de la
quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que es considera que produeixen
menor impacte ambiental.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): es concedirà una bonificació del
95% de la quota de l’Impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les que
s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
Taxa per recollida d’escombraries comercials: reducció o bonificacions de la quota quan
els locals o establiments acreditin disposar d’un sistema de gestió de residus per
empresa degudament autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya, o hagin
realitzat accions per la reducció del volum de residus generats.
Exempció total de taxes en els casos d’obertura feta per una cooperativa constituïda per
treballadors que estaven aturats. En el cas que els treballadors d’una empresa s’uneixin
en qualsevol forma de les legalment establertes per a continuar la mateixa activitat de
l’empresa titular de la llicència, es tramitarà el procediment de canvi de titularitat amb
exempció total. S’estableixen les següents bonificacions:

_______________
37

Informació facilitada per l’Ajuntament de Rubí. Oficina de Gestió d’Ingressos.
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o

En cas que es contractin fins a 10 treballadors amb contracte indefinit, en el
període dels primers 6 mesos des de l’obertura, es practicarà una bonificació del
20% de la quota que correspongui.

o

En cas que es contractin d’11 fins a 25 treballadors amb contracte indefinit, en el
període dels primers 6 mesos des de l’obertura, es practicarà una bonificació del
40% de la quota que correspongui.

o

En cas que es contractin més de 25 treballadors amb contracte indefinit, en el
període dels primers 6 mesos des de l’obertura, es practicarà una bonificació del
60% de la quota que correspongui.

Rubí és un dels municipis del seu entorn amb una major pressió fiscal en el cas d’usos
industrials, tant pel que fa al IBI com a l’IAE, tot i que en els últims anys des de l’Ajuntament
s’ha tendit a reduir el tipus impositiu de l’IBI i a mantenir el de l’IAE, quan altres municipis
amb una menor pressió impositiva han optat per incrementar-lo. Igualment, per rebaixar
aquesta pressió impositiva l’Ajuntament de Rubí estableix exempcions, bonificacions i
beneficis fiscals per a les empreses. Això està afavorint la reducció de les diferències en pressió
fiscal entre els municipis.
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5 ELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA
5.1 EL VALLÈS OCCIDENTAL I RUBÍ
El Vallès Occidental compta amb un total de 138 polígons d’activitat econòmica (PAE)
(distribuïts entre 19 dels 23 municipis de la comarca) que suposen el 21% del total de PAE de la
Regió Metropolitana de Barcelona i un 8% dels PAE censats a tot Catalunya. La superfície total
d’aquests espais al Vallès Occidental és de 5.224 ha, representant gairebé el 9% de la superfície
total de la comarca, el 26,4% del sòl urbà i urbanitzable i el 40% de la superfície urbana actual del
Vallès Occidental (dades obtingudes del portal de polígons de COPEVO).

Font: Portal de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Occidental, COPEVO

La superfície mitjana dels PAE de Rubí és aproximadament de 33,7 ha, xifra similar a la mitjana
del Vallès Occidental (37,9 ha) però superior a la de Catalunya (19,8 ha) i de la Regió
Metropolitana de Barcelona (24 ha). Els municipis de Terrassa (659,7 ha), Sant Cugat del Vallès
(510,47 ha), Castellbisbal (464,23 ha), Sabadell (460,17 ha), Santa Perpètua de la Mogoda
(454,32 ha) i Cerdanyola del Vallès (454,84 ha) tenen més superfície destinada a PAE.
S’evidencia, doncs, com el Vallès Occidental, i especialment la zona de l’eix de la B-30, és un
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territori amb un espai industrial important en conjunt, configurant els municipis de Rubí,
Castellbisbal, Barberà del Vallès o Santa Perpètua les seves principals ciutats industrials.
MUNICIPI

Nº PAE

Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Montcada i Reixac
Palau-solità i Plegamans
Polinyà
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç Savall
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de
Mogoda
Sentmenat
Terrassa
Vacarisses
Viladecavalls
Ullastrell
TOTAL

SUPERFÍCIE BRUTA
MITJANA
TOTAL (HA)

% SOBRE
TOTAL

5
2
10
10
12
4
4
7
11
7
16
3
5

426,24
219,17
464,23
454,84
259,74
131,41
240,60
82,54
370,81
460,17
510,47
14,00
151,36

85,25
109,59
46,42
45,48
21,65
32,85
60,15
11,79
33,71
65,74
31,90
4,67
30,27

8,16%
4,20%
8,89%
8,71%
4,97%
2,52%
4,61%
1,58%
7,10%
8,81%
9,77%
0,27%
2,90%

12
4
20
1
4
1
138

454,32
106,26
659,70
98,96
112,68
6,50
5.224,00

37,86
26,57
32,99
98,96
28,17
6,50
37,86

8,70%
2,03%
12,63%
1,89%
2,16%
0,12%

Font: Portal de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Occidental, COPEVO

Rubí, a més, forma part del territori CiT juntament amb els municipis de Sant Cugat del Vallès i
Cerdanyola del Vallès. Aquests tres municipis, que tenen com a punt d’unió l’AP-7, agrupen 37
PAE (segons dades de COPEVO) amb una oferta de 1.336,12 ha que representa una quarta part
(25,6%) de tota l’oferta de sòl de la comarca.
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CiT

Font: SIPAE

A Rubí es comptabilitzen 11 PAE (representant aproximadament el 7% del total de PAE del Vallès
Occidental) tot i que alguns són de petites dimensions i rodejats de nucli urbà (tenint una major
pressió residencial que pot comportar, a la llarga, la seva reconversió cap a nous usos o la seva
desaparició).
Tot i que la major part dels PAE es concentren a la zona nord de la ciutat (La Llana, Carretera de
Terrassa, Molí de la Bastida i Can Rosés), és a la zona sud (la més pròxima a l’eix del CiT) on es
troben els espais industrials de major dimensió (Can Jardí, Rubí Sud i Cova Solera).
A continuació es presenta una anàlisi detallada dels PAE de Rubí amb la seva caracterització i
distribució territorial38.

_______________
38

Existeix una divergència de dades en funció de la font consultada, però no s’ha pogut realitzar tota l’anàlisi amb una
única font perquè cadascuna d’elles permet una anàlisi diferent (ja sigui pel tipus d’informació al què es té accés o per
l’àmbit territorial de comparativa). En concret, s’ha tingut accés a tres fonts d’informació (que fan referència a
diferents anys): Ajuntament (amb dades a febrer de 2014); COPEVO (amb dades de 2009); i Cambra de Terrassa (amb
dades de 2007).
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11

Font: www.rubiempresa.net
1

CiT 5B La Llana-Can Serra

2

CiT 5A Carretera de Terrassa

3

CiT 5C Molí de la Bastida

4

CiT 5D Can Rosés

5

CiT 1G Sant Genís

6

CiT 3A Can Sant Joan Oest

7

CiT 1F Cova Solera

8

CiT 1E Ca n'Alzamora

9

CiT 1D Rubí Sud (Can Pi de Vilaroch)

10

CiT 1B Can Jardí

11

CiT 1A Can Vallhonrat

El Vallès Occidental, i especialment la zona de l’eix de la B-30, és un territori amb un espai
industrial important, configurant els municipis de Rubí, Castellbisbal, Barberà del Vallès o Santa
Perpètua les seves principals ciutats industrials. Aquesta riquesa industrial, amb 138 polígons
que suposen el 21% del total de PAE de la RMB que ocupen una superfície de 5.224 ha,
posiciona la comarca com un dels eixos d’activitat econòmica de Catalunya. Dins la comarca,
Rubí aporta 11 PAE, una superfície de 370 ha.
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5.2 ACTIVITAT ECONÒMICA I TEIXIT EMPRESARIAL PRESENT EN ELS PAE
DE RUBÍ
A través de la base de dades de les empreses que estan obligades a liquidar l’Impost
d'Activitats Econòmiques (IAE) i aquelles que no, en total, els PAE de Rubí engloben 632
empreses (417 tributen i 215 no) i donen ocupació a 15.527 persones39 que representen el 75%
de les persones treballadores de Rubí (tot i que aquesta dada de treballadors només es disposa
per a aquelles empreses que tributen en l’IAE). De forma resumida, la presència d’empreses en
cadascun dels PAE de Rubí és la següent:
PAE

Dades IAE
Nº empr.

%

CiT 5D Can Rosés

123

19,46%

CiT 5A Carretera Terrassa

26

4,11%

CiT 5B La Llana-Can Serra

39

6,17%

CiT 5C Molí de la Bastida

34

5,38%

CiT 3A Can Sant Joan Oest

15

2,37%

CiT 1D Rubí Sud

65

10,28%

CiT 1F Cova Solera

165

26,11%

CiT 1B Can Jardí

130

20,57%

CiT 1A Can Vallhonrat

8

1,27%

CiT 1G Sant Genís

4

0,63%

CiT 1E Ca n’Alzamora

23

3,64%

TOTAL

632

100%

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí

Tot i que la normativa regula uns usos (principals i compatibles) per als diferents PAE, s’observa
com a pesar d’aquesta regulació, la configuració empresarial real ha portat a l’establiment de
determinades tipologies d’activitats. Així, a pesar que el planejament preveu uns PAE
principalment industrials, segons dades de l’IAE, el perfil industrial de Rubí queda reflectit en el
perfil de les activitats presents en els diferents PAE. En aquest sentit, exceptuant els PAE de Can
Sant Joan Oest, Molí de la Bastida i Carretera de Terrassa, en els diferents PAE es concentra
com a mínim un 40% d’empreses industrials. Els PAE amb una major presència d’activitat
industrial són Sant Genís (60%), Can Jardí (59,9%), Ca n’Alzamora (55,6%), Can Vallhonrat (53,8%)
i La Llana-Can Serra (51,9%). Però de totes maneres, alguns PAE tenen les activitats terciàries
com a predominants (com ara els PAE de Can Sant Joan Oest amb un 76,5% de les empreses,
_______________
39

La dada del nombre de treballadors ha estat facilitada per l’Ajuntament de Rubí a partir del càlcul de les empreses
que tributen l’IAE per a l’any 2013.
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Molí de la Bastida (70,8%), Carretera de Terrassa (59,1%), Rubí Sud (55,6%) i Cova Solera
(52,7%)).
Per altra banda, pel que fa al nivell tecnològic de les empreses industrials dels PAE de Rubí
s’observa com la majoria de PAE tenen un perfil industrial predominantment de nivell
tecnològic mitjà-baix i baix, tot i que és cert que en alguns d’aquests (com Carretera de Terrassa,
Can Sant Joan Oest, La Llana-Can Serra, Can Jardí i Sant Genís) es concentren empreses de nivell
tecnològic alt i mitjà-alt que, tot i el descens que han registrat en els últims anys, segueixen
estant presents (ja que els PAE permeten la implantació d’aquesta activitat i l’entorn de Rubí és
atractiu per a les empreses).
El perfil tecnològic industrial dels PAE, no obstant, canvia quan s’analitza la presència dels
treballadors/es. En aquest sentit, es posa de manifest com la majoria dels PAE de Rubí
concentren un percentatge important de treballadors de nivell tecnològic alt i mitjà-alt,
especialment en els PAE de Can Sant Joan Oest, Carretera de Terrassa, La Llana-Can Serra i Sant
Genís.
Per tant, tot i que en termes empresarials en els PAE de Rubí es concentren indústries de nivell
tecnològic mitjà-baix i baix, els PAE tenen igualment empreses de nivell tecnològic superior
que, tot i no ser molt nombroses sí que ocupen a un percentatge elevat de treballadors/es (i
que poden requerir d’una major qualificació i especialització, aportant més valor afegit). Així, la
dimensió mitjana de les empreses de nivell tecnològic alt se situa en 152,2 treballadors, enfront
els 33 de les empreses de nivell tecnològic mitjà-alt, el 13,2 de les empreses de nivell mitjà-baix i
el 17,9 de les empreses de nivell baix. Per tant, s’observa com les empreses de més valor afegit,
de nivell tecnològic alt, són les que concentren (i demanden) una major mà d’obra. Així, Rubí té
espai per a la localització d’empreses de tota tipologia.
Per altra banda, en relació a les activitats terciàries, en el conjunt de PAE de Rubí predominen,
tant des del punt de vista de les empreses com del nombre de treballadors ocupats, les activitats
no basades en el coneixement (amb un 57,1% i 65,1% respectivament). Ara bé, en determinats
PAE sí que es detecta una certa concentració o especialització en activitats terciàries de més
valor afegit. En aquest sentit, tot i registrar-se només quatre empreses de tecnologia alta-punta,
és en els PAE de Carretera de Terrassa, Can Sant Joan Oest i Sant Genís on predominen les
empreses basades en coneixement. No obstant, tot i no ser destacat quant a nombre
d’empreses, sí que concentren un percentatge important de treballadors en aquest nivell de
coneixement els PAE de la Llana-Can Serra, Cova Solera, Rubí Sud i Sant Genís.
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1

PAE segons sector predominant ( )

Predomini indústria
Predomini serveis

Ús principal regulat en els PAE

Ús principal industrial
Ús principal industrial i terciari
Ús principal terciari
2

PAE segons nivell tecnològic de les empreses ( )

Nivell tecnològic industrial Alt / Mitjà-Alt
Nivell tecnològic industrial Mitjà-Baix / Baix

2

PAE segons nivell tecnològic dels treballadors ( )

Nivell tecnològic industrial Alt / Mitjà-Alt
Nivell tecnològic industrial Mitjà-Baix / Baix
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2

PAE segons nivell tecnològic de les empreses ( )

Serveis basats en coneixement
Serveis no basats en coneixement

2

PAE segons nivell tecnològic dels treballadors ( )

Serveis basats en coneixement
Serveis no basats en coneixement
Font: elaboració pròpia.

1

( ) Les dades de la categorització dels PAE segons sector econòmic predominant han estat calculades a partir de
l’anàlisi de les llicències d’activitat IAE del 2013.
2

( ) Les dades de categorització dels PAE segons nivell tecnològic (tant en funció de les empreses presents com del
nombre de treballadors que agrupen) han estat calculades a partir de les dades del SABI 2011.

Però també s’ha de tenir en compte la diferent tipologia d’empreses que té el municipi. En
aquest sentit, és precís conèixer la realitat empresarial per tal de poder-hi adequar les polítiques
municipals.

Tot i que des del planejament urbanístic es regula uns PAE principalment industrials, la realitat
ha portat a uns PAE diversificats tot i que predominen les activitats industrials en la majoria
d’ells. Així, exceptuant els PAE de Can Sant Joan Oest, Molí de la Bastida i Carretera de Terrassa
(amb una major activitat terciària), en la resta es concentra com a mínim un 40% d’empreses
industrials.
La majoria de PAE tenen un perfil industrial predominantment de nivell tecnològic mitjà-baix
i baix, tot i que alguns d’aquests concentren empreses de nivell tecnològic alt i mitjà-alt. No
obstant, pel que fa a la presència de treballadors, hi ha una major concentració en activitats
de nivell tecnològic alt i mitjà-alt (sobretot en els PAE de Can Sant Joan Oest, Carretera de
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Terrassa, La Llana-Can Serra o Sant Genís), sent a més activitats que concentren un elevat
nombre de treballadors (amb una major demanda de perfils qualificats).
En relació a les activitats de serveis en el conjunt de PAE de Rubí predominen, tant des del
punt de vista de les empreses com del nombre de treballadors, les activitats no basades en el
coneixement, tot i que alguns PAE presenten una certa concentració o especialització en
activitats terciàries de més valor afegit (com Carretera de Terrassa o Can Sant Joan Oest).

5.3 LES EMPRESES DELS PAE DE RUBÍ: CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS
Aquest apartat parteix de les conclusions de l’enquesta online realitzada entre el teixit
empresarial dels PAE de la ciutat. En aquesta enquesta han participat 81 empreses40 (63%
industrials, 34,6% de serveis i 2,5% de la construcció), de les quals el 81,5% (66) són l’única seu.
Taula 1. Polígon d'Activitat Econòmica al qual pertanyen les empreses enquestades
Número d'empreses
enquestades
8

% sobre el total d'empreses
enquestades
9,9%

CiT 5D Can Rosés

12

14,8%

CiT 5A Carretera de Terrassa

4

4,9%

Polígon d'Activitat Econòmica
CiT 5C Molí de la Bastida

CiT 5B La Llana-Can Serra

7

8,6%

CiT 1B Can Jardí

26

32,1%

CiT 1D Rubí Sud

6

7,4%

CiT 3A Can Sant Joan Oest

4

4,9%

CiT 1G Sant Genís

0

0,0%

CiT 1F Cova Solera

11

13,6%

CiT 1E Ca n’Alzamora

3

3,7%

CiT 1A Can Vallhonrat

0

0,0%

TOTAL

81

-

Font: elaboració pròpia

Característiques de les empreses
En general, el perfil predominant d’empreses és de petita dimensió, ja que el 33,3% té una
facturació d’un milió o menys d’euros i un altre 13,6% té una facturació entre 1 i 2 milions
d’euros. Ara bé, també existeix certa presència de mitjanes i grans empreses (14 presenten una
facturació igual o superior als 10 milions d’euros). Aquest perfil empresarial es reforça amb les
dades de dimensió segons el nombre de treballadors: així, el 32,1% de les empreses té fins a 5
_______________
40

Els destinataris de l’enquesta online (univers) han estat 576 empreses, i les empreses que han donat resposta a
l’enquesta han estat 81. Tots els resultats que es presenten en aquest apartat fan referència a les respostes
obtingudes per les 81 empreses que han participat i han respost el qüestionari (empreses enquestades).
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treballadors, percentatge que s’incrementa fins al 72,8% quan s’agafa les empreses de fins a 25
treballadors.
Dimensió de les empreses segons el nombre de treballadors
35,0%

32,1%

32,1%

30,0%

25,0%
20,0%
15,0%

8,6%

10,0%

8,6%

8,6%
4,9%

4,9%

5,0%

0,0%

251 o més
treballadors

De 101 a 250
treballadors

De 51 a 100
treballadors

De 31 a 50
treballadors

De 26 a 30
treballadors

D'11 a 25
treballadors

De 6 a 10
treballadors

Fins a 5
treballadors

0,0%

Gairebé la totalitat de les empreses manifesten operar en el mercat internacional (80 empreses),
però en general aquestes també operen en el mercat català i estatal (el 59,4%). Per tant, són
empreses que, en general, mantenen una activitat exportadora i internacionalitzada.
Les perspectives actuals de les empreses enquestades són positives, atès que el 39,5%
manifesten tenir perspectives de creixement i un altre 49,4% mantenir l’activitat (només un
2,5%, que equival a dues empreses, manifesta les possibilitats d’haver de tancar l’empresa).
Perspectives d'evolució de les empreses enquestades
60,0%
49,4%

50,0%

40,0%

39,5%

30,0%
20,0%
8,6%

10,0%

2,5%

0,0%

0,0%
Creixement

Manteniment

Retrocés

Tancament

No ho sap

Per tant, en general, el 42% de les empreses tenen previst dur a terme alguna inversió en els
propers dos anys, focalitzant-se aquestes sobretot en maquinària, formació, equipaments i/o
instal·lacions i I+D. Destaca, també, com gairebé el 30% de les empreses ha manifestat tenir
voluntat de contractar nou personal. Per tant, s’observa com les perspectives de les empreses
són bones, atès que no només preveuen mantenir o incrementar la seva activitat, sinó que
també són empreses amb capacitat exportadora i que volen invertir en I+D.
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Elements en els que tenen previst fer inversions les empreses enquestades que manifesten fer
inversions
90,0%
76,5%

80,0%

70,0%
60,0%

50,0%

44,1%

47,1%

44,1%

40,0%

35,3%

32,4%

29,4%

30,0%

29,4%
20,6%

20,0%

14,7%

10,0%
0,0%
0,0%

Localització i valoració dels polígons
En general, les empreses estan satisfetes de la seva localització a Rubí (una nota mitjana del
6,7). Aquesta valoració, però, difereix en funció del PAE on es troba l’empresa, sent les empreses
més satisfetes les ubicades en els PAE de La Llana-Can Serra i Molí de la Bastida.
Satisfacció de les empreses enquestades en la seva ubicació a Rubí per polígon d'activitat
econòmica
9,0
8,3
8,0

7,6

7,0
7,0

6,9

6,75

6,7
6,3

6,3

6,1

6,0

5,7

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0
0,0

0,0

0,0
CiT 5C Molí
de la Bastida

CiT 5D Can
CiT 5A
Rosés
Carretera de
Terrassa

CiT 5B La
Llana-Can
Serra

CiT 1B Can
Jardí

CiT 1D Rubí
Sud

CiT 3A Can
Sant Joan
Oest

CiT 1G Sant
Genís

CiT 1F Cova
CiT 1E Ca
Solera
n’Alzamora

CiT 1A Can
Vallhonrat

Mitjana
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Però els elements que valoren les empreses dels seus PAE en concret són els següents:
Taula 12. Importància d'elements/serveis existents als polígons d'activitat econòmica de Rubí per polígon de les empreses enquestades
Polígon d'Activitat
Econòmica/Elements-Serveis
Estat de l’espai empresarial
Preu de compra/lloguer de la nau
Disponibilitat de naus adequades
Proximitat a vies ràpides de
comunicació
Proximitat a empreses de serveis
auxiliars
Proximitat als meus clients
Proximitat al domicili
Existència d’una bona oferta de
serveis
Situaciócomplementaris
en el territori CiT (B-30)
Proximitat a Barcelona
Disponibilitat de mà d’obra
Mitjana

CiT 5A
CiT 5B La
CiT 5C Molí CiT 5D Can
Carretera de Llana-Can
de la Bastida
Rosés
Terrassa
Serra
7,5
5,2
6,5
7,6
7,0
5,6
7,3
4,1
6,8
5,3
7,8
5,9
8,3
8,3
8,8
9,3
6,4
7,2
7,3
6,7
5,6
6,6
5,0
5,7
6,8
7,3
5,8
7,7
6,6
5,7
7,0
6,9
7,1
7,2
5,8
3,4
7,0
7,1
6,8
7,6
6,9
6,1
6,8
7,1
6,9

6,5

6,8

6,5

CiT 1B Can
CiT 1D
Jardí
Rubí Sud
5,2
5,1
5,1
8,2
6,8
5,3
6,0
5,8
5,7
6,8
7,0

6,5
7,3
7,0
8,2
6,3
6,2
5,2
6,2
7,5
6,5
6,7

6,1

6,7

CiT 3A
CiT 1G
Can Sant
Sant Genís
Joan Oest
7,3
3,5
5,0
9,0
7,5
5,0
7,3
8,0
5,5
7,5
7,8
6,7

-

CiT 1F
Cova
Solera
6,7
4,7
6,0
8,8
7,7
5,8
6,8
6,1
5,2
6,5
7,3
6,5

CiT 1E Ca CiT 1A Can
n’Alzamora Vallhonrat
5,7
5,3
4,7
7,0
6,0
5,7
5,0
4,3
5,7
5,7
6,3

-

5,6

-

Font: elaboració pròpia

Per tant, tot i que la proximitat a vies ràpides de comunicació és un factor clau en tots els PAE
(mentre que la proximitat als clients no és tan rellevant ni la presència en el territori CiT, projecte
que no coneix el 58% de les empreses), així com la disponibilitat de mà d’obra, la resta
d’elements no són tan comuns. Així s’observa com:


L’estat de l’espai empresarial és més determinant per a les empreses de La Llana-Can
Serra, del Molí de la Bastida i de Can Sant Joan Oest.



El preu de compra/lloguer és un factor que valoren més les empreses de la Carretera de
Terrassa i de Rubí Sud.



La disponibilitat de naus adequades és més important entre les empreses de Rubí Sud i
Carretera de Terrassa.



L’existència d’una bona oferta de serveis complementaris és més valorat entre les
empreses de Can Sant Joan Oest, de la Carretera de Terrassa i La Llana-Can Serra.



La proximitat a Barcelona és també especialment important per a les empreses de La
Llana-Can Serra, Can Sant Joan Oest, Can Rosés i Molí de la Bastida.

En aquest sentit, i tenint en compte la valoració i satisfacció en general de les empreses amb la
seva localització a Rubí, només s’identifiquen 9 empreses (un 11%) que estigui considerant
canviar d’emplaçament la seva activitat (5 de Can Jardi; 2 de Rubí Sud; 1 de Can Rosés; i 1 de La
Llana-Can Serra). Els principals motius d’aquest canvi serien per estar en un entorn més atractiu
(sobretot entre les empreses de Rubí Sud i Can Jardí), per les necessitats d’un major espai, per
tenir una millor ubicació o per tenir una millor oferta de serveis i infraestructures.
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Taula 15. Motius pels quals les empreses estan considerant canviar d'emplaçament la seva empresa per polígon
d'activitat econòmica

Volen canviar

CiT 5D Can
Rosés

CiT 5B La
Llana-Can
Serra

CiT 1B Can
Jardí

CiT 1D
Rubí Sud

TOTAL

% sobre total
d'empreses
que volen
canviar

2

2

22,2%

1

11,1%

3

33,3%

Per reduir costos

-

Per reduir la dimensió de la nau

-

Per necessitats de més espai

-

3

Per estar en un entorn més atractiu

1

2

2

5

55,6%

Per tenir una millor ubicació
Per tenir una millor oferta de serveis
i infraestructures
Per reduir costos laborals

-

1

2

3

33,3%

-

2

1

3

33,3%

1

1

11,1%

Per estar més pròxim al meu domicili

-

1

1

11,1%

-

1

1

11,1%

1

11,1%

Per facilitat de trobar perfils
professionals adequats a les seves
necessitats
Per tenir una relació més àgil amb
l’administració pública

1

-

-

1

Necessitats de les empreses
En general, els PAE no obtenen una bona valoració, tot i que depèn també del servei que es
valori. En aquest sentit, en general, els únics PAE que aproven són el Molí de la Bastida (5,6),
Cova Solera (5,4), La Llana-Can Serra (5,1) i Can Rosés (5,0). La resta de PAE obtenen una
puntuació inferior a 5, sent especialment el PAE Rubí Sud el què obté una menor puntuació
(2,8).
En particular, els subministraments, clavegueram i senyalització són els tres serveis més ben
valorats, mentre que les zones de serveis o serveis empresarials (incloent la presència d’entitats
financeres i centres d’empreses) són els que obtenen una menor puntuació (cal dir, però, que
actualment el PAE de La Llana-Can Serra compta amb el Centre de Serveis a les Empreses Can
Serra, aconseguint un major apropament a les empreses dels PAE).
Destaca com les empreses dels PAE de Rubí Sud (que no està recepcionat), Carretera de Terrassa
i Can Jardí valoren més negativament la pavimentació i l’enllumenat del PAE. Aquesta dada
sorprèn especialment en el cas del PAE de CAn Jardí atès que recentment l’Ajuntament ha dut a
terme diverses actuacions en aquest PAE per millorar la seva urbanització i conservació.
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Taula 17. Qualitat dels serveis existents als polígons d'activitat econòmica de Rubí per polígon valorats per les empreses enquestades
CiT 5A
CiT 5B La
CiT 5C Molí CiT 5D Can
Carretera de Llana-Can
de la Bastida
Rosés
Terrassa
Serra
6,8
5,6
5,5
6,4

Polígon d'Activitat
Econòmica/Elements/-Serveis
Senyalització

CiT 1B Can
Jardí

CiT 1D Rubí
Sud

CiT 3A
CiT 1G
Can Sant
Sant Genís
Joan Oest
6,5
-

CiT 1F
Cova
Solera
6,1

CiT 1E Ca CiT 1A Can
Mitjana
n’Alzamora Vallhonrat

5,3

4,5

5,7

-

5,8

Pavimentació

6,9

4,5

3,8

6,6

3,7

1,5

6,8

-

5,8

4,7

-

4,9

Enllumenat
Subministraments (electricitat, gas,
aigua).
Telecomunicacions (banda ampla,
fibra òptica)
Clavegueram
Servei de recollida de residus
general
Servei de neteja

6,6

5,1

3,8

7,3

4,3

1,5

6,5

-

5,2

3,0

-

4,8

7,6

6,5

3,5

7,6

6,5

5,3

7,3

-

7,1

5,7

-

6,3

6,0

4,2

4,3

6,1

4,7

3,3

7,8

-

4,7

2,3

-

4,8

7,1

6,6

5,8

7,1

5,7

4,0

7,8

-

6,3

5,0

-

6,1

5,1

5,6

4,5

2,6

4,6

3,2

2,0

-

5,3

5,3

-

4,2

6,1

5,0

4,0

4,4

3,8

1,8

5,8

-

6,1

4,3

-

4,6

Seguretat i vigilància
Servei de manteniment de zones
verdes
Transport públic

6,0

3,9

4,3

3,9

3,3

1,8

2,8

-

5,6

4,3

-

4,0

5,6

5,7

3,5

4,4

2,4

1,2

5,0

-

5,5

3,3

-

4,1

6,0

5,7

4,3

3,3

3,5

4,2

6,3

-

4,4

4,3

-

4,6

Aparcaments (vehicles i camions)
Zones de serveis i de lloguer
d’instal·lacions (sales de reunions,
d’actes,...)
Centre de serveis
Serveis empresarials (informació,
assessorament, etc.).
Serveis auxiliars (agència de viatges,
assegurances, benzinera,...)
Restaurants i hotels

4,1

4,4

4,8

5,9

4,7

3,5

3,8

-

5,3

5,0

-

4,6

4,0

3,0

3,3

5,0

2,8

0,3

3,8

-

3,8

4,7

-

3,4

4,3

3,6

3,5

3,9

2,4

1,7

3,0

-

4,1

4,7

-

3,4

4,6

4,6

4,3

4,0

3,1

2,7

3,3

-

4,0

5,0

-

3,9

4,9

6,3

4,5

5,1

3,9

4,2

6,0

-

6,5

6,0

-

5,3

5,0

5,6

4,8

4,3

4,4

3,0

5,5

-

6,8

6,0

-

5,0

Entitats financeres

3,5

5,0

2,8

3,1

2,6

2,2

5,3

-

5,4

4,7

-

3,8

Mitjana

5,6

5,0

4,2

5,1

4,0

2,8

5,3

-

5,4

4,7

-

4,7

Les principals barreres que identifiquen les empreses i que afecten (o han afectat) al
funcionament de la seva activitat són la repercussió directa de la crisi econòmica sobre el seu
sector; el tancament d’altres empreses per les qui treballava; la dificultat de finançament; i la
complexitat i lentitud dels tràmits administratius i burocràtics.
Barreres que afecten (o han afectat) al funcionament de l'activitat de les empreses enquestades
90,0%

81,5%
80,0%

70,0%

60,0%

50,0%
44,4%
40,0%

33,3%
30,9%
30,0%

20,0%

14,8%
10,0%

14,8%

6,2%
3,7%

0,0%
Dificultat de
finançament

Tancament d’altres Sector econòmic
empreses per les qui afectat directament
treballava
per la crisi
econòmica actual

Mal estat de
conservació del
polígon

Falta de personal
qualificat i
especialitzat

Falta de serveis
empresarials

Complexitat i
Connexió a internet
lentitud dels tràmits
administratius i
burocràtics

Per altra banda, de les 12 empreses que consideren que la barrera que afecta o ha afectat al
funcionament de la seva activitat és el mal estat de conservació del PAE, la ¾ parts d’elles són
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del PAE de Can Jardí (i un altre 16,7% de Carretera de Terrassa, un 8,3% de Can Rosés i un altre
8,3%% de Cova Solera).
En relació als elements on s’hauria d’incidir per millorar la relació de l’administració amb les
empreses les empreses sol·liciten, en primer lloc, els tràmits administratius , la pressió fiscal, els
terminis en les gestions i la gestió dels PAE.
Taula 20. Elements on s’hauria d’incidir per millorar la relació de l’administració amb les empreses segons les empreses
enquestades
Nº de respostes proporcionades per les
empreses enquestades (multiresposta)

% sobre el total de
respostes obtingudes

% sobre el total
d'empreses enquestades

Els tràmits administratius

45

17,9%

55,6%

Els terminis en les gestions

34

13,5%

42,0%

La interlocució

20

8,0%

24,7%

La comunicació i els seus canals

23

9,2%

28,4%

La difusió dels serveis municipals

20

8,0%

24,7%

L’oferta de serveis

21

8,4%

25,9%

La pressió fiscal

42

16,7%

51,9%

La gestió dels polígons

28

11,2%

34,6%

Altres

6

2,4%

7,4%

NS/NC

12

4,8%

14,8%

TOTAL

251

-

-

Elements on s'hauria d'incidir

Pel que fa a la gestió dels PAE l’associacionisme empresarial pot tenir un paper destacat. Tot i
que pocs PAE compten amb una associació voluntària, en general, el 70,4% de les empreses
enquestades manifesten pertànyer a alguna associació empresarial, enfront el 34,6% de les
empreses que han manifestat pertànyer a l’associació del seu PAE (28 empreses). La major
representació es troba en l’associació del PAE de Can Jardí, seguit de Cova Solera, Can Rosés i
Molí de la Bastida.
Pertinença a l'associació empresarial del seu polígon de les empreses enquestades
50,0%
44,4%

45,0%
40,0%
35,0%

34,6%

30,0%
25,0%

20,0%
15,0%

11,1%

10,0%

8,6%

5,0%

1,2%

0,0%
Sí

No

No ho conec

NS/NC

No n'hi ha
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% d'empreses que pertanyen a l'associació del seu polígon per polígon d'activitat econòmica
45,0%
39,3%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

17,9%

20,0%

14,3%

15,0%

10,7%

10,7%

10,0%

7,1%

5,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

CiT 1E Ca
n’Alzamora

CiT 1A Can
Vallhonrat

0,0%
CiT 5C Molí de
la Bastida

CiT 5D Can
Rosés

CiT 5A
Carretera de
Terrassa

CiT 5B La
Llana-Can
Serra

CiT 1B Can
Jardí

CiT 1D Rubí
CiT 3A Can
CiT 1G Sant
Sud
Sant Joan Oest
Genís

CiT 1F Cova
Solera

Aquestes dades concorden amb la manca d’associacionisme identificat per les pròpies
associacions empresarials dels PAE41. Els únics PAE que compten amb una associació
empresarial voluntària són: La Llana; el Molí de la Bastida; Cova Solera, Can Jardí i Can Rosés42.
Altres PAE mantenen ja sigui la Junta de Propietaris o l’Entitat Urbanística de Conservació, de tal
manera que el seu associacionisme és obligatori, com és el cas de Rubí Sud. Exceptuant el cas
del Molí de la Bastida, la resta d’associacions tenen un gestor privat professional com a
intermediari per avaluar i donar solucions als problemes i necessitats dels PAE.
Associació Molí de la Bastida

Aprox. 19 empreses

50% de les empreses del PAE
(però el 85% del sòl del PAE)

Associació Can Jardí

30-40 empreses

15-20% de les empreses del PAE

Associació Cova Solera

30-40 empreses

15-20% de les empreses del PAE

EUC Can Rosés

30-40 empreses

15-20% de les empreses del PAE

EUC Rubí Sud Q1

Aprox. 40 propietaris

?

EUC Rubí Sud Q3

Aprox. 40 propietaris

?

Associació La Llana

14 empreses

45% de les empreses del PAE

Però s’evidencia, doncs, com el problema de les associacions és la seva baixa representativitat43.
Tot i que l’objectiu principal de les associacions és interactuar amb l’Ajuntament i esdevenir un
interlocutor del PAE (i la relació que es manté amb l’Ajuntament és bona, posant de manifest la
_______________
41

Des de les associacions empresarials s’està treballant per intentar generar un espai d’agrupació de les associacions
empresarials dels PAE perquè part dels problemes que tenen són comuns (POUM, manteniment, etc.). Amb aquest
model es busca una major representació empresarial, ja que les associacions també tindrien el “paraigües” de la
CECOT, d’un ens supra. Ara bé, aquest és un projecte que s’està tot just impulsant ara i s’ha d’acabar de valorar la seva
factibilitat.
42
Tot i que Can Rosés manté l’Entitat Urbanística de Conservació però com associació voluntària.
43
Des de les associacions es reconeix el problema de poder arribar i poder associar a les empreses que no són
propietàries.
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nova orientació municipal per treballar de forma conjunta amb les empreses dels PAE), es fa
difícil que les empreses puguin percebre els beneficis d’estar associat (en aquest sentit, el
projecte de la Central de Compres que s’està impulsant pot ser un bon exemple).

El perfil predominant d’empreses és de petita dimensió (amb una facturació d’un milió o
menys d’euros i entre 1 i 2 milions d’euros), ja que el 32,1% de les empreses té fins a 5
treballadors, i el 72,8% fins a 25 treballadors. De totes maneres, les perspectives de les
empreses són positives (el 39,5% manifesta tenir perspectives de creixement i un altre 49,4%
mantenir l’activitat) que es pot deure al perfil empresarial de les empreses enquestades, amb
una important activitat internacional.
Les empreses estan satisfetes de la seva localització a Rubí i en general no estan valorant un
canvi d’emplaçament. Però la valoració dels PAE és divergent. Així, les empreses més satisfetes
són les que es troben ubicades en els PAE de La Llana-Can Serra i Molí de la Bastida. De totes
maneres, els elements que més han valorat les empreses són la proximitat a vies ràpides de
comunicació i la disponibilitat de mà d’obra. Altres factors com l’estat de l’espai empresarial, el
preu o la disponibilitat i oferta de naus també hi intervenen però són elements secundaris i no
comuns per a totes les empreses.
Però l’estat del polígon també acaba sent un factor important. En el cas concret de la
valoració dels serveis que ofereixen els PAE, els únics que aproven són el Molí de la Bastida
(5,6), Cova Solera (5,4), La Llana-Can Serra (5,1) i Can Rosés (5,0). La resta de PAE obtenen una
puntuació inferior a 5, sent especialment el PAE Rubí Sud el què obté una menor puntuació
(2,8). Els subministraments, clavegueram i senyalització són els tres serveis més ben valorats.
Des del sector empresarial també es demanda millorar la relació de l’administració amb les
empreses, especialment pel que fa referència als tràmits administratius , la pressió fiscal, els
terminis en les gestions i la gestió dels PAE.
Però un dels punts febles dels polígons, i les seves empreses, és la manca d’associacionisme
empresarial. A més, pocs PAE de Rubí compten amb una associació voluntària, i aquestes
sovint tenen una baixa representativitat, que no afavoreix el seu posicionament.
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6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ
6.1 CIT 5C MOLÍ DE LA BASTIDA
Localització del PAE

PAE CIT 5C Molí de la Bastida:
Sòl privat industrial:
18,97 Ha
Equipaments:
1,58 Ha
Zones verdes:
8,86 Ha
Altres sistemes:
0,0 Ha
Viari:
3,26 Ha
TOTAL PAE:
32,66 Ha
Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 5C Molí de la Bastida es troba situat a la zona
nord del municipi (coordenades GPS: 41º 30’ 29. 79” N // 2º
02’ 18. 59” E), adjacent a tres altres polígons de la ciutat
(Can Rosés, Carretera de Terrassa i La Llana), configurant
conjuntament un entorn d’activitat de 133,39 Ha.
En concret, el PAE Molí de la Bastida compta amb una superfície de 32,66 Ha, situant-se com un
dels PAE de dimensió mitjana de la ciutat (els PAE de major dimensió es troben ubicats a la zona
sud). D’altra banda, és el sisè en nombre d’empreses allotjades: 34 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (18,97 Ha, un
58,08% del total):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

PP aprovat per la CUB (14/12/1994), correspon al sector "W" del
PGOU

Organisme promotor

Inmob. Comercial Cerdeña, SA

Sistema de gestió

Compensació

Entitat de gestió

Associació d’Empreses del Polígon d’Activitat Econòmica del Molí de
la Bastida

Recepció del polígon

Recepció provisional (18/07/2000), data a partir de la qual s'inicia
període garantia d'1 any, on el promotor es fa càrrec del
manteniment d'obres

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
Segons dades d’IAE de 2013, en el PAE Molí de la Bastida s’hi localitzen 34 empreses (49
activitats), un 36% més que l’any 2008, evolució que contrasta amb la caiguda registrada en el
conjunt dels PAE de Rubí (-5,5%).

Nombre d'empreses al PAE Molí La Bastida i als PAE de
Rubí segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400

1200
1000

632

800

2013
600

2008

400

669

200
0

34
25
CiT 5C Molí de la Bastida

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.

Amb una facturació total superior als 350.000.000 €, el 12,8% de la facturació del total
d’empreses dels PAE del municipi, aquestes empreses es corresponen amb 1.429 treballadors
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l’any 2011, segons les dades del SABI44, xifres que representen una caiguda del 8,1% en el
nombre de treballadors i un increment del 12% en la facturació respecte 2009. Com a resultat, la
facturació mitjana per empresa és d’uns 10.000.000 € i per treballador de 244.926 €. L’
increment de la facturació podria estar reflectint, no només l’augment en el nombre d’empreses
sinó també, segurament, el desenvolupament d’algunes activitats de major valor afegit.
Amb tot, convé interpretar les variacions amb la deguda cautela, atès que la caiguda del nombre
d’empreses és superior al del conjunt dels PAE del municipi, i l’increment de la facturació i de les
empreses superiors a la del conjunt.
Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011

Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Molí La Bastida 2007-2011
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250.000

11.400
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500.000
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.

Activitats de les empreses del PAE Molí La
Bastida segons epígraf de l'IAE 2013

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
20,8%
CONSTRUCCIÓ
8,3%
SERVEIS
70,8%

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013.

Segons les dades de l’IAE, l’activitat de les empreses del PAE és, fonamentalment i intensament,
terciària, i en un grau notablement superior al del conjunt dels PAE del municipi i al de la resta
_______________
44

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses en
les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera informació
que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la corresponent a
treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per analitzar el nombre,
evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE, disponible fins l’any
2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les empreses però no sobre els
treballadors.
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dels PAE, amb prop d’un 71% donades d’alta en epígrafs de serveis45. Només una cinquena part
de les empreses estan donades d’alta en epígrafs d’activitats industrials.
Si s’analitzen els treballadors en funció de l’activitat de la seva empresa d’acord amb els CNAE a
dos dígits, es pot apreciar que el gruix es concentra en quatre codis, dos industrials i dos terciaris:
Elaboració de productes alimentaris, Fabricació de productes de cautxú i plàstic, Comerç a
l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes, Emmagatzematge i activitats annexes al
transport. De fet, el conjunt de codis corresponents a serveis suma el 58,7% del total, els
d’indústria el 35,7%, els de construcció el 2,5% i els del sector primari el 3,1%.
TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 5C Molí de la Bastida
08 Explotació d'altres mines i pedreres
10 Elaboració de productes alimentaris
14 Fabricació de peces de vestir
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstic
24 Fabricació de metalls comuns
25 Fabricació de productes metàl · lics, excepte maquinària i equip
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació d'equip elèctric
28 Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
41 Construcció d'edificis
42 Enginyeria civil
43 Activitats de construcció especialitzada
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport
56 Serveis de menjars i begudes
64 Serveis financers, excepte assegurances i plans de pensions
68 Activitats immobiliàries
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis
tècniques i estudis de mercat
73 Publicitat
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques
77 Activitats de lloguer
80 Activitats de seguretat i investigació
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les
empreses

3,1%
10,5%
5,7%
0,9%
9,1%
3,2%
1,7%
1,0%
0,3%
3,1%
0,1%
0,9%
1,5%
9,4%
4,1%
40,8%
0,5%
0,1%
0,2%
1,7%
0,1%
0,1%
0,1%
1,5%
0,1%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Quan s’analitza l’evolució d’empreses i treballadors entre 2007 i 2011 segons el SABI, en aquelles
activitats més significatives en el PAE46, 12 en total, s’identifiquen cinc activitats amb indicis de
_______________
45

La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
46
Les activitats significatives en el PAE de Molí de La Bastida són aquelles que mostren un pes mínim del 3,5% sobre el
total del PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
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creixement: Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes (en clar procés de
creixement), Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes, Activitats
immobiliàries, Emmagatzematge i activitats annexes al transport i Activitats de construcció
especialitzada. D’altra banda, les Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats estan
procés d’atomització, i la Construcció d'edificis semblen mostrar símptomes de crisi.
De totes maneres, fruit del context econòmic actual, les principals activitats presenten una
situació de manteniment i lleuger creixement. Són activitats que han resistit la crisi però aquesta
ha fet canviar l’estructura empresarial present, ja sigui per una reducció en el nombre
d’empreses, o de treballadors, o bé per una atomització i/o concentració de les activitats.

PAE Molí La Bastida - Dinàmica sectorial (2007-2011)
CREIXEMENT
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1. 46
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3. 47
4. 52

5. 28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12

46
68
47
52
28
25
22
43
18
41
10
14

9. 19

10. 41
6. 25 excepte de vehicles de motor i motocicletes
Comerç a l'engròs,
11. 10
7. 22
Activitats immobiliàries
12. 14
8. 43
Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
Emmagatzematge i activitats annexes al transport
Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
Fabricació de productes de cautxú i plàstic
Activitats de construcció especialitzada
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Construcció d'edificis
Elaboració de productes alimentaris
Fabricació de peces de vestir

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb treballadors adscrits i
aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 2007 47.

_______________
47

Segons l’IAE el 2013 hi havia 34 empreses, i segons el SABI l’any 2011 57. Això comporta una sobrerepresentació del
67,6%.
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Respecte al nivell tecnològic de les empreses del PAE l’any 2011, segons dades del SABI,
s’observa una concentració important de treballadors en indústria de nivell tecnològic mitjà-baix
i baix (al voltant del 87% conjuntament), fet que revela una situació desfavorable si es compara
amb el conjunt dels PAE del municipi (al voltant del 38%). Val a dir que la distribució de les
empreses del PAE per nivells tecnològics industrials és similar a la que presenta la mitjana del
conjunt dels PAE del municipi, amb un predomini d’indústries de nivell tecnològic mitjà-baix, tot i
que destaca un major percentatge d’indústries de nivell tecnològic alt.
Aquesta posició desfavorable també s’identifica si s’analitzen els serveis segons nivells
tecnològics, atès que el 92% dels treballadors i el 70,6% de les empreses proporcionen serveis no
basats en coneixement, i cap treballadors i empresa n’ofereix de tecnologia alta-punta. En canvi,
en el conjunt dels PAE del municipi, els serveis de tecnologia alta-punta ocupen a l’1,1% dels
treballadors i el 2,5% de les empreses, i els serveis no basats en el coneixement al 65,1% dels
treballadors i el 57,1% de les empreses.
Aquesta caracterització també es relaciona amb el perfil econòmic del PAE. És un PAE d’un elevat
component terciari (gairebé ¾ parts de les empreses es vinculen en aquest sector) i amb un
predomini d’activitats i subsectors econòmics que requereixen, sobretot, personal de mitjana i
baixa qualificació (comerç a l’engròs, emmagatzematge, fabricació de productes alimentaris i
fabricació de cautxú i plàstic). Aquesta configuració econòmica determina, doncs, tant el nivell
tecnològic de les indústries com l’ús de coneixement per part de les activitats de serveis. Atès
que són activitats amb un mitjà i baix nivell d’especialització, en el PAE predominen les empreses
de serveis no basades en coneixement (pel predomini del comerç a l’engròs i les activitats
d’emmagatzematge i annexes al transport). A més, la poca activitat industrial present és activitat
de mitjà i baix nivell tecnològic.
MOLÍ LA BASTIDA
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
2,7%
9,8%
39,4%
48,0%
100,0%

6,7%
26,7%
40,0%
26,7%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

0,0%
8,0%
92,0%
100,0%

0,0%
29,4%
70,6%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.

Per tant, en general, és un PAE poc tecnificat i, en conseqüència requereix, majoritàriament, de
personal de mitjana i baixa qualificació (tot i que s’ha de tenir present que també hi ha presents
empreses d’alt nivell tecnològic i basades en el coneixement). De totes maneres, les empreses de
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nivell tecnològic alt són empreses petites, ja que concentren a poc treballadors.
Comparativament amb el conjunt de PAE de la ciutat, els PAE que concentren un major nombre
de treballadors ja sigui en nivells industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i en empreses de
serveis de tecnologia alta-punta i basades en l’ús del coneixement són Carretera de Terrassa, Can
Jardí i Sant Genís (però Carretera de Terrassa aglutina en total 26 empreses i Sant Genís quatre).
En canvi, són els PAE de Cova Solera i Can Jardí els que tenen una major presència d’empreses de
major valor afegit.
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de Molí de la Bastida
està regulada pel Pla General de Rubí però també pel Pla Parcial
del Sector W, de tal manera que es poden identificar tres
tipologies diferents:
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera
Edificació aïllada
Edificació aparellada

Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera
Edificació aïllada
Edificació aparellada

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.

Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Industrial aïllada Pla General
1986
Pla General
Edificació aïllada, permet la
divisió de naus en filera
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª);
Ús recreatiu
1 habitatge per parcel·la vinculat
a activitat industrial
3
2
8 m /m de volum edificable
Alçada màx. regulada edif.
aïllada=15m / Alçada màx.
regulada
per
naus
en
filera=9,75m
2
2
1.000 m en edif. aïllada i 400 m
en edificacions en filera.
No especificada
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%
Zona desenvolupament industrial
del PP sector W
Pla Parcial Sector W
Edificació aparellada
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª i 4ª)
Comercial, Oficina, Esportiu
2
2
3
2
1,10 m st/m sòl (8 m /m de
volum edificable)
15 m (no especificitat el nombre
de plantes màx.)
2
500 m
15 m

Zona desenvolupament industrial del PP sector W
Pla Parcial Sector W
Edificació aïllada
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª)
Comercial, Oficina, Esportiu
2
2
3
2
1,10 m st/m sòl (8 m /m de volum edificable)
15 m (no especificitat el nombre de plantes màx.)
2
1.000 m
30 m
2
Parcel·la < 0 = 1.500m = 50%
2
2
Parcel·la entre 1.500 m i 3.000 m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%

És un PAE on es permeten diferents tipologies de naus, tant naus de dimensió petita (a partir
dels 400 o 500 m2) com mitjana (a partir de 1.000 m2), tot i que predomina l’espai dedicada a
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parcel·les de dimensió mitjana (a partir dels 1.000 m2). Ara bé, les naus en filera ofereixen poc
marge de transformació, només amb l’ampliació d’usos, però en aquest cas s’ha de vigilar amb
les compatibilitats (per exemple, per oficines, serveis, etc.), tot i que és un espai que té més
demanda per indústria.
Per altra banda, quant a la regulació d’usos, tot i que l’ús principal és industrial (fins a quarta i
cinquena categoria), i també es permeten altres usos compatibles, com ara els comercials,
esportius o d’oficines, ampliant la diversificació d’usos que es regulen i s’hi poden localitzar,
s’observa, quant a activitat instal·lada, més presència d’empreses terciàries.

Industrial
Industrial; Ús recreatiu

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

Oferta de les naus
El PAE Molí de la Bastida és un dels polígons amb un millor estat de manteniment i conservació i,
per tant, juntament a la seva dimensió, és un dels que presenta una menor oferta de naus. En
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aquest sentit, i a partir de l’oferta publicada als portals immobiliaris48, l’oferta de naus en aquest
polígon consta de 6 naus de compra 5 de lloguer.
OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ

MOLÍ DE LA BASTIDA

Ofertes de compra:

111

Ofertes de compra:

6

Superfície mitjana:

2.978,9 m2

Superfície mitjana:

1.867,5 m2

Preu mitjà €/m2:

640,3 €/m2

Preu mitjà €/m2:

866,0 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ
Ofertes de lloguer:

MOLÍ DE LA BASTIDA
234

Superfície mitjana:

1.457,6 m

Preu mitjà €/m2:

2,89 €/m2

2

Ofertes de lloguer:

5

Superfície mitjana:

14.206,6 m2

Preu mitjà €/m2:

3,58 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a l’oferta de naus en venda, la superfície mitjana d’aquestes se situa en els 1.867,5 m 2,
amb un preu de 866 €/m2 (quan la mitjana de Rubí se situa en els 640 €/m2). Tot i que per
dimensió les naus del PAE Molí de la Bastida no divergeixen excessivament de la mitjana de Rubí,
la diferència sí que la marquen els preus. En ser un dels PAE més moderns, i que presenta un
millor estat de conservació, incrementa la seva atractivitat i, per tant, els preus de venda o
lloguer (en aquest cas, el preu del lloguer està en 3,58 €/m2 quan de mitjana a Rubí és de 2,89
€/m2).

_______________
48

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.
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Urbanització
Donat que es tracta d’un dels PAE més moderns de Rubí, el seu estat de conservació és bo i
acceptable, tot i que s’identifiquen alguns punts de millora.
Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El desenvolupament del PAE Molí de la Bastida, a través del Pla Parcial aprovat a finals de 1994,
fa que aquest polígon presenti necessitat de manteniment. Ara bé, la seva conservació en
aquests anys ha estat correcta i, per tant, no presenta necessitats d’inversió i de reurbanització.
Sí que calen, però, actuacions de manteniment en tots els vials, actuacions en l’asfaltat que
poden ser a mig termini (segons com s’estima en el pla de manteniment elaborat, en ser carrers
de trànsit 1 cada 10 anys, podent-se preveure per als anys 2023-2026).

Manteniment asfaltat a
10 anys (tots els carrers)
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Voreres

El deteriorament de les voreres es produeix per un mal ús (estacionament) per part dels vehicles,
que provoca que s’hagin de realitzar accions de manteniment a mig termini (quan per la
freqüència de pas de persones aquestes requeririen d’una inversió a més llarg termini).
Especialment, és el carrer de la Pagesia on s’identifica un major deteriorament de les voreres
(tant en el tram inicial del carrer pel mal estacionament, com en la part final del carrer, pròxim al
voral del Torrent de Can Ferran). Per tant, són actuacions de manteniment que es poden
preveure cada 10 anys (tot i que després no requerirà d’un manteniment a curt termini).

Manteniment voreres a
10 anys
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Zones verdes
El PAE Molí de la Bastida compta amb 8,86 Ha de zones verdes. Aquestes presenten una
necessitat de manteniment, conservació i adequació (desbrossament, neteja, replantat, etc.) ja
que les intervencions dutes a terme per part de l’Ajuntament han estat puntuals (per exemple, al
voral del Torrent de Can Ferran).
En aquest sentit, s’identifica la necessitat d’intervenir en tots els espais verds del polígon i de
forma periòdica, especialment en les zones de delimitació del PAE i que conformen el seu
entorn49, així com en l’arbrat i vegetació present en les voreres del PAE.

_______________
49

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la (una distància concreta) en bones condicions).
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Informació i senyalització
En general, és un PAE que presenta una bona senyalització i aquesta es troba integrada i
unificada. Es compta amb la presència de senyalització a l’entrada del polígon (amb un cartell i
un plànol d’ubicació i un tòtem amb les empreses instal·lades en el PAE). La senyalització vertical
existent és de trànsit i presenta una bona visibilitat i una bona localització. Les principals
mancances es troben, però, en la senyalització dels carrers (aquesta és inexistent, utilitzant-se
infraestructures o edificis per indicar-los a través de pintura) i de les parcel·les, actuació que
s’hauria de dur a terme a curt termini. En relació a la senyalització horitzontal aquesta contempla
la senyalització dels vials i dels passos de vianants, així com alguna banda reductora.
Així doncs, les intervencions que es requereixen en informació i senyalització són principalment
de manteniment, tot i que cal alguna actuació per col·locar nova senyalització. Especialment
important és el manteniment que s’ha de dur a terme en senyalització horitzontal (pintat de
passos, stop, zones aparcament, línies separació carrils, etc., així com renovació de bandes
reductores), que es considera que ha de ser anual, tal i com s’estipula en el pla de manteniment
elaborat. En aquest sentit, es tracta de mantenir en bones condicions la senyalització horitzontal,
ja que en vies principals el desgast és accentuat. La senyalització vertical i d’informació presenta
un millor estat, ja que en el darrer any s’han identificat i senyalitzat tots els PAE del municipi amb
la senyalització del CiT.
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Equipaments i serveis
En relació als serveis auxiliars existents en els PAE, el PAE Molí de la Bastida compta amb una
benzinera i un restaurant. La seva dimensió, així com la proximitat al nucli urbà, no ha facilitat la
localització d’altres serveis complementaris, ja que a poca distància compta amb una oferta
complementària adequada. A més, la proximitat amb altres PAE (com Can Rosés, Carretera de
Terrassa o La Llana-Can Serra) permet ampliar l’oferta de serveis, especialment aquells orientats
a la restauració i, en el cas de La Llana-Can Serra, el centre de serveis a les empreses de
l’Ajuntament de Rubí. Tot i que el Centre de Serveis a les Empreses està pròxim, aquest no
compta amb una bona connexió amb transport públic.
Un dels serveis que es troba a faltar en tots els PAE és la presència d’una entitat financera.
Malgrat que actualment la majoria dels tràmits les empreses els fan online, l’operativa i la relació
amb l’administració (pel que fa al pagament d’impostos o taxes) requereix del desplaçament a
una oficina bancària. Si els serveis a les empreses estan centralitzats a la Masia Can Serra, en el
PAE de La Llana-Can Serra, per minimitzar els desplaçament de les empreses i persones s’hauria
d’avaluar la possibilitat de comptar amb alguna oficina bancària pròxima o bé la presència
d’algun dispositiu que permetés els pagaments online o in situ des de la pròpia Masia.

Serveis urbans i infraestructura
El PAE Molí de la Bastida compta amb tots els serveis bàsics (electricitat, telefonia, aigua, gas i
clavegueram), així com un bon enllumenat públic al seus carrers. L’única mancança, però, és
l’arribada de la fibra òptica als PAE (cost molt elevat i que han d’assumir les pròpies empreses,
limitant l’accés a aquest servei). És un PAE que no presenta una oferta de serveis avançats. De
totes maneres, tot i que determinades empreses grans disposen de fibra òptica (xarxa FTTH)
pròpia, el PAE actualment disposa de fibra òptica sota demanda (a través del servei MacroLAN) i
es té coneixement de la tasca comercial que està duent a terme Telefónica en aquest PAE per
desplegar la FTTH i poder donar el servei en el polígon i de l’interès de l’empresa Apfutura (que
col·labora en el projecte SmartPAE La Llana) per donar servei de fibra òptica en el PAE.
La informació que es disposa és la facilitada per les pròpies companyies subministradores, de tal
manera que aquesta està condicionada a la informació que ofereixen i no es pot conèixer en
detall l’estat dels serveis, de la xarxa i de la seva cobertura.
En tractar-se d’un PAE relativament nou (de finals dels anys 90), l’estat i qualitat dels serveis
urbans és satisfactòria, de tal manera que no s’identifica la necessitat de dur a terme cap
intervenció de forma prioritària. A més, el manteniment tant de les canalitzacions com dels
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serveis el duen a terme les pròpies companyies, de tal manera que es pot garantir una correcta
infraestructura de subministrament (tant de gas, com d’electricitat, telefonia i aigua). Per tant,
encara que fos un PAE antic, les empreses subministradores duen a terme una tasca de
manteniment, per la qual cosa, tot i que no es pot disposar d’una xarxa 100% renovada, aquesta
sí que està en condicions i en bon estat (i quan es detecta algun problema s’intervé ràpidament
per donar resposta al problema i poder garantir un bon servei). En aquest sentit, les diferents
xarxes de subministraments s’estan actualitzant de forma parcial, a través de plans específics de
manteniment de les pròpies companyies (com pot ser aigua o clavegueram) o bé per la solució
de problemes de serveis puntuals (que requereixen d’una millora i modernització de la xarxa).
També s’ha de tenir present la proximitat dels PAE de Rubí a dues subestacions elèctriques que
donen servei a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Això fa tant el municipi com les empreses dels
PAE tinguin accés a una bona xarxa de subministrament elèctric, podent donar cobertura a totes
les seves necessitats de servei i de potència.
Xarxa elèctrica i Gas
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Aigua i Clavegueram

Fibra òptica i Telefonia
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Mobilitat i transports
Accessibilitat
En relació a l’accessibilitat, Rubí és un municipi ben connectat exteriorment i, en conseqüència,
els seus PAE també presenten una bona connectivitat i accessibilitat. En particular, el PAE Molí
de la Bastida està pròxim a l’accés a l’autopista C-16, a través de les xarxes viàries primàries com
són la carretera C-1413a (carretera de Molins de Rei) i la carretera de Gràcia a Manresa (BP1503). Internament, però, compta amb vials veïnals (xarxa secundària).
La qualitat dels accessos és parcial, ja que, per una banda, tot i tenir dues rotondes (una d’accés i
una altra a l’interior per facilitar el canvi de sentit en el carrer de la Pagesia) compta només amb
un únic accés per a tot el polígon i, per altra, el carrer de doble sentit no compta amb una
amplada mínima de 16 metres.
Les principals rutes per als vehicles pesants s’estructuren a l’entorn de les carreteres C-1413a, BP
1503 i el passeig de la Riera (també amb continuïtat per a l’avinguda de l’Estatut), totes elles
pròximes al PAE Molí de la Bastida i, per tant, facilitant l’accessibilitat (i mobilitat) d’aquesta
tipologia de vehicles per a aquest espai empresarial.
Jerarquització viària
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Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
Pel que fa referència a l’aparcament, el PAE disposa d’aparcament senyalitzat per a vehicles (i
aquest compta amb la dimensió mínima de 2,5 metres). Ara bé, tot i existir espai suficient per a
cobrir les necessitats de les empreses, en determinats punts del carrer de la Pagesia es
concentren vehicles mal estacionats damunt les voreres (per voler aparcar pròxim a l’empresa).
Aparcament en la via pública:

Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:
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Les principals vies de connexió de Rubí són les que presenten una intensitat mitjana
diària (IMD) de vehicles motoritzats més intensa, a saber la C-1413a i la BP-1503, així
com el Passeig de la Riera. Ara bé, determinades vies de connexió en els PAE també
presenten un trànsit elevat. En el cas del PAE Molí de la Bastida, en tenir un únic punt
d’entrada/sortida provoca que aquest carrer principal (carrer de la Pagesia) presenti un
elevat trànsit (de 4.000 a 5.000 vehicles diaris), ja que ha de donar resposta a totes les
necessitats de mobilitat de les empreses allotjades en aquest espai. Però a part d’aquest
carrer, la proximitat del PAE a les principals vies de comunicació del municipi també
provoca que tingui un entorn amb un elevat pas de vehicles motoritzats (la BP-1503 i la
C-1413a amb més de 25.000 vehicles/dia i els nusos de connexió pròxims –com la
rotonda d’accés- entre 15.000 i 25.000 vehicles/dia).



De totes maneres, el grau de saturació del carrer de la Pagesia és acceptable, ja que es
troba entre el 20% i el 40%. No obstant, són les xarxes principals del municipi, i les que
donen accés al PAE Molí de la Bastida, les que presenten uns nivells molt elevats de
saturació de la via (superior al 80%) fet que dificulta la mobilitat en les zones industrials
especialment en les hores de major activitat.



El PAE Molí de la Bastida compta, tots els seus carrers, amb dos carrils, un per a cada
sentit de circulació. La restricció amb la què compta el PAE, però, és que només disposa
d’una única entrada/sortida, amb els conseqüents problemes de seguretat que pot
generar en cas d’emergència.



No obstant, tot i que en general els eixos de mobilitat compleixen amb els requisits
mínims per garantir una correcta mobilitat -dimensió mínima dels vials de 7 metres,
dimensió mínima dels carrils de 3 metres i dimensió mínima de maniobra en rotondes de
7 metres- la franja mínima de maniobra per a vehicles pesants (13 metres) no sempre es
troba en tots els carrers (el carrer de la Collita), fet que dificulta la maniobrabilitat de
determinats vehicles en aquest espai.



És un PAE que presenta uns vials amb unes voreres còmodes (amb una amplada d’una de
les dues voreres d’1,8m), especialment en el carrer de la Pagesia (en el carrer de la
Collita algunes voreres estan entre els 0,9 i 1,8m d’amplada).



En total el PAE presenta 13 cruïlles, de les quals quatre no tenen un pas de vianants
senyalitzat (la resta compten amb un pas de vianants adaptat). De totes maneres, és un
PAE que presenta una xarxa contínua a peu i que permet la mobilitat interna per a
vianants.
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El PAE no compta amb cap aparcament de bicicletes i una part del PAE que llinda amb la
carretera de Gràcia a Manresa té una circulació restringida a vehicles motoritzats. De
totes maneres, la proximitat al PAE de la Llana-Can Serra (amb carrils bici) i la proximitat
al nucli urbà permeten estudiar la possibilitat de connectar els PAE i la ciutat a través de
carrils bici, doncs a més és un terreny, en general, amb una baixa pendent.

IMD de vehicles motoritzats:

Saturació de la xarxa viària

Carrils i sentits de circulació de les vies
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Xarxa actual de vianants (amplades útils)

Passos de vianants
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Xarxa de vies ciclistes

Transport públic
Per altra banda, el municipi compta amb una bona xarxa de transport públic que connecta no
només tota la ciutat sinó també els diferents polígons entre ells i amb el propi municipi. En el cas
particular del PAE Molí de la Bastida aquest té connexió directa amb la L6 del bus urbà (a pesar
d’existir una certa distància, també pot tenir accés a través de la L1) i també amb les línies
interurbanes N61 i N64. En concret, la parada de transport públic es troba a menys de 750
metres i es troba correctament senyalitzada (amb informació de la línia i dels horaris).
Transport urbà:
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Transport interurbà:

Altres serveis
Seguretat
Cap PAE presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada50 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder escollir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. Normativament, les empreses
a nivell individual estan obligades a tenir un pla d’emergència, però a nivell municipal, en
col·laboració amb l’Associació d’Empresaris, s’ha impulsat un projecte pilot per a la realització
_______________
50

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és VIGASE.
Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada cinc
anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar l’autorització
no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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d’un Protocol d’Assistència i Suport en l’Autoprotecció en el PAE Molí de la Bastida. Aquest pla té
per objectiu establir mecanismes de suport entre empreses i l’administració per aconseguir
optimitzar la resposta a una emergència dins del polígon, minimitzar l’impacte a la resta
d’empreses no directament afectades del polígon, assegurar els avisos interns i externs 24 hores.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.

Conclusions

El PAE Molí de la Bastida és un dels PAE més nous de la ciutat, dels darrers en haver-se
desenvolupat. Per tant, és un PAE que presenta un millor estat de manteniment i de
conservació i té menys mancances de reurbanització, però això no exclou la necessitat de
programar actuacions a mig-llarg termini per seguir garantint aquesta qualitat (com ara
la millora de les voreres que estan malmeses per un mal estacionament dels vehicles, el
repintat de la senyalització horitzontal, la implantació de senyalització vertical per a la
identificació dels carrers i parcel·les o el desbrossament i neteja de la vegetació i zones
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verdes del PAE).
Aquesta major qualitat que presenta el Molí de la Bastida també repercuteix en els preus
de venda i lloguer de les naus. Tot i que les ofertes són limitades (no només per la
limitació de l’espai sinó també perquè és un dels PAE que presenta una major ocupació),
aquestes parteixen d’uns preus més elevats, ja que és un dels PAE més atractius del
municipi.
És un espai principalment industrial (tot i que també permet altres usos més terciaris que
potencien una major diversificació de l’activitat econòmica present) que tot i està
planejat per a empreses de petita i mitjana dimensió, també contempla una reserva de
sòl per a empreses de gran dimensió (de fet, compta amb una important empresa del
sector del transport).
De dimensió mitjana-gran, el Molí de la Bastida acull 34 empreses petites que s’han
incrementat en els darrers anys (44,7 treballadors de mitjana per empresa). Ara bé, tot i
haver reduït el nombre de treballadors, les empreses han augmentat la seva facturació,
fruit de la tipologia d’activitats que s’hi desenvolupa (la facturació mitjana per empresa
és d’uns 10 MEUR i per treballador de 244.926 €, fet que mostra el valor productiu de
cada persona).
Es tracta d’un PAE de base, fonamentalment, terciària, basada, molt especialment, en les
activitats de comerç a l'engròs excepte de vehicles de motor i motocicletes,
d’emmagatzematge i activitats annexes al transport, i serveis vinculats a la construcció.
Val a dir que també són les úniques activitats significatives en el PAE que mostren
dinàmiques de creixement.
Amb tot, actualment tant la indústria com el sector terciari aporten encara un nivell
tecnològic reduït, atès que el gruix de les activitats industrials mostren un nivell
tecnològic mitjà -baix o baix, i el gruix dels serveis no es basen en coneixement.
En ser un PAE de petita dimensió, la seva mobilitat interna és correcta. Ara bé, només
compta amb un únic punt d’entrada/sortida que compleix, però, amb la normativa que
s’ha de gestionar de cara a la seguretat i emergència en el PAE. Per això s’ha
desenvolupat un pla d’emergència per al PAE. Segons el servei de Protecció Civil “el
polígon compleix amb la normativa de seguretat. Així mateix, en aquest polígon no hi ha
cap empresa considerada de risc que requereixi de l'obertura d'un vial de sortida. La
benzinera no està considerada un negoci d'alt risc”. Exceptuant aquesta debilitat en
l’accessibilitat interna (tot i comptar amb una línia de bus urbà els horaris i el pas de
freqüència és incompatible amb les empreses), és un PAE que, per la seva localització,
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presenta una excel·lent connectivitat amb l’exterior i les principals vies de comunicació
ràpides, tot i que aquestes (la C-1413a) presenta important nivells de saturació que
poden dificultar i alentir el trànsit dels vehicles (sobretot en hores puntes).
L’oferta de serveis a les empreses (tant de caràcter auxiliar com personal) és limitada.
Però no suposa una mancança important (s’ha de tenir en compte la dimensió del PAE),
ja que es pot complementar amb l’oferta del seu entorn, tant d’altres PAE com del nucli
urbà.
Tot i comptar amb una oferta de serveis urbans que cobreix les necessitats de les
empreses aquesta és bàsica, doncs es limita als subministraments de telefonia,
electricitat, gas , aigua i sanejament. Una de les mancances, però no exclusiva d’aquest
PAE, és l’arribada de la fibra òptica. En aquest aspecte sí que es podria impulsar alguna
iniciativa a nivell global de ciutat.
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6.2 CIT 5D CAN ROSÉS
Localització del PAE
PAE CIT 5D CAN ROSÉS:
Sòl privat industrial:
Equipaments:
Zones verdes:
Altres sistemes:
Viari:
TOTAL PAE:

33,52 Ha
3,22 Ha
3,33 Ha
0,0 Ha
3,51 Ha
43,58Ha

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 5D Can Rosés es troba situat a la zona nord
del municipi (coordenades GPS 41º 30' 16. 33" N // 2º
02' 30. 97" E), adjacent a tres altres polígons de la
ciutat (Molí de la Bastida, Carretera de Terrassa i La
Llana), configurant un entorn d’activitat econòmica de
133,39 Ha.
En concret, el PAE Can Rosés compta amb una superfície de 43,58Ha, situant-se com un dels PAE
de dimensió mitjana-gran de la ciutat (els PAE de major dimensió es troben ubicats a la zona
sud). D’altra banda, és el tercer en nombre d’empreses allotjades: 123 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (33,52 Ha, el
76,9% de la superfície del PAE):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

Pla Parcial antic (23/11/1973). El PGOU (1981) el classifica com a sòl
urbà industrial, àrea d'Actuació, 35. Hi ha un Pla de Millora Urbana
(PEMU) que ordena el polígon

Organisme promotor

Ajuntament

Sistema de gestió

Cooperació

Entitat de gestió

Entitat Urbanística de Conservació de Can Rosés

Recepció del polígon

Sí

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
Segons el NIF registrat a la base de dades corresponent a l’IAE, al PAE de Can Rosés hi havia 123
empreses (140 activitats) l’any 2013, un 20,6% menys que l’any 2008. Es tracta de la tercera
caiguda més gran, després de les dels PAE de Sant Genís (-33,3%) i Carretera de Terrassa (21,2%), i quatre vegades més intensa que la registrada en el conjunt dels PAE de Rubí (-5,5%).
Per tant, és un dels PAE que més s’ha vist afectat per les conseqüències de la crisi econòmica
(amb una major pèrdua d’activitats).

Nombre d'empreses al PAE Can Rosés i als PAE
de Rubí segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400

1200
1000

632

800

2013
600

2008

400
200

669
123
155

0

CiT 5D Can Rosés

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.
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Segons les dades del SABI51 per l’any 2011, aquestes empreses es corresponen amb 1.274
treballadors i van generar una facturació de 199.016.000 €, el 7,1% de la facturació del total
d’empreses dels PAE del municipi. Aquestes xifres comporten una facturació per empresa d’uns
1.610.000 € i per treballador de 156.213 €. Respecte l’any 2009 s’observa una caiguda del 9,3%
en el nombre de treballadors i un increment del 8,2% en la facturació, els quals, combinats amb
la caiguda en el nombre d’empreses, indica la hipòtesi ja apuntada respecte a la possibilitat que
les empreses que operen en el PAE Can Rosés hagin desenvolupat activitats amb una valor afegit
que s’ha incrementat al llarg del temps.
En comparació amb la variació de treballadors i facturació en el conjunt dels PAE, la caiguda del
nombre de treballadors registrada en el PAE Can Rosés és superior i l’increment de la facturació
inferior. Aquesta observació, juntament amb una caiguda en el nombre d’empreses superior al
registrat en el conjunt dels PAE de Rubí, podrien indicar que l’activitat del PAE Can Rosés és una
de les més febles a l’hora de desenvolupar activitats que contribueixin a la recuperació
econòmica del municipi. A més, indica com és un dels PAE que ha patit més fortament les
conseqüències de la crisi, i que el seu teixit empresarial ha estat dels més afectats (no només per
la pèrdua d’empreses, sinó també per la destrucció d’ocupació i la menor capacitat
d’incrementar la facturació, també relacionat amb la dimensió de les empreses i amb el mercat
principal en el què operen).
Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011

Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Can Rosés 2007-2011
1.500
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100.000

Treballadors

1.300

11.800

2.500.000

11.600

2.000.000

11.400
1.500.000

11.200
11.000

1.250
50.000

1.200

1.000.000

10.800

500.000

10.600

1.150

0
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Facturació
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Facturació

150.000

Facturació

1.350

3.000.000

12.000

200.000

1.400
Treballadors

3.500.000

12.200
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10.400

0
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Treballadors

2010
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Facturació

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.

_______________
51

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses en
les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera informació
que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la corresponent a
treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per analitzar el nombre,
evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE, disponible fins l’any
2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les empreses però no sobre els
treballadors.
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Les empreses del PAE de Can Rosés es distribueixen de forma similar entre les activitats
terciàries i les industrials, segons l’IAE52: al voltant de sengles 47%-48%. Aquesta distribució és
similar a la registrada per al conjunt dels PAE de Rubí.
Activitats de les empreses del PAE Can Rosés
segons epígraf de l'IAE 2013

SERVEIS
47,1%

INDÚSTRIA
48,6%

CONSTRUCCIÓ
4,3%

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IAE 2013.

Quant als treballadors segons CNAE a dos dígits de les empreses en les quals operen, es pot
apreciar que el gruix es concentra en nou codis, quatre industrials i cinc terciaris: Elaboració de
productes alimentaris, Fabricació de paper i productes de paper, Fabricació de productes
metàl·lics, excepte maquinària i equip, Fabricació de maquinària i equip n.e.c., Comerç i
reparació de vehicles de motor i motocicletes Comerç a l'engròs i al detall, Comerç a l'engròs,
excepte de vehicles de motor i motocicletes, Comerç al detall, excepte vehicles de motor i
motocicletes, Activitats de seguretat i investigació, Serveis a edificis i activitats de jardineria. De
fet, el conjunt de codis corresponents a serveis suma el 36,7% del total, els d’indústria el 59,5%,
els de construcció el 3,5% i del sector primari el 0,4%.

_______________
52

La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
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TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 5D Can Rosés
01 Activitats Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
10 Elaboració de productes alimentaris
13 Fabricació de productes tèxtils
14 Fabricació de peces de vestir
16 Producció de fusta i fabricació de productes de fusta i suro, excepte
mobles; fabricació d'articles de palla i de materials trenables
17 Fabricació de paper i productes de paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
20 Fabricació de substàncies i productes químics
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstic
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl · lics
24 Fabricació de metalls comuns
25 Fabricació de productes metàl · lics, excepte maquinària i equip
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació d'equip elèctric
28 Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
31 Fabricació de mobles
32 Altres sectors industrials
33 Reparació i instal · lació de maquinària i equip
41 Construcció d'edificis
43 Activitats de construcció especialitzada
45 Comerç i reparació de vehicles de motor i motocicletes Comerç a
l'engròs i al detall
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport
53 Activitats postals i de correus
56 Serveis de menjars i begudes
64 Serveis financers, excepte assegurances i plans de pensions
68 Activitats immobiliàries
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques
80 Activitats de seguretat i investigació
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les
empreses
92 Activitats de jocs d'atzar i apostes
96 Altres activitats de serveis personals

0,4%
5,3%
0,2%
0,2%
0,5%

7,9%
4,2%
2,0%
1,4%
0,9%
0,6%
12,7%
0,5%
3,0%
15,7%
0,1%
3,6%
0,5%
1,2%
2,3%
6,0%
8,7%
5,4%
0,2%
1,4%
0,9%
0,1%
0,2%
0,5%
0,5%
5,1%
5,1%
1,4%
0,9%
0,1%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Analitzant l’evolució d’empreses i treballadors entre 2007 i 2011 segons el SABI, en aquelles
activitats més significatives en el PAE53, 12 en total, s’identifiquen quatre activitats amb indicis de
creixement: Comerç i reparació de vehicles de motor i motocicletes Comerç a l'engròs i al detall
(en clar procés de creixement), Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes,
Activitats de seguretat i investigació i Altres sectors industrials. D’altra banda, quatre activitats
_______________
53

Les activitats significatives en el PAE de Can Rosés són aquelles que mostren un pes mínim del 3,5% sobre el total
del PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
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més presenten certa tendència a l’atomització: Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i
motocicletes, Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip, Activitats de
construcció especialitzada i Elaboració de productes alimentaris.
Tot i que en general cap dels principals sectors econòmics presenta una situació de crisi, sí que
han experimentat pèrdues de treballadors o d’empreses (exceptuant el sector del comerç, que
és l’únic que ha crescut). Aquesta dinàmica de la majoria dels sectors és conseqüència de la crisi
econòmica, que ha portat a una transformació i reconfiguració dels sectors (amb processos de
concentració o atomització).

PAE Can Rosés - Dinàmica sectorial (2007-2011)
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CREIXEMENT

4

50%

Treballadors

40%
30%

12

20%

10

10%

9
6

0%

7

-10%

3
2

-20%

8

1

5

11

-30%

-40%
-50%
-60%
-70%

CRISI

ATOMITZACIÓ

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 110%

Empreses
1. 46
2. 25
3. 27
4. 55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

46
25
47
45
43
18
28
10
17
80
81
32

5. 43

9. 17

Comerç a l'engròs, excepte
de vehicles de motor i motocicletes
10. 80
6. 18
Fabricació de productes7.metàl·lics,
excepte maquinària i equip
11. 81
28
12. 32
8. 10vehicles de motor i motocicletes
Comerç al detall, excepte
Comerç i reparació de vehicles de motor i motocicletes Comerç a l'engròs i al detall
Activitats de construcció especialitzada
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
Elaboració de productes alimentaris
Fabricació de paper i productes de paper
Activitats de seguretat i investigació
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Altres sectors industrials

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb treballadors adscrits i
aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 2007 54.

_______________
54

Segons l’IAE el 2013 hi havia 123 empreses, i segons el SABI l’any 2011 109. Això comporta una subrepresentació de
l’11,4%.
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Respecte al nivell tecnològic de les empreses industrials del PAE l’any 2011, segons dades del
SABI, es pot observar que les empreses ubicades en el PAE Can Rosés semblen mostrar un
situació desfavorable respecte al conjunt del municipi, atès que el gruix de treballadors i
empreses (més del 50%) desenvolupa activitats industrials de nivell tecnològic mitjà-baix i baix.
En canvi, en el conjunt dels PAE del municipi, el gruix dels treballadors opera en indústries de
nivell tecnològic alt i mitjà-alt (el 61,7%), i el gruix de les empreses en indústries de nivell mitjàalt i mitjà-baix.
Aquesta mateixa conclusió és aplicable als serveis segons nivells tecnològics, atès que cap dels
treballadors ni de les empreses proporcionen serveis de tecnologia alta-punta, mentre que en el
cas del conjunt dels PAE del municipi mostren uns pesos de l’1,1% i el 2,5%, respectivament. La
realitat empresarial del PAE, amb activitats terciàries i industrials predominants vinculades
sobretot a nivells mitjos i baixos (com ara processos de fabricació i productius o activitats de
comerç), fa que presenti una situació de menor contingut tecnològic i de coneixement que en
altres PAE de la ciutat (i que pot condicionar la tipologia de nova activitat a atraure).
CAN ROSÉS
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
0,8%
34,7%
27,2%
37,3%
100,0%

2,0%
14,3%
49,0%
34,7%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

0,0%
37,9%
62,1%
100,0%

0,0%
31,3%
68,8%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.

Això fa, doncs, que sigui un PAE on, en termes generals, es demandi i es concentri una mà d’obra
de mitjana i baixa qualificació (associat al nivell tecnològic de les empreses). Aquest perfil
empresarial també condiciona el grau de recaptació al IAE municipal (un 8%). Val a dir, però, que
Can Rosés és un dels PAE més grans de la ciutat, amb la tercera concentració empresarial.
Aquesta dada posa de manifest com és un PAE amb un elevat nombre d’empreses, però
aquestes són de petita i mitjana dimensió (per la facturació que tenen i l’aportació al IAE que
fan) i de poc valor afegit (perquè demanden poc personal d’alta qualificació; per exemple, no
concentren treballadors de tecnologia alta-punta i només un 0,8% de treballadors de nivell
tecnològic industrial alt).
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de Can Rosés està regulat
pel Pla General de Rubí, permetent la següent tipologia
d’edificació:
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera

Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Industrial aïllada Pla General 1986
Pla General
Edificació aïllada, permet la divisió de naus en filera
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª); Ús recreatiu
1 habitatge per parcel·la vinculat a activitat industrial
3
2
8 m /m de volum edificable
Alçada màx. regulada edif. aïllada=15m / Alçada màx.
regulada per naus en filera=9,75m
2
2
1.000 m en edif. aïllada i 400 m en edificacions en filera.
No especificada
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%

Com que és un PAE regulat només pel Pla General, el tipus de parcel·la i de superfície per a les
naus industrials estan limitades a un mínim de 1.000 m2 en edificació aïllada i en 400 m2 per naus
en filera, trobant, doncs, un planejament adaptat sobretot per a naus de dimensió petita i
mitjana.
En aquest PAE, a més, només es permeten usos industrials (tot i que també es poden admetre
usos recreatius) podent-se combinar amb usos d’habitatge sempre i quan estiguin vinculats a
l’activitat industrial que s’hi desenvolupa.
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Industrial; Ús recreatiu

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

Oferta de les naus
El PAE Can Rosés és un dels polígons que, per la seva localització i antiguitat, presenta uns nivells
d’ocupació elevats. En aquest sentit, i a partir de l’oferta publicada als portals immobiliaris55,
l’oferta de naus en aquest polígon consta de 5 naus de compra 24 de lloguer.

_______________
55

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.
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OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ
Ofertes de compra:

CAN ROSÉS
111
2

Superfície mitjana:

2.978,9 m

Preu mitjà €/m2:

640,3 €/m2

Ofertes de compra:

5

Superfície mitjana:

339,4 m2

Preu mitjà €/m2:

823,4 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ

CAN ROSÉS

Ofertes de lloguer:

234

Ofertes de lloguer:

24

Superfície mitjana:

1.457,6 m2

Superfície mitjana:

332,2 m2

Preu mitjà €/m2:

2,89 €/m2

Preu mitjà €/m2:

3,18 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a l’oferta de naus en venda, la superfície mitjana d’aquestes se situa en els 339,4 m 2,
amb un preu de 823,4 €/m2 (quan la mitjana de Rubí se situa en els 640 €/m2). Com es pot
observar, l’oferta predominant de les naus és de petita dimensió, molt per sota de la mitjana del
municipi, adequada especialment per petites activitats o per tallers. En relació als preus, però,
aquests són superiors a la mitjana, doncs la seva localització és un dels atractius del PAE per a la
ubicació d’empreses (sent un espai competitiu, tot i que la zona de “La Bastida”, l’espai del PAE
de Can Rosés situat entre el PAE Molí de la Bastida i la carretera C-1413a (veure plànol seguit), és
la que presenta un menor atractivitat, per una sobreocupació d’activitats).
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Zona “La Bastida”
del PAE Can Rosés

Urbanització
El PAE de Can Rosés és un dels PAE més antics de Rubí, amb un Pla Parcial del 1973. Per tant, és
un dels polígons que requereix no només d’un manteniment i adequació de la seva urbanització,
sinó també una inversió específica per millorar els aspectes més deficitaris que presenta
actualment l’espai. Per altra banda, també es considera que s’hauria d’intervenir, a nivell
d’imatge, a la zona del polígon coneguda com “La Bastida”, situada entre el PAE Molí de la
Bastida i la carretera C-1413a, ja que presenta una sobreocupació d’empreses i una imatge
antiga i poc regulada.
En aquest sentit, els principals elements que s’identifiquen que s’han de millorar són els
següents, incidint especialment en les vies viàries principals del polígon.
Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El desgast pel trànsit que concentren les avingudes de Can Rosés i de les Olimpíades, i la manca
de manteniment continuada de la mateixa, evidencia la necessitat d’arranjar aquestes dues vies
de comunicació del PAE (la resta de vials presenten un millor estat, tot i que a mig termini
requeriran d’accions de manteniment). Per tant, no es tracta de dur a terme actuacions de
manteniment, sinó que a curt termini s’ha d’actuar amb una nova inversió per millorar l’asfaltat
de les dues avingudes del polígon (de fet, per al 2015 ja està prevista una inversió a l’Avinguda de
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Can Rosés). En aquest sentit, les inversions previstes a curt termini haurien de millorar la
urbanització de les avingudes, especialment la finalització de les obres de la rotonda.
En general, els carrers del polígon són carrers considerats d’intensitat de tràfic 1, per la qual cosa
són vials que s’estima, segons el pla de manteniment elaborat en el marc del PDPAE, que
requereixen d’un manteniment cada 10 anys, amb actuacions de conservació i adaptació.

Manteniment asfaltat de
tots els vials a 10 anys

Nova inversió
(2015-2016)



Voreres

Les intervencions en les voreres del PAE de Can Rosés es concentren en aquelles que tenen un
major trànsit i, per ser vies principals, acumulen un major pas de vianants i presenten majors
desperfectes. Però també aquells carrers on hi estacionen incorrectament vehicles o que pel pas
i maniobra de camions presenten un major deteriorament.
Es tracta, doncs, de millorar en les voreres, especialment, i a curt termini i considerat com
inversió (pel desperfecte que presenta i la millora que requereix), de l’Avinguda de Can Rosés
(tot i que en el marc del Pla de Xoc de PAE de l’any 2013 ja es va fer una inversió) i, per altra
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banda, dels carrers Natació, Atletisme i Ciclisme. Aquestes intervencions, segons s’estima en el
pla d’inversions elaborat, s’haurien de dur a terme entre els anys 2015 i 2016.
En la resta de carrers es considera que les voreres ja estan correctes (pel volum de vianants que
concentren els PAE) i no cal intervenir de forma prioritària, preveient, però, la possibilitat d’haver
de dur a terme actuacions puntuals de manteniment d’aquestes en aquests carrers més
secundaris del PAE (amb un manteniment previst a 10 anys, a excepció d’alguns trams de
l’Avinguda Olimpíades i carrer Ciclisme que pel seu pas el manteniment s’estima a 30 anys). En
aquest sentit, les intervencions de manteniment poden iniciar-se entre els anys 2016-2018 sobretot la dels vials principals, com l’Avinguda Olimpíades o el carrer Natació- i, en funció de
l’estat de la vorera i del carrer, programar-la a mig termini (a partir del 2020). De totes maneres,
les voreres més pròximes a la xarxa urbana també haurien d’adaptar els passos de vianants.

Manteniment general de
voreres a 10 anys

Algun trams de vorera
manteniment a 30 anys
Inversions en
voreres 2015-2016
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Zones verdes
Tot i que segons planejament, el PAE de Can Rosés compta amb 3,33 Ha de zones verdes, la
superfície de zona verda del PAE s’ha d’incrementar quant al seu còmput i previsió de
manteniment, atès que és un PAE amb la presència d’important zones d’arbrat en les voreres.
Al igual que en la resta de PAE del municipi, les zones verdes presenten una necessitat de
manteniment (neteja, desbrossament, etc.), havent-se d’incrementar les actuacions puntuals
que actualment es duen a terme56. Per tant, a curt termini s’ha d’intervenir en la neteja i
adequació (i posterior conservació) dels espais verds del PAE (arbrat, desbrossament, etc.).

_______________
56

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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Informació i senyalització
El PAE de Can Rosés compta amb diferents tipologies de senyalització: tant horitzontal com
vertical, però també informativa i complementària (d’indicació del polígon i dels noms dels
carrers). De totes elles, la que presenta un estat més deficitari és la senyalització horitzontal, que
pateix un major desgast i un menor manteniment. En aquest sentit, tot i tenir en general una
senyalització dels carrers (dels noms però no la numeració de les parcel·les, no sent sempre
completa) i de les zones d’aparcament (com ara a l’Avinguda de les Olimpíades), la senyalització
de direcció és poc visible i no tots els passos de vianants estan correctament senyalitzats.
Per aquest polígon també es diferencien intervencions d’inversió o manteniment pel que fa a la
senyalització. En aquest sentit, cal invertir per millorar la senyalització horitzontal, en concret,
per col·locar bandes reductores de velocitat en aquells carrers amb major trànsit i amb una
major necessitat (com són les avingudes Olimpíades i Can Rosés i els carrers Natació, Ciclisme i
Atletisme, així com en el lateral de la carretera de Molins de Rei. Pel que fa referència a la
senyalització vertical també s’assenyalen, en el pla d’inversions elaborat, no només la renovació i
col·locació de nova senyalització, sinó també d’instal·lació d’un nou semàfor davant el cementiri.
Totes aquestes actuacions s’haurien de dur a terme a curt termini, en el 2015.
En relació al manteniment, totes les senyalitzacions (verticals, horitzontals i informatives)
requereixen d’un manteniment periòdic i anual, que es preveu que s’hagi d’iniciar ja en el 2015
(en el 2014 ja s’han dut a terme intervencions a través del Pla de Xoc per a la millora de la
senyalització horitzontal i vertical a l’Avinguda Can Rosés i a l’Avinguda Olimpíades entre el
carrer Atletisme i l’Avinguda Can Rosés). Aquestes intervencions han de ser tant de repintat pel
desgast (dels passos, línies de carrils, aparcament, etc.) com de renovació de plaques i senyals.
En concret, es poden destacar els següents aspectes:
-

Especialment un element a millorar són els passos de vianants, sobretot pel que fa al
creuament de la carretera C-1413 ja que en aquest tram està el cementiri. Per facilitar
l’accessibilitat de les persones està previst no només la col·locació d’un semàfor sinó també
un pas de vianants nou en el punt de creuament davant el cementiri.

-

La senyalització vertical presenta un millor estat de conservació. Les indicacions existents
són correctes i és principalment viària, de regulació del trànsit i d’entrada del polígon. En
aquest aspecte, el PAE disposa de senyalització informativa a la seva entrada, amb una
indicació del nom del polígon, un mapa de localització de les parcel·les i un tòtem amb el
nom de les empreses. La senyalització, però, no és homogènia, ja que juntament a la
senyalització actual en format CiT també existeix una altra senyalització antiga del polígon
del COPEVO. La senyalització de les empreses és pròpia d’elles.

148

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

Ara bé, en casos puntuals la senyalització vertical no és del tot visible, doncs es troba
parcialment tapada per l’arbrat, fet que dificulta la circulació. De totes maneres, en general,
la senyalització és visible, tant en els vials com en les rotondes, no interferint en el trànsit i
comptant amb els suports específics. En aquest cas, a més, s’ha tingut en compte agrupar la
senyalització vertical a l’inici del carrer, per facilitar la seva lectura i visibilitat.

Equipaments i serveis
El PAE de Can Rosés coexisteix amb trama urbana (per exemple, l’Avinguda de les Olimpíades) de
tal manera que de forma accessible i pròxima es troben serveis d’ús personal i serveis auxiliars a
les empreses sense un elevat desplaçament i amb certa comoditat. Així, tot i que el PAE compta
amb una benzinera a l’entrada del PAE i serveis de restauració, a l’Avinguda de l’Estatut es té
accés a altres serveis.
A més, juntament al PAE de La Llana-Can Serra, el PAE de Can Rosés compta amb una zona
esportiva que inclou un pavelló poliesportiu, pistes d’atletisme, una piscina, un camp de futbol
de gespa artificial i una pista polliesportiva.
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En principi, doncs, l’increment de l’oferta de serveis a les empreses no seria un element prioritari
a impulsar en aquest espai empresarial.

Serveis urbans i infraestructura
El PAE de Can Rosés té tots els serveis bàsics mínims garantits, al igual que en resta de PAE de la
ciutat (sanejament, clavegueram, aigua, gas, electricitat, telefonia). Ara bé, la principal mancança
és l’arribada de la fibra òptica, però és un tret generalitzat en tots els PAE (només tenen accés
aquelles empreses que s’han costejat elles la infraestructura). És un PAE que no presenta una
oferta de serveis avançats. De totes maneres, Telefónica ofereix el servei de fibra òptica
MacroLAN.
Ara bé, és difícil conèixer l’estat real i la situació sobre el desplegament de cadascun dels serveis,
doncs és informació que han de facilitar les companyies subministradores. De totes maneres, la
majoria dels serveis bàsics compten amb una bona infraestructura i un bon servei, ja que són les
pròpies companyies les responsables del seu manteniment (i davant de qualsevol incidència
actuen ràpidament, millorant la xarxa, com és el cas de l’aigua, gas o electricitat). Així, tot i no
disposar d’una xarxa totalment nova ni renovada sí que es tenen uns serveis actualitzats i que
donen resposta a les demandes i requeriments de les empreses.
En general, doncs, per aquest motiu els serveis que ofereix el PAE de Can Rosés són correctes i
estan en un estat acceptable. A pesar de l’antiguitat del PAE les diverses companyies han anat
intervenint i han actuat de forma puntual per millorar la xarxa i el servei (fent remodelacions i
canvis de canalitzacions, etc.). En aquest sentit, no s’identifica la necessitat d’articular actuacions
prioritàries per millorar algun dels serveis.
En el cas de la xarxa elèctrica es podria dur a terme una actuació de reordenació, per tal
d’unificar el cablejat i reduir l’impacte visual.
A més, la proximitat dels PAE de Rubí a dues subestacions elèctriques garanteixen un servei
satisfactori a tot el municipi podent donar cobertura a totes les necessitats de potència i de
servei a les empreses.
A part dels subministraments bàsics, quant a serveis urbans el PAE consta d’enllumenat públic en
tots els carrers. Aquest es troba ubicat a les voreres, disposa d’una alçada correcta per a la
il·luminació i té pantalles reflectores i antienlluernament per tal de garantir una visibilitat i visió
nocturna.
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Xarxa elèctrica i Gas

Aigua i Clavegueram

Fibra òptica i Telefonia
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Mobilitat i transports
Accessibilitat
Rubí és un municipi amb bones comunicacions viàries, i els seus PAE estan pròxims a elles. Per
tant, a nivell exterior, els PAE presenten una bona connectivitat. Però el PAE de Can Rosés,
especialment, té uns millors accessos, ja que la via principal de la carretera C-1413 és un dels
seus vials. A través d’aquesta carretera s’accedeix, a la seva vegada, a l’autopista C-16. i la
carretera de Gràcia a Manresa (BP-1503).
El PAE, internament, està dotat d’altres vials secundaris. Però alguns d’aquests són avingudes,
esdevenint carrers principals per a la circulació a l’interior del PAE. L’accés al PAE, en aquest
sentit, és bo, ja que es disposa d’una rotonda que permet la distribució de la circulació i entrar al
PAE, tant en la banda de Can Rosés com a la zona del sector de “La Bastida”.
Per tant, és un PAE que presenta un accés directe des de la xarxa viària principal, per accedir-hi
no s’ha de creuar trama urbana i tot i no comptar amb carrers primaris (de més de 25 metres
d’amplada) té dues avingudes que donen amplitud i facilita la circulació.
La maniobrabilitat a l’interior del PAE és correcta, ja que el PAE compta amb tres rotondes (una
d’elles, però, la que connecta al final de l’avinguda de Can Rosés amb l’avinguda de les
Olimpíades i els carrers Tennis i Àlaba, no està construïda i genera certa confusió) i els vials tenen
la dimensió correcta per a la circulació i maniobrabilitat. Ara bé, en determinats punts de les
avingudes principals, per estacionament o per la presència d’una illa central, es redueix
l’amplada del vial i això pot dificultar la maniobrabilitat dels vehicles pesats.
Les principals rutes per als vehicles pesants s’estructuren a l’entorn de les carreteres C-1413a, BP
1503 i el passeig de la Riera. Des del PAE de Can Rosés es té un bon accés tant a la C-1413a com a
la BP-1503, facilitant la mobilitat dels vehicles que han d’entrar i/o sortir del PAE i de Rubí, tot i
que no és visible la regulació d’accessos i restriccions de pas per vehicles pesants.
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Jerarquització viària

Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
El PAE disposa d’aparcament senyalitzat per a vehicles (però no de zones de càrrega i
descàrrega). Tot i que aquest compta amb la dimensió mínima de 2,5 metres, l’espai és just per a
l’estacionament de vehicles pesats (que fa que envaeixin calçada). A pesar de la disponibilitat
d’espai, en alguns carrers es troben vehicles mal estacionats damunt les voreres (com l’avinguda
de Can Rosés), que a part de malmetre el paviment, redueixen l’espai per a la maniobrabilitat.
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Aparcament en la via pública:

Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:


Les principals vies de connexió de Rubí són les que presenten una intensitat mitjana
diària (IMD) de vehicles motoritzats més intensa, a saber la C-1413a i la BP-1503, així
com el Passeig de la Riera. Precisament la C-1413a, que és el vial amb un major flux, és la
carretera que creua el PAE. De totes maneres, l’avinguda de Can Rosés també presenta
una intensitat de vehicles elevada (de 2.000 a 5.000 vehicles diaris), així com l’avinguda
de les Olimpíades (de 4.000 a 5.000 vehicles), ja que són les vies principals de
comunicació del PAE. En general, doncs, el PAE de Can Rosés està en un entorn amb una
elevada intensitat de vehicles, que pot comportar certes saturacions tot i que l’entramat
de carrers és limitat i condiciona les possibles entrades i sortides del PAE (sobretot de
cara als vehicles pesants).



La carretera C-1413a presenta una elevada saturació, ja que és el vial d’accés principal
tant al municipi com als PAE de la zona nord. A més, tenint en compte que la carretera
creua el PAE de Can Rosés, pocs itineraris alternatius es poden marcar. El grau de
saturació dels principals vials del PAE és elevat: així, la C-1413a presenta una saturació
de la xarxa superior al 80%; l’avinguda de l’Estatut i l’avinguda de Can Rosés una
saturació del 40-60%; i l’avinguda de les Olimpíades una saturació el 20-40%. Tot i
comptar amb vials secundaris, la connectivitat interna del PAE es duu a terme per
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aquests quatre vials, que són els que tenen una major saturació i, per tant, generen
dificultats puntuals de mobilitat interna.


Tots els carrers del PAE de Can Rosés compten amb dos sentits de circulació (a excepció
de dos trams dels carrers Atletisme i Ciclisme) i les dues avingudes del PAE tenen, a més,
més d’un carril per sentit. Per tant, és té una estructura viària que facilita la mobilitat.



En general els eixos de mobilitat compleixen amb els requisits mínims per garantir una
correcta mobilitat (dimensió mínima dels vials de 7 metres, dimensió mínima dels carrils
de 3 metres i dimensió mínima de maniobra en rotondes de 7 metres) la franja mínima
de maniobra per a vehicles pesants (13 metres) no sempre es troba en tots els carrers,
fet que dificulta la maniobrabilitat de determinats vehicles en aquest espai.



Una de les mancances del PAE són les voreres. A part del seu manteniment, la majoria
d’elles no presenten unes condicions adequades per a una còmode mobilitat i pas dels
vianants. Exceptuant els carrers de Ciclisme i Handbol, per exemple, la resta de carrers
tenen unes voreres de menys d’un metre d’amplada o entre 0,9 i 1,8 metres (fins i tot les
avingudes). Per tant, a part d’arranjar la urbanització de les voreres, en alguns vials
(especialment els principals i els pròxims a la xarxa urbana) també s’haurien d’ampliar (i
adaptar els passos de vianants), per tal de millorar-los i fer-los més accessibles.



Tot i oferir una xarxa contínua a peu, la majoria de les cruïlles del PAE estan sense pas de
vianants senyalitzat, i poques d’elles compten amb un pas de vianants (però aquest
sense estar adaptat). Per tant, i en relació a la senyalització horitzontal, i per temes de
seguretat, cal senyalitzar totes les cruïlles del PAE.



Pròxim al PAE de Can Rosés (carrer del Futbol) existeix un aparcament per a bicicletes,
però el PAE no disposa de cap carril bici. Tenint en compte la proximitat al PAE de La
Llana-Can Serra, que compta amb un carril bici, i la proximitat al nucli urbà així com a
equipaments municipals, es podria avaluar la possibilitat de connectar els PAE de la zona
nord a través d’un carril bici (però tenint en compte les pendents que presenta el PAE en
determinats carrers).
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IMD de vehicles motoritzats:

Saturació de la xarxa viària

Carrils i sentits de circulació de les vies
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Xarxa actual de vianants (amplades útils)

Passos de vianants
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Xarxa de vies ciclistes

Transport públic
Rubí disposa d’una bona xarxa de transport públic que connecta no només tota la ciutat sinó
també els diferents polígons entre ells i amb el propi municipi (per exemple, es disposa d’una
línia d’autobús urbà L6 que discórrer per tots els PAE).
En el cas del PAE Can Rosés aquest té connexió directa amb les línies L1, L2, L4 i L5, que passen
per les dues avingudes del PAE i també amb les línies interurbanes B8, N61 i N64. La parada de
transport públic es troba a menys de 750 metres i es troba correctament senyalitzada (amb
informació de la línia i dels horaris i la parada de l’Avinguda de les Olimpíades disposa de
marquesina).
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Transport urbà:

Transport interurbà:

Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
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que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada57 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. A nivell general, la ciutat
compta a un Pla de protecció civil que inclou els PAE.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.
_______________
57

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és VIGASE.
Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada cinc
anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar l’autorització
no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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Conclusions

Can Rosés és un PAE de mitjana dimensió, que tot i estar contigu a altres municipis de la
zona nord (Molí de la Bastida i Carretera de Terrassa) també està adjacent a zona
residencial. Aquesta proximitat a la zona residencial pot dificultar la implantació de
determinada activitat, recomanant una revisió dels usos per permetre altres activitats
més toves i de caràcter terciari. Actualment, en el PAE només es permeten activitats
industrials (i com a usos compatibles l’habitatge). De totes maneres, no són activitats
grans, ja que les edificacions que es permeten són aïllades i en filera, orientat sobre a
naus de petita dimensió (de parcel·les mínimes de 1.000 i 400 m 2). Per tant, és un PAE
que s’ha desenvolupat sobretot amb empreses de petita dimensió. Això ha comportat
una sobreocupació a la zona de “La Bastida”, espai que requeriria d’una regulació
(perquè també afecta a la imatge del PAE).
El PAE de Can Rosés és de dimensió mitjana-gran i acull a 123 empreses que han
experimentat una caiguda en els darrers anys. Es tracta d’empreses de petita dimensió,
amb 10,4 treballadors per empresa, les quals, amb tot, han generat un increment en la
facturació, com a resultat del desenvolupament d’algunes de les tipologies d’activitat
que realitzen (però els treballadors aporten un valor no massa alt, ja que aquestes xifres
comporten una facturació per empresa d’uns 1.610.000 € i per treballador de 156.213 €).
A Can Rosés predominen les activitats industrials, i, en concret, les activitats d’elaboració
de productes alimentaris, la fabricació de paper i productes de paper, la fabricació de
productes metàl·lics, excepte maquinària i equip, i la fabricació de maquinària i equip
n.e.c. D’altra banda, les activitats terciàries mostren una presència notable, i es
concentren en activitats de comerç i de serveis a empreses. Amb tot, les activitats
terciàries són les úniques que mostren certa tendència al creixement,mentre que les
industrials han tendit a l’atomització.
Can Rosés allotja actualment activitats de baix del nivell tecnològic, atès que el perfil
industrial de Can Rosés és mitjà-baix, en correspondència amb indústries intensives en
mà d’obra, i el perfil terciari és de serveis no basats en coneixement.
El PAE presenta una bona accessibilitat (tant interna com externa) perquè compta amb el
pas de la carretera C-1413a. Ara bé, el pas d’aquesta via principal pel PAE el divideix en
dues zones. Aquesta divisió afecta al flux entre les dues parts del PAE, sobretot tenint en
compte que a Can Rosés està el cementiri municipal. Per tant, un dels punts que s’ha de
millorar és precisament el creuament d’aquesta carretera i permeti la connexió del PAE
entre les dues bandes. A nivell municipal està ja previst executar una obra per instal·lar
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un semàfor i un pas de vianants.
Pel que fa a la mobilitat interna, el PAE no presenta problemes per a la maniobrabilitat
dels vehicles, ja que compta amb rotondes d’accés i avingudes amples. Ara bé, el mal
estacionament de vehicles en algunes zones dificulta la mobilitat, per la qual cosa cal
actuar per senyalitzar clarament les zones d’aparcament.
Can Rosés és un dels PAE més antics de la ciutat. Per tant, és un dels polígons que
requereix de més actuacions per a la millora de la seva imatge i urbanització, ja que el
manteniment dut a terme ha estat escàs. A part d’intervenir en la regulació i ordenació
de la zona de “La Bastida” també cal actuar per millorar i reordenar la senyalització
(sobretot l’horitzontal per fer-la més visible, la numeració de les parcel·les i les cruïlles),
millorar l’ asfaltat, arranjar les voreres i millorar la neteja de les zones verdes amb el
desbrossament de la vegetació de tot el PAE.
L’oferta de serveis dins del PAE és limitada, però no és un factor crític que li resti
atractivitat perquè aquesta es complementa amb l’oferta existent tant a la zona urbana
pròxima com als PAE del voltant. A més, és un PAE que està a prop de La Llana-Can Serra,
polígon on es troba el Centre de Serveis a les Empreses de la Masia Can Serra. En relació
als serveis, l’única mancança que es troba és l’accés a serveis avançats, com la fibra
òptica.
Tot i l’antiguitat del PAE, i les necessitats de manteniment i conservació que presenta, és
un PAE atractiu per a la localització d’empreses. Actualment, els preus de venda i/o
lloguer estan per sobre de la mitjana de Rubí. Aquesta atractivitat, doncs, ve per la seva
situació, amb unes bones comunicacions i accessos i pròxim a serveis.
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6.3 CIT 5A CARRETERA DE TERRASSA
Localització del PAE

PAE CIT 5A CARRETERA DE TERRASSA:
Sòl privat industrial:
17,11 Ha
Equipaments:
0,53 Ha
Zones verdes:
0,0 Ha
Altres sistemes:
0,0 Ha
Viari:
5,20 Ha
TOTAL PAE:
22,84 Ha
Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 5A Carretera de Terrassa es troba situat a la
zona nord del municipi (coordenades GPS 41º 30' 26.
51" N //

2º 02' 02. 71" E), adjacent a tres altres

polígons de la ciutat (Can Rosés, Molí de la Bastida i La
Llana), configurant un entorn d’activitat econòmica de
133,39 Ha.
En concret, el PAE Carretera de Terrassa compta amb una superfície de 22,84 Ha, situant-se com
un dels PAE de dimensió petita-mitjana de la ciutat. D’altra banda, és el setè en nombre
d’empreses allotjades: 26 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (17,11 Ha, un
74,9% de la superfície del PAE):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

Incorporat al PGOU com a zona urbana d'ús industrial, correspon a
l'Àrea d'Actuació ,36. Hi ha 2 estudis de detall: 1) Ordenació de
volums del c/ Conflent (31/03/1995) i 2) Ordenació de volums d'una
finca al C/ Conflent-Pg. Riera (31/05/1995)

Organisme promotor

1) Ajuntament ; 2) Abacus. SCCL

Sistema de gestió

---

Entitat de gestió

No en consta

Recepció del polígon

No procedeix

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
L’any 2013 hi havia 26 empreses segons el NIF registrat a la base de dades corresponent a l’IAE
(44 activitats), un 21,2% menys que l’any 2008, una caiguda quatre vegades més intensa que la
registrada en el conjunt dels PAE de Rubí (-5,5%).

Nombre d'empreses al PAE Ctra. Terrassa i als PAE de Rubí
segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400

1200
1000

632

800

2013
600

2008

400

669

200
0

26
33
CiT 5A Carretera de Terrassa

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.
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Aquestes empreses es corresponen amb 1.805 treballadors l’any 2011 segons les dades del
SABI58 i van generar una facturació de 292.406.000 €, el 10,5% de la facturació del total
d’empreses dels PAE del municipi, xifres que han registrat un increment des de l’any 2009 del
2,7% i el 7,3%, respectivament. D’altra banda, aquestes xifres comporten una facturació per
empresa de 11.246.384 €, i per treballador de 161.997 €.
L’evolució de la facturació i dels treballadors contrasta amb la registrada en el conjunt dels PAE,
atès que en el període 2009-2011 que la facturació de les empreses presents en tots els PAE ha
crescut fins a un 19% però el nombre de treballadors s’ha reduït un -3,4%. En canvi, en el PAE
Carretera de Terrassa ha crescut tant el nombre de treballadors com la facturació (un 2,7% i un
7,3%, respectivament), posant de manifest com les empreses i activitats presents en aquest PAE
són empreses amb una major producció i amb un major valor afegit, que han mantingut i crescut
la seva activitat (sent empreses més dinàmiques i amb capacitat per evolucionar i transformarse).
Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011

Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Ctra. Terrassa 2007-2011
12.400
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295.000

12.000

290.000
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2.000.000

1.760

285.000
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275.000
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1.680
1.660
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Facturació
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3.500.000
3.000.000

11.400
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11.200

270.000
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265.000
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260.000
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305.000

1.800

Facturació

1.820

1.000.000
500.000
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2010

2011

Facturació

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.

Segons les dades de l’IAE, l’activitat de les empreses del PAE és, fonamentalment, terciària, i en
un major grau que el conjunt dels PAE, amb prop d’un 60% donades d’alta en epígrafs de serveis,
però també industrial, amb un 36,4% d’empreses donades d’alta en els epígrafs corresponents59.

_______________
58

€. El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses
en les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera
informació que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la
corresponent a treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per
analitzar el nombre, evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE,
disponible fins l’any 2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les
empreses però no sobre els treballadors.
59
La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
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Activitats de les empreses del PAE Ctra.
Terrassa segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
36,4%
SERVEIS
59,1%

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013.

Quant als treballadors segons CNAE a dos dígits de les empreses en les quals es troben
contractats, es pot apreciar que el gruix es concentra en dos codis industrials: fabricació de
substàncies i productes químics, i fabricació de productes farmacèutics bàsics i preparats
farmacèutics. De fet, el conjunt de codis corresponents a serveis suma el 14,5% del total, els de
la construcció l’1,1%, i els de la indústria el 84,5%.
TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 5A Ctra. Terrassa
13 Fabricació de productes tèxtils
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
20 Fabricació de substàncies i productes químics
21 Fabricació de productes farmacèutics bàsics i preparats
farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstic
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl · lics
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació d'equip elèctric
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
32 Altres sectors industrials
41 Construcció d'edificis
43 Activitats de construcció especialitzada
45 Comerç i reparació de vehicles de motor i motocicletes Comerç a
l'engròs i al detall
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport
56 Serveis de menjars i begudes
64 Serveis financers, excepte assegurances i plans de pensions
68 Activitats immobiliàries
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis
tècniques
73 Publicitat i estudis de mercat
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques
75 activitats veterinàries
85 Educació
86 Activitats sanitàries

2,2%
2,7%
14,0%
59,6%
0,1%
1,0%
3,1%
0,4%
0,6%
0,9%
0,1%
0,9%
0,9%
0,8%
0,4%
2,2%
3,0%
0,6%
0,2%
0,6%
1,4%
0,4%
0,0%
1,3%
0,1%
2,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.
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Analitzant l’evolució d’empreses i treballadors entre 2007 i 2011 segons el SABI, en aquelles
activitats més significatives en el PAE60, 11 en total, s’identifiquen tres activitats en clara situació
de creixement: Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics, Comerç al detall, excepte
vehicles de motor i motocicletes, i Publicitat i estudis de mercat. D’altra banda, les activitats
immobiliàries estan en clar procés d’atomització i les activitats farmacèutiques i químiques en
concentració (és a dir, incrementen el nombre de treballadors).
Aquesta dinàmica sectorial mostra com és un PAE que, a pesar de la conjuntura econòmica
actual, té activitats econòmiques en creixement i d’altres que es mantenen i incrementen el
nombre de treballadors. També s’ha de tenir present que és un PAE amb una certa
especialització, per la presència de grans empreses vinculades amb els sectors químic i
farmacèutic. Són empreses que no només s’han mantingut sinó que també han crescut, aportant
un major valor afegit entre les activitats econòmiques (són activitats que requereixen de
personal qualificat i de tecnologia alta).

PAE Ctra. Terrassa - Dinàmica sectorial (2007-2011)
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1. 43
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1
2
3
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43
68
18
23
46
86
47
73
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5. 46

Activitats de construcció especialitzada
6. 86
7. 47
Activitats immobiliàries
73
Arts gràfiques i reproducció de8.suports
enregistrats
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
Activitats sanitàries
Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
Publicitat i estudis de mercat
Construcció d'edificis

9. 41
10. 21
11. 20

_______________
60

Les activitats significatives en el PAE de Carretera de Terrassa són aquelles que mostren un pes mínim del 4,5%
sobre el total del PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
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10 21 Fabricació de productes farmacèutics bàsics i preparats farmacèutics
11 20 Fabricació de substàncies i productes químics
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb treballadors adscrits i
61

aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 2007 .

Respecte al nivell tecnològic de les empreses del PAE l’any 2011, segons dades del SABI,
s’observa una concentració important de treballadors en indústria de nivell tecnològic alt i també
mitjà-alt, que contrasta amb la concentració d’empreses en nivell tecnològic mitja-baix i baix. És
evident, per tant, que les activitats industrials d’alta tecnologia estan composades per poques
empreses de gran dimensió en termes de nombre de treballadors. Com s’ha comentat, aquesta
tendència es deu a la presència d’activitats importants (sobretot pel nombre de treballadors que
concentren) en sectors econòmics com el químic i el farmacèutic. D’altra, i en contraposició, cap
dels serveis que es proveeixen des del PAE són de tecnologia alta-punta, i tant empreses com
treballadors es divideixen a part pràcticament iguals entre els serveis basats en el coneixement i
els serveis no basats en el coneixement. Ara bé, a diferència amb el conjunt dels PAE de la ciutat,
el PAE Carretera de Terrassa té una major presència d’empreses de serveis basats en el
coneixement, aportant un major valor afegit (que també permet generar sinergies amb el teixit
industrial existent). S’ha de tenir present, també, que aquestes són activitats que demanden i
requereixen de personal qualificat i especialitzat, comportant una demanda de persones amb un
nivell d’estudis superior (tant del municipi com del seu entorn).
CTRA. TERRASSA
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
74,2%
17,6%
1,2%
6,9%
100,0%

14,3%
21,4%
28,6%
35,7%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

0,0%
46,1%
53,9%
100,0%

0,0%
57,1%
42,9%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.

En aquest sentit, el PAE Carretera de Terrassa és el PAE de Rubí que concentra un major
percentatge de treballadors d’alta qualificació (ja sigui de nivell tecnològic alt i mitjà-alt o de
tecnologia alta-punta i basats en coneixement), amb un 30,9%, sent un PAE amb una elevada
demanda de personal qualificat. Però aquests, com s’ha vist, estan concentrats en poques
empreses (un 8,6%). Per tant, són empreses que tenen un elevat valor afegit.
_______________
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Segons l’IAE el 2013 hi havia 26 empreses, i segons el SABI l’any 2011 43. Això comporta una sobrerepresentació del
65,4%.
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de Carretera de Terrassa està
regulat pel Pla General de Rubí, però sota dues tipologies diferents
(industrial aïllada i industrial en illa tancada) que permeten edificacions
diferenciades:
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera
Edificació segons alineació a vial

Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera
Edificació segons alineació vial

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.

Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Industrial aïllada Pla General 1986
Pla General
Edificació aïllada, permet la divisió
de naus en filera
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª);
Ús recreatiu
1 habitatge per parcel·la vinculat a
activitat industrial
3
2
8 m /m de volum edificable
Alçada màx. regulada
edif.
aïllada=15m / Alçada màx. regulada
per naus en filera=9,75m
2
2
1.000 m en edif. aïllada i 400 m
en edificacions en filera.
No especificada
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%

Industrial en illa tancada del Pla General 1986
Pla General
Edificació segons alineació vial
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª i 4ª); Comercial; Oficines; Esportiu;
Residencial en modalitat d’un habitatge per activitat industrial
--3
2
8 m /m de volum edificable
12 m
No especificada
No especificada
90%

La major superfície d’aquest PAE pot estar destinada a naus de petita i mitjana dimensió, doncs
es permeten parcel·les a partir d’una superfície mínima de 400 m2 (per a edificacions en filera) i
de 1.000 m2 (donant cabuda a empreses mitjanes i grans). Malgrat la configuració d’aquest espai,
orientat a tot tipus de nau, en l’actualitat s’hi troben presents grans empreses (allotjant, doncs,
diversitat de tipus d’empreses i naus).
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En relació als usos i a les activitats que s’hi poden desenvolupar, el PAE de Carretera de Terrassa
és un polígon amb dues realitats diferenciades: per una banda, tot el PAE pot comptar amb usos
industrials (permetent, també, usos recreatius), però també comprèn una part reservada a altres
tipus d’usos que es poden compaginar amb els pròpiament industrials, com ara els comercials,
oficines o esportius. Precisament en aquesta zona del PAE és on es troben localitzats alguns
equipaments i serveis municipals, com ara la policia local. En aquest sentit, el PAE de Carretera
de Terrassa no és un polígon tan restrictiu quant a usos permesos, per la qual cosa la seva
realitat és més diversificada i agrupa empreses de diferent tipologia d’activitat.

Indus trial; Comercial; Oficines ; Es portiu; Res idencial
Indus trial; Habitatge guarda; Comercial; Res tauració; Oficines ; Sanitari;
Sòcio-cultural; Recreatiu; Es portiu; Educatiu; Comerços a l'engròs

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

Oferta de les naus
Ja sigui per les dimensions del polígon, i pel seu grau d’ocupació, el PAE Carretera de Terrassa no
presenta una elevada oferta de naus en comparació a la resta de PAE de la ciutat. En concret, de
l’anàlisi realitzada62 no s’ha identificat cap nau en venda i només tres en lloguer. L’oferta de les
naus disponibles és una oferta de nau petita i a un preu superior a la mitjana del municipi, tot i
que no divergeix en excés (ja que també s’ha de valorar l’entorn i l’estat de manteniment del
mateix). La seva localització, pròxima a les vies ràpides de comunicació i al nucli urbà, el fa un
polígon atractiu per a la ubicació d’empreses.

_______________
62

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.
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OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ

CARRETERA DE TERRASSA

Ofertes de compra:
Superfície mitjana:
2

Preu mitjà €/m :

111
2.978,9 m

2

640,3 €/m

2

Ofertes de compra:

0

Superfície mitjana:

-

2

Preu mitjà €/m :

-

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ

CARRETERA DE TERRASSA

Ofertes de lloguer:

234

Ofertes de lloguer:

3

Superfície mitjana:

1.457,6 m2

Superfície mitjana:

293,7 m2

Preu mitjà €/m2:

2,89 €/m2

Preu mitjà €/m2:

3,01 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

Urbanització
El PAE Carretera de Terrassa és un dels PAE més antics de Rubí, amb un pla parcial de
desenvolupament dels anys 70. Aquesta antiguitat, juntament a la manca de conservació i
manteniment del mateix, i a l’elevat trànsit i moviment que registra aquest PAE i el seu entorn
evidencia la necessitat de dur a terme actuacions de millora de la seva urbanització,
especialment pel que fa als seus accessos.
En general, pel que fa referència a l’estat d’urbanització del PAE aquest és desigual, ja que
mentre es troben carrers en molt bon estat, altres presenten importants mancances que
denoten una manca de manteniment.
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Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El PAE de la Carretera de Terrassa és un dels PAE que requereix d’una important inversió per
adequar la urbanització dels seus principals vials. És un PAE que compta amb una important
activitat i, a més, la seva localització fa que esdevingui un espai important de pas de vehicles,
tant per accedir al PAE com per moure’s perla ciutat. Aquest moviment i trànsit incrementa el
desgast del seu asfaltat. Per altra banda, és un PAE que presenta alguna mancança
d’urbanització, especialment pel que fa als accessos per la carretera de Terrassa.
En aquest sentit, les actuacions de millora de l’asfaltat dels vials es preveuen, d’acord el pla
d’inversions elaborat, entre els anys 2015 i 2020. En concret, es tracta d’arreglar els blandons en
paviment, els esvorancs, el malestat dels carrers i asfaltat o la manca d’urbanització d’alguns
trams, entre altres. En concret,
Per tant, i atenent les condicions del polígon i de l’execució de les inversions que es preveuen, les
accions de manteniment s’iniciarien a partir del 2019, amb una periodicitat de 10 o 20 anys en
funció del nivell de trànsit dels vials (només són vials considerats de nivell 2, conservació a 20
anys, els trams del carrer Avinyó i de la carretera de Molins).
De totes maneres, és important destacar els vials que requereixen d’una actuació més
immediata i prioritària, com és la carretera de Terrassa (els laterals de la C-1413a i de la BP-1503
no té competència l’Ajuntament), ja que és el carrer que presenta una major circulació i, per
tant, un major desgast. En aquest sentit, ja està prevista una inversió dins el Pla d’Inversions
Financerament Sostenibles 2014-2015 (a executar al 2015) per asfaltar la carretera de Terrassa.

Manteniment asfaltat a
10 o 20 anys
Inversions en millora
de l’asfaltat 2015-2020
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Voreres

En general, per l’antiguitat de les voreres o per la presència de vegetació, alguns trams presenten
un deteriorament important que requereix d’una intervenció. Especialment crítica és la situació
de la Carretera de Terrassa, que presenta una vorera i un paviment en molt mal estat en tot el
carrer (incloent la rotonda d’accés, ja que és un tram que no presenta vorera). Aquesta ha de ser
una actuació prioritària, ja que facilitarà la mobilitat de les persones, quedant recollida en el pla
d’inversions elaborat i estipulant-se entre els anys 2015 i 2016. També és important reparar i
reposar la vorera en alguns trams del Passeig de la Riera i dels carrers Avinyó i Conflent
(l’actuació en el carrer Avinyó ja prevista en el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles de
l’Ajuntament per al 2015).
La resta d’actuacions són més secundàries, preveient-se a 10 o 30 anys, depenent de la intensitat
de pas, tot i que també cal garantir-ne un manteniment i a iniciar a partir del 2019, segons es
recull en el pla de manteniment del PDPAE.

Voreres noves 2015-2019
(Carretera Terrassa, C/
Avinyó i lateral BP-1503)

Manteniment
voreres a 10-15 anys
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Zones verdes
Tot i que el PAE Molí de la Carretera de Terrassa no compta pròpiament amb espais de zones
verdes, el PAE presenta, al igual que la resta, necessitats de manteniment de la vegetació i arbrat
que té en els carrers (sobretot al voltant del Passeig de la Riera i de la Carretera de Terrassa).
Precisament és la zona a l’entorn de la riera la que presenta un menor manteniment, que afecta
a la imatge de l’espai, ja que la vegetació del seu voral no està mantinguda i tampoc actua de
barrera visual. En aquest sentit, cal preveure la necessitat d’actuacions regulars i periòdiques de
manteniment i conservació (desbrossament, neteja, etc.) d’aquests espais verds dels carrers63.

_______________
63

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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Informació i senyalització
Al igual que en tots els polígons de la ciutat es compta amb una senyalització d’informació a
l’entrada del PAE (que indica el nom de l’espai i el plànol de localització), de dimensió correctes i
clarament visibles. De totes maneres, aquesta senyalització informativa comparteix espai amb
una altra del COPEVO i pot crear confusió, duplicant informació. També es compta amb un tòtem
d’empreses que permet una millor orientació en el PAE i identificació de les activitats presents. A
nivell d’informació, però, manca una major indicació dels carrers (no tots els vials es troben
senyalitzats, de tal manera que no facilita la circulació ni la situació dins el PAE) i de les parcel·les,
doncs no es compta amb cap numeració.
Per altra banda, en general, el PAE presenta una senyalització vertical correcta. Tot i que aquesta
és sobretot viària i de regulació del trànsit, es troba localitzada correctament, és visible i no
interfereix en la circulació. Ara bé, sí que en determinats casos s’ha identificat la necessitat de
renovar i col·locar nova senyalització viària, senyalització que caldrà mantenir de forma periòdica
per poder garantir la seva correcta visualització i com manteniment correctiu.
El què sí s’ha de millorar, però, és la senyalització horitzontal. Aquesta senyalització és la que
pateix un major desgast (pel pas dels vehicles) i, en conseqüència, la què requereix d’una major
manteniment. A més, algunes zones d’estacionament no estan senyalitzades i no tots els passos
de vianants estan correctament senyalitzats. Una de les intervencions en el PAE, doncs, ha de ser
repintar la senyalització horitzontal. Per altra banda, i en el tema de les inversions, s’identifica la
necessitat de col·locar bandes reductores de velocitat en alguns carrers del polígon, com són el
Passeig de la Riera, els carrers Conflent i Avinyó i la carretera de Terrassa.
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Equipaments i serveis
El PAE Carretera de Terrassa és un polígon que està rodejat d’altres PAE mitjans-grans (Can
Rosés, La Llana-Can Serra i Molí de la Bastida)i pròxim a la zona urbana. Això fa que disposi d’una
oferta de serveis complementaris, ja siguin el propi PAE com en les seves immediacions. Per tant,
tot i que el PAE disposa d’un restaurant, indirectament també té accés a benzineres, serveis de
restauració, entitats financeres i el centre de serveis de la Masia Can Serra.
De totes maneres, l’oferta pròpia del PAE és limitada, amb escassos serveis auxiliars per a les
empreses, que és la vessant que s’hauria de reforçar.

Serveis urbans i infraestructura
El PAE de Carretera de Terrassa presenta, com a la resta de PAE de la ciutat, una bona oferta de
serveis bàsics (electricitat, telefonia, gas, aigua i clavegueram), així com un enllumenat correcte
dels seus carrers. La mancança és l’arribada de la fibra òptica, que no ofereix una oferta de
serveis avançats en aquest espai. De totes maneres, les empreses sí que hi poden tenir accés,
però costejant elles la infraestructura. Ara bé, en aquests moments s’ha de tenir present la
competència que generarà la banda 4G a la fibra òptica (també es poden avaluar altres sistemes
com el WiMax), permetent un accés més ràpid, fàcil i econòmic, garantint la mateixa qualitat del
servei.
La informació que es té és la facilitada per les pròpies companyies. Per exemple, en el cas de la
telefonia s’observa una bona cobertura del servei, perquè fa referència a la telefonia per cable i
propietat de Telefónica (tot i que aquesta cedeix a favor de tercers).
En canvi, on sí s’identifiquen necessitats de millora és en la xarxa de clavegueram i en la xarxa
elèctrica. Pel que fa al clavegueram caldria construir un col·lector a la zona compresa entre el
carrer Conflent i la Carretera de Terrassa, ja que actualment està al descobert.
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Per altra banda, la xarxa elèctrica també necessita millores, en dos sentits:
-

Per una banda, el soterrament de línies (una extensió de 25 km) a la zona de l’entorn de
la riera de Rubí.

-

I, per altra, una reordenació del cablejat actual, amb l’objectiu de netejar i eliminar
aquelles línies que ja estan obsoletes i no donen servei, així com l’accés de pals de
subjecció (per reduir l’impacte visual).

Com en la resta de PAE, el subministrament elèctric està totalment garantit, de bona qualitat i de
bona potència, ja que es disposa de la subestació de Can Jardí por donar servei a tot el municipi i
polígons (facilitant l’estesa de línies elèctriques específiques d’acord a les necessitats de les
empreses).

Xarxa elèctrica i Gas

Soterrament
línies

Reordenació xarxa elèctrica
(pòsters, cablejat obsolet, etc.)
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Aigua i Clavegueram
Col·lector

Fibra òptica i Telefonia

Mobilitat i transports
Accessibilitat
Al igual que els PAE del seu entorn (Molí de la Bastida i Can Rosés), el PAE de Carretera de
Terrassa presenta una bona comunicació amb l’exterior, doncs a part de tenir accés directe a la
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C-1413a i a la BP-1503, està pròxim a la C-16. De fet, aquestes dues carreteres són els seus dos
vials principals, doncs després només compta amb tres petits carrers secundaris que
comuniquen la respectiva carretera amb el passeig de la Riera.
Tot i no tenir carrers primaris (d’amplada superior als 25 metres), tots els carrers són de doble
sentit, es disposa de senyalització informativa i la ronda d’entrada al PAE facilita l’accessibilitat i
la connexió amb els altres PAE del voltant. Per tant, al PAE de Carretera de Terrassa es pot
accedir tant de la zona del Molí de la Bastida i Can Rosés com de l’altra banda de la riera,
procedent de La Llana-Can Serra. De totes maneres, la zona nord del PAE, la que connecta la
carretera de Terrassa amb la BP-1503, presenta una elevada circulació de vehicles, fins i tot de
vehicles pesants. Encara que els vials fan set metres, no tots tenen una amplada de 13 metres
que pugui permetre la correcta maniobrabilitat dels vehicles pesants.
Per tant, no només és bona la comunicació externa sinó també interna, i a més és té fàcil
connexió amb les rutes per a vehicles pesants (com són les carreteres C-1413a, BP 1503 i el
passeig de la Riera). Tenint en compte que en aquest PAE es localitza una empresa important i de
gran dimensió, els seus accessos són bons i no dificulten la mobilitat.
Jerarquització viària

Circulació de vehicles pesants sense restricció
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Estacionament
El PAE compta amb espai públic per a l’estacionament de vehicles (d’una dimensió de 2,5
metres). Però en determinats punts (com la zona de la C-1413a que connecta amb la BP-1503),
per una elevada concentració d’empreses, aquest espai resulta insuficient (i les naus no tenen
espai privat per a l’aparcament de vehicles). A més, en aquesta zona també s’hi troba la policia
local i els serveis municipals d’urbanisme, que atenen al públic. Per tant, és un PAE que presenta
algunes dificultats d’aparcament, però la proximitat a la zona urbana el PAE dóna resposta a
aquestes necessitats.
Aparcament en la via pública:

Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:


Les principals vies de connexió de Rubí són les que presenten una intensitat mitjana
diària (IMD) de vehicles motoritzats més intensa, a saber la C-1413a i la BP-1503, així
com el Passeig de la Riera. Per tant, la rotonda d’accés al PAE és un punt amb un elevat
trànsit (de 10.000 a 25.000 vehicles/dia), juntament al passeig de la Riera (de 15.000 a
25.000 i de 5.000 a 7.000 per la part de La Llana-Can Serra). Donat que el PAE de
Carretera de Terrassa és un PAE amb pocs carrers, i la majoria són vials principals, és un
espai industrial que presenta una intensitat de vehicles elevada (els carrers secundaris
només són per donar accés a les empreses d’allà).
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Tenint en compte la trama vial del PAE, que s’estructura a través de xarxes viàries
principals, i que aquestes desemboquen a la rotonda de connexió entre els PAE de Molí
de la Bastida, Carretera de Terrassa i Can Rosés, la C-1413, la carretera de Terrassa i el
Passeig de la Riera presenten una saturació del 60-80% (i les avingudes de l’Estatut i de
Can Rosés entre un 40-60%), tot i que el tram aquest presenta una major saturació viària
(superior al 80%) és el tram de la carretera de Gràcia a Manresa (on estan la policia local
i unes dependències municipals). En general, doncs, és un PAE que presenta una elevat
trànsit i congestió.



Tots els carrers del PAE de Carretera de Terrassa tenen dos sentits de circulació amb un
carril per sentit. L’únic vial que requeriria d’una major amplada és el tram de la carretera
de Gràcia Manresa, que és el tram que pateix un major trànsit i saturació de vehicles.



Els eixos de mobilitat compleixen amb els requisits mínims per garantir una correcta
mobilitat: dimensió mínima dels vials de 7 metres, dimensió mínima dels carrils de 3
metres i dimensió mínima de maniobra en rotondes de 7 metres. Però la franja mínima
de maniobra per a vehicles pesants (13 metres) no sempre es troba en tots els carrers,
fet que dificulta la maniobrabilitat de determinats vehicles sobretot tenint en compte
que és un PAE amb un elevat trànsit (i també de pas per connectar amb altres vies de
comunicació).



L’estat de les voreres és un element a millorar en aquest PAE, ja que en determinats
punts no es té o està sense urbanitzar (com ara a la rotonda). En general, les voreres
tenen una amplada justa (entre 0,9 i 1,8 metres) i la majoria de passos de vianants no
estan adaptats (exceptuant el carrer Rosselló i la rotonda). Això fa que no es disposa
d’una xarxa contínua a peu de forma completa en tot el PAE. L’únic punt on les voreres
són correctes és al tram de la carretera de Terrassa que dóna accés a la policia local i als
serveis municipals i al carrer Rosselló. Per tant, la senyalització (i accessibilitat) dels
passos de vianants també és un punt a millorar.



A pesar que el PAE de Carretera de Terrassa actualment no està adaptat per a la
circulació en bicicleta, la proximitat al carril bici del PAE de La Llana-Can Serra, els baixos
desnivells, la proximitat a la riera i la presència de dependències municipals i la policia
local facilitaria la implantació d’un carril bisi o l’adequació d’espais per a l’aparcament de
bicicletes (per afavorir la mobilitat amb aquest mitjà de transport).
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IMD de vehicles motoritzats:

Saturació de la xarxa viària

Carrils i sentits de circulació de les vies
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Xarxa actual de vianants (amplades útils)

Passos de vianants

Xarxa de vies ciclistes
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Transport públic
La bona xarxa de transport públic urbà garanteix una accessibilitat als PAE de la ciutat. En
concret, les línies urbanes que donen cobertura al PAE de Carretera de Terrassa són la L6, L1 i L3.
El problema d’aquestes, però, és el horaris i la freqüència de pas, que redueixen la seva
utilització per part dels treballadors/es dels PAE. La L6 fa una ruta per tots els PAE, mentre que la
resta de línies connecten els diferents barris de Rubí passant per les proximitats dels PAE. Però
en el PAE també hi arriben línies d’autobús interurbanes: B8, N61 i N64. La parada de transport
públic més propera es troba a menys de 750 metres i es troba correctament senyalitzada (amb
informació de la línia i dels horaris).

Transport urbà:

Transport interurbà:
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Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada64 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. A nivell general, la ciutat
compta a un Pla de protecció civil que inclou els PAE.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
_______________
64

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és VIGASE.
Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada cinc
anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar l’autorització
no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.

Conclusions

El PAE de Carretera de Terrassa forma part del grup de PAE que es troben a la zona nord
de la ciutat. És un PAE, doncs, que presenta un bona accessibilitat i permet una connexió
ràpida a les principals vies de comunicació. Ara bé, també és un PAE que rep un
important flux i pas de vehicles, sobretot al tram de la carretera de Gràcia a Manresa.
Aquesta elevada intensitat no només afecta en la saturació del trànsit sinó també en el
desgast del vial, havent de preveure actuacions de manteniment a curt i mig termini.
En general, la mobilitat interna pel PAE és bona. Tampoc és un PAE que compti amb
molts carrers, i aquests són principals i amb rotondes d’accés. Ara bé, sí que es poden
diferenciar dues zones dins del PAE: per una banda, la part nord (el tram de la carretera
de Gràcia a Manresa) i, per altra, el tram sud (el tram de la carretera de Terrassa). A més,
a la part nord s’hi registra un major trànsit i presenta més dificultats per a
l’estacionament (element a tenir en compte perquè en aquest tram del PAE es troba la
policia local i algunes dependències municipals).
Aquestes dues zones dins del PAE no només divergeixen per la tipologia d’empresa que
s’hi localitza, sinó també per la tipologia d’edificació. Així, a la zona nord hi ha una major
concentració d’empreses, amb naus de petita i mitjana dimensió, mentre que a la zona
sud s’hi localitza una gran empresa i permet una major diversificació d’usos.
El PAE de la Carretera de Terrassa presenta, doncs, una diversitat d’empreses i de naus,
però també d’activitats. Tot i tenir un perfil industrial, també s’hi localitzen (i es
permeten) altres activitats i usos, facilitant la implantació de tot tipus d’activitat.
És un PAE de petita-mitjana dimensió, amb allotjament de 26 empreses (algunes d’elles
de gran dimensió, del sector químic i farmacèutic, amb una dimensió empresarial
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mitjana de 69,4 treballadors per empresa) que ha patit una important caiguda de
l’activitat econòmica en els últims anys (més intensa que la mitjana de Rubí), però que
no ha afectat en els nivells de facturació del empreses (les empreses que s’han
mantingut han registrat un creixement, amb una facturació per empresa de 11.246.384
€, i per treballador de 161.997 €).
És un PAE que concentra activitat industrial i terciària, tot i que té un perfil
predominantment terciari. S’identifiquen tres subsectors d’activitat que registren un
creixement: fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics; comerç al detall,
excepte vehicles de motor i motocicletes; i publicitat i estudis de mercat.
És un PAE que concentra un nombre molt elevat de treballadors en indústria de nivell
tecnològic alt i també mitjà-alt, però que es concentren en un nombre reduït d’empreses
(són empreses de gran dimensió). En contra, les activitats de serveis tenen un perfil
tecnològic i de coneixement baix.
Però és un PAE antic, que a part de les necessitats de manteniment per la seva antiguitat
també requereix una major conservació per l’elevat desgast de les vies principals de
comunicació, sobretot a la zona nord. Aquesta divisió del PAE també evidencia
diferències en les necessitats de millores, que tot i haver d’actuar en el seu conjunt, a la
part nord és on es detecten més deficiències. Sobretot l’antiguitat del PAE repercuteix en
l’estat de la seva urbanització. Així, cal millorar el ferm dels principals vials i acabar la
urbanització d’alguns trams, com ara les voreres de la rotonda de la carretera de
Terrassa.
La senyalització també és un dels elements a millorar, sobretot pel que fa al repintat de
l’horitzontal , la reordenació de la vertical i la identificació dels carrers i números de
parcel·les.
L’oferta de serveis complementaris és limitada, però no és un element crític perquè es
pot complementar amb l’oferta dels PAE adjacents i del nucli urbà (pròxim al PAE). Sí que
és una demanda de les empreses, però, l’arribada de la fibra òptica. Per la resta de
serveis i subministraments no hi ha problemes, tot i que és una cobertura bàsica. Per
millorar la imatge del PAE es podria intervenir en la reordenació i/o soterrament
d’algunes línies (però no és prioritari).
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6.4 CIT 5B LA LLANA-CAN SERRA
Localització del PAE

PAE CIT 5B LA LLANA-CAN SERRA:
Sòl privat industrial:
21,09 Ha
Equipaments:
1,51 Ha
Zones verdes:
3,13 Ha
Altres sistemes:
0,5 Ha
Viari:
8,07 Ha
TOTAL PAE:
34,31 Ha
Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 5B La Llana-Can Serra es troba situat a la
zona nord del municipi (coordenades GPS 41º 30’ 24.
41” N //

2º 01’ 57. 74” E), adjacent al bloc de tres

polígons que conformen Carretera de Terrassa, Molí de
la Bastida i Can Rosés.
En concret, el PAE La Llana – Can Serra compta amb una
superfície de 34,31 Ha, sent un dels PAE de dimensió mitjana de la ciutat. D’altra banda, és el
cinquè en nombre d’empreses allotjades: 39 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (21,09 Ha, que
corresponen el 61,5% de la superfície total del PAE):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

PP aprovat per la CUB (14/02/1990), correspon al sector "U" del
PGOU. Urbanitzat com a ZUR (Zona Urgent Reindustrialització).

Organisme promotor

Ajuntament

Sistema de gestió

Cooperació

Entitat de gestió

a) Associació Administrativa de Cooperació del sector d'urbanització
prioritària U "La Llana" (ja no funciona); b) Associació de Propietaris
i Industrials del Polígon de la Llana (voluntària, 20/07/1998)

Recepció del polígon

Sí ( 28/04/1995 acta de recepció provisional)

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
Segons el NIF registrat a la base de dades corresponent a l’IAE, l’any 2013 hi havia 39 empreses,
corresponents a 54 activitats, un 18,2% més que l’any 2008, en contraposició a la caiguda
registrada en el conjunt dels PAE de Rubí (-5,5%).
Nombre d'empreses al PAE La Llana-Can Serra i als
PAE de Rubí segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400
1200
1000

632

800
2013
600

2008

400

669

200
0

39
33

CiT 5B La Llana – Can Serra

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.
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Aquestes empreses es corresponen amb 618 treballadors l’any 2011 segons les dades del SABI65 i
van generar una facturació de 124.281.000 €, el 4,5% de la facturació del total d’empreses dels
PAE del municipi. Aquestes xifres comporten una facturació per empresa de 3.186.692 €, i per
treballador d’uns 201.100 €. S’observa que, d’ençà 2009, i fruit de la crisi econòmica, el nombre
de treballadors ha caigut -9,8% però, en contraposició, la facturació ha crescut un 15,7%. Això
evidencia l’increment del nombre d’empreses però, segurament, també la capacitat d’algunes
d’elles d’incrementar la seva productivitat i augmentar el seu valor afegit (de tal manera que és
un PAE on es concentren empreses tractores i amb nivells tecnològic mitjà-alt i d’ús intensiu del
coneixement).
L’evolució de la facturació és comparable amb la registrada en el conjunt dels PAE del municipi
(19%), però la caiguda en el nombre de treballadors és més intensa (-3,4% a Rubí). Aquesta
major caiguda es pot explicar, en part, per la presència d’empreses de major dimensió que han
tingut processos de reajustament de plantilles més importants.
Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE La Llana-Can Serra 2007-2011
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Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.

L’activitat de les empreses del PAE d’acord amb l’IAE és industrial -el 51,9% de les empreses
estan donades d’alta en epígrafs associats a activitats industrials- i terciària -el 44,4% estan
donades d’alta en epígrafs de serveis66. Val a dir que les empreses d’aquest PAE mostren una
concentració d’activitats industrials (segons IAE) lleugerament superior a la del conjunt de Rubí.

_______________
65

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses en
les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera informació
que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la corresponent a
treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per analitzar el nombre,
evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE, disponible fins l’any
2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les empreses però no sobre els
treballadors.
66
La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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Activitats de les empreses del PAE La Llana-Can
Serra segons epígraf de l'IAE 2013

SERVEIS
44,4%

INDÚSTRIA
51,9%

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
3,7%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013..

Pel que fa a l’activitat de les empreses en què operen els treballadors segons CNAE a dos dígits,
es pot apreciar que el gruix es concentra en tres codis, dos industrials i de serveis: fabricació de
substàncies i productes químics, fabricació d’equip elèctric, i comerç a l’engròs excepte vehicles
de motor i motocicletes. El conjunt de codis corresponents a serveis suma el 18,3% del total, els
d’indústria el 81,7% i el de la construcció un 0,2%.
TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 5B La Llana- Can Serra
10 Elaboració de productes alimentaris
13 Fabricació de productes tèxtils
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
20 Fabricació de substàncies i productes químics
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstic
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl · lics
25 Fabricació de productes metàl · lics, excepte maquinària i equip
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació d'equip elèctric
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
33 Reparació i instal · lació de maquinària i equip
43 Activitats de construcció especialitzada
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
68 Activitats immobiliàries
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis
87 tècniques
Serveis socials amb allotjament

1,5%
2,8%
2,3%
20,9%
7,4%
0,5%
4,0%
7,9%
32,4%
0,2%
1,8%
0,2%
13,1%
1,3%
0,8%
3,1%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Si s’analitza l’evolució de les empreses i els treballadors entre 2007 i 2011 segons la informació
que proporciona el SABI, en aquelles activitats més significatives en el PAE67, cinc en total,
_______________
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
67
Les activitats significatives en el PAE de La Llana són aquelles que mostren un pes mínim del 9% sobre el total del
PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
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s’identifiquen dues activitats amb certa tendència al creixement: Activitats immobiliàries i
Fabricació de substàncies i productes químics. D’altra banda, la Fabricació de productes
metàl·lics, excepte maquinària i equip i és l’única activitat en clar procés d’atomització, i el
Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes en mostren una certa tendència.
Per últim, la Fabricació d'equip elèctric mostra símptomes de crisi. En general, però, no
s’identifica cap sector que estigui perdent tant empreses com treballadors, de tal manera que les
conseqüències de la crisi s’estan mitigant i, positivament, alguns sectors, els més dinàmics o els
que presenten una major capacitat de recuperació (ja sigui per la seva activitat o per la dimensió
i gestió de l’empresa) estan creixent, potser també associat al nivell tecnològic de les empreses
predominant.

PAE La Llana-Can Serra - Dinàmica sectorial (2007-2011)
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Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
Activitats immobiliàries
Fabricació d'equip elèctric
Fabricació de substàncies i productes químics

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb treballadors adscrits i
aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 2007 68.

Segons dades del SABI, el PAE de La Llana-Can Serra mostra una notable concentració de
treballadors en indústries de nivell tecnològic mitjà-alt i d’empreses en indústries de nivell
tecnològic mitjà-baix. Aquesta observació apunta, com en el cas del PAE Carretera de Terrassa,
_______________
68

Segons l’IAE el 2013 hi havia 39 empreses, i segons el SABI l’any 2011 31. Això comporta una subrepresentació del
20,5%.
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que en les activitats industrials d’alta tecnologia operen poques empreses però que ocupen a un
nombre elevat de treballadors (per tant, són empreses grans i que a part de generar llocs de
treball també poden ser tractores d’altres activitats i serveis auxiliars).
D’altra, i en contraposició, cap dels serveis que es proveeixen des del PAE són de tecnologia altapunta, i, en canvi, el gruix dels treballadors proveeixen serveis basats en el coneixement (mentre
que el gruix de les empreses ofereixen serveis no basats en el coneixement). Això posa de
manifest com les empreses de més valor afegit són empreses més grans mentre que les
empreses no basades en el coneixement són més petites (ocupen a menys treballadors i tenen
una menor demanda de personal). Això es deu a la configuració empresarial i a les activitats que
desenvolupen les empreses d’aquest sector. En aquest cas es podria aplicar el mateix raonament
aplicat en el cas del nivell tecnològic industrial: molt probablement, en el PAE La Llana-Can Serra
hi ha poques empreses grans proveïdores de serveis basats en el coneixement.
LA LLANA-CAN SERRA
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
9,7%
65,5%
16,9%
7,9%
100,0%

7,7%
23,1%
53,8%
15,4%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

0,0%
75,0%
25,0%
100,0%

0,0%
33,3%
66,7%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.

Donada aquesta configuració empresarial, el PAE La Llana-Can Serra és un PAE que, en general,
concentra poques empreses de nivell tecnològic alt. Per tant, té poques empreses d’alta
tecnificació, però en contra, concentren a un major percentatge de treballadors (8,4%). Això fa
que en aquest PAE hi hagi demanda de personal qualificat.
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de La Llana – Can Serra està
regulada pel Pla General de Rubí però també pel Pla Parcial del Sector U, de
tal manera que es poden identificar tres tipologies d’edificació permeses
diferents:
Edificació aïllada
Edificació en filera
Edificació segons alineació vial

Edificació aïllada
Edificació en filera
Edificació segons alineació vial

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Zona desenvolupament industrial del PP
sector U
Pla Parcial Sector U “La Llana”
Edificació aïllada -subzona IIndustrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª)
Comercial, Oficina, Esportiu
2
2
1,1 m st/m sòl
15 m
2
3.000 m
25 m
70%

Zona desenvolupament industrial del PP
sector U
Pla Parcial Sector U “La Llana”
Edificació en filera -subzona IIIndustrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª i 4ª)
Comercial, Oficina, Esportiu
2
2
1,1 m st/m sòl
8,25 m
2
500 m
10 m
70%

Industrial en illa tancada del Pla General 1986
Pla General
Edificació segons alineació vial
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª i 4ª); Comercial; Oficines; Esportiu;
Residencial en modalitat d’un habitatge per activitat industrial
--3
2
8 m /m de volum edificable
12 m
No especificada
No especificada
90%
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El PAE de La Llana-Can Serra presenta dues realitats diferenciades que permeten la localització
de diferents tipus d’activitat econòmica. Així, a la part nord, la que llinda amb els PAE de
Carretera de Terrassa i Molí de la Bastida té una normativa urbanística que permet naus de
mitjana i gran dimensió, amb superfícies mínimes establertes de 3.000 m 2. En canvi, per altra
banda, la part sud del PAE, presenta una realitat urbanística diferent: la proximitat a la zona
urbana i residencial condiciona no només la tipologia d’activitat a desenvolupar sinó també la
dimensió de les naus. En aquest cas, és un espai del PAE pensat més per petita indústria (amb
una parcel·la mínima de 500 m2).
Així doncs, el PAE de La Llana-Can Serra (al igual que els PAE de Molí de la Bastida i de Cova
Solera) és un polígon que té indústria aïllada (1,1 d’edificabilitat, de 1.000 a 3.000 m2) i naus en
filera (de 500 m2, d’1,5 d’edificabilitat), aquestes últimes possibilitant poc marge de
transformació, només amb l’ampliació d’usos. De totes maneres, en el marc del nou POUM, el
PAE de La Llana-Can Serra experimentarà un major canvi en la zona sud (entre els carrers de Sant
Muç, Passeig de la Riera, carrer del Castell i carrer de Pau Casals), ja que es preveu transformar-la
i posicionar-la com un nou punt de centralitat de la ciutat a través de la construcció de la segona
estació de FGC al municipi.
Aquesta configuració del PAE, i la seva relativa separació en dues zones, també es trasllada en els
usos principals que estan permesos. En aquest sentit, mentre la zona nord només s’hi permeten
usos industrials (fins a cinquena categoria), a la zona sud els usos permesos s’amplien i poden
allotjar-se activitats de tipus industrials (però dins a quarta categoria) però també comercial,
oficines, esportiu i residencial (en modalitat d’un habitatge per activitat industrial).

Industrial
Industrial; Comercial; Oficines; Es portiu; Residencial

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Oferta de les naus
El PAE La Llana-Can Serra és un dels polígons de Rubí amb bon estat de manteniment i
conservació i, per tant, és un dels espais més atractius per a l’allotjament d’activitat. Això es
reflecteix en les dades d’oferta de naus disponibles. Segons les dades analitzades de diversos
portals immobiliaris69, l’oferta de naus en aquest polígon és de 3 naus en compra i 13 en lloguer.
A part de comptar amb una oferta de naus de dimensió gran, que no tots els PAE ho permeten
(la superfície mitjana de les naus en venta és de 4.757,3 m2 envers els 2.978.9 m2 de la mitjana de
Rubí), els preus tant de compra com de lloguer són superiors a la mitjana del municipi. En
concret, el preu de venta se situa en els 834 €/m2 i el preu de lloguer en els 3,21 €/m2, un 30,25%
i un 11,1% superior, respectivament). Aquest major preu es deu, en part, a la major atractivitat
que té el PAE, és a dir, per la seva localització, antiguitat i estat de manteniment.
OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ
Ofertes de compra:

LA LLANA – CAN SERRA
111
2

Superfície mitjana:

2.978,9 m

Preu mitjà €/m2:

640,3 €/m2

Ofertes de compra:

3

Superfície mitjana:

4.757,3 m2

Preu mitjà €/m2:

834,0 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ
Ofertes de lloguer:

LA LLANA – CAN SERRA
234

Superfície mitjana:

1.457,6 m

Preu mitjà €/m2:

2,89 €/m2

2

Ofertes de lloguer:

13

Superfície mitjana:

1.522,7 m2

Preu mitjà €/m2:

3,21 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

_______________
69

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.

201

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

Urbanització
Donat que es tracta d’un dels PAE més moderns de Rubí, el seu estat de conservació és bo i
acceptable, tot i que s’identifiquen alguns punts de millora.
Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El PAE La Llana-Can Serra és també un dels PAE del municipi de desenvolupament més recent. El
seu Pla Parcial, de principis dels 90, fa que sigui un PAE modern i que presenti bones condicions
de conservació. Ara bé, sí que s’identifiquen certes actuacions per tal d’adequar i mantenir el
PAE correctament, sobretot per millorar les vies que han patit un major desgast. En aquest
sentit, es considera que, a curt termini i a nivell d’inversions, a nivell d’asfaltat s’hauria de
reurbanitzar i reparar l’asfaltat (per blandons) de l’Avinguda de La Llana, dels carrers Pont de Can
Claverí i Can Polit i del Passeig de la Riera. Aquestes inversions, segons el pla elaborat, es
preveuen executar-les a curt termini, entre els anys 2016-2017. Per donar resposta a aquesta
necessitat, dins el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 2014-2015 ja està prevista una
inversió en asfaltat (per al 2015) a l’Avinguda de La Llana i al carrer de Pont de Can Claverí.
Per a la resta de carrers, i en general el polígon, donat que són vials amb una intensitat de nivell
1, el pla de manteniment del PDPAE inclou les accions de conservació cada 10 anys.

Inversions 2015-2017

Manteniment asfaltat a 10 anys
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Voreres

El PAE de La Llana-Can Serra no presenta un important deteriorament de les seves voreres,
doncs la disponibilitat d’espai per a l’estacionament de vehicles no provoca un mal ús. A més,
tenint en consideració que els PAE no tenen un elevat flux de vianants, el grau de desgast i de
deteriorament de les voreres és menor que en el cas del nucli urbà. En aquest sentit, no
s’identifiquen importants inversions, tot i que determinats trams de les voreres dels carrers de
Pont de Can Claverí i Sant Muç, el Passeig de la Riera i l’Avinguda de la Llana presenten un
malestat o un trencament que cal reparar a curt termini (entre els anys 2014-2016).
De totes maneres, i pel que fa al manteniment, el tipus de carrers del polígon són vials amb una
intensitat de pas de 2, és a dir, voreres que poden tenir un manteniment previst pel seu ús a 30
anys. (exceptuant alguns trams de l’Avinguda de La Llana i del carrer Pont de Can Claverí que
presenten una major intensitat de vianants i que han de tenir un manteniment cada 10 anys). En
aquest sentit, el pla de manteniment preveu iniciar les actuacions de millora de les voreres per a
la seva conservació a partir del 2021. No obstant, s’ha de tenir present que la via de l’Avinguda
de La Llana esdevé un eix principal, no només per als vehicles i l’activitat econòmica sinó també
per a les persones, ja que s’està integrant a la ciutat amb la instal·lació d’equipament per a
l’activitat física (aprofitant el passegi a l’entorn de la riera). En aquest sentit, la intervenció
prevista, a curt termini, en l’Avinguda de La Llana està orientada no només a la millora i
adequació de les voreres, sinó també per ampliar-les per tal de fer un carril bici. També
s’identifica una diferència en l’estat del vial i de les voreres entre els dos laterals de l’Avinguda de
la Llana; així, mentre el lateral del voral de la riera presenta un millor manteniment (és un espai
convertit en passeig).
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Inversions en millora de
voreres 2014-2016

Manteniment voreres a 10
anys (per Av. de la Llana i
carrer Pont de Can Claverí)
o 30 anys (resta de carrers)

Zones verdes
El PAE La Llana-Can Serra compta amb més de 3 Ha de zona verda, bona part d’aquesta a
l’entorn de la riera de Rubí (al llarg de l’Avinguda de La Llana). És precisament aquest espai del
PAE el què requereix d’un major manteniment (de neteja, desbrossament, arbrat, etc.), sobretot
tenint en compte que també és un espai de passeig per a la ciutadania de Rubí70. Per tant, cal
_______________
70

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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incrementar el servei de neteja i manteniment dels espais verds per tal de poder mantenir un
arbrat i una vegetació en condicions.
S’identifiquen, però, altres zones que requereixen d’un major manteniment: per una banda, la
part nord i, per altra, el carrer del Pont de Can Claverí.

Informació i senyalització
Com tots els PAE de la zona CiT, el PAE de La Llana-Can Serra compta amb la senyalització
informativa del polígon, amb la localització de les parcel·les. En aquest cas, però, la seva situació
és a la rotonda d’accés del PAE, fet que dificulta la seva consulta, ja que no està en un lloc
fàcilment accessible.
Els carrers del polígon estan correctament senyalitzats, però manca la numeració de les
parcel·les.
_______________
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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La senyalització horitzontal és correcta i, en general, no presenta un elevat desgast (exceptuant
la part nord de la zona de La Llana). Ara bé, sí que s’identifica la necessitat de col·locar bandes
reductores de velocitat, especialment en els carrer del Pont de Can Claverí, Can Polit, Torrent del
Manà i Can Serra i Camí de Sant Muç. Per tant, les necessitats de manteniment han de ser
periòdiques i han d’incidir en la millora de la senyalització (repintat per desgast, substitució de
bandes trencades, millora de la visibilitat, etc.) i s’han de preveure anualment.
Pel que fa referència a la senyalització vertical aquesta és viària i de regulació del trànsit. Tot i
que s’estima que s’hauria de col·locar nova senyalització vertical, sobretot en el carrer Can Polit i
en el Camí de Sant Muç, en general la senyalització vertical es troba en bones condicions, és
visible i es troba ben localitzada, tot i que cal canviar alguna senyal que es troba deteriorada
(com per exemple, la senyal de stop de l’Avinguda de La Llana amb el carrer Torrent del Mana).
En general, és un PAE que presenta una bona senyalització i aquesta es troba integrada i
unificada. Es compta amb la presència de senyalització a l’entrada del polígon (amb un cartell i
un plànol d’ubicació i un tòtem amb les empreses instal·lades en el PAE). La senyalització vertical
existent és de trànsit i presenta una bona visibilitat i una bona localització. Les principals
mancances es troben, però, en la senyalització dels carrers (aquesta és inexistent, utilitzant-se
infraestructures o edificis per indicar-los a través de pintura).

Equipaments i serveis
El PAE de La Llana-Can Serra és un PAE de petita-mitjana dimensió, que no concentra un elevat
nombre d’empreses. A més, és un espai industrial que compta amb diferents serveis i
equipaments municipals (a diferència de la resta de PAE del municipi): en concret, es disposa del
Centre de Serveis a les Empreses de la Masia Can Serra i d’un pavelló esportiu (que es
complementen amb la presència d’un padel indoor i d’un bar). Precisament, el primer servei
aporta valor afegit al polígon, ja que és el punt de referència municipal per a l’atenció a les
empreses.
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Ara bé, malgrat disposar d’aquests serveis, el PAE compta amb una mancança d’altres serveis
addicionals més orientats a la persona i auxiliars a les empreses que li resten atractivitat. En
aquest sentit, el PAE no disposa de cap servei de restauració, ni entitats financeres (quan a la
Masia Can Serra estan els serveis de llicències i es poden tramitar l’autoliquidació de taxes). Per
tant, per fer aquests tràmits, gestions o cerca de serveis s’ha de sortir del PAE (i l’accessibilitat
amb transport públic és problemàtica). Tot i que aquesta mancança es pot cobrir amb els PAE de
l’entorn (Carretera de Terrassa, Molí de la Bastida o Can Rosés) es requereix un desplaçament en
vehicle privat.

Serveis urbans i infraestructura
La menor antiguitat del PAE, així com la dimensió, grau d’ocupació i tipologia d’empresa
localitzada afavoreix la presència d’uns serveis de qualitat, ja que són empreses que no fan un ús
tan intensiu. Al igual que en el cas del PAE del Molí de la Bastida, el conjunt de serveis bàsics
estan garantits i es dóna una cobertura correcta. També és un PAE que compta amb un bon
enllumenat públic.
A diferència de la resta de PAE de la ciutat, però, La Llana-Can Serra ofereix, en el marc d’un
projecte pilot impulsat per l’Ajuntament, un accés a la fibra òptica a les empreses del PAE, a un
menor cost perquè es disposa de la infraestructura principal a través de la XOC. Aquest és un tret
diferencial del PAE La Llana-Can Serra, que li aporta un valor afegit i el situa a un nivell més
competitiu i atractiu.
En aquest sentit, la xarxa de clavegueram, la xarxa de telefonia, la xarxa de gas, la xarxa d’aigua i
la xarxa elèctrica són correctes i donen cobertura a tot el PAE (segons la informació obtinguda de
les companyies subministradores).
Enel cas de la xarxa elèctrica pel PAE de La Llana-Can Serra passa una línia de 66 Kw. Tot i que no
té un impacte elevat es proposa dur a terme una actuació sobre aquesta per reduir la seva
incidència (ja sigui a través del desviament, compactació o soterrament).
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Xarxa elèctrica i Gas

Aigua i Clavegueram
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Fibra òptica i Telefonia

Mobilitat i transports
Accessibilitat
Els PAE de la zona nord tenen una bona comunicació exterior, ja que tots ells estan junts i estan
connectats per vies ràpides (C-1413 i BP-1503) que donen accés a la C-16. Però en el cas del PAE
de La Llana-Can Serra, tot i presentar aquesta bona accessibilitat, està més allunyat i requereix
creuar un tram de municipi (i la riera) per poder anar a les vies principals del PAE (que són les
vies amb un major trànsit). Les vies del PAE (avinguda de La Llana i carrer del Pont de Can Claverí)
són vies secundàries.
L’accessibilitat i mobilitat a l’interior del PAE és correcta, tot i que per accedir-hi s’ha de creuar la
riera que es pot fer a través de dos punts: un pont situat a la part nord i (carrer Conflent) un altre
a l’extrem sud (que també dóna accés a la part residencial, carrer del Pont, sense disposar d’un
punt de creuament a la meitat del PAE). El PAE, a més, compta amb dues rotondes que faciliten
l’accessibilitat i mobilitat dels vehicles. A més, els carrers són amplis (es té un carrer primari de
més de 25 metres d’amplada) i ofereixen un bon accés per a vehicles pesats (encara que no tots
els carrers de doble sentit compten amb l’amplada mínima de 16 metres).
El PAE de La Llana-Can Serra disposa pròpiament de rutes per a vehicles pesants a través de
l’Avinguda de La Llana, del carrer del Pont de Can Claverí i dels carrers transversals que donen
accés a aquests dos vials principals. Gairebé tot el PAE permet l’accés i circulació de vehicles
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pesants, de tal manera que es facilita la mobilitat interna dels vehicles per a les empreses que ho
requereixin.

Jerarquització viària

Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
El PAE de La Llana-Can Serra ofereix grans espais per aparcar, tant a la part de l’avinguda de La
Llana com al carrer del Pont de Can Claverí, amb una amplada mínima de 2,5 metres. Ara bé,
malgrat aquesta disponibilitat, a la part nord, a la zona de la rotonda de la Plaça Verneda es
concentren cotxes estacionats al lateral que a vegades dificulten la circulació en aquell tram.
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Aparcament en la via pública:

Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:


A part de les vies principals de circulació que donen accés als PAE de la zona nord de la
ciutat (com la C-1413 o la BP-1503) que són les que presenten una major intensitat de
vehicles, en el cas del PAE de La Llana-Can Serra, en poder accedir en aquest PAE només
per dos punts (un a cada extrem, al carrer Conflent i al carrer del Pont) es produeix una
elevada circulació en aquests ponts que creuen la riera de Rubí (amb un pas diari entre
10.000 i 15.000 vehicles). Un dels projectes de ciutat que es podria avaluar és la
construcció d’un nou pont, d’un nou pas que connecti les dues parts de la ciutat
(sobretot tenint en compte el projecte de segons estació de FGC prevista per a la zona
sud de La Llana). La resta de vials presenten una menor intensitat de vehicles, tot i que
aquesta se situa per sobre dels 2.000 vehicles. Tot i ser carrers que només donen accés al
PAE, aquesta major circulació es pot deure al pas alternatiu que utilitzen algunes
persones per accedir a la zona nord de la ciutat sense passar per l’Avinguda de l’Estatut o
el Passeig de la Riera i, per altra banda, també s’ha de tenir en compte que actualment
en aquest PAE està el Centre de Serveis a les Empreses de la Masia Can Serra.



De totes maneres, exceptuant els dos punts de connexió dels ponts, la resta de carrers
presenten una baixa saturació de la xarxa viària.



Tots els carrers del PAE La Llana-Can Serra tenen dos carrils, un per a cada sentit de
circulació, llevat el cas de la plaça Verneda que en té dos per sentit. Per tant, i tenint en
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consideració els fluxos de circulació a l’interior del PAE, la xarxa viària és correcta i dóna
resposta a les necessitats del PAE.


A excepció d’alguns eixos que no compten amb l’amplada mínima de maniobra per a
vehicles pesants de 13 metres, la resta d’ eixos de mobilitat compleixen amb els requisits
mínims per garantir una correcta mobilitat (dimensió mínima dels vials de 7 metres,
dimensió mínima dels carrils de 3 metres i dimensió mínima de maniobra en rotondes de
7 metres).



Les dimensions de les voreres del PAE són correctes, ja que a la via principal del polígon,
l’avinguda de La Llana que esdevé un eix de passeig al voltant de la riera, aquestes tenen
una amplada superior als 1,8 metres. L’únic carrer on la dimensió de les voreres és
inferior al metre és al carrer de Pont de Can Claverí, però tenint en compte que és un vial
amb un baix pas de persones, la dimensió és correcta. En la resta de carrers del PAE les
voreres tenen una amplada entre el 0,9 metre i els 1,8 metres, considerant-se suficients.



De les 26 cruïlles que té el PAE de La Llana-Can Serra, 11 tenen pas de vianants adaptat,
3 pas de vianants sense adaptar i 12 no tenen pas de vianants senyalitzat. Especialment
s’hauria de reforçar la senyalització de les cruïlles en les immediacions de la Masia Can
Serra i al llarg de la xarxa continua de vianants.



El PAE de la Llana-Can Serra té un carril bici però sense continuïtat (i disposa d’un
aparcament per a bicicletes al carrer del Pont de Can Claverí). Tenint en compte
l’existència del carril, la presència de la Masia Can Serra es considera que s’hauria
d’ampliar la xarxa de carril bici a la ciutat i connectar aquest espai de la ciutat amb el
nucli urbà.

IMD de vehicles motoritzats:
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Saturació de la xarxa viària

Carrils i sentits de circulació de les vies

Xarxa actual de vianants (amplades útils)
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Passos de vianants

Xarxa de vies ciclistes

Transport públic
De les línies de transport públic urbanes la que ofereix una millor connectivitat amb el PAE de La
Llana-Can Serra és la L6, ja que part del seu itinerari passa pel PAE (amb cinc parades). Altres
línies també s’apropen al PAE, tot i que deixen a l’altra banda de la riera. El mateix succeeix amb
les línies d’autobús interurbà, que tenen el recorregut pel passeig de la Riera, a l’altra banda (són
les línies B8, N61, N64 i L3).
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Transport urbà:

Transport interurbà:

Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
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De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada71 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. A nivell general, la ciutat
compta a un Pla de protecció civil que inclou els PAE.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.

_______________
71

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és VIGASE.
Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada cinc
anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar l’autorització
no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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Conclusions

El PAE de La Llana-Can Serra és, juntament al PAE de Molí de la Bastida, un dels PAE de la
ciutat que presenta un millor estat de manteniment i conservació, esdevenint un dels
polígons més atractius per a l’arribada d’empreses (això també repercuteix en els preus
de venda i lloguer). Per tant, no presenta importants necessitats de manteniment i
urbanització (exceptuant el manteniment de la vegetació, especialment a l’entorn de la
riera), més enllà de les actuacions correctives, centrant-se aquesta sobretot en el
manteniment del vial principal com és l’Avinguda de La Llana.
De totes maneres, presenta una configuració territorial que s’estén al llarg de la riera i
permet diferenciar el PAE en dues zones: la part nord i la part sud. Aquesta diferenciació
també es reforça per la tipologia d’empresa i activitat present, en aquest sentit, la zona
nord està reservada per empresa més gran, mentre que a la zona sud les naus són de
petita i mitjana dimensió. Aquesta diferenciació també es deu a la proximitat de la zona
residencial a la part sud, que ha de fer compatibles les activitats industrials amb les
residencials. Per tant, és un PAE que presenta (i permet) una diversificació d’usos i
d’activitats, que tot i sent el seu ús principal l’industrial es permeten altres activitats
terciàries. Així, és un PAE que té un perfil mixt, amb l’allotjament tant d’empreses
industrials com terciàries (de forma pràcticament equitativa).
És un PAE de dimensió mitjana amb la presència de 39 empreses, que en els últims anys
ha experimentat un creixement d’aquestes. Són empreses petites (una dimensió
empresarial de 15,8 treballadors) que en els últims anys s’han reestructurat i han reduït
la seva dimensió (tot i que les empreses han registrat un creixement amb una major
facturació per l’ increment de la seva productivitat o per aportar un major valor afegit;
segons les xifres, la facturació per empresa és de 3.186.692 €, i per treballador d’uns
201.100 €., indicant un valor de la mà d’obra).
Les principals activitats econòmiques que es desenvolupen en el PAE són fabricació de
substàncies i productes químics; fabricació d’equip elèctric; i comerç a l’engròs excepte
vehicles de motor i motocicletes. Aquelles que registren una tendència positiva són
activitats immobiliàries i fabricació de substàncies i productes químics, mentre que la
fabricació d'equip elèctric es troba en retrocés.
És un PAE que tot i concentrar un percentatge important de treballadors en indústries de
nivell tecnològic mitjà-alt i en serveis basats en coneixement, concentra poques
indústries en aquests sectors.
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Ara bé, s’ha de tenir present que el PAE de La Llana-Can Serra està afectat pel nou
POUM. La previsió de la segona estació de FGC a la part sud del PAE implica una
transformació d’usos d’aquesta zona, per alleugerir l’activitat industrial i fer-la més
compatible amb l’entorn residencial (implicant també actuacions urbanístiques).
En línies generals, com que no és un PAE de gran dimensió que albergui a un nombre
elevat d’empreses, la mobilitat interna és bona (a més els vials compten amb una
amplada mínima correcta que facilita la maniobrabilitat dels vehicles pesants). Ara bé,
tot i comptar amb bons accessos (per l’existència de rotondes) aquests es limiten
únicament en dos punts (ja que s’ha de creuar la riera): un accés per la zona nord i un
altre per la zona sud. Això pot implicar algunes saturacions en la xarxa viària, però
sobretot una major càrrega a les vies de comunicació externa que també connecten als
altres PAE de l’entorn, com ara la carretera C-1413a, ja que el PAE de La Llana-Can Serra,
per sortir, ha d’anar a parar a aquest vial (no té alternatives).
A diferència de la resta de PAE de la ciutat, la Llana-Can Serra ofereix serveis de valor
afegit que li permeten oferir una oferta de més qualitat. Aquesta oferta se centra en
l’arribada de la fibra òptica (a través d’un projecte pilot municipal) i en la presència del
Centre de Serveis a les Empreses a la Masia Can Serra.
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6.5 CIT 3A CAN SANT JOAN OEST
Localització del PAE
PAE CIT 3A CAN SANT JOAN OEST:
Sòl privat industrial:
25,32 Ha
Equipaments:
0,81 Ha
Zones verdes:
2,81 Ha
Altres sistemes:
0,0 Ha
Viari:
3,97 Ha
TOTAL PAE:
32,91 Ha
Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 3A Can Sant Joan Oest es troba situat a la zona
oest del municipi (coordenades GPS 41º 29' 19. 73" N //
2º 02' 44. 28" E). En concret, aquest PAE compta amb
una superfície de 32,91 Ha, situant-se com un dels PAE
de dimensió mitjana de la ciutat (els PAE de major
dimensió es troben ubicats a la zona sud).
D’altra banda, és el tercer amb el menor nombre d’empreses allotjades: 15 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (25,32 Ha):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

Pla Parcial aprovat per la CUB (23/01/1991), correspon al sector "P"
del PGOU de Rubí

Organisme promotor

Incasòl

Sistema de gestió

Expropiació

Entitat de gestió

Consorci (Aj. Rubí - Aj. St.Cugat - INCASOL)

Recepció del polígon

Incasòl

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
Segons el NIF registrat a la base de dades corresponent a l’IAE, l’any 2013 hi havia 15 empreses
corresponents a 17 activitats, un 66,7% més que l’any 2008, que contrasta amb la caiguda global
d’empreses registrada al conjunt de PAE de Rubí (-5,5%), tot i que es tracta d’un xifra absoluta
molt reduïda.

Nombre d'empreses al PAE Can Sant Joan Oest i als PAE
de Rubí segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400

1200
1000

632

800

2013
600

2008

400

669

200
0

15
9
CiT 3A Can Sant Joan Oest

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.

L’any 2011, aquestes empreses es corresponien amb 661 treballadors i una facturació de
453.576.000 €, segons les dades del SABI72, el 16,3% de la facturació del total d’empreses dels
_______________
72

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses en
les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera informació
que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la corresponent a
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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PAE del municipi, xifres que han registrat sengles increments des de l’any 2009, del 0,6% i el
40,1%, respectivament. Les xifres anteriors comporten una facturació per empresa de
30.238.400 €, i per treballador de 686.196 €. Aquests increments estan associats, sens dubte, a
l’increment del nombre d’empreses, tot i que també es podria haver produït un increment en el
valor afegit de les activitats desenvolupades d’ençà 2009 per les empreses ubicades en el PAE.
L’evolució de la facturació i els treballadors contrasta amb la registrada en el conjunt dels PAE
del municipi, atès que la facturació de les empreses de Rubí ha crescut fins a un 19% però el
nombre de treballadors s’ha reduït un -3,4%, des de 2009. Es podria dir, atenent a aquestes
dades, que l’activitat del PAE Can Sant Joan Oest és una de les que més estan contribuint a la
recuperació de l’activitat econòmica de Rubí d’acord amb les seves dinàmiques en termes
d’empreses, treballadors i facturació. Ara bé, també s’ha de tenir en compte que,
comparativament, el PAE Can Sant Joan Oest concentra un nombre petit d’empreses (i la seva
variació, percentualment, és més significativa). No obstant, la dinàmica d’aquest PAE en els
últims anys, a pesar del context de crisi, és positiva, ja que ha crescut tant en treballadors amb
en empreses i facturació. També s’ha de tenir present que aquest PAE forma part del continu
amb el PAE Sant Joan de Sant Cugat, configurant un pol d’activitats econòmiques lligades a
multinacionals i activitats de més valor afegit (també compta amb una bona comunicació
exterior).
Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Can Sant Joan Oest 2007-2011
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Evolució dels treballadors i la facturació de
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.

Les empreses del PAE Can Sant Joan mostren un intensa concentració en activitats de serveis73,
atès que més de tres quartes part estan donades d’alta en epígrafs corresponents a aquestes

_______________
treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per analitzar el nombre,
evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE, disponible fins l’any
2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les empreses però no sobre els
treballadors.
73
La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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activitats, 49,1% en el cas del conjunt de les empreses dels PAE de Rubí. En canvi, no es detecta
cap empresa donada d’alta en un epígraf de construcció, quan el 4,5% de les empreses del
conjunt dels PAE ho estan.
Aquesta configuració empresarial del PAE Can Sant Joan Oest també s’ha d’entendre en relació al
PAE Sant Joan de Sant Cugat del Vallès, ja que és un mateix espai industrial promogut per
l’Incasòl amb participació dels dos ajuntaments. Tot i que, normativament, es permeten usos
industrials i terciaris, a la pràctica, per la tipologia d’empresa que s’ha anat instal·lant, també a la
zona de Sant Cugat, ha portat a esdevenir un PAE més terciari, amb activitats de més valor afegit
(amb serveis de tecnologia alta-punta i basats en el coneixement, i amb indústries de nivell
tecnològic mitjà-alt). A més, la tipologia d’edificació permesa (aïllada, i amb superfície mínima de
parcel·la de 5.000 m2) ha estat concebuda per atraure a empreses grans.
Activitats de les empreses del PAE Can Sant
Joan Oest segons epígraf de l'IAE 2013

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
23,5%
CONSTRUCCIÓ
0,0%
SERVEIS
76,5%

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013.

Si s’analitzen els treballadors segons l’activitat de les empreses en què operen d’acord amb el
CNAE a dos dígits, es pot apreciar que el gruix es concentra en cinc codis, dos industrials i tres
terciaris: Fabricació de substàncies i productes químics, Fabricació d'equip elèctric, Comerç a
l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes, Comerç al detall, excepte vehicles de
motor i motocicletes, Activitats de jocs d'atzar i apostes. De fet, el conjunt de codis
corresponents a serveis suma el 34,2% del total, els d’indústria el 63,8% i els de construcció el
2%. Aquestes dades mostren com les empreses industrials són més grans i concentren un major
nombre de treballadors.

_______________
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
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TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 3A Can Sant Joan Oest
20 Fabricació de substàncies i productes químics
25 Fabricació de productes metàl · lics, excepte maquinària i equip
27 Fabricació d'equip elèctric
32 Altres sectors industrials
33 Reparació i instal · lació de maquinària i equip
41 Construcció d'edificis
43 Activitats de construcció especialitzada
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades
64 Serveis financers, excepte assegurances i plans de pensions
68 Activitats immobiliàries
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis
73 tècniques
Publicitat i estudis de mercat
80 Activitats de seguretat i investigació
85 Educació
92 Activitats de jocs d'atzar i apostes
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment

35,2%
0,6%
23,4%
1,1%
3,5%
0,2%
1,8%
7,4%
13,0%
0,2%
0,8%
0,3%
1,8%
0,2%
0,6%
0,5%
1,1%
0,0%
5,3%
3,2%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Analitzant l’evolució d’empreses i treballadors entre 2007 i 2011 segons el SABI, en aquelles
activitats més significatives en el PAE74, vuit en total, s’identifiquen quatre activitats amb
símptomes de creixement: Reparació i instal·lació de maquinària i equip (clarament en
creixement), Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes, Activitats de
construcció especialitzada i Activitats jurídiques i de comptabilitat. D’altra banda, dues mostren
certs senyals de crisi: Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes i Fabricació de
substàncies i productes químics. I les dues restants són incipients per haver passat d’inactivitat el
2007 a activitat el 2011: Fabricació d'equip elèctric i Serveis financers, excepte assegurances i
plans de pensions.

_______________
74

Les activitats significatives en el PAE de Can Sant Joan Oest són aquelles que mostren un pes mínim del 6% sobre el
total del PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
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PAE Can Sant Joan Oest - Dinàmica sectorial (2007-2011)
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1. 46
2. 47
3. 33
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1
2
3
4
5
6

46
47
33
43
69
20

5. 69
Comerç a l'engròs,
excepte de vehicles de motor i motocicletes
6. 20
Comerç al detall,
7. 27 excepte vehicles de motor i motocicletes
8. 64
Reparació i instal·lació
de maquinària i equip
Activitats de construcció especialitzada
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Fabricació de substàncies i productes químics

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb
treballadors adscrits i aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 200775.

Aquestes dades de la dinàmica sectorial posen de manifest com el PAE Can Sant Joan Oest és un
dels PAE que ha resistit favorablement a la crisi econòmica iniciada l’any 2008. La majoria dels
principals subsectors econòmics presents en aquest PAE han tingut una dinàmica de creixement,
és a dir, han incrementat tant el nombre de treballadors com d’empreses. Això es pot deure tant
a l’activitat que desenvolupen (activitat més de valor afegit), com a la dimensió a la dimensió del
mercat en què operen (més internacionalitzades) i a la tipologia d’empreses (de major dimensió).
L’anàlisi del nivell tecnològic de les empreses del PAE l’any 2011, segons dades del SABI, permet
apuntar que el PAE Can Sant Joan Oest sembla mostrar una situació favorable respecte al
municipi quant al nivell tecnològic de la seva indústria, atès que més del 90% dels seus
treballadors i el 50% de les seves empreses operen en indústries de nivell tecnològic mitjà-alt,
percentatges que se situen prop del 35% i el 28%, respectivament, en el cas del conjunt dels PAE
de Rubí. Per contra, cap dels treballadors i empreses del PAE opera en activitats industrials d’alt
nivell tecnològic.
_______________
75

Segons l’IAE el 2013 hi havia 15 empreses, i segons el SABI l’any 2011 33. Això comporta una sobrerepresentació del
120%.
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CAN SANT JOAN OEST
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
0,0%
91,9%
6,4%
1,7%
100,0%

0,0%
50,0%
37,5%
12,5%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

1,1%
35,2%
63,7%
100,0%

7,7%
69,2%
23,1%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.

Respecte als serveis, els treballadors del PAE presenten una distribució per nivell tecnològic
similar als del conjunt dels PAE, concentrats, fonamentalment, en serveis no basats en
coneixement. Ara bé, en canvi, les empreses del PAE es concentren en serveis basats en
coneixement: el 69,2% de les empreses i el 35,2% dels treballadors (xifra superior a la mitjana
dels PAE de Rubí). Aquestes dades assenyalen que hi ha un nombre elevat d’empreses que
proporcionen aquest tipus de serveis però que ocupen cadascuna a un nombre reduït de
treballadors. D’altra banda, prop de 8 de cada 10 empreses ubicades en el PAE ofereixen serveis
de tecnologia alta-punta, proporció que se situa en el 2,5% en el conjunt del municipi.
Aquestes dades, doncs, mostren com el PAE presenta una millor posició relativa que el conjunt
dels PAE del municipi. Les característiques de planejament (amb la tipologia d’edificació regulada
i els usos permesos), així com la seva planificació urbanística (en el desenvolupament d’una gran
zona industrial entre els termes municipals de Sant Cugat i Rubí), han permès la localització
d’empreses de diferent tipologia (en comparació a la resta de PAE), associades a empreses grans,
multinacionals i amb activitats econòmiques de més valor afegit, que aporten una major
tecnificació en el perfil industrial de la ciutat.
Per tant, en termes general, el PAE concentra empreses de nivell tecnològic mitjà-alt i
d’empreses basades en coneixement que són empreses que requereixen de personal de mitjana
i alta qualificació. Ara bé, si el PAE agrupa al 9,2% d’empreses en nivells tecnològics alts, el
percentatge de treballadors adscrits és del 8,8%, de tal manera que es tracta d’empreses de
petita i mitjana dimensió que no generen molta ocupació en aquests nivells (i predomina la
demanda de treballadors de menor qualificació).
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de Can Sant Joan Oest
està regulat pel Pla Parcial Sector P “Can Sant Joan” i per una
modificació del Pla General “Portal Can Sant Joan”, definint, en
ambdós casos, una única tipologia d’edificació per a aquest
espai:
Edificació aïllada

Edificació aïllada

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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14
15

16
17

18
Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:

Edificabilitat neta màx.:

Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:
Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Industrial del PP sector P
Pla Parcial Sector P “Can Sant Joan”
Edificació aïllada
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª)
Sanitari (només dispensari, consultori i ambulatori);
Cultural (al servei de la indústria i formació
professional); Esportiu
2
2
(14) 0,45 m st/m sòl
2
2
(15) 1,20 m st/m sòl
2
2
(16) 0,45 m st/m sòl
2
2
(17) 0,90 m st/m sòl
2
2
(18) 0,70 m st/m sòl
18,5 m (PB+5PP)
2
5.000 m
No especificada
70%

Terciari
Modificació PG “Portal Can Sant Joan”
Edificació aïllada
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª i 4ª); Comercial; Oficines;
Esportiu; Residencial
--3
2
8 m /m de volum edificable
12 m
No especificada
No especificada
90%
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El PAE de Can Sant Joan Oest permet un únic tipus d’edificació (aïllada), però, a diferència de la
resta dels espais industrials de la ciutat, és un PAE destinat a empreses de gran dimensió (la
superfície mínima de la parcel·la és de 5.000 m2), encara que es delimiten diferents zones amb
diferents graus d’edificabilitat.
Aquesta particularitat, amb espais i parcel·les grans, també es relaciona amb el tipus d’activitat
que es permet, doncs més enllà dels usos industrials és un PAE que pot allotjar activitats
terciàries, de serveis, culturals o esportives; és a dir, és un polígon amb una major diversificació
de l’activitat (amb presència terciària i indústria més tova) i, per tant, amb un menor component
industrial (que dóna continuïtat amb el PAE adjacent de Can Sant Joan de Sant Cugat, permetent
un continu de l’activitat independentment del terme municipal).

Industrial
Terciari

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

Així doncs, el PAE de Can Sant Joan Oest és un PAE de parcel·les i naus grans, on es localitzen les
grans indústries i multinacionals (per tant, amb un teixit empresarial de diferent perfil).
Actualment el PAE està ja totalment ocupat i sense possibilitat d’instal·lació de noves empreses,
però la part de Sant Cugat sí que ofereix espai i sòl disponible per créixer. Donades les limitacions
de Rubí per créixer en aquesta zona, el nou POUM vol afavorir el manteniment de la gran
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indústria regulant l’increment de sostre, ja que és un PAE que té capacitat per transformar-se i
incrementar els límits d’edificabilitat (però és un PAE restrictiu perquè només admet indústria
fins a 5a categoria).

Oferta de les naus
El PAE Can Sant Joan Oest és un dels polígons més atractius de Rubí, doncs la seva continuïtat
amb el PAE de Can Sant Joan de Sant Cugat del Vallès ha facilitat la seva ocupació (a més,
urbanísticament és un PAE orientat a activitats tant industrials com terciàries i de gran
dimensió). Per tant, a través de l’anàlisi duta a terme a partir dels principals portals
immobiliaris76 no s’han identificat ofertes ni de venta ni de lloguer de naus en aquest PAE. De
totes maneres, segons les dades de l’estudi dut a terme per COPEVO, es mostra com el preu de
les naus disponibles en el PAE de Can Sant Joan Oest és més elevat que en altres PAE del
municipi.
OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ

CAN SANT JOAN OEST

Ofertes de compra:

111

Superfície mitjana:

2.978,9 m2

2

Preu mitjà €/m :

640,3 €/m

2

Ofertes de compra:

---

Superfície mitjana:

---

2

Preu mitjà €/m :

---

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ

CAN SANT JOAN OEST

Ofertes de lloguer:
Superfície mitjana:
2

Preu mitjà €/m :

234
1.457,6 m
2,89 €/m

2

2

Ofertes de lloguer:

---

Superfície mitjana:

---

2

Preu mitjà €/m :

---

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

_______________
76

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.
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Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

Urbanització
Donat que es tracta d’un dels PAE més moderns de Rubí, en relació a la resta de PAE de la ciutat,
el seu estat de conservació és bo i acceptable, tot i que s’identifiquen alguns punts de millora.
Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El PAE de Can Sant Joan Oest concentra un important trànsit de vehicles, especialment de
vehicles de gran tonatge. Això fa que l’asfaltat dels vials pateixi un desgast molt important,
requerint la seva reurbanització amb una major freqüència per tal de garantir un correcte
manteniment. En concret, el manteniment de l’asfaltat dels vials, per la seva intensitat de tràfic,
s’estableix cada 10 anys, preveient un inici de les actuacions a partir del 2023 (sobretot a
l’Avinguda de la Generalitat i al carrer Leonardo da Vinci, que són els carrers amb un major
trànsit).

Manteniment asfaltat
a 5-10 anys
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Voreres

El deteriorament de les voreres en els PAE no és molt elevat (exceptuant aquells casos que per
estacionament de vehicles es malmeten més), per la qual cosa no es requereix d’una actuació a
curt termini per a millorar-les. Ara bé, sí que s’ha de preveure una intervenció a mig-llarg termini
per tal de garantir un correcte manteniment de les mateixes (són voreres que reben un poc pas
de vianants). En el cas del PAE de Can Sant Joan Oest el manteniment de les voreres es preveu a
un termini de 30 anys, preveient-se en el pla de manteniment a partir del 2030.

Manteniment de totes les
voreres a 30 anys
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Zones verdes
Al igual que en la resta de PAE de Rubí, el PAE de Can Sant Joan Oest també compta amb una
superfície destinada a zones verdes. Aquests espais, però, requereixen d’un major manteniment.
Tot i que a curt termini s’ha de preveure una actuació sobre aquestes zones (per tal de millorarles i posar-les al dia quant a desbrossament, neteja, etc.), a mig termini també s’ha de planificar
una actuació regular que permeti mantenir en bon estat les zones verdes77.

_______________
77

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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Informació i senyalització
El PAE de Can Sant Joan Oest està compartit amb el terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
Aquesta compartició genera certes confusions, no només de la seva pertinença al municipi, sinó
de quina és la seva delimitació. Alguna de la senyalització informativa del PAE és, en
conseqüència, compartida amb Sant Cugat del Vallès, i només es troba una senyal informativa
d’entrada al municipi al carrer Leonardo Da Vinci. Per tant, la senyalització d’indicació o direcció
en aquest PAE és confusa, sent necessària una revisió per incrementar-la i millorar-ne la
senyalització.
Per tant, la senyalització referent al PAE està dispersa, ja que el plànol de localització es torba en
una entrada mentre que la senyalització d’entrada està en un altre punt. Caldria unificar-la per
fer més fàcil al seva identificació i oferir una senyalització més homogènia i complerta. A més, a
l’interior del PAE es troba alguna senyalització (compartida) de l’Incasòl i del Consorci de gestió
del PAE (format pels ajuntaments de Sant Cugat i Rubí). La resta de senyalització vertical és de
regulació del trànsit i d’informació d’algunes empreses, així com d’identificació dels carrers (tot i
que les parcel·les no estan numerades). En general, la senyalització vertical és visible i en els
punts on es troba està agrupada (no dispersa), tot i que cal preveure accions de manteniment
per substituir o millorar la senyalització pel seu deteriorament.
Finalment, pel que fa a la senyalització horitzontal aquesta pateix el desgast normal per ús tot i
que l’estat actual no dificulta la seva visualització. Els passos de vianants i els carrils estan
senyalitzats, tot i que no totes les zones d’aparcament compten amb una bona senyalització (que
caldria incrementar). Per tant, i pel desgast, és precís comptar amb un manteniment periòdic
que inclogui repintat de línies, passos de vianants, renovació de bandes reductores, etc.
Per tant, la principal actuació en senyalització en el PAE de Can Sant Joan Oest ha de destinar-se
a millorar el nombre d’indicacions internes del PAE, per conèixer no només en quin terme
municipal estàs, poder identificar correctament els viaris i disposar de totes les senyalitzacions
internes per accedir fàcilment al PAE.
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Equipaments i serveis
L’oferta de serveis i equipaments al PAE de Can Sant Joan Oest com a tal és limitada, doncs
compta amb una benzinera a l’entrada del mateix (BP-1503), trobant-se a faltar altres serveis
orientats a la persona o a les empreses (com ara restauració, hostaleria, etc.). Ara bé, l’oferta de
serveis es pot ampliar a accedint al nucli urbà (aquella part del polígon més pròxima a la zona
residencial, com pot ser la delimitada pels carrers Anoia o Avinguda Astronomia) o bé a través
del continu que forma amb el PAE de Can Sant Joan de Sant Cugat, que li dóna accés a una oferta
més àmplia de serveis auxiliars i complementaris.

Serveis urbans i infraestructura
El PAE Can Sant Joan Oest està compartit amb el PAE de Can Sant Joan de Sant Cugat. La seva
planificació, planejament i desenvolupament es va dur a terme de forma conjunta, sota una
promoció de l’Incasòl, i actualment la gestió està a càrrec d’un consorci format per ambdós
ajuntaments. En aquest sentit, l’estesa de serveis és compartida, i el PAE compta amb una bona
xarxa de subministraments bàsics (telefonia, sanejament, aigua, gas i electricitat), així com amb
un bon enllumenat públic en tot el PAE. La mancança és en relació l’arribada de serveis de valor
afegit, com ara la fibra òptica (que s’han de costejar les pròpies empreses el servei).
De totes maneres, com a mesura preventiva, s’hauria de dur a terme una actuació en la xarxa de
clavegueram per adequar la xarxa separativa i garantir un correcte funcionament. Aquesta
adequació, però, ha de córrer a càrrec de l’empresa que manté el servei (SOREA), i preveure-ho
en el seu pla d’inversions (més enllà de les mesures correctives que es duen a terme davant les
incidències puntuals del servei).
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Xarxa elèctrica i Gas

Aigua i Clavegueram

Adaptació xarxa
separativa
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Fibra òptica i Telefonia

Mobilitat i transports
Accessibilitat
El PAE de Can Sant Joan Oest presenta una molt bona comunicació exterior, ja que a través de
l’Avinguda Astronomia i l’Avinguda Generalitat s’accedeix a la BP-1503 i a l’AP-7/B-30.
L’accessibilitat a aquest PAE es fa sobretot a través d’aquestes vies ràpides (sense accedir per
trama urbana) i procedent del PAE de Can Sant Joan de Sant Cugat del Vallès, contigu a ell.
Internament, és un PAE que compta amb cinc carrers (Avinguda Generalitat, carrer Leonardo Da
Vinci, Carrer Sòcrates, Avinguda Astronomia i Carrer Anoia), però té un flux molt elevat de
camions (que accedeixen tant al PAE, com al polígon de Sant Cugat com o bé van a buscar les vies
ràpides de comunicació). Només té una rotonda, a la cruïlla d’entrada entre els carrers Leonardo
Da Vinci l’avinguda Comas i Solà, però per l’elevat trànsit que té es considera que s’hauria
d’ubicar una nova rotonda en una altra cruïlla per facilitar la mobilitat i accessibilitat (amb
l’avinguda Generalitat).
Tot i disposar d’avingudes el PAE no té cap carrer primari (de més de 25 metres) i no tots els
carrers de doble sentit tenen l’amplada mínima de 16 metres, fet que pot dificultar la mobilitat
dels vehicles pesants sobretot tenint en compte que tots els vials del PAE permeten la circulació
de vehicles pesants sense restricció.
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Jerarquització viària

Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
Tot i existir aparcament públic per a vehicles, (que compleix amb la dimensió mínima dels 2,5
metres) aquest no és en tot el PAE i no sempre es troba senyalitzat.
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Aparcament en la via pública:

Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:


Els carrers del PAE, com a tals, no presenten una elevada intensitat de vehicles (només
lleugerament l’Avinguda d’Astronomia), però sí que es troba una important circulació i
saturació de vehicles a les vies principals del entorn, com són la BP-1503 i l’Avinguda de
l’Estatut (amb una intensitat mitjana diària de vehicles motoritzats de més de 25.000 i
entre 15.000 i 25.000, respectivament, amb una saturació de la via del 60-80%).



Tots els carrers del PAE de Can Sant Joan Oest tenen dos carrils, un per a cada sentit de
circulació. La mobilitat per a l’interior del PAE és correcta, tot i que l’única confusió que
es pot generar és a nivell d’identificació del PAE per saber si forma part de Rubí o de Sant
Cugat.



En aquest sentit, tots els eixos de mobilitat compleixen amb els requisits mínims per
garantir una correcta mobilitat (dimensió mínima dels vials de 7 metres, dimensió
mínima dels carrils de 3 metres i dimensió mínima de maniobra en rotondes de 7
metres), encara que la franja mínima de maniobra per a vehicles pesants (13 metres) no
sempre es troba en tots els carrers, especialment en les vies més secundàries (tot i que
en aquest cas no s’identifica com un problema greu per a la maniobrabilitat dels
vehicles).



Tots els vials presenten unes voreres amb una amplada millorable, ja que aquestes ses
troben entre els 0,9 i 1,8 metres. De totes maneres, no es considera una actuació
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prioritària, doncs és més important millorar la urbanització dels carrers i senyalitzar els
passos de vianants.


En aquest sentit, el PAE té pocs passos de vianants senyalitzats i/o adaptats a les seves
cruïlles. De fet, els únics passos de vianants que s’identifiquen es troben a l’Avinguda
Astronomia, que és la part del PAE que es barreja amb la zona residencial. Aquesta
deficiència fa que no es pugui comptar amb una xarxa continua a peu i la mobilitat de les
persones per al seu interior sigui dificultosa.



El PAE no compta amb cap aparcament de bicicletes. De totes maneres, l’adaptació
d’aquest part de la ciutat i la connexió del PAE de Can Sant Joan Oest amb una futura
xarxa de carril bici no es considera prioritària.

IMD de vehicles motoritzats:

Saturació de la xarxa viària
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Carrils i sentits de circulació de les vies

Xarxa actual de vianants (amplades útils)
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Passos de vianants

Xarxa de vies ciclistes

Transport públic
El PAE de Can Sant Joan Oest és un dels PAE que presenta una menor accessibilitat a través del
transport públic urbà. Les línies de bus urbà més pròximes són les L4 i L5, però tenen parada a
l’Avinguda de l’Estatut. Per poder establir una parada més pròxima s’hauria de redefinir el
recorregut d’una d’aquestes línies. Aquesta modificació no suposaria un gran canvi ni un gran
allargament de la línia, suposant un cost assumible.
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Les línies d’autobús interurbà (L3, B7, B8, N61 i N64) passen per la BP-1503, permetent la
connexió d’aquest PAE amb altres municipis (també s’ha de tenir en compte el servei d’autobús
de la parada de FGC de Can Sant Joan de Sant Cugat del Vallès).

Transport urbà:

Transport interurbà:

Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
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compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada78 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. A nivell general, la ciutat
compta a un Pla de protecció civil que inclou els PAE.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
_______________
78

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és VIGASE.
Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada cinc
anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar l’autorització
no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)

244

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.

Conclusions

La particularitat del PAE de Can Sant Joan Oest és la compartició territorial que té amb
Sant Cugat (també està pròxim a la zona urbana). Tot i ser dos polígons diferents, que
pertanyen a dos municipis, el seu desenvolupament va ser planificat i executat de forma
conjunta per l’Incasòl. Això en ocasions genera certes confusions, doncs no es
diferencien en funció de la seva ubicació.
El fet de ser compartit amb San Cugat, i comptar amb un desenvolupament relativament
nou, li atorga un valor afegit i el fa més atractiu, ja que s’associa a un altre tipus
d’activitat (i també fa que els preus de venda i/o lloguer siguin més alts que la mitjana de
la ciutat). I és així, ja que a diferència de la resta de PAE de la ciutat, el PAE de Can Sant
Joan Oest va ser planificat per a l’allotjament de grans empreses, amb edificacions
aïllades i amb superfícies mínimes de 5.000 m2. Per tant, tot i ser un PAE mitjà en
extensió, en valors absoluts agrupa menys empreses (perquè són empreses de gran
dimensió, que ocupen espai). A més, aquest PAE generalment ha estat ocupat per
empreses grans i multinacionals.
És un PAE que agrupa un baix nombre d’empreses (15) tot i ser un PAE de dimensió
petita-mitjana, ja que és un espai destinat a parcel·les (i a activitats) de gran dimensió. A
més, és un PAE que en els últims anys ha vist incrementar la presència d’activitat (és un
espai atractiu). En aquest sentit, de mitjana, les empreses ocupen a 44 treballadors.
La facturació de les empreses del PAE ha incrementat de forma important en els últims
anys, degut al increment del valor afegit de les seves activitats. Les empreses d’aquest
espai, a diferència de la resta del municipi, tenen una tendència positiva, ja que no
només han incrementat en facturació sinó també en treballadors. A més, els treballadors
aporten un elevat a la productivitat de l’empresa, ja que si la facturació per empresa és
de 30.238.400 €, per treballador és de 686.196 €. Això es pot deure no només al perfil de
l’activitat econòmica, sinó també al seu model de negoci i mercat en què operen, amb
presència d’empreses d’abast internacional.
EL PAE de Can Sant Joan concentra una important activitat terciària, a diferència de la
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resta de PAE de Rubí (amb un perfil d’empresa diferent, de més valor afegit, concentrada
en serveis basats en coneixement i amb presència d’empreses de tecnologia alta-punta).
En general, el PAE presenta un bon estat de manteniment i conservació, no presentant
grans dèficits. Ara bé, sí que requereix, com la resta de PAE, un manteniment per posarlo al dia i una posterior conservació regular. En concret, les principals mancances es
troben en l’asfaltat de les vies principals de comunicació (perquè tenen un elevat trànsit
de vehicles pesats) i en la senyalització de les cruïlles i passos de vi. A més, les voreres en
tot el PAE no són còmodes ni massa accessibles. També s’ha de millorar la senyalització
horitzontal.
Per altra banda, la continuïtat entre els PAE de Rubí i Sant Cugat tampoc facilita la
distinció entre ells. Així, la senyalització d’informació i identificativa del PAE no és clara
ni visible des dels principals accessos.
Tot i que l’accessibilitat del PAE és bona, pròxim a la via ràpida de comunicació com l’AP7, aquesta es duu a terme a través de l’eix viari de la BP-1503. Aquest, però, és un eix
que rep una intensitat important de vehicles, no només perquè dóna accés a l’AP-7, sinó
també perquè és la via a través de la qual s’accedeix a Rubí i es connecta amb els dos
PAE. Per tant, cal dotar de més rotondes en aquesta via principal per facilitar la mobilitat
interna.
L’oferta de serveis és limitada, no es té accés a serveis avançats, encara que aquesta es
pot cobrir per l’oferta conjunta de tota la zona de Sant Joan.
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6.6 CIT 1G SANT GENÍS
Localització del PAE
PAE CIT 1G SANT GENÍS:
Sòl privat industrial:
12,17 Ha
Equipaments:
1,09 Ha
Zones verdes:
3,97 Ha
Altres sistemes:
0,0 Ha
Viari:
4,92 Ha
TOTAL PAE:
22,15 Ha
Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 1G Sant Genís es troba situat a la zona est del
municipi (coordenades GPS 41º 29’ 21. 10” N // 2º 01’
05. 02” E). En concret, aquest PAE compta amb una
superfície de 22,15 Ha, situant-se com un dels PAE de
dimensió mitjana de la ciutat (els PAE de major dimensió
es troben ubicats a la zona sud). D’altra banda, és el que
acull el menor nombre d’empreses: 4 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (12,17 Ha, un
54,9% del total):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

Pla Parcial del sector "X":Aprovat definitivament per la CUB a
17/02/1988. A efectes d'executivitat es publica al DOGC el
12/11/1991. Pla Parcial pendent d'executar-se.

Organisme promotor

---

Sistema de gestió

Inicialment per Compensació. La Comissió de Govern (14/04/2003)
acordà canvi de sistema a Cooperació

Entitat de gestió

No en consta cap

Recepció del polígon

No

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
L’any 2013 hi havia 4 empreses (5 activitats) segons el NIF registrat a la base de dades
corresponent a l’IAE, un 33,3% menys que l’any 2008, la caiguda més important entre tots els
PAE del municipi, i sis vegades més intensa que la registrada en el conjunt de PAE de Rubí (5,5%).

Nombre d'empreses al PAE Sant Genís i als PAE
de Rubí segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400

1200
1000

632

800

2013
600

2008

400

669

200

6
0

4
CiT 1G Sant Genís

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.
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Aquestes empreses es corresponen amb 604 treballadors l’any 2011 segons les dades del SABI79 i
van generar una facturació de 216.405.000 €, el 7,8% de la facturació del total d’empreses dels
PAE del municipi, xifres que han registrat un increment des de l’any 2009 del 7,7% i el 50,4%,
respectivament. Les xifres indicades comporten una facturació per empresa de 54.101.125 € (i
per treballador de 358.286 €), la més alta entre tots els PAE de la ciutat. Atesa la reducció en el
nombre d’empreses, aquesta taxa de variació de la facturació, d’una banda, reflecteix
l’increment del nombre de treballadors i, de l’altra, i atesa la seva magnitud, també l’increment
en el valor afegit de les activitats que desenvolupen en el PAE les quatre grans empreses que s’hi
ubiquen. Per tant, es tracta d’un PAE que, tot i estar en zona urbana i no desenvolupat al 100%,
compta amb grans empreses que tenen una producció i facturació important i de nivell
tecnològic alt (que donen una elevada facturació i ocupen a un elevat nombre de persones).
Val a dir que l’increment en el nombre de treballadors contrasta amb la caiguda registrada en el
conjunt dels PAE, i que l’augment en la facturació és superior a la del conjunt dels PAE de Rubí.
Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011

Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Sant Genís 2007-2011
610

12.400

250.000
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100.000

11.800

2.500.000
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2.000.000

11.400
1.500.000

11.200
11.000
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540

1.000.000

10.800

500.000

10.600
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0
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Facturació
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Facturació

150.000

570

Facturació

580

3.000.000

12.000

200.000

590
Treballadors

3.500.000

12.200

600

10.400

0
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Treballadors

2010
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Facturació

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.

Segons les dades de l’IAE, l’activitat de les empreses del PAE és, fonamentalment, industrial, i en
un major grau que el conjunt dels PAE, amb un 60% donades d’alta en epígrafs d’activitats
industrials, però també terciari, amb un 40% d’empreses donades d’alta en els epígrafs
corresponents80. Aquest PAE presenta també la particularitat de no allotjar cap empresa donada
d’alta en epígrafs de construcció, a diferència del conjunt del municipi.

_______________
79

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses en
les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera informació
que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la corresponent a
treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per analitzar el nombre,
evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE, disponible fins l’any
2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les empreses però no sobre els
treballadors.
80
La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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Activitats de les empreses del PAE Sant Genís
segons epígraf de l'IAE 2013

SERVEIS
40,0%
INDÚSTRIA
60,0%
CONSTRUCCIÓ
0,0%

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013.

Quant als treballadors segons CNAE a dos dígits de les empreses en les quals operen, es pot
apreciar que el gruix es concentra en un codi industrial: fabricació de productes informàtics,
electrònics i òptics (perquè és un sector que agrupa una gran empresa que concentra un elevat
nombre de treballadors i, a més, és un PAE que només té quatre empreses). Per tant, la principal
activitat en aquest PAE està associada en aquest sector, sector que requereix de personal
qualificat i que comporta un nivell tecnològic alt. D’altra banda, el conjunt de codis
corresponents a serveis suma el 4,8% del total, els d’indústria el 93% i els de construcció el 2,2%.
TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 1G Sant Genís
25 Fabricació de productes metàl · lics, excepte maquinària i equip
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
43 Activitats de construcció especialitzada
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
49 Transport terrestre i per canonada
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis
95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic

2,8%
90,2%
2,2%
4,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,3%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Per tant, tot i ser un PAE de petita dimensió, que actualment només allotja a quatre empreses,
en termes econòmics és un PAE important per a l’activitat de Rubí, ja que la mitjana de la
facturació de les empreses allotjades és de les més elevades de tots els PAE. A més, concentra
activitats econòmiques en subsectors de nivell tecnològic alt, sectors que generen un major valor
afegit (fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics) i que estan donant ocupació a
més de 500 treballadors.
_______________
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
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Analitzant l’evolució d’empreses i treballadors entre 2007 i 2011 segons el SABI, en aquelles
activitats més significatives en el PAE81, nou en total, s’identifiquen dues activitats amb indicis de
crisi: Activitats de construcció especialitzada i Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i
motocicletes. D’altra banda, les activitats immobiliàries estan en clar procés d’atomització.
D’altra banda, cinc presenten situacions d’estancament i dues (que no es mostren en el gràfic)
són incipients, en haver passat d’inactivitat l’any 2007 a activitat l’any 2011: Fabricació de
productes metàl·lics, excepte maquinària i equip, i Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria;
assajos i anàlisis tècniques.

PAE Sant Genís - Dinàmica sectorial (2007-2011)
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1
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43
26
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70
47
49

5.70

Activitats de construcció
especialitzada
6. 47
7. 49
Fabricació de productes
informàtics, electrònics i òptics
Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic
Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió
Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
Transport terrestre i per canonada

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb treballadors adscrits i
aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 2007 82.

Així, tot i la importància d’aquest espai industrial per a l’economia del municipi, i per les
empreses que allotja, és un PAE on les seves activitats principals no es troben en clar procés de
creixement. Tot i que tampoc es troben en una situació de pèrdua, sí que s’han transformat i
_______________
81

Les activitats significatives en el PAE de Sant Genís són aquelles que mostren un pes mínim del 9% sobre el total del
PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
82
Segons l’IAE el 2013 hi havia 4 empreses, i segons el SABI l’any 2011 11. Això comporta una sobrerepresentació del
175%.
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s’han adaptat a la nova conjuntura econòmica ja sigui reduint o incrementant el nombre de
treballadors. És, doncs, un PAE que està mantenint l’activitat.
Respecte al nivell tecnològic de les empreses del PAE l’any 2011, segons dades del SABI,
s’observa que el PAE Sant Genís presenta un situació favorable en comparació amb la del conjunt
dels PAE de Rubí, en tant que la pràctica totalitat dels treballadors i la meitat de les empreses
industrials d’aquest PAE realitzen activitats industrials de nivell tecnològic alt, percentatges que
se situen en el 27% i el 4,7%, respectivament, en el cas del conjunt dels PAE.
En el cas de les activitats de serveis per nivells tecnològics, cap de les empreses presta serveis de
tecnologia alta-punta, però la meitat dels treballadors i dos terços de les empreses proporcionen
serveis basats en coneixement, quan aquests pesos són del 33,8% i el 40,4% per al conjunt dels
PAE. En canvi, la proporció d’empreses i treballadors que ofereix serveis no basats en
coneixement és superior en el conjunt dels PAE del municipi que en el PAE Sant Genís, fet que
podria assenyalar una millor posició relativa del PAE respecte al conjunt de Rubí. És a dir, el PAE
Sant Genís és un polígon llur activitat econòmica és de més valor afegit i, per tant, més
consolidada i no tant vulnerable enfront a períodes i situacions de crisi econòmica. A més, és un
tipus d’activitat que requereix de personal més qualificat.
Per tant, la configuració i planificació urbanística del PAE (que estableix edificacions aïllades,
permetent naus en filera, amb una parcel·la mínima de 2.000 m2) ha permès i facilitat la
instal·lació d’empreses grans, aquestes lligades a activitats de més valor afegit i d’abast
multinacional. A més, és un PAE orientat a l’activitat industrial (de categoria 4ª o 5ª), que pot
atraure activitats de nivell tecnològic mitjà-alt. En aquests moments, pel grau de
desenvolupament urbanístic del PAE i pel nombre d’empreses ubicades, fa que sigui un PAE on hi
predominin les activitats de nivell tecnològic alt (i amb un elevat nombre de treballadors). Ara
bé, amb tot, el PAE Sant Genís allotja només l’1% del total d’empreses que es troben en els PAE
del municipi, fet que limita l’efecte que pot tenir aquest PAE sobre el conjunt de l’activitat de
Rubí aquesta millor posició relativa en termes tecnològics que presenta.
SANT GENÍS
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
97,0%
0,0%
3,0%
0,0%
100,0%

50,0%
0,0%
50,0%
0,0%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

0,0%
50,0%
50,0%
100,0%

0,0%
66,7%
33,3%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.
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Per tant, tot i ser un PAE de petita dimensió (amb quatre empreses), tecnològicament és un PAE
important quant al nombre de treballadors que acull. Aquesta dada indica la presència d’una
gran empresa, de tecnologia alta, que requereix de la contractació de personal qualificat (doncs
malgrat tenir només el 2% d’empreses de nivell tecnològic alt, concentra el 11,4% dels
treballadors en aquests nivells de major qualificació, percentatge superior que en el cas dels PAE
de La Llana-Can Serra, Cova Solera, Rubí Sud, Can Rosés, Molí e la Bastida i Ca n’Alzamora, i
similar al de Can Jardí).
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de Sant
Genís està regulat pel Pla Parcial del Sector X,
permetent un únic tipus d’edificació:
Edificació aïllada que permet la divisió en
naus en filera

Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Zona industrial del PP sector X
Pla Parcial sector X
Edificació aïllada, permet la divisió de naus en filera
Industrial (cat. 4ª i 5ª)
Comercial; Oficina; Esportiu
No especificada
Alçada màx. regulada edif. aïllada=15m / Alçada màx. regulada edfi. en
filera=8,50m
2
2
2.000 m en edificis en filera 500 m sòl per a cada nau
No especificada
2
Parcel·la < 5.000m = 60%
2
Parcel·la > 5.000 m = 70%

El PAE de Sant Genís encara no es troba del tot desenvolupat, trobant-se en aquests moments
ocupat per poques empreses. De totes maneres, està destinat a empreses mitjanes, ja que la
parcel·la mínima es fixa en 2.000 m2, però es permet nau en filera (de menor dimensió), obrintse a la implantació d’activitat més petita (encara que en aquests moments està localitzada una
gran empresa).
S’ha de tenir present, però, que el PAE de Sant Genís és un polígon envoltat de residencial, que
exerceix pressió sobre els usos industrials. Però el nou POUM preveu mantenir aquest espai
industrial.
És un PAE, però, orientat a l’activitat industrial, però a una activitat industrial específica i no tova
(de categoria 4ª o 5ª). Aquesta regulació d’usos s’ha de tenir en compte, ja que malgrat ser un
polígon de petita-mitjana dimensió, encara no desenvolupat al 100% i a un extrem, de la ciutat,
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està contigu a la zona urbana (amb les conseqüents molèsties que pot generar). De totes
maneres, també es permeten altres usos compatibles, de caràcter terciari. Tenint en
consideració que és un dels pocs espais industrials que presenta cert marge de creixement, cal
avaluar les possibilitats urbanístiques i de planejament per adequar-lo per atraure a noves
empreses (també s’ha de tenir en compte que l’oferta predominant de sòl i naus a Rubí és de
petita i mitjana dimensió) i permetre una certa reserva de sòl industrial.

Industrial

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

Oferta de les naus
El PAE Sant Genís és un polígon que està contigu a la trama urbana i tot i la seva dimensió (de
petit PAE, amb una superfície destinada a usos industrials de 12 Ha), actualment està ocupat per
quatre empreses. Per tant, és un PAE que actualment no presenta ofertes de naus (segons
l’anàlisi realitzada a diferents portals immobiliaris83), tot i que té una part del sòl no
desenvolupat.

_______________
83

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.
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OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ

SANT GENÍS

Ofertes de compra:
Superfície mitjana:
2

Preu mitjà €/m :

111
2.978,9 m

2

640,3 €/m

2

Ofertes de compra:

---

Superfície mitjana:

---

2

Preu mitjà €/m :

---

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ

SANT GENÍS

Ofertes de compra:
Superfície mitjana:
2

Preu mitjà €/m :

234
1.457,6 m
2,89 €/m

2

2

Ofertes de compra:

---

Superfície mitjana:

---

2

Preu mitjà €/m :

---

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

Urbanització
El PAE Sant Genís no es troba del tot desenvolupat i, per tant, s’ha de diferenciar entre el carrer
urbanitzat i la resta del polígon que requereix d’un projecte d’urbanització. No obstant, donat
que la part desenvolupada es va fer a la dècada dels anys 90, podria presentar un estat
acceptable, però actualment presenta necessitats de millora.
Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El PAE de Sant Genís té dos vials principals: el Camí d’Ullastrell/Avinguda Josep Pujol i l’Avinguda
de Castellbisbal (que connecta amb trama urbana), juntament al carrer Muntanya. La resta del
polígon resta pendent de desenvolupar, presentant una deficiència important d’urbanització. En
aquest sentit, el pla d’inversions elaborat posteriorment contempla la inversió principal d’acabar
de desenvolupar el polígon, així com la millora de l’estat de l’asfaltat de l’Avinguda Josep Pujol.
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Pel que fa al manteniment, només es pot considerar actualment el carrer Josep Pujol. Aquest, en
ser un vial principal requereix d’un manteniment cada 10 anys, tot i que en funció de l’execució
de les obres d’urbanització del polígon aquesta seria una intervenció a mig-llarg termini.

Nova inversió:
urbanització del PAE i
desenvolupament total

Manteniment
asfaltat a 10 anys



Voreres

El manteniment de les voreres en el PAE de Sant Genís no és un element prioritari. Les
intervencions que s’identifiquen actualment només afecten a l’Avinguda Josep Pujol i a llarg
termini (2028), condicionant també al desenvolupament futur del polígon. De totes maneres, per
al seu ús, és una vorera que requereix d’un manteniment cada 10 anys.
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Manteniment voreres a 10 anys

Zones verdes
Actualment, el PAE de Sant Genís compta amb una important superfície de zona verda perquè té
una part del sòl industrial no desenvolupat. És un PAE que com a tal no té un fort impacte visual,
ja que no té un elevat component industrial (a pesar de la presència d’una gran empresa).
Aquesta menor concentració empresarial fa que es disposi de més espais lliures i, en
conseqüència, d’una major necessitat de manteniment dels espais buits (pel que fa a neteja,
desbrossament, etc.)84.

_______________
84

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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Però també és un PAE que compta amb carrers amplis, amb avingudes (Castellbisbal o Josep
Pujol), i presència d’arbrat. En determinats punts també s’identifica vegetació que envaeix les
voreres. Per tant, cal accentuar el manteniment de les zones verdes del PAE, tant les que estan
adjuntes a trama urbana com les que queden a l’interior del polígon.

Informació i senyalització
Com en la resta de PAE, el PAE de Sant Genís compta amb la senyalització informativa d’entrada
al PAE del CiT. Aquesta senyalització, però, conviu amb la del COPEVO (que genera confusió) i es
troba en la rotonda d’accés, fent difícil la seva consulta (tot i que la seva dimensió és correcta).

_______________
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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Per tant, es considera que s’hauria de reordenar la senyalització informativa, per eliminar
l’obsoleta i alleugerir les senyals per facilitar la seva lectura.
A nivell d’informació, es troba a faltar una senyalització de direcció, ja que no és un PAE
fàcilment accessible en haver de creuar la trama urbana. Per tant, des de les entrades de Rubí,
de les principals vies d’accés, s’haurien d’indicar els diferents PAE.
La senyalització vertical existent, doncs, a part de la informativa, és de regulació del trànsit (tota
visible, amb suports específics i agrupada al principi del carrer). La senyalització dels carrers no és
específica del PAE, sinó que segueix el format de la resta del nucli urbà. Es troba a faltar la
indicació dels números de les parcel·les. Per tant, a part de millorar la senyalització actual, també
cal preveure un manteniment anual d’aquesta.
Tot i que el PAE en aquests moments compta amb pocs vials, la senyalització horitzontal no és
clarament visible, i no tots els passos de vianants estan correctament senyalitzats ni els espais
per a l’estacionament. Per tant, cal intervenir per repintar-la i garantir un correcte manteniment,
especialment de les avingudes principals que són les que pateixen un major desgast. A més, a
nivell d’inversió també s’haurien de col·locar bandes reductores de velocitat.

Equipaments i serveis
La dimensió i característiques del PAE de Sant Genís fa que no compti amb una oferta de serveis i
equipaments àmplia. De totes maneres, la seva adjacència al nucli urbà facilita l’accés a serveis
auxiliars i personals que poden requerir les persones. Tot i que el PAE compta amb un servei de
restauració, es considera que, per la particularitat del PAE, en aquests moments no cal ampliar
l’oferta de serveis, ja que les necessitats de les empreses es poden cobrir amb els serveis urbans
del seu entorn (o per exemple, es disposa d’una benzinera al PAE de Cova Solera, pròxim a Sant
Genís). Cal destacar, doncs, la importància dels serveis del nucli urbà donat que aquest polígon
està integrat en el mateix, tenint accés, per exemple, al CAP de Sant Genís, a farmàcia o a
supermercats, entre altres.
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Serveis urbans i infraestructura
El PAE de Sant Genís presenta una particularitat quant a la xarxa de serveis urbans, atès que és
un polígon que no s’ha acabat, és a dir, ni s’ha finalitzat la seva urbanització ni s’han consolidat
les parcel·les industrials. Això ha fet que el seu desenvolupament aprofités les infraestructures i
serveis del seu entorn ja existents, de tal manera que no pot garantir una xarxa de serveis pròpia.
En aquest sentit, els subministraments que arriben al PAE provenen del nucli urbà, doncs la
proximitat entre la zona industrial i urbana facilita l’arribada dels serveis urbans (com ara la
telefonia, gas, aigua, sanejament i electricitat o l’enllumenat públic).
En aquesta mateixa sentit es troba el desplegament de la fibra òptica: així, la xarxa de fibra
òptica existent és per l’estesa que han fet les pròpies empreses, tot i que, novament, la
proximitat a la zona residencial pot facilitar la connexió a la fibra a través de la xarxa ja present
en el nucli urbà.
Però una de les principals afectacions que té el PAE és en relació al pas d’algunes línies
elèctriques. Aquestes són aèries i en bona part antigues. En aquest sentit, es proposen dues
intervencions:
-

Per una banda, eliminar la línea de 66 Kw que passa pel costat del PAE.

-

I, per altra, reordenar (ja sigui soterrant o a través d’una línia aèria) la línia d’alta tensió
que creua el PAE (però és una actuació que es recomana dur-la a terme quan s’acabi
d’urbanitzar el sòl industrial del PAE).

Xarxa elèctrica i Gas

Eliminar línia
de 66 Kw
Reordenar
línia
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Aigua i Clavegueram

Fibra òptica i Telefonia

Mobilitat i transports
Accessibilitat
A diferència de la resta de PAE de la ciutat, el PAE de Sant Genís es troba localitzat dins del nucli
urbà. Això fa més dificultosa la seva accessibilitat. Les principals vies d’accés d’aquest PAE (que
permeten accedir a altres vies de comunicació ràpides) són l’Avinguda Josep Pujol, l’Avinguda
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Can Sucarrats i l’Avinguda de Castellbisbal (l’única que és una via primària és l’avinguda
Castellbisbal, la resta són secundàries). Com que és un PAE de petita dimensió, sense estar
desenvolupat al 100% i que alberga sobretot a una empresa gran, no presenta importants
problemes de mobilitat i accessibilitat interna. El què sí s’ha de millorar, però, és la senyalització
identificativa, per facilitar la direcció cap al PAE ja que s’ha de creuar trama urbana i aquest
queda rodejat per ona residencial (sent més dificultosa la seva identificació).
La qualitat dels accessos és parcial, ja que es compta amb una rotonda entre l’avinguda Josep
Pujol i l’avinguda Can Sucarrats. La principal dificultat del PAE, doncs, està en la seva
accessibilitat interna, que s’ha de fer creuant la trama urbana. Això pot ser especialment crític
per garantir l’arribada i accés de vehicles pesats.
Per al PAE de Sant Genís, la ruta per a vehicles pesants es troba en el Camí d’Ullastrell.

Jerarquització viària
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Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
El PAE de Sant Genís té disponibilitat per a l’aparcament, però aquest no està senyalitzat i no
compleix amb la dimensió mínima dels 2,5 metres. De totes maneres, l’estacionament per a
aquest PAE es comparteix amb la zona residencial, al voltant dels carrers Francesc Rovira, Miquel
Mumany, etc.

Aparcament en la via pública:

Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:

266

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ



Les vies primàries de comunicació del voltant del PAE de Sant Genís presenten una
intensitat mitjana de vehicles d’entre 5.000 i 10.000 (avinguda Can Sucarrats/Avinguda
Josep Pujol i Avinguda Castellbisbal). La resta de vies, tant del propi PAE com de l’entorn,
no registren una intensitat important de vehicles. En aquest sentit, són aquestes vies
principals les úniques que presenten una saturació de la xarxa, especialment l’Avinguda
Josep Pujol/Avinguda Can Sucarrats (entre el 20 i 40%).



Els carrers estructurants del PAE (carrer Muntanya, avinguda Josep Pujol, carrer Miquel
Mumany i avinguda de Castellbisbal) tenen dos carrils, un per a cada sentit de circulació.
De totes maneres, també s’ha de tenir en compte que és un PAE que no està del tot
desenvolupat i la seva mobilitat interna també és limitada.



Tots els vials compleixen amb els requisits mínims per garantir una correcta mobilitat
(dimensió mínima dels vials de 7 metres, dimensió mínima dels carrils de 3 metres i
dimensió mínima de maniobra en rotondes de 7 metres), però cap d’ells pot garantir la
franja mínima de maniobra per a vehicles pesants (13 metres).



Les voreres del PAE són estretes i incòmodes, de dimensió inferior a un metre. Però
tenint en compte que és un PAE pendent d’acabar de desenvolupar, i que una part
important del sòl està ocupat per una empresa, l’arranjament de les voreres s’han de
centrar en aquells punts on hi ha un major pas i circulació, com pot ser l’avinguda de
Castellbisbal. El què sí és més prioritari és senyalitzar i adaptar els passos de vianants, ja
que la majoria d’aquests no estan adaptats (els únics són els del carrer Miquel Mumany),
pròxims a la zona residencial.



El PAE no compta amb cap aparcament de bicicletes ni té cap xarxa de carril bici. Tot i
que determinades zones del PAE no presenten una pendent elevada, tampoc es
considera prioritari la necessitat d’adaptar el vial per a un carril bici.
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IMD de vehicles motoritzats:

Saturació de la xarxa viària
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Carrils i sentits de circulació de les vies

Xarxa actual de vianants (amplades útils)
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Passos de vianants
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Xarxa de vies ciclistes

Transport públic
A través de la xarxa d’autobús urbà (línies L1, L3 i L7) es té accés al PAE de Sant Genís, tenint una
parada a menys de 750 metres (estant correctament senyalitzada amb informació de la línia i
dels horaris). En canvi, i a diferència dels altres PAE, no és té accessibilitat mitjançant els
autobusos interurbans.
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Transport urbà:

Transport interurbà:

272

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada85 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. A nivell general, la ciutat
compta a un Pla de protecció civil que inclou els PAE.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).

_______________
85

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és VIGASE.
Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada cinc
anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar l’autorització
no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.

Conclusions

El PAE de Sant Genís és un PAE de dimensió petita però amb la particularitat d’estar en
nucli urbà i haver de creuar trama urbana per accedir-hi. Per tant, és un PAE que no
presenta una fàcil accessibilitat i, a més, no disposa d’una bona senyalització informativa
i de direcció. A més, la senyalització interna del PAE (carrers i parcel·les) tampoc està
present, dificultant la mobilitat.
De totes maneres és un PAE que no es troba desenvolupat al 100%, amb espais lliures
per a la localització d’empreses i el seu creixement (espais que també requereixen d’un
manteniment). El planejament permet l’edificació aïllada i també en filera, amb naus de
parcel·les mínimes de 2.000 i 500 m2. Per tant, és un PAE que urbanísticament està
pensat per allotjar empresa de mitjana dimensió (però també té cabuda l’empresa
petita), tot i que actualment s’hi troba una empresa gran.
Sant Genís és una PAE mitjà-gran, que compta amb 4 empreses i 604 treballadors, és a
dir, 151 treballadors per empresa de mitjana. Es tracta del PAE que ha registrat la major
caiguda en el nombre d’empreses en els darrers anys, produïda simultàniament a un
increment en el nombre de treballadors i la facturació generada. (a més, els treballadors
aporten un elevat valor, una aportació mitjana a la facturació de 358.286 €, la xifra més
elevada després de Can Sant Joan Oest).
L’activitat que acull el PAE és de tipus industrial, i correspon a activitats vinculades a la
construcció, però també a la fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics, la
qual aporta actualment un nivell tecnològic alt. Pel que fa a les activitats terciàries que
s’hi desenvolupen, es registra un cert predomini dels serveis basats en el coneixement.
Per tant, la indústria del PAE aporta més valor que les activitats terciàries.
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El fet d’estar adjacent al nucli, a una zona residencial, pot suposar un problema
d’incompatibilitats d’usos (però la l’ocupació per part d’una empresa de gran, i la manca
de sòl disponible en altres espais, fa difícil la reconversió del PAE). Curiosament, el
planejament té regulat com a ús principal només l’activitat industrial (i de categoria 4ª i
5ª), encara que també permet altres usos compatibles de caràcter terciari.
L’estructuració i l’accessibilitat al PAE es duu a terme a través de dues avingudes. I la
connectivitat exterior del PAE també ha de passar per aquestes vies (i creuar trama
urbana). Aquestes vies són, doncs, les que presenten una major circulació i les que
pateixen un major desgast. Però pel fet d’estar en trama urbana, la seva accessibilitat és
més complicada. Per tant, és important garantir una correcta senyalització horitzontal,
especialment de les cruïlles i passos de vianants perquè conviu el trànsit de la zona
residencial amb l’activitat econòmica (i el pas i maniobrabilitat de camions i vehicles
pesats).
Com a tal, el PAE de Sant Genís no compta amb una oferta de serveis complementaris,
però aquests es poden cobrir a través de la zona residencial contigua. En relació als
serveis urbans es troben algunes esteses que estan incompletes, pendents de la
finalització de la urbanització i desenvolupament del PAE, i també seria adequats
reordenar algunes línies elèctriques per minimitzar l’impacte sobre el PAE. De totes
maneres, la proximitat amb el nucli urbà facilita l’arribada dels serveis bàsics.
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6.7 CIT 1E CA N’ALZAMORA
Localització del PAE

PAE CIT 1E CA N’ALZAMORA:
Sòl privat industrial:
7,48 Ha
Equipaments:
0,0 Ha
Zones verdes:
0,37 Ha
Altres sistemes:
0,23 Ha
Viari:
1,12 Ha
TOTAL PAE:
9,20 Ha
Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 1E Ca n’Alzamora es troba situat a la zona
sud del municipi (Coordenades GPS 41º 28' 45. 73" N //
2º 01' 58. 84" E), adjacent a altres polígons de la ciutat
(Cova Solera, Can Jardí, Rubí Sud i Vallhonrat),
configurant un entorn d’activitat econòmica de 244,31
Ha.
En concret, el PAE Ca n’Alzamora compta amb una superfície de 9,20 Ha, situant-se com un dels
PAE de dimensió petita de la ciutat. D’altra banda, és el quart amb el menor nombre d’empreses
allotjades: 23 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (7,48 Ha):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

276

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

277

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

Dades de gestió
Pla Parcial

Incorporat al Pla General de Rubí com a àrea d'Actuació, 39. que
preveia estudi de detall. Hi ha 2 estudis de detall: a) 39.2 (Illa c/
Ample, Ctra. Molins i part amb el sector B) aprovat pel Ple el
25/04/1986 i b) Vapor Vell (c/ Ca n'Alzamora, 17) aprovat pel Ple el
31/03/1995.

Organisme promotor

Estudi de detall 39.2: Sr. Josep Julià Serra en nom de "Rally, SA",
Estudi de detall Vapor Vell: Sr. Francisco Bertrand Elizalde en nom
de "Bertrand, CA"

Sistema de gestió

No en consta cap

Entitat de gestió

No en consta cap

Recepció del polígon

Sí (recepcionat l’any 1995)

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
L’any 2013 hi havia 23 empreses (27 activitats) segons el NIF registrat a la base de dades
corresponent a l’IAE, un 17,9% menys que l’any 2008, una caiguda tres vegades més intensa que
la registrada en el conjunt dels PAE de Rubí (-5,5%).

Nombre d'empreses al PAE Ca N'Alzamora i als PAE de
Rubí segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400
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2008

400

669

200
0

23
28
CiT 1E Ca n’Alzamora

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.
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Aquestes empreses es corresponen amb 204 treballadors l’any 2011 segons les dades del SABI86 i
van generar una facturació de 27.025.000 €, que suposa, només, l’1% de la facturació del total
d’empreses del municipi. Aquestes xifres, que comporten una facturació per empresa de
1.175.000 €, i per treballador de 132.475 €, han suposat una caiguda del 14,3% en el nombre de
treballadors i un augment del 10,2% en la facturació. Tenint en compte la reducció en el nombre
d’empreses indicada anteriorment, l’augment de la facturació reflecteix, segurament, un
increment en el valor afegit de les activitats que s’exerceixen en el PAE. Amb tot, es tracta d’un
PAE reduït i, per tant, amb una capacitat limitada per influir sobre l’activitat econòmica del
conjunt del municipi.
Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011

Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Ca N'Alzamora 2007-2011
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.

Segons les dades de l’IAE, l’activitat de les empreses del PAE està molt concentrada en la
indústria (55,6%) i una tercera part està donada d’alta en epígrafs de serveis87. D’altra banda,
destaca que al voltant d’una de cada deu empreses estan donades d’alta en epígrafs de la
construcció, quan aquest percentatge es redueix a la meitat en el cas del conjunt de les
empreses dels PAE de Rubí.

_______________
86

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses en
les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera informació
que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la corresponent a
treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per analitzar el nombre,
evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE, disponible fins l’any
2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les empreses però no sobre els
treballadors.
87
La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
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Activitats de les empreses del PAE Ca
N'Alzamora segons epígraf de l'IAE 2013

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

SERVEIS
33,3%
INDÚSTRIA
55,6%

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
11,1%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013.

Quant als treballadors segons CNAE a dos dígits de les empreses en les quals es troben
contractats, es pot apreciar que el gruix es concentra en tres codis industrials: Fabricació de
productes metàl·lics, excepte maquinària i equip, Fabricació d'equip elèctric, Fabricació de
vehicles de motor, remolcs i semiremolcs. De fet, el conjunt de codis corresponents a serveis
suma el 12,3% del total, i els d’indústria el 87,7%.
TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 1E Ca N'Alzamora
17 Fabricació de paper i productes de paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl · lics
24 Fabricació de metalls comuns
25 Fabricació de productes metàl · lics, excepte maquinària i equip
27 Fabricació d'equip elèctric
28 Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
31 Fabricació de mobles
45 Comerç i reparació de vehicles de motor i motocicletes Comerç a
l'engròs i al detall
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
56 Serveis de menjars i begudes
68 Activitats immobiliàries
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis
tècniquesde lloguer
77 Activitats
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les
empreses
94 Activitats d'associacions

1,5%
2,9%
0,5%
3,4%
19,6%
33,3%
3,9%
21,6%
1,0%
0,5%
2,0%
3,9%
1,0%
0,5%
2,9%
0,5%
1,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Per tant, els treballadors es concentren en activitats, a priori, de nivell tecnològic mitjà-alt i
mitjà-baix. De totes maneres, en tractar-se d’un PAE que agrupa a empreses petites, la seva
diversitat d’activitats també porta a una diversitat de nivells tecnològics, trobant activitats de
menor o major nivell tecnològic.
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Analitzant l’evolució d’empreses i treballadors entre 2007 i 2011 segons el SABI en les activitats
que tenen un pes significatiu en el conjunt de l’activitat del PAE88, sis en total, s’identifica una
única activitat en clar procés de creixement: Serveis de menjars i begudes. D’altra banda, quatre
mostren símptomes de crisi, i una és incipient, en tant que ha passat d’inactivitat el 2007 a certa
activitat el 2011: Activitats immobiliàries.
A diferència d’altres PAE de la ciutat, el PAE Ca n’Alzamora presenta una situació més
desfavorable, ja que la majoria de les seves activitats es troben en una situació de recessió o
reducció. La situació del PAE, amb una major pressió urbanística, la seva configuració i estat
d’urbanització i les perspectives de transformació d’aquest espai de la ciutat no està portant a un
creixement de l’espai; ans contrari, és un PAE que en aquests moments està mantenint o reduint
l’activitat present però sense captar noves empreses. Això fa que s’estiguin mantenint les petites
empreses existents, sense ampliar ni sense cercar noves activitats que portin a un major valor.

PAE Ca N'Alzamora - Dinàmica sectorial (2007-2011)
70%

60%

CREIXEMENT

CONCENTRACIÓ

3

50%
40%
30%

Treballadors
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10%
0%
-10%

4
1

-20%
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-40%

2
5
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CRISI
-60%

ATOMITZACIÓ
-50%

-40%
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0%

10%

20%
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Empreses
1. 25
2. 28
3. 56
4. 27
5. 29

1
2
3
4
5

25
28
56
27
29

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
Serveis de menjars i begudes
Fabricació d'equip elèctric
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb treballadors adscrits i
aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 2007 89.

_______________
88

Les activitats significatives en el PAE de Ca N’Alzamora són aquelles que mostren un pes mínim del 9% sobre el total
del PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
89
Segons l’IAE el 2013 hi havia 23 empreses, i segons el SABI l’any 2011 22. Això comporta una subrepresentació del
4,3%.
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Respecte al nivell tecnològic de les empreses del PAE l’any 2011, segons dades del SABI, el PAE
mostra una certa posició favorable relativa respecte al conjunt del municipi en les indústries de
nivell tecnològic mitjà-alt en tant que acumula dos terços dels treballadors i un terç de les
empreses, pesos que en el conjunt dels PAE del municipi se situen en el 34,7% i el 27,5%,
respectivament. En canvi, el PAE mostra una posició clarament desfavorable en el cas de les
indústries de nivell tecnològic alt, perquè cap dels treballadors i empreses opera en indústries
d’aquest nivell tecnològic. És un PAE, doncs, en aquests moments poc procliu per allotjar
empreses d’aquesta índole, tant per les característiques urbanístiques del polígon i dels seus
espais, com pel procés de transformació que preveu el nou POUM.
CA N'ALZAMORA
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
0,0%
67,0%
26,8%
6,1%
100,0%

0,0%
33,3%
41,7%
25,0%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

0,0%
5,0%
95,0%
100,0%

0,0%
12,5%
87,5%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.

Aquesta mateixa conclusió es pot extrapolar als serveis segons nivells tecnològics, atès que cap
treballador i empresa proporciona serveis de tecnologia alta-punta i la pràctica totalitat ofereix
serveis no basats en coneixement. Per tant, és un dels PAE de Rubí amb un nivell tecnològic de
serveis baix, amb poques empreses basades en l’ús intensiu del coneixement (per tant, és un PAE
més orientat a l’activitat industrial o a l’activitat terciària auxiliar i de poc ús intensiu del
coneixement).
Per tant, en general, és un PAE que concentra l’activitat en nivells tecnològics baixos i mitjàbaixos. Aquesta configuració empresarial es reflecteix en la tipologia de treballadors que té el
PAE (i que és el perfil professional que demanden les empreses existents). En aquest sentit,
només el 2,5% dels treballadors en nivells alts de tots els PAE de Rubí es concentren en el PAE Ca
n’Alzamora, i el 3,3% de les empreses.
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de CIT 1E Ca n’Alzamora està
regulat pel Pla General de Rubí, de tal manera que es poden identificar
dues tipologies diferents d’edificació permeses:
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera
Edificació segons alineació vial

Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera
Edificació segons alineació vial

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:

Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Industrial en illa tancada del Pla
General 1986
Pla General
Edificació segons alineació vial
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª i 4ª);
Comercial;
Oficines;
Esportiu;
Residencial
en
modalitat
d’un
habitatge per activitat industrial
--3
2
8 m /m de volum edificable
12 m
No especificada
No especificada
90%

Industrial aïllada Pla General 1986
Pla General
Edificació aïllada, permet la divisió de naus en filera
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª); Ús recreatiu
1 habitatge per parcel·la vinculat a activitat industrial
3
2
8 m /m de volum edificable
Alçada màx. regulada edif. aïllada=15m / Alçada màx. regulada per
naus en filera=9,75m
2
2
1.000 m en edif. aïllada i 400 m en edificacions en filera.
No especificada
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%

La regulació urbanística del PAE de Ca n’Alzamora és la mateixa que la del PAE de Carretera de
Terrassa, sent dos espais orientats a la mateixa tipologia d’empreses tot i que la seva realitat
(tant urbanística com empresarial) és diferent (ja que en el PAE de Carretera de Terrassa, per
dimensió del PAE, s’hi ha allotjat empreses de gran dimensió).
En aquest sentit, malgrat que la normativa i el planejament permeten edificacions aïllades, amb
naus en filera, o en alineació vial, i activitats industrials fins a 5ª categoria, l’entorn residencial de
Ca n’Alzamora genera problemes d’incompatibilitats d’usos amb l’activitat econòmica. El nou
POUM ja preveu una transformació d’aquest espai per orientar-lo més cap a activitats terciàries i
de serveis, cap a activitats més toves, i ampliant la zona residencial.
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Industrial; Ús recreatiu
Industrial; Comercial; Oficines; Es portiu; Residencial

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

Per tant, cal engegar un procés per aconseguir una transformació i una integració amb l’entorn
sense expulsar les activitats existents. Per això el nou POUM incideix sobre aquest espai. És un
espai que presenta una menor resistència a la transformació, de tal manera que el nou POUM
proposa un canvi cap a nous usos i usos residencials90. En aquests moments està en règim
transitori per mantenir l’espai, però sempre facilitant i propiciant aquests canvis d’usos91.

_______________
90

És un PAE més restrictiu en usos: només indústria fins a 5a categoria i recreatiu.
Està establert un sistema per compensació mitjançant el qual són els propietaris/industrials qui decideixen quan
volen el canvi d’usos i la transformació de l’espai (i no per iniciativa de l’administració). Però aquesta transformació no
afecta a totes les parcel·les per igual, doncs dependrà del ritme de transformació de cada activitat.
91
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Oferta de les naus
El procés de transformació, previst en el nou POUM, que tindrà el PAE de Ca n’Alzamora no
només limita el tipus d’activitat a desenvolupar, sinó que també preveu una reducció de
l’activitat industrial en aquest espai (però se segueix apostant per mantenir l’activitat present) i
s’aposta cap a nous usos i altres activitats de caràcter terciari o cap a usos residencials.
Curiosament, analitzant les dades de l’oferta de naus en venta i lloguer d’aquest PAE, tot i que
els preus de compra estan lleugerament per sota de la mitjana del municipi, pel que fa referència
als preus de lloguer aquests són superiors. De totes maneres, és un espai clarament orientat a
activitats de petita dimensió (com per exemple tallers), amb una superfície mitjana de 600-800
m2.
OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ

CA N’ALZAMORA

Ofertes de compra:

111

Ofertes de compra:

9

Superfície mitjana:

2.978,9 m2

Superfície mitjana:

618,4 m2

Preu mitjà €/m2:

640,3 €/m2

Preu mitjà €/m2:

559,0 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ
Ofertes de lloguer:

CA N’ALZAMORA
234

Superfície mitjana:

1.457,6 m

Preu mitjà €/m2:

2,89 €/m2

2

Ofertes de lloguer:

13

Superfície mitjana:

783,0 m2

Preu mitjà €/m2:

3,05 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia
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Urbanització
Donat que es tracta d’un dels PAE més moderns de Rubí, el seu estat de conservació és bo i
acceptable, tot i que s’identifiquen alguns punts de millora.
Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El PAE de Ca n’Alzamora és un PAE petit que està contigu al nucli urbà. Tot i que és un PAE que
allotja empreses de petita dimensió, sí que presenta un moviment important de vehicles,
sobretot els seus carrers principals, com són el carrer de Ca n’Alzamora i el lateral de la carretera
C-1413. Precisament aquests dos vials són els que requereixen d’una actuació a curt termini per
tal de millorar el seu asfaltat i la seva reurbanització. L’arranjament i adequació de la resta de
carrers és una tasca de manteniment que s’haurà de dur a terme a mig termini (entre els 10 i 20
anys, en funció de la intensitat de trànsit del carrer). De totes maneres, a curt termini i per a
l’any 2015 ja estan previstes actuacions de millora i arranjament de l’asfaltat en aquest polígon a
través del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles

Inversions en millora de
l’asfaltat (2015)

Manteniment asfaltat a
10 anys (carrers
secundaris a 20 anys)
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Voreres

Pel que fa concretament a les voreres no es preveuen accions prioritàries que requereixin d’una
inversió. A més, el manteniment d’aquestes tot i ser important es pot preveure a mig-llarg
termini (a partir del 2030), ja que els carrers secundaris presenten un poc ús. De totes maneres,
sí que és important poder garantir una bona mobilitat i accessibilitat, alhora que controlar el mal
estacionament dels vehicles que pot deteriorar les voreres.

Manteniment voreres a
10 o 30 anys
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Zones verdes
El PAE Ca n’Alzamora compta amb molt poc espai destinat a zona verda (0,37 Ha), concentrada
en dos punts principals. Tot i que no és un PAE que requereixi d’un elevat manteniment pel que
fa a aquestes zones, sí que s’ha de preveure un manteniment regular per al desbrossament,
arbrat, vegetació, etc. A més, també s’ha de vetllar per un correcte manteniment de la vegetació
dels carrers (i de desbrossament), ja que en algunes zones, com ara del carrer Ca n’alzamora,
determinats punts de les voreres estan envaïts per vegetació. Cal, doncs, reforçar el
manteniment de les zones verdes del PAE, així com de la vegetació dels carrers92.

_______________
92

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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Informació i senyalització
A diferència dels altres PAE, el PAE de Ca n’Alzamora només compta amb la senyalització
informativa d’entrada al PAE del COPEVO. La seva presència en un entramat urbà, i la tipologia
d’edificació (naus adossades i de petita dimensió i alçada) fa que sigui un PAE que tingui un baix
impacte visual i pot dificultar el seu reconeixement. Però el PAE no disposa de cap senyal de
direcció ni d’informació de les empreses. En aquest sentit, es considera que s’hauria de reforçar
la senyalització d’indicació de direcció del PAE per facilitar l’accés i l’arribada a aquest.
La senyalització dels carrers no és específica del PAE, sinó que segueix la mateixa que la resta de
senyalització del municipi. Les naus adossades sí que tenen, a més de l’adreça i el nom del carrer,
la numeració de la nau, però no és un tret generalitzat.
En general, és un PAE amb poca senyalització vertical, més enllà de la d’informació i alguna
puntual d’indicació del trànsit. I la senyalització horitzontal és inexistent, trobant només passos
de vianants que, tot i estar senyalitzats, aquests són poc visibles pel desgast i la manca de
manteniment. Tenint en compte les dificultats d’aparcament en alguns punts (i el mal
estacionament de vehicles en voreres) caldria senyalitzar espais per a l’aparcament, per facilitar
la seva regulació i mobilitat interna dins el PAE. Per tant, és un polígon que requereix d’un
manteniment anual.

Equipaments i serveis
Com en altres PAE que estan integrats en trama urbana, i que són de petita dimensió, compten
amb pocs serveis complementaris propis, doncs l’oferta d’aquests es pot complementar amb
l’existent al nucli urbà (com ara una benzinera a la carretera de Terrassa). En aquest sentit, tot i
que el PAE de Ca n’Alzamora compta amb un servei de restauració, es considera que no cal
ampliar l’oferta. A més, tenint en compte les pressions urbanístiques sobre aquest espai, i les
previsions de transformació d’usos del nou POUM, l’oferta actual ja pot cobrir les necessitats.
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Serveis urbans i infraestructura
El PAE de Ca n’Alzamora és un PAE antic tot i que compta amb tots els serveis bàsics (aigua, gas,
telefonia, clavegueram, sanejament i telefonia) perquè procedeixen de la xarxa del nucli urbà i la
xarxa d’enllumenat públic (la majoria de l’enllumenat del polígon està a la vorera i té pantalla
antienlluernament, excepte en el carrer Indústria). Aquests serveis s’han anat adequant amb
actuacions puntuals correctives que s’han pogut requerir per incidències en alguns serveis. De
totes maneres, tot i que la distribució és bona i correcte, s’ha de tenir en compte la pressió
urbanística que té el polígon i les previsions de transformacions d’usos que preveu el nou POUM
(passant a activitats més terciàries o residencials). A més, és un PAE que presenta algunes
mancances d’urbanització.
Per tant, és un espai que no demanda una major oferta de serveis, tot i que en cas de requerirse (com podria ser la fibra òptica o una major potència elèctrica) aquesta es pot subministrar
sense dificultats.
Com a intervenció prioritària que s’identifica es proposa la reordenació de la xarxa elèctrica, tot i
que aquesta (la que passa pel PAE) és tota de baixa tensió. La reordenació de la xarxa passaria
per eliminar línies obsoletes, reagrupar línies, etc.
Xarxa elèctrica i Gas

Reordenació línies
baixa tensió
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Aigua i Clavegueram

Fibra òptica i Telefonia
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Mobilitat i transports
Accessibilitat
Rubí com a municipi està ben comunicat exteriorment. Una de les vies principals de comunicació
que permet la connexió de sud a nord és la carretera C-1413a Al llarg d’aquesta carretera, a més,
es localitzen la majoria dels PAE de la ciutat. En aquest sentit, doncs, el PAE de Ca n’Alzamora, té
accés des de la C-1413a (carretera de Molins de Rei), que dóna accés a altres vies principals de
comunicació com poden ser la BP-1503 o l’AP-7 i C-16.
Els problemes del PAE, però, són en relació a la seva accessibilitat interna, ja que Ca n’Alzamora
és un PAE adjacent a trama residencial. Els carrers són estrets, dificulten l’accessibilitat de
vehicles pesats, els carrers de doble sentit no disposen d’una amplada mínima de 16 metres i no
es disposa de cap rotonda que faciliti l’accessibilitat i circulació en el PAE.
La principal rutes per als vehicles pesants s’estructura a l’entorn de la carretera C-1413a, a la
qual es té accés des del propi PAE.
Jerarquització viària
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Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
Pel que fa referència a l’aparcament, el PAE disposa d’aparcament per a vehicles (no regulat i
sense senyalitzar). Ara bé, aquest no disposa de l’amplada mínima de 2,5 metres, ja que els
carrers són estrets i segueixen la trama urbana. A més, en alguns carrers es troben vehicles
estacionats en ambdues bandes, fet que dificulta la mobilitat i maniobrabilitat dels vehicles, i en
d’altres també hi ha vehicles mal aparcats damunt les voreres.
Aparcament en la via pública:
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Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:


La principal via d’accés del PAE és la C-1413a, que és, alhora, una de les vies principals de
comunicació de la ciutat. Aquesta via concentra, diàriament, un trànsit de vehicles de
15.000 a 25.000. Una altra via secundària del PAE és el Passeig de es Torres, que també
aglutina un flux de vehicles diaris de 7.000 a 10.000. Per tant, tenint en consideració la
dimensió del PAE, la configuració urbanística i els eixos de mobilitat principal, en
determinats moments del dia es poden produir saturacions del trànsit (especialment la
C-1413a).



El PAE de Ca n’Alzamora té tots els seus carrers amb dos carrils, un per a cada sentit de
circulació, exceptuant aquells més petits que queden dins la trama industrial (carrer Alt,
carrer Progrés i carrer Ca n’Alzamora) que només tenen un sentit i un carril. Aquest és un
condicionant més per a la mobilitat interna. En general, però, tots els vials compten amb
l’amplada mínima de 7 metres, i els carrils amb l’amplada mínima de 3 metres. De totes
maneres, no és un PAE adequat per a la mobilitat de vehicles pesants.



Les voreres del PAE són estretes (algunes inferiors al metre les altres entre els 0,9 i 1,8
metres). L’únic tram on la vorera és superior als 1,8 metres és al lateral del Passeig de les
Torres. A més, l’estacionament de vehicles damunt d’aquestes tampoc facilita el pas dels
vianants.



En general, el PAE té pocs passos de vianants que, tot i estar senyalitzats, són poc visibles
pel desgast de la senyalització. Per tant, s’ha de dur a terme una actuació per repintar els
passos existents i adaptar la resta en totes les cruïlles.



El PAE no compta amb cap aparcament de bicicletes ni té cap zona restringida al trànsit
de vehicles. De totes maneres, tenint en compte el futur d’aquest espai industrial, en
aquests moments no es considera prioritari haver d’impulsar na xarxa de carril bici per a
la zona.
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IMD de vehicles motoritzats:

Saturació de la xarxa viària

Carrils i sentits de circulació de les vies
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Xarxa actual de vianants (amplades útils)

Passos de vianants
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Xarxa de vies ciclistes

Transport públic
Tot i la certa proximitat amb les estacions de FGC i Renfe, l’accessibilitat amb transport públic al
PAE és millor a través d’autobús. En concret, per a la zona del PAE de Ca n’Alzamora hi passen les
línies L2, L4 i L5 (tenint parades a menys de 750 metres, i estant correctament senyalitzades amb
informació de la línia i dels horaris). Les línies d’autobús interurbà tenen les parades més
allunyades, pròximes a la Rambleta de Joan Miró.

298

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

Transport urbà:

Transport interurbà:

Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
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de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada93 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. Tot i que a nivell municipal es
va impulsar un projecte pilot per a la realització del pla d’emergència d’un polígon (el Molí de la
Bastida), l’experiència ha posat de manifest les dificultats que existeixen per coordinar les
empreses i engegar un projecte conjunt. En aquest àmbit, a més, falta conscienciació, ja que si a
nivell individual ja és difícil aconseguir que totes les empreses disposin d’un pla d’emergència
(més enllà de les que estan obligades per llei), encara resulta més dificultós poder definir un pla
conjunt d’emergència per al polígon.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
_______________
93

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és VIGASE.
Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada cinc
anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar l’autorització
no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.

Conclusions

És un dels PAE més petits de la ciutat. A més, està situat en trama urbana (i pot dificultar
el seu reconeixement, ja que la senyalització informativa és escassa). La seva
configuració, orientat a empresa petita (edificacions que permeten naus en filera tot i
que permet edificacions aïllades), ha propiciat la instal·lació d’activitats de menor
dimensió, ja que l’entorn residencial tampoc afavoreix la localització de grans empreses.
Ca N’Alzamora és un PAE petit, amb 23 empreses d’una dimensió petita (8,9 treballadors
per empresa). Aquestes empreses han generat un increment en la facturació en els
darrers anys, tot i la reducció en el nombre d’empreses i treballadors (però l’aportació de
cada treballador a la facturació no és de molt valor; segons les xifres, la facturació per
empresa és de 1.175.000 € i per treballador de 132.475 €, segurament deguda al tipus
d’activitats que s’hi desenvolupen).
L’activitat allotjada en el PAE és industrial, correspon, fonamentalment, a la fabricació de
productes metàl·lics excepte maquinària i equip, la fabricació d'equip elèctric, i la
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, i ha experimentat un cert
retrocés en els darrers anys. Per contra, l’activitat terciària, que té una presència més
reduïda, és l’única que mostra creixement.
Amb tot, la indústria presenta actualment un nivell tecnològic mitjà-alt, mentre que
l’activitat terciària es concentra en serveis no basats en el coneixement.
De totes maneres, s’ha de tenir en compte que el nou POUM preveu la transformació
d’aquest espai per orientar-lo a activitats més terciàries i que siguin més compatibles
amb l’entorn residencial (ja que actualment el seu ús principal és industrial fins a 5ª
categoria). Per tant, és un PAE que, com a espai industrial, està orientat a desaparèixer
(presenta una menor resistència al canvi), fet que condiciona les intervencions. Ara bé,
aquest és un projecte a mig-llarg termini però que s’ha de tenir en compte, ja que
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determina les prioritats i les actuacions a dur a terme.
Així, el PAE de Ca n’Alzamora és un dels espais industrials amb menys atractivitat del
municipi (pel futur, per la coexistència amb zona residencial i per la configuració
urbanística), de tal manera que presenta uns preus més competitius.
L’accessibilitat al PAE tot i que és per la C-1413, els seus vials interns són carrers
secundaris amb una configuració residencial, és a dir, estrets que no faciliten la mobilitat
i maniobrabilitat interna per part de vehicles pesats. La mobilitat a través de les voreres
tampoc és còmode (i els passos de vianants estan poc senyalitzats o són poc visibles,
havent-se de reforçar la senyalització horitzontal), ja que a part de les dimensions,
algunes d’elles es troben ocupades pel mal estacionament dels vehicles. (i l’espai per a
l’aparcament tampoc compleix amb les dimensions mínimes).
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6.8 CIT 1A CAN VALLHONRAT
Localització del PAE
PAE CIT 1A CAN VALLHONRAT:
Sòl privat industrial:
4,16 Ha
Equipaments:
0,0 Ha
Zones verdes:
0,0 Ha
Altres sistemes:
0,0 Ha
Viari:
1,55 Ha
TOTAL PAE:
5,71 Ha
Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 1A Can Vallhonrat es troba situat a la zona
sud del municipi (coordenades GPS 41º 46’ 97. 90” // 2º
03’ 02 58. 4” E), adjacent a altres polígons de la ciutat
(Cova Solera, Can Jardí, Rubí Sud i Ca n’Alzamora), que
configuren un entorn d’activitat de 244,31 Ha.
En concret, el PAE Can Vallhonrat compta amb una
superfície de 5,71 Ha, situant-se com un dels PAE de dimensió petita de la ciutat. D’altra banda,
és el segon amb un menor nombre d’empreses allotjades: 8 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (4,16 Ha, un
72,85% del total):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

n.d.

Organisme promotor

n.d.

Sistema de gestió

n.d.

Entitat de gestió

Polígon recepcionat per l’Ajuntament.

Recepció del polígon

Sí

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
Segons les dades de l’IAE, al PAE Can Vallhonrat l’any 2013 hi havia 8 empreses associades a 13
activitats. Aquest xifra s’ha mantingut estable entre els anys 2008 i 2013, a diferència del conjunt
dels PAE del municipi, en què el nombre d’empreses ha baixat un -5,5%.
Nombre d'empreses al PAE Can Vallhonrat i als PAE
de Rubí segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400
1200
1000

632

800
2013
600

2008

400

669

200
0

8
8
CiT 1A Can Vallhonrat

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.

Segons les dades del SABI94 per finals de 2011, aquestes empreses es corresponen amb 9
treballadors i una facturació de 1.189.000 €, xifres que impliquen una evolució singular, amb un

_______________
94

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses en
les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera informació
que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la corresponent a
treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per analitzar el nombre,
evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE, disponible fins l’any
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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increment del 12,5% en el nombre de treballadors i una caiguda del 19,3% en la facturació.
D’altra banda, comporten una facturació per empresa de 148.625 €, i per treballador d’uns
132.100 €. Atès el manteniment en el nombre d’empreses esmentat anteriorment, aquesta
evolució pot estar indicant una reducció en el valor afegit de les activitats desenvolupades en el
PAE, al contrari que es plantejava en els PAE analitzats anteriorment.
A més, s’ha de tenir en compte que és un PAE petit, que agrupa a un baix nombre d’empreses i
que aquestes són microempreses (surt una mitjana d’1,1 treballadors). Aquesta configuració
empresarial també limita la capacitat de creixement, producció i facturació de les empreses del
PAE, així com de l’aportació en termes de valor afegit a l’economia local.
Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011

Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Can Vallhonrat 2007-2011
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Treballadors
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.
Activitats de les empreses del PAE Can
Vallhonrat segons epígraf de l'IAE 2013

SERVEIS
38,5%
INDÚSTRIA
53,8%
CONSTRUCCIÓ
7,7%

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013.

Les empreses del PAE Can Vallhonrat mostren una concentració en activitats industrials superior
a la registrada en el conjunt del municipi95: prop del 54% estan donades d’alta en epígrafs

_______________
2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les empreses però no sobre els
treballadors.
95
La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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d’activitats industrials i prop del 39% en epígrafs d’activitats terciàries. Com en el cas del PAE
anterior, les empreses que estan donades d’alta en epígrafs de construcció tenen us pes superior
en el PAE (7,7%) que en el conjunt dels PAE de Rubí (4,5%). De totes maneres, en termes
generals, és un PAE diversificat, amb empreses de diferents activitats i sectors.
Si s’analitzen les dades dels treballadors segons l’activitat de les empreses amb el CNAE a dos
dígits es pot apreciar que només hi ha actius dos codis de construcció, quan, en canvi, segons IAE
de l’any 2013 hi havia empreses operant als sectors industrial, constructiu i terciari. La diversitat
de fonts utilitzades per a poder caracteritzar els PAE des de diferents indicadors dificulta la seva
anàlisi i limita els resultats. De totes maneres, encara que les dades del SABI no posin de
manifest la presència d’activitat industrial i terciària, l’IAE sí que mostra la importància d’aquests
altres sectors en el PAE (a més, les dades només tenen registrats nou treballadors en el PAE).
TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 1A Vallhonrat
41 Construcció d'edificis
43 Activitats de construcció especialitzada

88,9%
11,1%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Si s’observa l’evolució d’empreses i treballadors entre 2007 i 2011 segons el SABI en les dues
activitats presents en el PAE, ambdues de serveis de construcció, es pot concloure que mostren
una situació d’estancament (Construcció d'edificis: una empresa i vuit treballadors tant el 2007
com el 2011) o d’activitat molt incipient (Activitats de construcció especialitzada: inactiva el
2007, però una empresa i un treballador el 2011). Val a dir que cap de les dues activitats es pot
enquadrar en cap dels nivells tecnològics estudiats (segons la classificació de l’OCDE). En aquest
cas, doncs, la limitació de les dades disponibles dificulta l’anàlisi completa del PAE i no es pot
tenir accés a una radiografia completa de la dinàmica sectorial ni del seu nivell tecnològic.
CAN VALLHONRAT
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
-

-

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

-

-

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

_______________
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de Can Vallhonrat està regulada
pel Pla General de Rubí, establint només un tipus d’edificació:
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera

Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Industrial aïllada Pla General 1986
Pla General
Edificació aïllada, permet la divisió de naus en filera
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª); Ús recreatiu
1 habitatge per parcel·la vinculat a activitat industrial
3
2
8 m /m de volum edificable
Alçada màx. regulada edif. aïllada=15m / Alçada màx. regulada per
naus en filera=9,75m
2
2
1.000 m en edif. aïllada i 400 m en edificacions en filera.
No especificada
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%

El PAE de Can Vallhonrat és un polígon petit, de tal manera que, amb la regulació d’edificacions
aïllades, permet la divisió de naus en filera, possibilitant la presència de naus a partir de 400 m 2.
Per tant, novament, l’espai industrial disponible s’orienta a empreses de petita i mitjana
dimensió.
A més, és un PAE clarament industrial, és a dir, doncs només s’hi permeten aquests tipus d’usos.
Però s’ha de tenir en compte que, a diferència d’altres PAE de la ciutat, que també tenen només
usos industrials però formen una nucli més gran, més compacte i en certa mesura més aïllats a la
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ciutat, el PAE de Can Vallhonrat està adjacent a zona residencial, amb la qual cosa l’activitat
industrial a desenvolupar ha de ser de les més toves.

Industrial; Ús recreatiu

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

Oferta de les naus
El PAE de Can Vallhonrat és el PAE més petit de Rubí. A més, la seva particularitat, juntament
amb Can Vallhonrat, fa que tingui una elevada pressió urbanística sobre el mateix i faci
replantejar la seva transformació a mig-llarg termini. Tot i que a priori no és un PAE atractiu per
localitzar-se (per la seva situació i per les mancances de manteniment i conservació que
presenta, tot i que es troba a l’entrada de Rubí i presenta una bona accessibilitat) és un PAE que
presenta certa oferta de naus, però només de lloguer. Segons les dades de les ofertes publicades
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als portals immobiliaris96, els espais disponibles a Can Vallhonrat estan a un preu per sota de la
mitjana de Rubí (2,65 €/m2 de lloguer enfront els 2,89 €/m2 de la mitjana de Rubí). Això es pot
deure a la falta d’atractivitat del polígon, a les mancances d’adequació i a les dificultats que
presenta d’accessibilitat, que li resta competitivitat respecte a altres PAE.
OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ

CAN VALLHONRAT

Ofertes de compra:
Superfície mitjana:
2

Preu mitjà €/m :

111
2.978,9 m

2

640,3 €/m

2

Ofertes de compra:

---

Superfície mitjana:

---

2

Preu mitjà €/m :

---

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ
Ofertes de lloguer:

CAN VALLHONRAT
234

Superfície mitjana:

1.457,6 m

Preu mitjà €/m2:

2,89 €/m2

2

Ofertes de lloguer:

1

Superfície mitjana:

6.800,6 m2

Preu mitjà €/m2:

2,65 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

Urbanització
El PAE de Can Vallhonrat és un polígon que actualment presenta un mal estat de manteniment, a
part de les dificultats d’accessibilitat que té. És un PAE, doncs, que requereix d’una important
inversió per tal de poder-lo adequar i poder garantir un nivell de qualitat, però s’ha de tenir
present que és un PAE que està afectat pel nou POUM (en redacció) i que a llarg termini acabarà
desapareixent. Per tant, cal avaluar les necessitats d’inversió requerides amb les perspectives de
_______________
96

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.
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futur de l’espai. De totes maneres, en el següent apartat s’apunten les necessitats d’inversió que
s’han identificat per a aquest PAE.

Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El PAE de Can Vallhonrat requereix d’una reurbanització de tot l’asfaltat de tots els vials del
polígon. A més, cal projectar una entrada/sortida del PAE que connecti amb la carretera C-1413
(ja que esdevé, actualment, un punt de perillositat important). Donat que és un PAE on no s’hi ha
intervingut, les actuacions que es necessiten van més enllà del manteniment, i s’han d’urbanitzar
els vials de nou. A més, especialment el carrer perimetral a la naus de la carretera de Molins de
Rei presenta una mancança important, havent de ser una intervenció a curt termini.

Reurbanització de vials
(tots els carrers)
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Voreres

El PAE de Can Vallhonrat no té voreres en cap dels seus carrers. En aquest sentit, el projecte
d’urbanització de l’espai ha d’incloure la urbanització de voreres en tots els trams, implicant una
inversió més elevada (ja que també s’aprofitaria per fer l’estesa dels serveis). Ara bé, tenint en
consideració que el PAE té unes perspectives de futur limitades, per estar afectat pel nou POUM,
l’elevada inversió que suposa la construcció de voreres no és recomanable. Amb la urbanització
dels vials el PAE ja milloraria el seu entorn i imatge.

Urbanització de voreres
noves (tots els carrers)
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Zones verdes
El PAE de Can Vallhonrat, com a tal, no disposa de zones verdes reconegudes. Ara bé, la
proximitat a la Riera de Rubí, així com la presència de vegetació a l’entorn del laterial de la C1413 fa que el PAE compti amb una vegetació que requereix d’un manteniment. El manteniment
actual d’aquests espais, però, és inexistent, posant de manifest la necessitat d’intervenir per
desbrossar i netejar la vegetació tant de terra com de l’arbrat, especialment en les zones del
voltant de la riera, de la carretera C-1413 i del carrer Josep Serrano97.

_______________
97

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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Informació i senyalització
Un dels problemes que presenta el PAE de Can Vallhonrat és la seva accessibilitat i la manca de
senyalització que facilita la identificació del PAE i l’entrada a l’espai industrial. Per tant, tot i
haver un indicador d’entrada, en format CiT, a la rotonda prèvia al PAE, no es pot entrar a
l’interior com a tal, doncs l’únic accés és creuant la carretera C-1413 (o bé per carrers adjacents
del darrera, però són estrets i tenen dificultats per maniobrabilitat). A més, la col·locació
d’aquesta indicació genera confusió, perquè s’espera un accés fàcil quan l’entrada no està clara
ni delimitada, creant perill en la circulació per la carretera.
Per tant, caldria millorar la senyalització informativa i d’accés al PAE, però aquesta millora també
requereix d’una intervenció urbanística per facilitar l’accessibilitat al PAE. A part d’aquest cartell
informatiu, la resta de senyalització vertical és de regulació del trànsit pròpiament de la carretera
C-1413. No es disposa ni de senyalització dels noms dels carrers ni de la numeració de les
parcel·les.
La senyalització horitzontal del PAE també és limitada, doncs existeix només la relativa a la
circulació i trànsit de la C-1413, mancant passos de vianants senyalitzats, voreres i zones
d’aparcament.
En general, doncs, la senyalització -tant vertical, informativa com horitzontal- del PAE s’ha de
revisar completament i definir un pla d’intervenció, pla però que ha d’anar lligat a les
intervencions urbanístiques de millora de l’espai (pel que fa a la circulació, accessibilitat,
mobilitat, etc.).

Equipaments i serveis
El PAE de Can Vallhonrat no compta amb cap oferta de servei auxiliar ni complementari per a les
empreses. De totes maneres, tampoc es considera que el PAE com a tal hagi de tenir una oferta
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pròpia, ja que la proximitat al nucli urbà, a altres PAE i a serveis ja presents a la carretera C-1413
(com una benzinera o restaurants) li donen cobertura a les necessitats de les seves empreses.

Serveis urbans i infraestructura
El PAE de Can Vallhonrat és un PAE de petita dimensió que alberga a poques empreses. La xarxa
actual de subministraments dóna cobertura suficient a les empreses instal·lades, però a nivell de
serveis bàsics (telefonia, electricitat, aigua, gas i sanejament). El PAE també compta amb
enllumenat públic a la carretera C-1413, al carrer Josep Serrano i als carrers adjacents al PAE. La
necessitat que presenta, a part de la connectivitat a fibra òptica, és la reordenació dels pals de
telefonia, per tal d’eliminar els sobrants i poder concentrar el pas de línies en menys punts.
De totes maneres, el principal dèficit del polígon és la seva urbanització i accessibilitat, que fa
que no sigui un entorn atractiu per a les empreses, independentment dels serveis urbans que
ofereixi. Tenint en compte que és un dels PAE que es troba a l’entrada del municipi per la part
sud és important que s’actuï en la millora de la imatge.
Xarxa elèctrica i Gas
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Aigua i Clavegueram

Fibra òptica i Telefonia

Reordenació
pals telefonia
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Mobilitat i transports
Accessibilitat
La principal problemàtica del PAE de Can Vallhonrat és la seva accessibilitat. És un PAE que està
en ambdós laterals de la carretera de Molins de Rei (C-1413a), dividit per aquesta via. Però el fet
d’estar tocant a la C-1413a suposa un problema per al seu accés, ja que no consta de cap entrada
correctament senyalitzada (ja sigui a través d’una rotonda o d’una entrada pròpia) i la seva
accessibilitat implica una certa perillositat. Per tant, tot i existir un indicador d’entrada, només es
pot fer creuant la carretera C-1413a. També es pot entrar per un carrer del darrera (carrer de
Josep Serrano), però és un vial no urbanitzat correctament ni apte per a vehicles pesats. La
configuració del PAE fa que no disposi de carrers secundaris (només aquells que rodegen les
naus), i alguns d’aquest vials són estrets i no aptes per a vehicles pesants (per manca d’espai per
a la maniobrabilitat).
Però externament el PAE presenta molt bona connectivitat, ja que el seu vial d’accés és la C1413a (que és una de les vies aptes per a la circulació de vehicles pesants sense restriccions) que
dóna accés a altres vies ràpides de comunicació (com l’AP-7).
Jerarquització viària
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Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
La particularitat del PAE de Can Vallhonrat fa que no es disposi d’una zona correctament
senyalitzada per a l’aparcament, ja que l’estacionament dels vehicles és davant de les naus (i en
el cas d’un dels laterals, al solar que queda darrera les naus al llindar de la riera de Rubí). No és
un espai adaptat i regulat per a l’estacionament, i està destinat sobretot als treballadors/es de
les empreses i als clients que aquestes puguin tenir.
Aparcament en la via pública:

Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:
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El vial del PAE de Can Vallhonrat és la mateixa carretera C-1413a, per tant, és un vial amb
una elevada intensitat de vehicles (en aquest tram, entre 1.000 i 15.000 diaris) i, en
conseqüència, pateix una important saturació de la xarxa viària (entre el 40 i 60%, tot i
que no és un dels trams amb més trànsit de la C-1413a). S’ha de tenir present que aquest
punt és una de les entrades de Rubí, ja sigui per entra al municipi o dirigir-se als PAE de
la zona sud. Per tant, donat l’elevat trànsit que registra la C-1413a s’evidencia la
necessitat d’intervenir per facilitar l’accessibilitat del PAE de Can Vallhonrat (i també
permetre la comunicació entre les dues zones del PAE que es troben en cadascun dels
laterals de la carretera).



Tot i que els seus vials compten amb dos carrils, un per a cada sentit de circulació, el
creuament entre les zones del PAE és dificultosa (perquè s’ha de crear la carretera).



En general, exceptuant C-1413a, el PAE no compta amb vials totalment adequats per a la
maniobrabilitat i mobilitat dels vehicles, ja que no estan adaptats, urbanitzats en
condicions ni tenen les dimensions mínimes.



És un PAE que presenta uns vials sense voreres (només parcialment i de menys d’un
metre a un tros del carrer Josep Serrano), ja que forma part del lateral de la C-1413a.
Però tampoc té cap cruïlla, doncs la seva accessibilitat és només a través de vehicle (no
està adaptat per a les persones).



Tampoc es contempla la possibilitat de cap carril bici que doni accés al PAE.

IMD de vehicles motoritzats:
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Saturació de la xarxa viària

Carrils i sentits de circulació de les vies

Xarxa actual de vianants (amplades útils)
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Passos de vianants

Xarxa de vies ciclistes

---
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Transport públic
L’accés amb transport públic al PAE de Can Vallhonrat és dificultós, doncs només es disposa
d’una línia d’autobús urbà (línia L2) que deixi per les proximitats a l’avinguda de Pep Ventura) i
accedint pel carrer de Josep Serrano. És un PAE que la seva accessibilitat és a través de vehicle
privat (no està adaptat per altres mitjans), de tal manera que s’hauria d’avaluar la possibilitat de
situar algun pas de vianants que connecti els dos laterals i permeti una major permeabilitat dins
del PAE i del PAE amb el seu entorn.
Transport urbà:

Transport interurbà:
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Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada98 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. A nivell general, la ciutat
compta a un Pla de protecció civil que inclou els PAE.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
_______________
98

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és VIGASE.
Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada cinc
anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar l’autorització
no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.

Conclusions

El PAE de Can Vallhonrat és el PAE de menor dimensió del municipi. Té una configuració
particular a l’entorn de la C-1413a, quedant el PAE dividit per les dues bandes. Això
dificulta la seva accessibilitat, ja que no es disposa d’una via fàcil (i identificada) d’accés
(tant per a vehicles com per a persones) i tampoc es té accés a través de transport públic.
Aquesta hauria de ser una de les intervencions prioritàries per a l’adequació del PAE (a
nivell de senyalització horitzontal i vertical).
Can Vallhonrat no és un PAE atractiu per a les empreses, malgrat la bona comunicació
exterior que presenta, en estar a l’entrada de la ciutat per l’extrem sud, però els dèficits
d’accessibilitat interna i les mancances en urbanització (tant dels vials com de les
voreres) deterioren l’entorn. Per tant, en comparació amb els altres PAE, les naus
disponibles en aquest espai presenten uns preus més econòmics i competitius (d’acord a
les característiques i qualitat de l’oferta i de l’entorn).
És un espai planejat per localitzar empreses de petita i mitjana dimensió, ja que permet
l’edificació aïllada i naus en filera. Aquest tipus de qualificació és compatible amb un
entorn residencial, que està adjacent a un dels costats del PAE. Però el PAE només
permet usos industrials (fins a 5ª categoria) que poden ocasionar alguna molèstia a
l’entorn urbà immediat.
Can Vallhonrat és un PAE de dimensió petita, que acull a 8 empreses que s’han
mantingut al llarg del temps. Amb una dimensió d’1,1 treballadors per empresa i un
increment en el nombre total de treballadors, aquestes empreses han registrat una
caiguda en la facturació en els darrers anys, a causa de la tipologia d’activitats que
realitzen (i l’aportació de valor dels treballadors a l’empresa és baix, d’uns 132.100 €).
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L’activitat que s’hi desenvolupa és de base industrial, està vinculada al sector de la
construcció i mostra actualment un baix component tecnològic, en correspondència amb
la tipologia d’activitats intensives en mà d’obra que es desenvolupen en aquest sector.
En general, el PAE presenta un mal estat de manteniment, requerint d’una important
inversió en urbanització i pavimentació i en l’adequació dels serveis urbans i
infraestructures. A més, tampoc presenta un bon manteniment de les zones verdes i de
la vegetació present al PAE (com a l’entorn de la riera) i també requereix d’una adaptació
de la senyalització (de vials, d’aparcament, etc.).
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6.9 CIT 1F COVA SOLERA
Localització del PAE

PAE CIT 1F COVA SOLERA:
Sòl privat industrial:
41,66 Ha
Equipaments:
3,84 Ha
Zones verdes:
8,76 Ha
Altres sistemes:
13,72 Ha
Viari:
12,04 Ha
TOTAL PAE:
80,02 Ha
Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 1F Cova Solera es troba situat a la zona sud
del municipi (Coordenades GPS 41º 28’ 57. 60” N // 2º
01’ 37. 00” E), adjacent a altres polígons de la ciutat
(Vallhonrat, Can Jardí, Rubí Sud i Ca n’Alzamora) que
configuren un pol d’activitat econòmica de 244,31 Ha.
En concret, el PAE Cova Solera compta amb una
superfície de 80,02 Ha, situant-se com un dels PAE de dimensió gran de la ciutat. D’altra banda,
és el que allotja el major nombre d’empreses: 165 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (41,66 Ha, un
52,06% del total de la superfície):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

Correspon al sector "C" del PGOU amb PP aprovat per la CUB
(30/04/1986) i text refós aprovat l'11/05/1988. Un segon PP,sector
"Cova Solera Oest", s'aprova el 15/10/2003, amb text refós aprovat
el 15/09/2004 (PP pendent d'execució).

Organisme promotor

Sector "C": Jaime Bertran Mestres;
Sector "Cova Solera Oest": Ajuntament

Sistema de gestió

Sector "C" :Inicialment per Compensació; el 30/10/1987 es canvia a
Cooperació.
Sector "Cova Solera Oest": Expropiació

Entitat de gestió

a) Associació Cova Solera (de tipus voluntària i privada);
b) Associació Administrativa de Cooperació del sector C (en fase
d'aprovació)

Recepció del polígon

Sí (08/06/1993)

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
Al PAE Cova Solera hi havia 165 empreses el 2013 (203 activitats) segons el NIF registrat a la base
de dades corresponent a l’IAE, xifra que suposa una caiguda del 3,5% respecte l’any 2008, en
línia amb però inferior a la del conjunt dels PAE de Rubí (-5,5%).

Nombre d'empreses al PAE Cova Solera i als PAE de Rubí
segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400

1200
1000

632

800

2013
600

2008

400

165

669

200

171
0

CiT 1F Cova Solera

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.
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Les empreses ubicades en el PAE Cova Solera donen ocupació a 1.745 treballadors i presenten
una facturació de 348.366.000 €, l’any 2011 segons les dades del SABI99, el 12,5% de la facturació
del total d’empreses dels PAE del municipi. Aquestes dades comporten una facturació per
empresa de 2.111.309 €, i per treballador de 199.636 €.
Observant l’evolució d’aquestes xifres d’ençà 2009 s’aprecia que, com en el cas del PAE La LlanaCan Serra, el nombre de treballadors ha caigut (-3,6%) i la facturació ha augmentat (9%), però, en
aquest cas, de forma simultània a un procés de reducció del nombre d’empreses, fet que pot
indicar com l’increment en la facturació es deu, segurament, a un increment en el valor afegit de
les activitats que s’hi desenvolupen des de 2009. Així, a pesar d’haver-se reduït el nombre
d’empreses i de treballadors, les activitats que s’han mantingut són activitats que han
incrementat la seva facturació i, per tant, són activitats que s’han adaptat als nous requeriments
del mercat i s’han hagut d’ajustar al nou context (però incrementant la seva productivitat).
D’altra banda, aquestes evolucions estan en línia amb les registrades en el conjunt dels PAE del
municipi.
Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011

Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Cova Solera 2007-2011
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.

Atenent a les dades de l’IAE, les empreses del PAE desenvolupen tipologies d’activitats que es
distribueixen entre els quatre grans sectors de forma similar a la que mostren en el conjunt dels
PAE del municipi: el 52,7% estan donades d’alta en epígrafs d’activitats de serveis i el 43,3% en
epígrafs d’activitats industrials100.

_______________
99

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses en
les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera informació
que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la corresponent a
treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per analitzar el nombre,
evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE, disponible fins l’any
2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les empreses però no sobre els
treballadors.
100
La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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Activitats de les empreses del PAE Cova Solera
segons epígraf de l'IAE 2013

SERVEIS
52,7%

INDÚSTRIA
43,3%

CONSTRUCCIÓ
3,9%

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013.

Si s’analitzen les dades dels treballadors segons CNAE a dos dígits de les empreses presents en el
PAE es pot apreciar que el gruix es concentra en quatre codis, dos industrials, un terciari i un de
construcció: Elaboració de productes alimentaris, Fabricació de productes de cautxú i plàstic,
Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes, Emmagatzematge i activitats
annexes al transport. De fet, el conjunt de codis corresponents a serveis suma el 58,7% del total,
els corresponents a activitats industrials el 38,2% i els associats al sector primari el 3,1% del total.

_______________
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
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TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 1F Cova Solera
10 Elaboració de productes alimentaris
13 Fabricació de productes tèxtils
16 Producció de fusta i fabricació de productes de fusta i suro, excepte
mobles; fabricació d'articles de palla i de materials trenables
17 Fabricació de paper i productes de paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
20 Fabricació de substàncies i productes químics
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstic
25 Fabricació de productes metàl · lics, excepte maquinària i equip
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació d'equip elèctric
28 Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
32 Altres sectors industrials
33 Reparació i instal · lació de maquinària i equip
41 Construcció d'edificis
43 Activitats de construcció especialitzada
45 Comerç i reparació de vehicles de motor i motocicletes Comerç a
l'engròs i al detall
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
49 Transport terrestre i per canonada
52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport
56 Serveis de menjars i begudes
58 Activitats de publicació
61 Telecomunicacions
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades
66 Activitats auxiliars als serveis financers ia les assegurances
68 Activitats immobiliàries
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis
73 Publicitat i estudis de mercat
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques
77 Activitats de lloguer
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les
empreses
85 Educació
96 Altres activitats de serveis personals

2,5%
4,1%
0,3%
0,6%
4,6%
8,8%
1,7%
7,9%
1,2%
0,9%
2,6%
1,4%
0,0%
1,5%
1,0%
16,6%
2,0%
23,2%
1,4%
0,7%
0,6%
0,9%
0,2%
0,1%
0,1%
4,6%
0,6%
0,1%
0,9%
1,8%
0,8%
0,4%
1,3%
0,4%
4,0%
0,1%
0,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Analitzant l’evolució d’empreses i treballadors entre els anys 2007 i 2011 segons el SABI, en
aquelles activitats més significatives en el PAE101, 11 en total, s’identifiquen quatre activitats amb
símptomes de creixement: Fabricació de maquinària i equip n.e.c. (en clar procés d’expansió),
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip, Comerç a l'engròs, excepte de
_______________
101

Les activitats significatives en el PAE de Cova Solera són aquelles que mostren un pes mínim del 3,5% sobre el total
del PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
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vehicles de motor i motocicletes, Activitats immobiliàries. D’altra banda, les activitats d’Arts
gràfiques i reproducció de suports enregistrats i la Fabricació de substàncies i productes químics
mostren procés d’atomització. Per últim, tres activitats semblen estar registrant processos de
crisi, dos d’ells identificats amb la construcció: Activitats administratives d'oficina i altres
activitats auxiliars a les empreses, Construcció d'edificis i Activitats de construcció especialitzada.
Val a dir que les Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances mostren certa
incipiència, en haver evolucionat de la inactivitat el 2007 a l’activitat el 2011.

PAE Cova Solera - Dinàmica sectorial (2007-2011)
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1. 46
2. 43
3. 25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

46
43
25
18
68
28
20
41
82
13

Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
7. 20
Activitats de construcció
4. 18 especialitzada
8. 41
5. 68 metàl·lics, excepte maquinària i equip
Fabricació de productes
9. 82
6.
28
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Activitats immobiliàries
Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
Fabricació de substàncies i productes químics
Construcció d'edificis
Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses
Fabricació de productes tèxtils

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb treballadors adscrits i
aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 2007 102.

Aquesta dinàmica sectorial mostra com és un PAE actiu, un PAE amb empreses dinàmiques llurs
activitats estan creixent i mantenint-se. Això es deu en tenir, majoritàriament, activitats no
lligades fortament amb els principals sectors afectats per la crisi econòmica (per exemple, els de
la construcció són els que han tingut un procés clar de recessió). De totes maneres, la crisi ha

_______________
102

Segons l’IAE el 2013 hi havia 165 empreses, i segons el SABI l’any 2011 182. Això comporta una sobrerepresentació
del 10,3%.
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acabat afectant a tots els subsectors, encara que les empreses del PAE han sabut adaptar-se i
redimensionar-se (comportant un ajustament en les plantilles, així com de les activitats
presents). De totes maneres, les activitats més industrials (Fabricació de productes metàl·lics i
Fabricació de maquinària) han incrementat tant el nombre de treballadors com d’empreses.
Pel que fa al nivell tecnològic, el PAE Cova Solera sembla presentar una situació relativament
feble respecte al conjunt de les empreses dels PAE del municipi, en tant que les indústries de
nivell tecnològic alt només agrupen el 3,2% dels treballadors i el 5,5% de les empreses l’any
2011, percentatges que se situen en el 27% i el 4,7% en el conjunt dels PAE, respectivament. Per
tant, les indústries d’alt nivell tecnològic ubicades en el PAE són d’una dimensió molt reduïda, fet
que es deu a la tipologia d’activitat predominant en el PAE.
Com s’ha vist, les principals activitats estan relacionades amb l’elaboració de productes
alimentaris, la fabricació de plàstic i cautxú, el comerç a l’engròs i l’emmagatzematge, activitats,
en general, de mitjà nivell tecnològic i de baix nivell d’ús del coneixement. Aquesta configuració
determina el nivell tecnològic del PAE, que, per exemple, té una major presència, en comparació
al conjunt de PAE de la ciutat, d’indústries de nivell tecnològic baix però d’activitats de serveis
basats en coneixement. En general, no obstant, les indústries de nivell tecnològic mitjà-alt
acullen una proporció dels treballadors i de les empreses del PAE superior al que mostren en el
conjunt dels PAE.
COVA SOLERA
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
3,2%
36,0%
29,1%
31,7%
100,0%

5,5%
34,5%
30,9%
29,1%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

1,0%
51,5%
47,5%
100,0%

4,7%
41,9%
53,5%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.

Per altra banda, les empreses i treballadors del PAE Cova Solera es distribueixen de manera
bastant uniforme entre els serveis basats en coneixement i els no basats en coneixement, i tenen
un presència mínima en els serveis de tecnologia alta-punta però superior a la del conjunt dels
PAE de Rubí. Això es deu a la tipologia d’activitats terciàries presents en el PAE. En aquest sentit,
el PAE presenta una posició relativa favorable respecte al municipi, en tant que el pes de
treballadors i empreses en serveis basats en coneixement és superior al que mostren en el
conjunt dels PAE de Rubí.
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A més, és un PAE que per la seva planificació urbanística (edificacions aïllades que permeten la
divisió en naus en filera, de parcel·la mínima de 1.000 m2 en edificació aïllada i 400 m2 en
edificacions en filera) permet una diversitat de tipologies de naus i d’empreses, permetent la
localització tant d’activitats industrials (de categoria 1ª fins a 5ª) com terciàries, i de petita i
mitjana dimensió (per això es facilita la
Per tant, i analitzant de forma conjunta el nivell tecnològic tant de les activitats industrials com
terciàries (incloent les activitats industrials d’alta i mitjana-alta i les terciàries de tecnologia altapunta i d’ús del coneixement), el PAE Cova Solera presenta un situació diferent a la de la resta de
PAE de la ciutat. Així, tot i mantenir un percentatge de treballadors similar a altres PAE com La
Llana-Can Serra o Can Sant Joan Oest, concentra un major percentatge d’empreses de major
nivell tecnològic (un 27,6%). Curiosament, però, a pesar de tenir una concentració empresarial
d’alt valor afegit important, són empreses que concentren a un baix percentatge de treballadors
d’alta qualificació (són, per tant, empreses de petita dimensió). És, doncs, un polígon tecnificat
empresarialment però no des del punt de vista de la mà d’obra.
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de Cova Solera està regulat pel
Pla General de Rubí però també pel Pla Parcial del Sector C (Cova
Solera), definint un únic tipus d’edificació per a aquest espai:
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera

Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Qualificació:
Normativa:
Tipologia:

(2)
(3)

Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:

(1)

Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Àrea Comercial del PP Cova Solera
Pla Parcial Cova Solera
(3) Edificació aïllada, permet la divisió de
naus en filera
Sòcio-cultural; Comercial; Esportiu; 1
habitatge guarda vinculat
--2
2
1,00 m st/m sòl
15m
2
2
1.000 m en edif. aïllada i 400 m en
edificacions en filera.
No especificada
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%

Industrial aïllada Pla General 1986
Pla General
(2) Edificació aïllada, permet la divisió de naus en filera
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª); Ús recreatiu
1 habitatge per parcel·la vinculat a activitat industrial
3
2
8 m /m de volum edificable
Alçada màx. regulada edif. aïllada=15m / Alçada màx.
regulada per naus en filera=9,75m
2
2
1.000 m en edif. aïllada i 400 m en edificacions en filera.
No especificada
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%

Zona de desenvolupament industrial del PP Cova Solera
Pla Parcial Cova Solera
(1) Edificació aïllada, permet la divisió de naus en filera
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª)
Comercial; Oficina; Esportiu; 1 hab. guarda
2
2
1,1 m st/m sòl
Alçada màx. regulada edif. aïllada=15m / Alçada màx. regulada per
naus en filera=9,75m
2
2
1.000 m en edif. aïllada i 400 m en edificacions en filera.
No especificada
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%
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El PAE de Cova Solera és un dels PAE de major dimensió de Rubí. Però la seva configuració, i
regulació urbanística, està orientada sobretot a l’alberg d’empreses petites i mitjanes, ja que la
superfície mínima de la parcel·la és de 1.000 m2, permetent la divisió de naus en filera (d’una
menor superfície, de 400 m2). Ara bé, les naus en filera ofereixen poc marge de transformació,
només amb l’ampliació d’usos, però s’ha de vigilar amb les compatibilitats, tot i que són espais
que tenen més demanda per indústria.
Per tant, s’observa com el planejament de Rubí s’ha focalitzat a l’atracció d’empreses petites i
mitjanes, amb una de les ofertes de sòl industrial més grans de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Aquest disseny de ciutat, i dels PAE, fa que actualment, pel grau de desenvolupament
i antiguitat dels mateixos, sigui dificultós poder disposar d’espai per al creixement o localització
de noves empreses de major dimensió, ja que es parteix d’un desenvolupament enfocat a naus
més reduïdes.

Indus trial
Indus trial; Ús recreatiu
Sòcio-cultural; Comercial; Es portiu; Habitatge guarda
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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L’activitat predominant és la industrial, doncs és l’ús principal destinat per aquest PAE. Ara bé, hi
ha dues zones del PAE (petites) reservades a altres usos com el recreatiu o el sòcio-cultural,
comercial o esportiu, i com a usos compatibles a la major part del PAE també és permeten
activitats terciàries com les oficines, el comercial o l’esportiu. Aquest reconeixement d’usos pot
possibilitar una certa diversificació d’activitats, doncs és també una de les línies que s’impulsaran
des del nou POUM, per obrir-se a noves activitats més enllà de les industrials. En aquest sentit,
segons el nou POUM, és preveu el Pla Parcial 3 Cova Solera Oest industrial (que s’amplia pel sudoest) que és el resultat de la divisió en dos sectors diferenciats que contempla un ús mixt
(industrial i residencial). L’objectiu principal d’aquest sector discontinu, definit pel POUM, és el
de completar el teixit industrial existent , al sud -est de Rubí, alhora que resol l’estructura viària
de l’oest de la riera mitjançant la prolongació de l’Avinguda de Can Fatjó.

Oferta de les naus
El PAE Cova Solera és un dels PAE de mitjana-gran dimensió de Rubí. Per tant, és un dels polígons
amb una major oferta de naus i, en conseqüència,una major presència d’activitats. Segons les
dades analitzades procedents dels principals portals immobiliaris103, l’oferta de naus en aquest
polígon consta de 20 naus ne règim de compra i 39 de lloguer.
OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ
Ofertes de compra:

COVA SOLERA
111
2

Superfície mitjana:

2.978,9 m

Preu mitjà €/m2:

640,3 €/m2

Ofertes de compra:

20

Superfície mitjana:

2.380,1 m2

Preu mitjà €/m2:

653,6,0 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ

COVA SOLERA

Ofertes de lloguer:

234

Ofertes de lloguer:

39

Superfície mitjana:

1.457,6 m2

Superfície mitjana:

1.141,7 m2

_______________
103

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.
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Preu mitjà €/m2:

2,89 €/m2

Preu mitjà €/m2:

3,14 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a l’oferta de naus en venda, tant la superfície com el preu està en la mitjana del
municipi (2.380 m2 i 653,6 €/m2). Ara bé, sí que els preus de lloguer estan lleugerament per sobre
de la mitjana (un 8,6%). De totes maneres, es pot afirmar que el PAE Cova Solera és un polígon
que presenta una bona oferta de naus i aquestes presenten un preu competitiu, tot i que la
dimensió mitjana està orientadad per a petites i mitjanes empreses.

Urbanització
Donat que es tracta d’un dels PAE desenvolupats a finals dels anys 80, el seu estat de conservació
en general és acceptable, tot i que s’identifiquen alguns punts de millora.
Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El PAE de Cova Solera és un dels PAE amb major activitat de Rubí. Per tant. És un dels PAE amb
un major trànsit de vehicles. Les principals vies de comunicació d’aquest polígon són l’Avinguda
Can Sucarrats, l’Avinguda Cova Solera i el carrer Luxemburg (tot i que el Camí de la riera també
és una via de pas que permet la connexió amb els altres PAE del sud). Aquests són els principals
vials que requereixen d’una inversió a curt termini per millorar el seu manteniment. En concret,
entre els anys 2015 i 2016 es preveuen inversions en la millora i reparació de l’asfaltat en
l’Avinguda Can Sucarrats i el carrer Londres (la primera d’elles inclosa en el PIFS).
El manteniment de l’asfaltat, donat el seu tràfic, és a 10 anys, preveient iniciar-se a partir de
2017, depenent del carrer (exceptuant el carrer de la Sardana on el seu manteniment és a 20
anys).
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Inversions 2015-2016
(Avinguda Can sucarrats i
carrer Londres)

Manteniment asfaltat a
10 anys (20 anys carrer La
Sardana)



Voreres

L’única zona del PAE que no es tenen voreres és al Camí de la Riera, al seu marge. De totes
maneres, no es considera prioritari dur a terme aquesta inversió. La resta de carrers sí que
disposen de voreres que requereixen d’intervencions de manteniment cada 10-30 anys i
reurbanització (amb reparacions puntuals sobretot a les Avingudes Cova Solera i Can Sucarrats,
el camí de la riera i el carrer Praga). És un manteniment, però, a programar a mig-llarg termini (a
partir del 2017).
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Manteniment voreres a
10i 30 anys

Inversions
(reparacions puntuals

Zones verdes
El PAE Cova Solera compta amb 8 Ha de zones verdes (un 10% aproximadament de la seva
superfície). Per tant, és un PAE amb una important extensió d’espais verds que, a més,
s’incrementen pels solars que actualment encara no es troben desenvolupats. La falta de
manteniment que hi ha hagut en els PAE, juntament a les grans zones verdes que té, juntament
al marge del Camí de la Riera, fa que el polígon requereixi d’una important actuació en neteja i
manteniment de la vegetació (que en alguns casos envaeix les voreres, com ara en els carrers
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Brussel·les, Amsterdam o París). Especialment cal actuar en el Camí de la Riera, així com en els
solars i en les avingudes que tenen un major arbrat, Les actuacions no només han de ser de
neteja i poda d’arbrat, sinó també de desbrossament de vegetació104.

_______________
104

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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Informació i senyalització
Seguint la senyalització CiT, el PAE de Cova solera compta amb una senyalització d’entrada al
PAE, així com un tòtem amb les empreses del polígon i un plànol de localització. De totes
maneres, donada la dimensió del PAE es considera que la senyalització informativa actual és
insuficient i caldria ampliar-la per posar altres senyals en altres punts d’accés i de mobilitat dins
el PAE., sobretot aquella que permeti localitzar les empreses.
Tot i que no tots els carrers del PAE estan identificats, manquen no només algunes plaques sinó
també la numeració de les parcel·les.
La resta de senyalització vertical fa referència a la regulació del trànsit. Aquesta es troba
adequadament situada, agrupada i visible, tot i que es considera que en determinats punts i
creuaments caldria reforçar-la. Per altra banda, també cal preveure un pla de manteniment
anual de la senyalització vertical per canviar aquella que es deteriori o malmeti.
La senyalització horitzontal és la que requereix un major manteniment, pel desgast que pateix
pel pas de vehicles (sobretot en els vials principals). Però a part d’això, també cal mantenir una
adequada senyalització en tot al PAE, ja que actualment alguns carrers no tenen els carrils
senyalitzats i/o els espais per a l’aparcament. Com a inversió, i com a mesura preventiva per la
importància i dimensió del PAE, es proposa col·locar bandes rugoses reductores de velocitat en
les vies principals de circulació del polígon.

344

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

Equipaments i serveis
El PAE de Cova Solera és un dels PAE que presenta una major oferta de serveis complementaris,
amb benzinera, restaurants i una deixalleria. Aquesta oferta és correcta, i la proximitat amb
altres PAE permet complementar-se.

Serveis urbans i infraestructura
El PAE de Cova Solera és un polígon desenvolupat a finals dels anys 80. Per aquest motiu, la xarxa
de serveis urbans és correcta i compta amb instal·lacions noves (i en cas de necessitat, com a
mesura correctiva, per part de les companyies subministradores s’intervé quan es detecta una
incidència en el servei) i la xarxa d’enllumenat. És un polígon on no es detecta la necessitat de
dur a terme accions importants de correcció.
A nivell global de municipi, per donar resposta a necessitats, al costat del PAE de Cova Solera es
preveu la construcció d’un dipòsit d’aigua de reserva (dipòsit que garantiria del subministrament
a tota la ciutat).
De totes maneres, els serveis que s’ofereixen en el PAE, i que es garanteixen plenament sense
cap dificultat, són els serveis bàsics (telefonia, aigua, gas, electricitat, sanejament, clavegueram).
La proximitat a la subestació de Can Jardí garanteix plenament un servei elèctric de qualitat, de
qualsevol potència, podent llençar línies específiques per a aquelles empreses que ho
requereixin.
En relació a la línia de la xarxa elèctrica s’identifiquen dues intervencions:
-

Per una banda, la modificació del traçat d’una línia d’alta tensió que passa pel costat del
PAE de Cova Solera.

-

I, per altra, el desviament de la línia que passa per l’Avinguda de Can Fatjó i que dóna
servei a la zona urbana (amb un recorregut total de 4,5 km, afectant la zona nord del PAE
de Cova Solera).
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Xarxa elèctrica i Gas

Canvi de
traçat

Desviament
de la línia

Aigua i Clavegueram

Dipòsit aigua
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Fibra òptica i Telefonia

Mobilitat i transports
Accessibilitat
A través de les vies primàries del PAE de Cova Solera (l’Avinguda Cova Solera i l’Avinguda Can
Sucarrats) s’accedeix a les vies ràpides de la C-1413a que dóna accés a l’AP-7. Rubí és un municipi
amb una molt bona connectivitat exterior, i els PAE de la ciutat estan localitzats en eixos pròxims
a aquestes vies (ja sigui pel nord o pel sud), que eviten, en la majoria de casos, haver de creuar
trama urbana.
La qualitat dels accessos és bona, ja que disposa de tres rotondes que faciliten l’accessibilitat i
mobilitat ( amés, és un PAE correctament senyalitzat a nivell de d’informació i direcció) i, a més,
es pot accedir tant des de l’avinguda de l’electricitat (pel sud, pel PAE de Can Jardí), com des de
l’avinguda Cova Solera o des de l’avinguda de Can Sucarrats (per la part nord).
Les principals rutes per als vehicles pesants són l’avinguda de Can Sucarrats i el carrer
Vivaldi/Avinguda Electricitat, així com la C-1413a. Tots aquests vials donen bona cobertura al PAE
i faciliten la mobilitat dels vehicles pesants per a l’interior de l’espai.
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Jerarquització viària

Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
Gairebé la totalitat del PAE de Cova Solera té espai per a aparcament de turismes no regulat (i de
dimensions mínimes correctes). Només en els carrers Brussel·les i Amsterdam no s’estableix zona
d’estacionament. Ara bé, tot i aquesta disponibilitat d’espai es troben vehicles mal estacionats
damunt les voreres, que no només dificulten el pas de persones sinó que també les malmeten.
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A diferència d’altres PAE, en el PAE de Cova Solera existeix un aparcament privat per a camions
(carrer Atenes). De totes maneres, en alguns carrers (com el carrer Luxemburg) es troben
estacionats camions o remolcs de camions, ocupant vial. Aquesta ocupació de la xarxa viària per
camions aparcats requereix d’un major control.
Aparcament en la via pública:

Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:


La principal via d’accés (entrada/sortida) del PAE de Cova Solera és l’avinguda
Electricitat/carrer Vivaldi, que concentra una intensitat mitjana diària de vehicles
motoritzats d’entre 15.000-25.000 vehicles (a més, és la via que connecta amb la C1413a, una altra via amb una elevada intensitat de trànsit). La resta de vies primàries
concentren també una important intensitat, però més lleugera (entre els 7.000 i 15.000
vehicles al dia).



Sobretot el tram del carrer Vivaldi concentra una saturació superior al 80%. El tram de la
C-1413a, el tram del creuament de la riera per l’avinguda Cova Solera i la connexió entre
l’avinguda Can Sucarrats i el carrer Bizet són els altres vials amb un major trànsit (entre el
60-80%). Per tant, aquests són els vials més importants del PAE i pels quals es genera
una major pas de vehicles (i s’haurà de tenir en compte de cara a programar actuacions
de manteniment de l’asfaltat, senyalització, etc.).
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El PAE Cova Solera té tots els seus carrers amb dos carrils, un per a cada sentit de
circulació.



Tot i que no tots els vials tenen la franja de 13 metres per a maniobres de vehicles
pesants, la resta d’eixos de mobilitat sí que compleixen amb els requisits mínims per
garantir una correcta mobilitat de tots els vehicles (dimensió mínima dels vials de 7
metres, dimensió mínima dels carrils de 3 metres i dimensió mínima de maniobra en
rotondes de 7 metres). Ara bé, en alguns casos les dimensions mínimes es veuen
reduïdes pel mal estacionament dels vehicles.



No tot el PAE compta amb unes voreres de dimensió satisfactòria. Només alguns trams
de l’Avinguda Can Sucarrats, del carrer Luxemburg, del carrer Amsterdam i el carrer
Roma tenen voreres de més d’1,8 metres d’amplada. La resta de voreres són més petites
(tot i que limiten l’accessibilitat), i algunes d’elles en vials principals com l’Avinguda Can
Sucarrats, l’Avinguda Cova Solera, l’Avinguda Electricitat, el carrer Luxemburg o el carrer
Atenes. A part, algunes voreres requereixen d’un major manteniment (que dificulta la
mobilitat de les persones), ja sigui per treure la vegetació sobrant o per reurbanitzar el
terra en mal estat.



La majoria de les cruïlles del PAE no compten amb un pas de vianants senyalitzat, i les
que sí el tenen, en pocs casos està adaptat. De totes maneres, el PAE disposa d’una xarxa
contínua a peu.



El PAE no compta amb cap xarxa adaptada per a bicicletes (ni carril ni zona
d’aparcament). De totes maneres, la implantació d’un carril bici als PAE tampoc ha de ser
una prioritat, ja que requeriria d’una adequació de tots els PAE i de la ciutat, per
permetre la connectivitat entre les diferents zones de Rubí.

IMD de vehicles motoritzats:
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Saturació de la xarxa viària

Carrils i sentits de circulació de les vies
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Xarxa actual de vianants (amplades útils)
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Passos de vianants

Xarxa de vies ciclistes
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Transport públic
En el PAE de Cova Solera hi arriben dues línies d’autobús urbà: la L1 i la L6, que tenen recorregut
per tres dels vials principals del polígon (avinguda Can Sucarrats, avinguda Cova Solera i carrer
Luxemburg). Això fa que es disposi de parades d’autobús pròximes. Aquestes línies permeten la
connexió del PAE amb el nucli urbà, però també amb altres espais industrials.
A nivell de transport interurbà, és la línia L3 (Rubí-Castellbisbal) la que ofereix una connectivitat
amb el PAE de Cova Solera.
Transport urbà:

Transport interurbà:
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Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada105 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. A nivell general, la ciutat
compta a un Pla de protecció civil que inclou els PAE.
Pel que fa a la seguretat vial, tot i que a la zona dels PAE no es registren molts accidents, de firma
puntual on sí es produeixen més incidències és a la zona de Rubí Sud i Can Jardí (per la manca de
manteniment i senyalització) i a la rotonda del polígon de Cova Solera amb la C-1413.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
_______________
105

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és
VIGASE. Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada
cinc anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar
l’autorització no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.

Conclusions

El PAE de Cova Solera és un dels PAE més grans de la ciutat quant a superfície. És un PAE
que només permet un tipus d’edificació (aïllada que permet la divisió en naus en filera),
orientat sobretot a la localització de naus petites i mitjanes, tot i que la disponibilitat de
sòl també permet la localització de grans empreses. En general, doncs, el planejament
s’ha orientat a l’atracció d’empreses petites i mitjanes, malgrat disposar, en el seu
conjunt, d’una de les ofertes de sòl industrial més grans de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Però tenint en compte l’antiguitat dels PAE, actualment es fa difícil modificar
la configuració del sòl per captar grans empreses sense preveure noves reserves de sòl.
El PAE de Cova Solera ofereix una oferta molt àmplia de sòl industrial, oferta, que
permet una diversitat d’usos. Tot i que aquesta es concentra en l’activitat industrial,
determinades zones del PAE estan destinades a altres activitats terciàries i de serveis.
Però tenint en compte que aquesta reserva només afecta a una petita part del PAE,
aprofitant la revisió del POUM es podria impulsar la introducció de nous usos pe
potenciar la diversificació de l’activitat en una zona també pròxima, a la part nord, a
zona urbana.
La dimensió del PAE es reforça tant per la superfície que ocupa com pel nombre
d’empreses que allotja (165), però aquestes són de petita dimensió (una mitjana de 10,6
treballadors). A més, en els últims anys ha perdut lleugerament activitat econòmica, amb
una pèrdua del 3,5% d’empreses.
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Tot i que en els darrers anys les empreses han reduït plantilles, han registrat un
increment de la facturació, fet que denota un increment de la seva competitivitat i
productivitat, mantenint les línies de negoci (aquestes dades comporten una facturació
per empresa de 2.111.309 €, i per treballador de 199.636 €).
És un PAE amb un lleuger predomini terciari, tot i que agrupa una important activitat
industrial.
Les activitats econòmiques predominants són: elaboració de productes alimentaris;
fabricació de productes de cautxú i plàstic; comerç a l'engròs, excepte de vehicles de
motor i motocicletes; i emmagatzematge i activitats annexes al transport.
Les activitats que experimenten un creixement són les vinculades a la fabricació de
maquinària i equip n.e.c. (en clar procés d’expansió); la fabricació de productes
metàl·lics, excepte maquinària i equip; el comerç a l'engròs, excepte de vehicles de
motor i motocicletes; i les activitats immobiliàries.
És un PAE que té un perfil industrial de baix nivell tecnològic, tant pel que fa al nombre
d’empreses com de treballadors que té. Però en canvi, manté una millor situació en
relació a les activitats terciàries de més valor afegit, amb una major presència de
treballadors i empreses (podent apostar per una certa especialització en aquests
sectors).
En general, l’accessibilitat exterior de tots els PAE de la zona sud de Rubí és bona. En tot
cas, s’identifiquen algunes dificultats a nivell intern. Així, l’accessibilitat al PAE de Cova
Solera s’ha de fer creuant la riera (o per la part nord, a través de trama urbana), tot i que
la qualitat dels accessos és bona perquè disposa de diverses rotondes. Per tant, el seu
accés es concentra en un punt (el carrer Vivaldi amb l’avinguda de l’Electricitat), que es
pot veure saturat en hores puntes (a més, és també el punt d’entrada/sortida per als
altres PAE de la zona sud, com Can Jardí i Rubí Sud). Per tant, els vials que requereixen
d’un major manteniment són aquests, els que donen continuïtat a tots els PAE i donen
accés a l’exterior. Però en el cas dels vials interns, els carrers estructurants del PAE (com
el carrer Luxemburg, l’avinguda Can Sucarrats o el camí de la Riera) també presenten un
elevat trànsit i la necessitat d’arranjar-los. En aquest PAE, doncs, són més prioritàries les
actuacions en l’asfaltat que no pas en les voreres, que presenten una situació acceptable
(tot i que si cal un major desbrossament de la vegetació en aquestes). I la senyalització
horitzontal també requereix d’una adequació, així com la senyalització de les cruïlles.
La mobilitat interna, en termes generals, és bona, ja que es disposa de vials amplis (tot i
que en alguns casos no es compleix de la dimensió mínima per garantir la
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maniobrabilitat dels vehicles pesats) i els carrers tenen doble sentit.
Tot i presentar espai disponible per a l’aparcament, en el PAE es troben zones amb un
mal estacionament dels vehicles o amb l’aparcament de vehicles pesats i remolcs
(malgrat la presència d’un aparcament privat per a camions).
L’oferta de serveis és correcta, ja que presenta serveis complementaris i els serveis
urbans es mantenen (a més, és un PAE desenvolupat a la dècada dels anys 80). En tot
cas, només es podria avaluar la reordenació i canvi de traçat d’algunes línies elèctriques,
actuació que incidiria en la millora de la imatge del PAE.
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6.10 CIT 1B CAN JARDÍ
Localització del PAE

PAE CIT 1B CAN JARDÍ:
Sòl privat industrial:
Equipaments:
Zones verdes:
Altres sistemes:
Viari:
TOTAL PAE:

46,44 Ha
0,00 Ha
6,68 Ha
0,79 Ha
11,44 Ha
65,36 Ha

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 1B Can Jardí es troba situat a la zona sud del
municipi (coordenades GPS 41º 28' 24. 15" N // 2º 01'
26. 89 "E), adjacent a altres polígons de la ciutat
(Vallhonrat, Cova Solera, Rubí Sud i Ca n’Alzamora),
configurant un entorn d’activitat econòmica de 244,31
Ha.
En concret, el PAE Can Jardí compta amb una superfície de 65,36 Ha, situant-se com un dels PAE
de dimensió gran de la ciutat. D’altra banda, és el segon que major nombre d’empreses acull,
després de Cova Colera: 130 l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (46,44 Ha, un
71,05% del total):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

Pla Parcial antic (29/03/1974). El PGOU (1981) el classifica com a sòl
urbà, àrea d'actuació 34

Organisme promotor

No localitzat

Sistema de gestió

Compensació

Entitat de gestió

Junta conservació registrada el 06.02.1987, dissolta, segons gestor,
el 2004. No consta cap acord de dissolució a l'Ajuntament.

Recepció del polígon

Sí. Acord Comissió Govern 12.06.1995

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
L’any 2013 hi havia 130 empreses (167 activitats) segons el NIF registrat a la base de dades
corresponent a l’IAE, xifra que s’ha mantingut entre 2008 i 2013, a diferència del conjunt dels
PAE de Rubí, en què el nombre d’empreses ha registrat una caiguda del 5,5%.

Nombre d'empreses al PAE Can Jardí i als PAE de
Rubí segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400
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CiT 1B Can Jardí

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.

Segons les dades del SABI106, aquestes empreses es corresponen amb 1.794 treballadors i una
facturació de 491.213.000 € l’any 2011, el 17,6% de la facturació del total d’empreses dels PAE
_______________
106

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses
en les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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del municipi. De fet, el PAE Can Jardí és el que aporta una major facturació de les empreses en el
seu conjunt, seguit del PAE Can Sant Joan (però amb un nombre diferent d’empreses, 130
empreses enfront a 15, fet que denota la diferència en la dimensió de les empreses i en la
tipologia d’activitat que desenvolupen, de més valor afegit), i les xifres anteriors comporten una
facturació per empresa de 3.778.561 €, i per treballador de 273.808 €.
D’altra banda, les xifres anteriors representen una caiguda en el nombre de treballadors (-2,1%) i
un increment en la facturació (22,3%) respecte l’any 2009 i, atès el manteniment del nombre
d’empreses, es podria adduir la mateixa hipòtesi apuntada en el cas del PAE de Cova Solera: les
empreses que s’hi ubiquen han passat a desenvolupar activitats d’un major valor afegit que ha
contribuït a incrementar la seva facturació. De totes maneres, la caiguda és més reduïda i
l’increment major que els registrats en el conjunt dels PAE de Rubí. Així, a pesar d’haver reduït
plantilles, la pèrdua de treballadors ha estat petita. Aquest fet, juntament al manteniment del
nombre d’empreses i a l’increment de la facturació, apunta la fortalesa del teixit empresarial del
PAE Can Jardí, que ha sabut resistir als efectes de la crisi econòmica. A més, el PAE Can Jardí, en
terme absoluts, és un dels espais industrials més grans i importants del PAE, després de Cova
Solera, concentrant un 20% del total de les empreses dels PAE.
Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011

Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Can Jardí 2007-2011
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.

Les empreses del PAE Can Jardí mostren una concentració en activitats industrials notable i
superior a la del conjunt dels PAE del municipi107: prop del 60% estan donades d’alta en epígrafs

_______________
informació que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la
corresponent a treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per
analitzar el nombre, evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE,
disponible fins l’any 2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les
empreses però no sobre els treballadors.
107
La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
a partir de la classificació dels epígrafs de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el
SABI.
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industrials (46,4% en el cas de Rubí), i el 36,5% en epígrafs de serveis (49,1% en el cas de Rubí).
Però en conjunt és un PAE amb una activitat econòmica diversificada.
Activitats de les empreses del PAE Can Jardí
segons epígraf de l'IAE 2013

SERVEIS
36,5%
INDÚSTRIA
59,9%
CONSTRUCCIÓ
3,6%

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013.

Així, quant als treballadors segons CNAE a dos dígits de les empreses en les quals estan
contractats, es pot apreciar que el gruix es concentra en quatre codis, tres industrials i un
terciari: Fabricació de substàncies i productes químics, Fabricació de metalls comuns, Fabricació
de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip, Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de
motor i motocicletes. De fet, el conjunt de codis corresponents a serveis suma el 26% del total,
els d’indústria el 67,9%, els de construcció el 5,9% i els del sector primari el 0,1%. Aquesta
presència d’activitats està en consonància amb el què permet el planejament urbanístic, amb un
ús principal destinat a les activitats industrials (de categoria 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª) i determinarà el
nivell tecnològic del PAE.
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TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 1B Can Jardí
01 Activitats Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
10 Elaboració de productes alimentaris
13 Fabricació de productes tèxtils
14 Fabricació de peces de vestir
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
20 Fabricació de substàncies i productes químics
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstic
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl · lics
24 Fabricació de metalls comuns
25 Fabricació de productes metàl · lics, excepte maquinària i equip
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació d'equip elèctric
28 Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
31 Fabricació de mobles
33 Reparació i instal · lació de maquinària i equip
38 Recollida, tractament i eliminació de les activitats; recuperació de
materials
41 Construcció d'edificis
43 Activitats de construcció especialitzada
45 Comerç i reparació de vehicles de motor i motocicletes Comerç a
l'engròs i al detall
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
49 Transport terrestre i per canonada
52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport
56 Serveis de menjars i begudes
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades
64 Serveis financers, excepte assegurances i plans de pensions
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la
Seguretat Social obligatòria
66 Activitats auxiliars als serveis financers ia les assegurances
68 Activitats immobiliàries
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis
tècniquesde lloguer
77 Activitats
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria
96 Altres activitats de serveis personals

0,1%
0,2%
0,9%
0,5%
2,2%
18,2%
4,5%
5,4%
12,2%
9,6%
3,3%
1,5%
4,0%
0,9%
0,9%
3,0%
0,8%
1,3%
4,6%
0,6%
12,5%
0,7%
1,2%
0,6%
0,4%
0,9%
0,9%
0,7%
0,0%
0,7%
1,0%
0,1%
1,9%
0,1%
3,4%
0,2%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Analitzant l’evolució d’empreses i treballadors entre 2007 i 2011 segons el SABI, en aquelles
activitats més significatives en el PAE108, nou en total, s’identifiquen una activitat en clara
situació de creixement i una altra amb símptomes de creixement: Fabricació de substàncies i
_______________
108

Les activitats significatives en el PAE de Can Jardí són aquelles que mostren un pes mínim del 3,5% sobre el total
del PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
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productes químics i Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes, per aquest
ordre. D’altra banda, les Activitats immobiliàries, la Fabricació de productes metàl·lics, excepte
maquinària i equip, i la Reparació i instal·lació de maquinària i equip mostren evidències de
trobar-se immerses en un procés d’atomització. Per últim, tres activitats industrials semblen
estar experimentant processos de crisi: Fabricació de maquinària i equip n.e.c., Fabricació de
productes de cautxú i plàstic i Fabricació de metalls comuns.
De totes maneres, i tenint en compte els anys de crisi econòmica que s’han viscut (i s’estan
vivint) des del 2007, la situació de les empreses del PAE Can Jardí no és del tot desfavorable,
doncs malgrat detectar alguns subsectors amb símptomes de recessió (els més vinculats a la
producció industrial i que han patit les conseqüències més directes de la crisi: Fabricació de
maquinària i equip n.e.c., Fabricació de productes de cautxú i plàstic i Fabricació de metalls
comuns) la resta es troben en un període de creixement o atomització, mantenint l’activitat.
PAE Can Jardí - Dinàmica sectorial (2007-2011)
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7. 22
4. 20 excepte de vehicles de motor i motocicletes
Comerç a l'engròs,
8. 24
5. 43
Fabricació de productes
metàl·lics,
excepte
maquinària
i
equip
9. 33
6. 28
Activitats immobiliàries
Fabricació de substàncies i productes químics
Activitats de construcció especialitzada
Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
Fabricació de productes de cautxú i plàstic
Fabricació de metalls comuns
Reparació i instal·lació de maquinària i equip

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb treballadors adscrits i
aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 2007 109.

_______________
109

Segons l’IAE el 2013 hi havia 130 empreses, i segons el SABI l’any 2011 138. Això comporta una sobrerepresentació
del 6,2%.
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Quan s’analitza el nivell tecnològic de les empreses del PAE l’any 2011, segons dades del SABI,
s’aprecia una certa posició desfavorable respecte al conjunt del municipi, en tant que el gruix
d’empreses i treballadors operen en activitats industrials de nivell mitjà-baix (més de la meitat,
respectivament). Això es deu a la tipologia d’activitat present en el PAE, activitats lligades a una
menor especialització i a una menor component tecnològic. Amb tot, val a dir que al voltant de la
tercera part de les empreses i els treballadors operen en indústries de nivell tecnològic mitjà-alt;
és a dir, estan presents empreses que requereixen d’una major especialització, aporten un major
valor afegit i demanden una major qualificació dels seus recursos humans (com ara als vinculats
a la fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics).
CAN JARDÍ
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
4,9%
36,5%
51,6%
7,0%
100,0%

4,4%
32,4%
54,4%
8,8%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

8,2%
42,3%
49,5%
100,0%

3,8%
30,8%
65,4%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.

Quant als serveis, les empreses i treballadors localitzats en el PAE mostren, en general, una
distribució per tipologia similar a la que mostra el conjunt dels PAE del municipi, si bé és precís
realitzar alguns matisos: el pes dels treballadors del PAE en serveis basats en coneixement és
superior al que es registra en el conjunt dels PAE, mentre que el pes de les empreses és inferior;
es dedueix, per tant, que les empreses del PAE que operen en aquests serveis són d’una
dimensió mitjana superior a les del conjunt del municipi que desenvolupen la seva activitat en
aquests serveis. En general, doncs, és un PAE amb un nivell tecnològic diversificat, amb presència
d’indústries i serveis tant de nivell tecnològic alt com baix. Però de forma global i conjunta, és un
polígon que concentra un major percentatge d’empreses industrials i terciàries de valor
tecnològic alt i mitjà (un 22,4%), amb empreses de tecnologia alta i punta. Ara bé, en contra,
només té el 12,5% dels treballadors en aquests nivells tecnològics de major tecnificació i
qualificació. Per tant, el PAE, amb una presència de 130 empreses, té un teixit en general amb un
nivell tecnificat però de petita i mitjana dimensió (que no requereix de la contractació de molt
personal).
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de Can Jardí està
regulat pel Pla General de Rubí. Segons aquesta normativa,
en aquest polígon només es permeten edificacions d’una
única tipologia:
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en
filera

Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)
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Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màx.:

Industrial aïllada Pla General 1986
Pla General
Edificació aïllada, permet la divisió de naus en filera
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª); Ús recreatiu
1 habitatge per parcel·la vinculat a activitat industrial
3
2
8 m /m de volum edificable
Alçada màx. regulada edif. aïllada=15m / Alçada màx. regulada per naus
en filera=9,75m
2
2
1.000 m en edif. aïllada i 400 m en edificacions en filera.
No especificada
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%

Seguint el continu amb el PAE de Cova Solera, el PAE de Can Jardí està planificat per allotjar
empreses de petita i mitjana dimensió (tot i que no s’exclouen empreses de gran dimensió,
sempre i quan es disposi de la nau), ja que la dimensió mínima de la parcel·la és de 1.000 m2 i es
permet la divisió. També s’ha de tenir en compte que el PAE de Can Jardí és un dels PAE més
antics de la ciutat i, per tant, va seguir un desenvolupament acord les demandes i tendències
dels anys 80.
Per tant, donada la configuració i el planejament urbanístic dels espais industrials de major
dimensió, la seva antiguitat, i el desenvolupament dut a terme, actualment Rubí disposa de poc
espai per a la localització d’empreses de mitjana i gran dimensió (sobretot industrials). Si des del
municipi es vol fer una aposta per captar nova activitat s’ha d’adequar l’espai a les empreses que
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es volen atraure o bé actuar a través del planejament urbanístic per preveure la reserva de nou
sòl industrial (i de quines característiques haurà de ser aquest).
El PAE de Can Jardí és un polígon clarament industrial, segons els usos actualment permesos en
el planejament vigent. Novament, però, es recomana avaluar la possibilitat d’ampliar-los en el
marc de la definició del nou POUM, per permetre altres activitats, compatibles amb l’entorn
industrial, però que diversifiquin l’activitat econòmica.

Industrial; Ús recreatiu

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

Oferta de les naus
El PAE de Can Jardí és un dels polígons més antics de Rubí i, per tant, un dels espais que pot
presentar una major necessitat d’adequació de les naus. De totes maneres, això no es reflecteix
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en els preus de venta o de lloguer de les naus, ja que aquests no divergeixen de la mitjana de
Rubí i d’altres polígons del seu entorn (com Cova Solera) 110.
OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ

CAN JARDÍ

Ofertes de compra:

111

Ofertes de compra:

37

Superfície mitjana:

2.978,9 m2

Superfície mitjana:

2.583,3 m2

Preu mitjà €/m2:

640,3 €/m2

Preu mitjà €/m2:

673,8 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ
Ofertes de lloguer:

CAN JARDÍ
234

Superfície mitjana:

1.457,6 m

Preu mitjà €/m2:

2,89 €/m2

2

Ofertes de lloguer:

5

Superfície mitjana:

1.129,7 m2

Preu mitjà €/m2:

3,13 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

Urbanització
Donat que es tracta d’un dels PAE més moderns de Rubí, el seu estat de conservació és bo i
acceptable, tot i que s’identifiquen alguns punts de millora.

_______________
110

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.
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Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

Tot i que el PAE de Can Jardí és un dels polígons que en els últims tres anys ha tingut més
actuacions urbanístiques per arranjar els principals dèficits dels vials (és un dels PAE més antics
de la ciutat), encara es detecten certes mancances que requereixen d’una major inversió. En
aquest sentit, en relació a la millora de l’asfaltat del PAE, les actuacions urbanístiques prioritàries
(inversions a curt termini per reparar l’asfaltat, els blandons, el paviment, etc.) s’han de centrar
en els carrers de Verdi, Beethoven, Vivaldi, Puccini, Schubert, Schumann, Txaikovski i Strauss.
Algunes de les intervencions ja estan previstes en el PIFS per al 2015. Aquestes inversions
s’estimen entre els anys 2014 i 2019.
Per altra banda, en general, la resta de carrers i aquests mateixos també requereixen
d’actuacions de manteniment per tal de millorar-ne el seu estat, que poden anar d’una previsió
dels 10 anys als 20 anys, en funció de la intensitat de tràfic que tingui el carrer. No obstant, en
general, les millores en els vials previstes són més a mig termini.

Manteniment asfaltat a
10 anys o 20 anys
Inversions en nou
asfaltat 2014-2019
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Voreres

Les voreres dels PAE de Can Jardí estan en molt mal estat, pel desgast i mal ús de les voreres que
dificulten la seva circulació per part de les persones. En aquest sentit, totes les voreres del PAE
requereixen alguna intervenció quant a manteniment, que s’hauria de dur a terme en el termini
dels pròxims 10o 30 anys. Per altra banda, també cal remodelar la vorera del carrer Schumman,
així com el marge del carrer Verdi pròxim a la riera, doncs aquest tram no compta amb cap
vorera. Per altra banda, també es preveuen inversions a curt termini, entre els anys 2015-2016,
per reparar les voreres trencades o reposar-les.

Inversions en voreres
2015-2016

Manteniment voreres a
10 o 30 anys

Zones verdes
Al igual que en la resta de PAE, Can Jardí presenta una mancança important quant a
manteniment de les seves zones verdes. Aquest manteniment no només ha de centrar-se en els
espais lliures verds, sinó també en l’arbrat i vegetació dels carrers i del marge de la riera. A més,
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és un polígon que presenta una superfície gran de zones verdes (un 10% aproximadament del
total, ,més de 6 Ha, que se li ha de sumar la superfície del marge de la riera que llinda amb el
carrer Verdi)111.

_______________
111

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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Informació i senyalització
La senyalització informativa del PAE es troba dispersa en diferents punts (entrada procedent de
Rubí Sud, carrer Vivaldi i Avinguda Compositor Bizet), no només per la seva localització sinó
perquè s’ofereix informació incompleta, és a dir, en un mateix punt no es disposa de la
informació global del polígon (sobre la seva localització, plànol i tòtem d’empreses). Caldria,
doncs, agrupar-la i homogeneïtzar-la.
Però la localització de les empreses també és dificultosa, ja que tot i disposar de la identificació
dels carrers (a pesar de no ser completa o algunes plaques estar en mal estat), les parcel·les no
estan numerades.
Per tant, la senyalització vertical existent, a part de la informativa, és la relativa a la senyalització
viària i de regulació del trànsit. En general, aquesta senyalització és visible, exceptuant els casos
puntuals que es pot trobar tapada pel mal estacionament d’un vehicle. No obstant, a part de la
millora de la senyalització amb la col·locació de noves senyals, també cal actuar per garantir un
manteniment anual que permeti reposar aquella senyalització malmesa o deteriorada.
Pel que fa a al senyalització horitzontal, en el mateix cas que el PAE de Cova Solera s’aconsella la
instal·lació de bandes rugoses en aquelles vies de major trànsit o en aquells punts que és
recomanable un major control de la velocitat per la falta de visibilitat (com els punts propers als
passos de vianants). A banda d’aquestes inversions, també cal establir un manteniment anual
que garanteixi la correcta visualització de la senyalització (repintat, substitució bandes malmeses,
etc.), tot i que actualment, en general, la senyalització horitzontal és visible, i els passos de
vianants estan senyalitzats. Manca, però, senyalitzar en la seva totalitat els carrils i les zones
d’aparcament, ja que facilitaria la circulació i mobilitat interna.
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Equipaments i serveis
El PAE de Can Jardí, per la seva dimensió, també compta amb alguns serveis complementaris per
a les empreses, com ara una benzinera i diversos restaurants. Més enllà d’aquests serveis
l’ampliació de l’oferta s’hauria de buscar a nivell global de municipi o de zona de PAE, per
aconseguir una major massa crítica. De totes maneres, altres PAE del municipi ja ofereixen
serveis complementaris a la persona com ara un pavelló esportiu o el Centre de Serveis a les
Empreses (però localitzat al PAE de La Llana-Can Serra). El què sí que s’hauria d’avaluar és la
facilitat de permetre gestions amb les entitats bancàries per evitar els desplaçaments a les
oficines del nucli urbà.

Serveis urbans i infraestructura
El PAE de Can Jardí és un dels PAE més antics de Rubí. Tot i comptar amb una xarxa de serveis
bàsics adequada a les empreses (amb el subministrament d’aigua, gas, electricitat i telefonia)
aquesta requereix d’un manteniment. El manteniment, però, el fan les pròpies companyies
subministradores que actuen de forma correctiva davant incidències en el servei (i no com a
prevenció).
La major deficiència del PAE es troba en la xarxa de clavegueram (a part de la manca d’arribada
de fibra òptica), que presenta problemes de capacitat i de material. Especialment per la tipologia
d’activitat industrial localitzada les canalitzacions s’han malmès més i han sofert un major
desgast (tot i ser de formigó), produint fugues (per enfonsament del tub o per la desaparició
d’aquest per erosió) que requereixen d’una inversió per renovar la xarxa. Tot i que s’actua de
forma puntual, el PAE actualment necessita un canvi de tota la canalització (que també
permetria incrementar la instal·lació i ampliar la secció dels tubs a 60 o 90). Aquesta intervenció,
a més permetria adequar la infraestructura i garantir una xarxa separativa.
Pel que fa a la xarxa elèctrica, el PAE de Can Jardí compta amb la presència d’una de les dues
subestacions elèctriques de la ciutat. Tot i l’impacte visual que pot tenir, aquesta infraestructura
garanteix plenament un servei a les empreses, podent subministrar qualsevol potència
requerida. És un PAE, doncs, que visualment presenta un important entramat de línies
elèctriques. Algunes de les actuacions que es podrien a dur a terme per millorar els serveis i la
imatge són:
-

El soterrament d’una línia de 45 kw, tot i que `la seva presència no suposa cap problema
per a les empreses.
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-

L’eliminació de la línia de de 220 kw que creua el mig del PAE (actuació planificada des
del Ministeri).

-

La compactació (en vertical, d’una extensió de 800 metres) de la línia elèctrica de
l’Avinguda Electricitat (pròxim tant al PAE de Can Jardí com a Ca n’Alzamora).

-

El soterrament de la línia de 110 kw de l’avinguda Pep Ventura per donar continuïtat
amb Sant Cugat, d’una extensió d’1,5 km.

En relació a la xarxa de telefonia també es podria intervenir per ordenar (i si és precís soterrar)
les línies telefòniques i reduir l’impacte visual que té aquest PAE, especialment aquelles més
petites i de caràcter més puntual.
En l’àmbit de la reordenació també es proposa soterrar la línia de xarxa de dades de correus que
voreja tota la riera des del PAE de Can Jardí fins a Can Rosés, ja que actualment és un cablejat
aeri i es podria soterrar aprofitant les canalitzacions ja existents en el vial.
Finalment, tot el PAE disposa de la xarxa d’enllumenat públic, ubicat a les voreres, d’alçada entre
6 i 8 metres, amb pantalles reflectores i antienlluernament.

Xarxa elèctrica i Gas

Compactar línia
elèctrica
Soterrament de
la línia elèctrica

Soterrament de
la línia elèctrica
Eliminar línia
elèctrica
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Aigua i Clavegueram

Renovació xarxa
clavegueram

Fibra òptica i Telefonia

Ordenació línies
telefòniques
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Mobilitat i transports
Accessibilitat
Rubí és un municipi molt ben comunicat amb l’exterior. I els seus PAE també ho estan.
L’estructuració dels PAE principalment a l’entorn de l’eix de la riera i de la carretera C-1413a
permet tenir accés a una via principal que, alhora, ofereix una connectivitat directa amb altres
vies de comunicació ràpida com són la C-16 i l’AP-7. En el cas del PAE de Can Jardí, l’accessibilitat
amb l’exterior es fa a través de la C-1413a que dóna accés a l’AP-7.
L’accés al PAE de Can Jardí és pel carrer Vivaldi (es pot accedir també a través del PAE Rubí Sud
procedent de Castellbisbal), esdevenint la principal via que dóna accés a tot el polígon. A part de
la intensitat de circulació que pateix aquesta via d’accés, el PAE compta amb cinc rotondes que
faciliten la mobilitat interior. Tot i comptar amb carrers principals de doble sentit, no tots
ofereixen una amplada mínima de 16 metres que pugui facilitar la maniobrabilitat.
El PAE compta amb una bona senyalització informativa que facilita la seva identificació i
accessibilitat. A més, té una xarxa de carrers que rodegen el PAE que permeten la circulació de
vehicles pesants (a part de la C-1413a, els carrers Verdi, Beethoven, Mozart, Bizet, Wagner i
Vivaldi), donant cobertura a les necessitats de les empreses ubicades en el PAE.
Jerarquització viària
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Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
El PAE de Ca Jardí és un polígon que presenta una bona disponibilitat d’espai per a l’aparcament
(i amb la dimensió mínima de 2,5 metres). Només es troba més restringit als carrers Vivaldi,
Schumman i Bach. De totes maneres, en determinats carrers secundaris (com el carrer Chopin)
s’identifiquen vehicles mal estacionats damunt la vorera.
Aparcament en la via pública:
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Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:


Atès que la principal via d’accés al PAE de Can Jardí és el carrer Vivaldi, aquesta via és la
que pateix una major intensitat de vehicles al dia (entre 15.000 i 25.000), així com una
forta saturació del trànsit (perquè connecta els PAE de Cova Solera, Rubí Sud, Can Jardí
amb la C-1413a). Tot i que després el trànsit es distribueix, la següent xarxa viària que
absorbeix el trànsit és carrer Bizet (de 10.000 a 15.000 vehicles), que connecta amb
l’avinguda Gaudí del PAE de Rubí Sud.



L’estructura viària del PAE és de dos nivells: per una banda, els vials principals compten
amb dos carrils, un per a cada sentit de circulació, mentre que, per altra, la resta de
carrers secundaris tenen només un sentit de circulació.



Tots els eixos de mobilitat compleixen amb els requisits mínims per garantir una correcta
mobilitat (dimensió mínima dels vials de 7 metres, dimensió mínima dels carrils de 3
metres i dimensió mínima de maniobra en rotondes de 7 metres), però no tots els
carrers tenen la franja mínima de maniobra per a vehicles pesants (13 metres), com el
carrer Schubert o Beethoven.



L’únic carrer que presenta unes voreres còmodes és el carrer Wagner, d’una dimensió
mínima de 1,8 metres. La resta de carrers tenen voreres de dimensió inferior, però
sobretot predominen els carrers amb voreres de menys d’un metre (com els carrers de
Mozart, Verdi i Bach). Per tant, no és un PAE amb un entorn amable per a la mobilitat,
doncs bona part de les voreres no tenen una amplada accessible (o bé es pot millorar).



En tot el PAE només hi ha dues cruïlles que tenen un pas de vianants adaptats (en el
carrer Wagner). És un PAE, doncs, amb una presència important de cruïlles sense pas de
vianants senyalitzat o els existents no estan adaptats. Per tant, cal una intervenció per
millorar aquesta senyalització i poder oferir un entorn més segur per a la mobilitat.



No existeix cap xarxa de vies ciclistes per al PAE i tampoc es considera prioritari el seu
desenvolupament en aquest entorn industrial.
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IMD de vehicles motoritzats:

Saturació de la xarxa viària

Carrils i sentits de circulació de les vies
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Xarxa actual de vianants (amplades útils)

Passos de vianants
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Xarxa de vies ciclistes

---

Transport públic
La xarxa d’autobusos urbans de Rubí dóna cobertura als PAE del municipi. En el cas de Can Jardí
s’hi accedeix a través de la L6, mitjançant les diverses parades (6) que permeten una bona
connexió a poca distància. Les parades compten amb bona informació tant de la línia/trajecte
com dels horaris.
Per altra banda, la L3 de transport interurbà, que connecta Rubí amb Castellbisbal, té part del
recorregut per als PAE de la zona sud de Rubí, amb parades a Rubí Sud, Can Jardí i Cova Solera.

383

6 CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

Transport urbà:

Transport interurbà:

Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
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que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada112 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. A nivell general, la ciutat
compta a un Pla de protecció civil que inclou els PAE.
Pel que fa a la seguretat vial, tot i que a la zona dels PAE no es registren molts accidents, de firma
puntual on sí es produeixen més incidències és a la zona de Rubí Sud i Can Jardí (per la manca de
manteniment i senyalització) i a la rotonda del polígon de Cova Solera amb la C-1413.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
_______________
112

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és
VIGASE. Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada
cinc anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar
l’autorització no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.

Conclusions

El PAE de Can Jardí està en la zona sud de la ciutat conformada pels tres polígons de Can
Jardí, Cova Soler i Rubí Sud. És un PAE de dimensió mitjana i també un dels més antics de
la ciutat. Aquesta antiguitat fa que presenti certes mancances de manteniment i
adequació. Però en els últims anys ja s’han dut importants intervencions urbanístiques
en aquest PAE. Tot i així, cal millorar altres punts vials, tant de l’asfaltat com de les
voreres (sobretot d’aquestes, ja que en general presenten un mal estat i no faciliten el
pas de les persones).
Només es regula un tipus d’edificació, l’aïllada tot i que permet la divisió de naus en
filera. Novament, és una qualificació que va orientada a empreses de petita i mitjana
dimensió (encara que no exclou la possibilitat d’instal·lar grans empreses). Per tant, el
model de ciutat, que aposta per una important activitat industrial ubicada, s’ha orientat
sobretot a empreses petites i mitjanes. I actualment el municipi disposa de poc espai (sòl
per desenvolupar) per a la localització de nova activitat.
A mesura que es va més cap a la zona sud, els usos industrials dels PAE es potencien. En
aquest sentit, si mentre en el PAE de Cova Solera es permetien tant usos industrials com
terciaris, en el PAE de Can Jardí només es regulen usos industrials (fins a 5ª categoria),
igual que Rubí Sud. Si a nivell de ciutat es volen diversificar usos i permetre altres
activitats en els PAE caldrà revisar la normativa urbanística per facilitar una
transformació d’aquests espais.
És el segon PAE quant a dimensió empresarial del municipi (també pel que fa a
superfície), agrupant a 130 empreses, i que ha mantingut l’activitat present en els últims
anys. El perfil predominant és d’empresa petita, amb una mitjana de 13,8 treballadors
(però aquests aporten, a la facturació de l’empresa, de mitjana, 272.808 €).
Tot i que en els últims anys les empreses han reduït les seves plantilles, les empreses del
PAE han incrementat de forma important la seva facturació (més d’un 22% entre els anys
2009 i 2011). A més, les empreses de Can Jardí, juntament a les de Can Sant Joan Oest,
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són les que tenen una major facturació (per tant, són empreses amb una important
activitat empresarial, activitat de valor afegit). De fet, aproximadament una tercera part
de les empreses i treballadors operen en indústries de nivell tecnològic mitjà-alt.
Can Jardí és un dels PAE de Rubí amb un major perfil industrial, predominant les
activitats de fabricació de substàncies i productes químics; fabricació de metalls comuns;
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip; i comerç a l'engròs,
excepte de vehicles de motor i motocicletes. De totes maneres, alguns dels sectors es
troben en retrocés, com ara la fabricació de maquinària i equip n.e.c.; la fabricació de
productes de cautxú i plàstic; i la fabricació de metalls comuns.
L’accessibilitat al PAE és a través del carrer Vivaldi, que connecta amb els PAE de Rubí
Sud i Cova Solera. És una via que presenta una elevada intensitat de vehicles, però
ofereix sortida a les principals vies de comunicació ràpides.
Tots els eixos de mobilitat compleixen amb els requisits mínims, ara bé, determinats
vials no arriben als 13 metres i poden dificultar la mobilitat dels vehicles pesats.
La senyalització també és un aspecte a millorar en aquest PAE: la informativa es troba
dispersa, les parcel·les no estan numerades i cal repintar l’horitzontal (senyalitzar els
carrils i els espais per a l’estacionament, però sobretot les cruïlles i els passos de
vianants).
En tots els PAE de la zona sud es recomana instal·lar bandes rugoses de reducció de la
velocitat a les principals avingudes, sobretot el vial que connecta els diferents PAE i dóna
accés a la sortida de la C-1413a.
El PAE de Can Jardí, per la seva dimensió, compta amb alguns serveis complementaris,
com ara una benzinera i diversos restaurants. Per tant, no es considera que aquests
serveis orientats a les persones s’hagin d’ampliar.
Els serveis que s’han de millorar són els urbans, ja que té una xarxa de subministraments
antiga. Tot i que les diverses companyies han anat millorant la xarxa amb mesures
correctives, on sí que cal una intervenció és en la millora de la xarxa del clavegueram
(amb el canvi de canalització) i amb el soterrament i reordenació de les línies elèctriques.
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6.11 CIT 1D RUBÍ SUD
Localització del PAE

PAE CIT 1D RUBÍ SUD:
Sòl privat industrial:
Equipaments:
Zones verdes:
Altres sistemes:
Viari:
TOTAL PAE:

44,27 Ha
3,07 Ha
16,74 Ha
10,98 Ha
8,94 Ha
84,02 Ha

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic

El PAE CIT 1D Rubí Sud es troba situat a la zona sud del
municipi (coordenades GPS 41º 27' 53. 26" N // 2 º 00'
31. 21" E), adjacent a altres polígons de la ciutat
(Vallhonrat, Cova Solera, Can Jardí i Ca n’Alzamora),
configurant un entorn d’activitat econòmica de 244,31
Ha.
En concret, el PAE Can Jardí compta amb una superfície de 84,02 Ha, situant-se com un dels PAE
de dimensió gran de la ciutat. D’altra banda, és el quart en nombre d’empreses allotjades: 65
l’any 2013.
Segons la seva qualificació, les zones destinades a ús industrial són les següents (44,27 Ha, un
52,7% sobre el total):

Sòl privat
Equipaments
Zones verdes
Altres sistemes
Viari
Límit polígon

Font: Ajuntament de Rubí. Servei de Planejament Urbanístic
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Dades de gestió
Pla Parcial

Correspon al sector "Q" del PGOU. Desenvolupat en 3 subsectors
(Q1,Q2,Q3). PP del Q1 aprovat 1988, del Q2 aprovat 1995, del Q3
aprovat 1991

Organisme promotor

Q1: Ruprisa
Q2: Agenor Inmobiliaria, SA
Q3: Ruprisa

Sistema de gestió

Compensació

Entitat de gestió

Q1: Entitat de conservació Can Pi de Vilaroch (subs.1,sector Q)
Q2: Junta de compensació del subs. 2 del sector Q
Q3:Entitat de conservació del subs. 3 del sector Q

Recepció del polígon

Q1 i Q3, recepció provisional (22/03/1991) condicionat al
manteniment temporal per part de les EUC. La recepció definitiva
està pendent d'acord formal per part de l'Ajuntament.
Q2, pendent de recepció.

Font: Estudi de Polígons Industrials, Cambra de Comerç de Terrassa, 2007 (les dades relatives a la gestió dels PAE
s’obté de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i de l’Ajuntament de Rubí).

Tipologia de l’activitat econòmica
L’any 2013 hi havia 65 empreses -que es corresponen 90 activitats- segons el NIF registrat a la
base de dades corresponent a l’IAE, un 8,5% menys que l’any 2008. Tot i que globalment en el
conjunt dels PAE també es produeix una pèrdua d’empreses (d’un -5,5%), aquesta és més
elevada en el cas del PAE Rubí Sud. A més, l’estat de manteniment (i la falta de recepció d’aquest
PAE) tampoc facilita l’arribada de noves empreses, i la millora dels preus de venda i de lloguer ha
incrementat la competència i l’oferta del sòl disponible, fent menys atractiu aquest espai.
Aquestes empreses agrupen a 942 treballadors l’any 2011 segons les dades del SABI113 i van
generar una facturació de 275.500.000 €, el 9,9% de la facturació total del conjunt d’empreses

_______________
113

El SABI proporciona, entre d’altres informacions, dades sobre nombre de treballadors, facturació de les empreses
en les quals desenvolupen la seva activitat aquests treballadors, i activitat segons CNAE a 4 dígits. La darrera
informació que ofereix aquesta base de dades correspon a finals de 2011 i, per aquest motiu no es disposa de la
corresponent a treballadors, activitat i facturació de les empreses més enllà d’aquest període. D’altra banda, per
analitzar el nombre, evolució i activitat de les empreses que operen al municipi s’ha emprat la base de dades de l’IAE,
disponible fins l’any 2013, la qual aporta informació sobre els epígrafs de l’IAE al qual estan donades d’alta les
empreses però no sobre els treballadors.
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presents en els PAE del municipi. Aquestes xifres comporten una facturació per empresa de
4.238.460 €, i per treballador de 292.462 €.

Nombre d'empreses al PAE Rubí Sud i als PAE de Rubí
segons les dades de l'IAE 2008 i 2013
1400
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71

0

CiT 1D Rubí Sud

Conjunt PAE Rubí

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2008 i 2013.

No obstant, el nombre de treballadors s’ha reduït un -2,2% i la facturació s’ha incrementat un
12,7% des de l’any 2009, dades que, combinades amb la reducció del nombre d’empreses
esmentat, apunten, segurament, a què s’ha produït un progressiu desenvolupament d’activitats
de major valor afegit en el PAE. Per tant, tot i el posicionament més desavantatjós d’aquest PAE
(amb una pèrdua d’empreses i de treballadors, un reajustament de les empreses, i amb un estat
de conservació més deficitari), les empreses existents han incrementat la seva productivitat i
facturació, mostrant la competitivitat del teixit empresarial present.
Val a dir que la caiguda de treballadors és menor i l’increment de la facturació és major que la
registrada en el conjunt del municipi, fet que denota la major capacitat del teixit empresarial del
PAE a resistir als efectes i conseqüències de la crisi (pel mercat en què operen, per l’activitat que
desenvolupen, etc.).
Evolució dels treballadors i la facturació de
les empreses dels PAE de Rubí 2007-2011

Evolució del treballadors i la facturació de les
empreses del PAE Rubí Sud 2007-2011
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2007 i 2011.
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Segons les dades de l’IAE, l’activitat de les empreses del PAE és, fonamentalment, terciària, i en
un major grau que el conjunt del municipi, amb prop d’un 56% donades d’alta en epígrafs de
serveis, però també industrial, amb un 40% d’empreses donades d’alta en els epígrafs
corresponents114. Per tant, és un PAE amb una activitat econòmica diversificada, ja que el
planejament urbanístic permet, com a ús principal, aquesta diversitat d’usos.
Activitats de les empreses del PAE Rubí Sud
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
40,0%
SERVEIS
55,6%

Activitats de les empreses dels PAE de Rubí
segons epígraf de l'IAE 2013

INDÚSTRIA
46,4%

SERVEIS
49,1%

CONSTRUCCIÓ
4,4%

CONSTRUCCIÓ
4,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IAE 2013.

Atenent als treballadors segons CNAE a dos dígits de les empreses en les quals operen, s’observa
que el gruix es concentra en dos codis, un industrial i un terciari: Fabricació de substàncies i
productes químics, Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes. De fet, el
conjunt de codis corresponents a serveis suma el 54,7% del total, i els d’indústria 45,3%.
TREBALLADORS PER CNAE 2 DÍGITS 2011 (pes sobre total %)
CiT 1D Pi de Vilaroc (Rubí Sud)
10 Elaboració de productes alimentaris
13 Fabricació de productes tèxtils
17 Fabricació de paper i productes de paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
20 Fabricació de substàncies i productes químics
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstic
24 Fabricació de metalls comuns
25 Fabricació de productes metàl · lics, excepte maquinària i equip
28 Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
30 Fabricació d'altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
41 Construcció d'edificis
46 Comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes
49 Transport terrestre i per canonada
56 Serveis de menjars i begudes
64 Serveis financers, excepte assegurances i plans de pensions
68 Activitats immobiliàries
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques

1,3%
1,4%
4,4%
0,0%
20,8%
3,8%
3,2%
4,8%
5,3%
0,1%
0,3%
0,0%
38,0%
3,9%
2,2%
9,3%
0,2%
0,1%
0,8%

_______________
114

La base de dades de l’IAE conté informació sobre els epígrafs d’activitat en què estan donades d’alta les empreses,
però no del CNAE. D’altra banda, el SABI conté dades del CNAE. Per aquest motiu, l’activitat de les empreses s’analitza
a partir de la classificació de l’IAE, i l’activitat dels treballadors s’analitza a partir dels CNAE que conté el SABI.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011.

Analitzant l’evolució d’empreses i treballadors entre 2007 i 2011 segons el SABI, en aquelles
activitats més significatives en el PAE115, nou en total, s’identifiquen tres activitats en clara
situació de creixement: Serveis financers, excepte assegurances i plans de pensions, Comerç a
l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes i Fabricació de productes de cautxú i
plàstic. D’altra banda, dues activitats industrials semblen presentar símptomes de crisi:
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip i Fabricació de metalls comuns.

PAE Rubí Sud - Dinàmica sectorial (2007-2011)
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7. 24

4. 64
Comerç a l'engròs,
excepte de vehicles de motor i motocicletes8. 69
5. 28
Activitats immobiliàries
9. 20
6. 25
Fabricació de productes de cautxú i plàstic
Serveis financers, excepte assegurances i plans de pensions
Fabricació de maquinària i equip n.e.c.
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
Fabricació de metalls comuns
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Fabricació de substàncies i productes químics

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011. En el cas de les empreses l’any 2007, s’han comptat aquelles amb treballadors adscrits i
aquelles que, tot i no tenir cap treballador adscrit havien estat constituïdes abans de finals de 2007 116.

La dinàmica sectorial del PAE Rubí Sud és un reflex de les conseqüències de la crisi. Aquesta ha
comportat, sobretot, una pèrdua d’empreses i de treballadors, ja sigui amb el tancament
_______________
115

Les activitats significatives en el PAE de Rubí Sud són aquelles que mostren un pes mínim del 5% sobre el total del
PAE, bé en empreses o bé en treballadors.
116
Segons l’IAE el 2013 hi havia 65 empreses, i segons el SABI l’any 2011 60. Això comporta una subrepresentació del
7,7%.
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d’empreses o bé reduint i ajustant les plantilles. De totes maneres, algunes activitats es mostren
més fortes i han experimentat un creixement. De totes maneres, la tendència general ha estat de
contenció i manteniment (i en termes globals, una pèrdua d’empreses).
Des del punt de vista del nivell tecnològic de les activitats industrials de les empreses del PAE
l’any 2011, segons dades del SABI, el PAE sembla mostrar un situació relativament favorable
respecte al conjunt del municipi, en tant que prop del 58% dels treballadors desenvolupen
activitats de nivell tecnològic mitjà-alt. Amb tot, prop del 55% de les empreses opera en
activitats de nivell tecnològic mitjà-baix, fet que implica que, probablement, hi ha poques
empreses industrials de nivell tecnològic mitjà-alt (22,7%) amb una dimensió mitjana
considerable en termes de nombre de treballadors.
El planejament urbanístic (amb la regulació d’usos però també amb l’establiment de les
tipologies d’edificacions) ha permès la localització d’empreses de mitjana i gran dimensió i de
diverses activitats (industrial de categoria 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª i 6ª; habitatge guarda; comercial;
restauració; oficines; sanitari; sòcio-cultural; recreatiu; esportiu; educatiu; comerç a l’engròs).
Això ha portat a la localització d’empreses tant terciàries com industrials, i de major o menor
nivell tecnològic.
Però a diferència de les activitats industrials, on la presència de treballadors i empreses en nivells
tecnològics baix, mitjà-baix i mitjà-alt són similars a la del conjunt de PAE de Rubí, en relació als
serveis basats en coneixement, el PAE mostra una situació relativa més favorable en comparació
amb el conjunt dels PAE, atès que acull 80,8% dels treballadors i el 46,7% de les empreses del
PAE que proporcionen serveis. Novament, aquesta diferència i major presència d’empreses i
treballadors en activitats basades en ús intensiu de coneixement es deu a la tipologia d’activitats
presents en el PAE.
RUBÍ SUD
NIVELL TECNOLÒGIC INDÚSTRIA
Nivell tecnològic ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-ALT
Nivell tecnològic MITJÀ-BAIX
Nivell tecnològic BAIX
TOTAL

CONJUNT PAE RUBÍ

Pes treballadors % Pes empreses % Pes treballadors % Mitjana Pes empreses % Mitjana
0,0%
57,6%
26,2%
16,2%
100,0%

0,0%
22,7%
54,5%
22,7%
100,0%

27,0%
34,7%
22,6%
15,6%
100,0%

2,5%
3,2%
2,1%
1,4%

4,7%
27,5%
45,0%
22,9%
100,0%

0,4%
2,5%
4,1%
2,1%

0,0%
80,8%
19,2%
100,0%

0,0%
46,7%
53,3%
100,0%

1,1%
33,8%
65,1%
100,0%

0,1%
3,1%
5,9%

2,5%
40,4%
57,1%
100,0%

0,2%
3,7%
5,2%

NIVELL TECNOLÒGIC SERVEIS
Serveis de tecnologia ALTA-PUNTA
Serveis basats en CONEIXEMENT
Serveis NO basats en CONEIXEMENT
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 2011 i de la classificació de nivells tecnològics de l’OCDE.

El PAE de Rubí Sud, amb una presència de 65 empreses, presenta una situació més avantatjosa
en relació a les activitats terciàries, ja que l’activitat industrial és de menys valor afegit. Per tant,
en general, doncs, és un polígon que agrupa un 7,9% d’empreses industrials i terciàries d’alt
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nivell tecnològic, que donen ocupació a un 7,1% dels treballadors de tots els PAE de la ciutat
d’aquests sectors de més valor. En termes generals, doncs, el PAE Rubí Sud és un PAE poc
tecnificat, requerint, majoritàriament, personal de mitjana i baixa qualificació. A més, l’estat
actual de l’espai (amb una manca de conservació), també el fa atractiu per a la implantació i
arribada de nova activitat, especialment de més valor afegit.
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Planejament urbanístic vigent
Segons la normativa urbanística, el PAE de Rubí Sud està
regulat pel diferents Plans Parcials del Sector Q, de tal manera
que es poden identificar tres tipologies diferents:
Edificació aïllada
Edificació en filera
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera

Q2

Q3

Edificació aïllada
Edificació en filera
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera
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Q3

Edificació aïllada
Edificació en filera
Edificació aïllada que permet la divisió en naus en filera

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

En general, les naus que es permeten a la zona de Rubí Sud són naus en edificacions aïllades, tot i
que determinades parcel·les dels subsectors poden tenir edificacions en filera. Per tant,
novament, el planejament de Rubí Sud es va orientar a l’atracció de naus de petita i mitjana
dimensió, atès que lla superfície mínima establerta de les parcel·les és de 1.000 m2 en les
aïllades i de 500 m2 en les edificacions en filera.
De totes maneres, tot i que segons normativa el PAE de Rubí Sud és el polígon aparentment més
diversificat i que admet més tipologies d’usos principals, a la pràctica és un polígon amb un perfil
predominantment industrial, amb la presència d’indústries més dures (juntament al PAE de Can
Jardí).
Per tant, els usos establerts per aquest espai industrial del municipi no són restrictius. El què sí
cal, però, és solventar els dèficits i els problemes urbanístics que presenta el PAE per tal de
poder-lo transformar en un entorn atractiu per a les empreses.

399

CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

Q1

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:

Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màxima:

Zona de Desenvolupament Industrial del PP sector Q1/Q2
Pla Parcial sector Q (subsector 1/subsector 2)
Edificació aïllada -subzona I- (clau 5a)
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª i 6ª); Habitatge guarda;
Comercial; Restauració; Oficines; Sanitari; Sòcio-cultural;
Recreatiu; Esportiu; Educatiu; Comerç a l’engròs
--2
2
1,1 m st/m sòl
15m
1.000 m2
25m
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%
Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:

Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màxima:

Q2

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:
Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màxima:

Zona de Desenvolupament Industrial del PP sector Q1/Q2
Pla Parcial sector Q (subsector 1/subsector 2)
Edificació en filera -subzona II- (clau 5a)
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª); Habitatge guarda;
Comercial; Restauració; Oficines; Sanitari; Sòcio-cultural;
Recreatiu; Esportiu; Educatiu; Comerç a l’engròs
--2
2
1,1 m st/m sòl
8,25m
2
500 m
10m
70%
Zona d’Usos Compatibles
Pla Parcial sector Q (subsector 2)
Edificació aïllada
Residencial i usos comercials, serveis, restauració, esbarjo
i similars
Residencial i usos comercials, serveis, restauració, esbarjo
i similars
No especificada
No especificada
No especificada
No especificada
No especificada
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Qualificació:

Q3

Normativa:
Tipologia:
Ús principal:

Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màxima:

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:

Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màxima:

Qualificació:
Normativa:
Tipologia:
Ús principal:

Usos compatibles:
Edificabilitat neta màx.:
Alçada reguladora màx.:
Superfície mín. parcel·la:
Longitud mín. façana:
Ocupació màxima:

Zona de Desenvolupament Industrial del PP
sector Q3
Modificació puntual PP sector Q3
Edificació aïllada, poden ser assimilables a
edif, en filera
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª); Habitatge
guarda; Comercial; Restauració; Oficines;
Sanitari; Sòcio-cultural; Recreatiu; Esportiu;
Educatiu; Comerç a l’engròs
--2
2
1,1 m st/m sòl
15m aïllada / 10m en filera
2
1.000 m
25m
60%

Zona de Desenvolupament Industrial del PP sector Q3
Pla Parcial sector Q (subsector 3)
Edificació aïllada -subzona I- (clau 5a)
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª i 6ª); Habitatge guarda;
Comercial; Restauració; Oficines; Sanitari; Sòcio-cultural;
Recreatiu; Esportiu; Educatiu; Comerç a l’engròs
--2
2
1,1 m st/m sòl
15m
1.000 m2
25m
2
Parcel·la < 3.000m = 60%
2
Parcel·la > 3.000 m = 70%

Zona de Desenvolupament Industrial del PP sector Q3
Pla Parcial sector Q (subsector 3)
Edificació en filera -subzona II- (clau 5a)
Industrial (cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª); Habitatge guarda;
Comercial; Restauració; Oficines; Sanitari; Sòcio-cultural;
Recreatiu; Esportiu; Educatiu; Comerç a l’engròs
--2
2
1,1 m st/m sòl
8,25m
2
500 m
10m
70%
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Q2

Q3

Q1

Indus trial; Habitatge guarda; Comercial; Res tauració; Oficines ; Sanitari;
Sòcio-cultural; Recreatiu; Es portiu; Educatiu; Comerços a l'engròs
Res idencial i us os comercials , s erveis , res tauració, es barjo i s imilars

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Rubí (Servei de Planejament)

Com s’observa, doncs, el PAE de Rubí Sud és un espai amb grans empreses i amb un nombre
elevat d’usos permesos. Amb el nou POUM, però, es vol donar més usos per cobrir activitats
econòmiques més àmplies (com ara la logística o la dotacional) i es busca ordenar les parcel·les
perquè el PGOU permet la divisió en petites parcel·les de 400 m2. Així, davant la necessitat de
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roerdenar el sòl, perquè és un molt trossejat i dividit, el nou POUM permet mantenir aquestes
divisions sempre i quan es garanteixi un accés viari.

Oferta de les naus
El PAE Rubí Sud és un polígon desenvolupat des de finals dels anys 80 i principis dels 90 i consta
de tres sectors. En total és un dels PAE més grans de la ciutat, amb una oferta de sòl industrial
neta superior a les 40 Ha. Aquesta extensió industrial permet que sigui un PAE amb una oferta
important de naus; ara bé, la seva oferta és més limitada.
En aquests moments, el PAE de Rubí Sud no és un dels polígons que presenti una major
disponibilitat de naus: en concret, a partir de l’anàlisi realitzada als principals portals
immobiliaris117, l’oferta és de 7 naus de compra i 27 de lloguer. De totes maneres, s’ha de tenir
en compte la particularitat del PAE de Rubí Sud, ja que li resta atractivitat enfront a altres espais
del municipi: és un PAE que encara no està recepcionat municipalment i durant aquests anys no
s’han dut a terme accions de manteniment i conservació per part de l’entitat de gestió. Aquest
condicionant del polígon fa que els preus tant de venta com de lloguer de les naus siguin
inferiors als de la mitjana del municipi, evidenciant, doncs, que és un dels PAE menys atractius i
competitius. La necessitat d’adequació del polígon, i de les inversions que s’han de dut a terme,
així com de la tipologia d’activitat que allotja, pot frenar la localització de noves activitats.
L’estratègia de captació d’empreses passa, doncs, per oferir uns preus més econòmics que el seu
entorn. Però igualment, segons l’oferta actual, el tipus de nau que s’està oferint al mercat és una
nau de petita dimensió.
OFERTA NAUS EN VENTA
TOTAL RUBÍ

RUBÍ SUD

Ofertes de compra:

111

Ofertes de compra:

7

Superfície mitjana:

2.978,9 m2

Superfície mitjana:

729 m2

Preu mitjà €/m2:

640,3 €/m2

Preu mitjà €/m2:

639,9 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de compra:

39

Superfície mitjana:

2.336 m2

Preu mitjà €/m2:

790,5 €/m2

Font: elaboració pròpia

_______________
117

S’han consultat els portals immobiliaris d’Habitaclia, l’Idealista, Yaencontre i Fotocasa.
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OFERTA NAUS EN LLOGUER
TOTAL RUBÍ
Ofertes de lloguer:

RUBÍ SUD
234

Superfície mitjana:

1.457,6 m

Preu mitjà €/m2:

2,89 €/m2

2

Ofertes de lloguer:

27

Superfície mitjana:

879,1 m2

Preu mitjà €/m2:

2,90 €/m2

DADES COPEVO
Ofertes de lloguer:

72

Superfície mitjana:

1.506 m2

Preu mitjà €/m2:

3,4 €/m2

Font: elaboració pròpia

Urbanització
Donat que es tracta d’un dels PAE més moderns de Rubí, el seu estat de conservació és bo i
acceptable, tot i que s’identifiquen alguns punts de millora.
Urbanització pública i pavimentació


Asfaltat

El PAE de Rubí es divideix en tres subsectors: Q1, Q2 i Q3. Cap d’aquests tres subsectors es troba
actualment recepcionat per part de l’Ajuntament, doncs presenten importants mancances de
manteniment i urbanització que requereixen d’una inversió prèvia per part dels propietaris. De
totes maneres, tot i que aquesta ha de ser una actuació que dugui a terme l’entitat de
conservació del propi polígon, a continuació s’indiquen les principals mancances d’urbanització
que s’han identificat (i el pla de manteniment elaborat preveu també les actuacions, que pel
tipus de vial i de trànsit que pateix han de ser cada 10 anys):
-

Q1: requereix d’una important inversió en urbanització. En concret, ja s’ha elaborat, amb
la col·laboració de l’Ajuntament, un projecte d’urbanització del polígon que ascendeix
aproximadament als 4,5 M €. Aquesta és una actuació que s’hauria de dur a terme a curt
termini, per tal de millorar el PAE, fer-lo més atractiu i dotar-lo de les infraestructures i
serveis necessaris.

-

Q2: aquest subsector no presenta necessitats d’urbanització. No obstant, a mig i llarg
termini sí que s’haurien de programar i tenir en compte actuacions de manteniment de
l’asfaltat (pel seu desgast).
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-

Q3: al igual que el subsector Q1 aquesta part del PAE presenta importants necessitats
d’urbanització de tot l’espai. És una actuació que s’hauria de dur a terme no només per
poder dur a terme la recepció del PAE sinó també per adequar el polígon i oferir uns
serveis i entorn de qualitat.

SECTOR Q1:

Nova urbanització i
reurbanització

Manteniment de l’asfaltat de
tots els carrers (10 anys)

SECTOR Q2:

Manteniment de l’asfaltat de
tots els carrers (10 anys)
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SECTOR Q3:

Nova urbanització i
reparació de l’asfaltat

Manteniment de l’asfaltat de
tots els carrers (10 anys)



Voreres

Al igual que en el cas de l’asfaltat, el manteniment i reurbanització de les voreres està
condicionat a la recepció del PAE i depèn de la situació actual que presenta cada subsector. En
aquest sentit, mentre els sectors Q1 i Q3 són les zones amb un major deteriorament de l’espai
(tant pel que fa a l’asfaltat com a les voreres) i els que requereixen d’una inversió integral per
millorar-les i arranjar-les, la intervenció en el sector Q2 ha de ser de manteniment (posterior a la
recepció del PAE). En aquest cas, el manteniment de les voreres s’haurà de preveure en els

406

CARACTERITZACIÓ DELS PAE DE RUBÍ

propers 30 anys, que és la vida estimada d’aquestes, exceptuant les voreres dels carrers del
subsector Q1 que seran a 10 anys.
No obstant, sí que es preveuen actuacions puntuals d’inversió que s’haurien de dur a terme a
curt termini, sobretot a l’Avinguda Gaudí i al carrer Puig i Gairalt.
SECTOR Q1:

Nova reurbanització de les
voreres (Avinguda Gaudí i
carrer Puig i Gairalt)

Manteniment cada 10 anys

SECTOR Q2:

Manteniment de les voreres
(tots els carrers, 30 anys)
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SECTOR Q3:

Inversió per reparar voreres
(Avinguda Gaudí)

Manteniment de les voreres
(tots els carrers, 30 anys)

Zones verdes
El PAE de Rubí Sud compta amb més de 16 Ha de zones verdes (gairebé un 20% de la superfície
total). Però a part de les zones verdes establertes, el PAE compta amb altres espais lliures i
pròxims a la riera que requereixen igualment d’un manteniment i neteja. El problema del PAE de
Rubí Sud, com ja s’ha comentat, és que actualment encara no es troba recepcionat, i les tasques
de manteniment han d’anar a càrrec dels propietaris (i no s’actua). Això fa que el polígon
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presenti un important nivell de degradació, no només pel que fa referència a la seva urbanització
sinó també a la neteja i manteniment dels espais lliures118.
En aquest sentit, cal preveure una actuació municipal (un cop el PAE es recepcioni) que
intervingui no només en les zones verdes regulades, sinó també en la vegetació a l’entorn de la
riera, en l’arbrat i en la vegetació present als carrers (amb neteja, desbrossament, poda, etc.).
SECTOR Q1:

SECTOR Q2:

_______________
118

De totes maneres, s’ha de tenir present que la intervenció en els espais verds no és exclusiva de l’Ajuntament i hi
poden intervenir altres administracions o altres organismes (com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a les
competències que té en rieres i torrents) o les pròpies empreses (ja que en determinats casos aquestes poden tenir
l’obligació de mantenir l’entorn de la seva parcel·la en bones condicions).
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SECTOR Q3:

Informació i senyalització
Més enllà de la senyalització informativa d’entrada al PAE, comuna a tots els PAE sota el format
CiT, Rubí Sud no disposa d’altra senyalització addicional que aporti més informació. Donada la
grandària del PAE potser caldria més plànols de situació en altres punts de l’interior.
La resta de senyalització vertical fa referència a la regulació del trànsit i als carrers (tot i que les
parcel·les no estan numerades). Aquesta senyalització, però, s’ha de revisar, ja que en alguns
punts es troba tapada i poc visible per la presència de vegetació (per exemple, a l’Avinguda
Gaudí) i en altres presenta un deteriorament que cal reparar i canviar per adequar-la. Per tant,
caldrà preveure un manteniment anual d’aquesta senyalització, per corregir desperfectes.
La senyalització horitzontal també s’ha de millorar, ja que en alguns punts és poc visible i
presenta un mal estat de conservació pel desgast. A més, en determinats punts (com ara a les
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rotondes de l’Avinguda Gaudí) no hi ha senyalització horitzontal, quan seria recomanable per
afavorir el trànsit. En general, doncs, la senyalització horitzontal no sempre és visible de forma
adequada i, a part d’actuar per repintar, també s’hauria d’instal·lar bandes rugoses en aquells
vials principals (com l’Avinguda Gaudí). Cal, doncs, preveure un pla de manteniment.

Equipaments i serveis
El PAE de Rubí compta amb només amb un servei de restauració. Un altre dels serveis que
demandarien les empreses és l’estació de servei, però aquest es pot cobrir per la presència d’una
benzinera al PAE de Can Jardí.

Serveis urbans i infraestructura
Els problemes d’urbanització del PAE de Rubí Sud fa que alguns serveis presentin algunes
mancances, tot i ser un PAE desenvolupat a la dècada dels anys 90. Malgrat garantir l’arribada
dels serveis bàsics (electricitat, aigua, gas, telefonia i sanejament), i disposar d’un enllumenat
suficient, el PAE no presenta cap servei avançat, en concret, no ofereix connectivitat a la xarxa
de fibra òptica.
Però al igual que en el cas del PAE de Can Jardí, el principal dèficit en aquest PAE es torba en la
xarxa de clavegueram. Però els problemes són dobles: per una banda, els ocasionats per la seva
construcció i manca d’acabament de l’obra (no per la xarxa de distribució) i, per altra, la
necessitat de garantir la connexió i canalització de la xarxa al final de la conca (tot i que aquest és
un projecte que depèn de l’ACA), ja que la xarxa actualment està en alta o algun tros queda al
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descobert. Aquesta revisió de la xarxa i canalització també permetria garantir l’adequació de la
xarxa separativa.
En la resta de serveis no s’identifiquen problemes importants. Des d’algun sector es podria
sol·licitar el soterrament de les línies elèctriques que passen per l’Avinguda Gaudí, però aquest
no és un projecte prioritari, ja que facilita el subministrament encara que té cert impacte visual
(però és un projecte d’un elevat cost).

Xarxa elèctrica i Gas

Soterrament línia
elèctrica
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Aigua i Clavegueram

Adequació
canalització
clavegueram

Fibra òptica i Telefonia
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Mobilitat i transports
Accessibilitat
Tot i estar a la zona sud de Rubí, pròxim a les vies ràpides de comunicació com l’AP-7 o la C1413a, per tal de poder accedir-hi des del PAE de Rubí Sud s’ha de creuar el PAE de Can Jardí i
accedir pel pont de l’Avinguda Electricitat (que també dóna accés al PAE de Cova Solera). És a dir,
no és té comunicació directa, sinó que s’ha d’accedir creuant altres PAE. De totes maneres, és un
PAE que segueix oferint una bona comunicació amb l’exterior (i també disposa d’una bona
senyalització informativa).
Per tant, a nivell d’accessibilitat interna, la principal via de comunicació és l’Avinguda Gaudí, que
actua com a xarxa primària (que és l’únic que té una amplada mínima de 16 metres i és la via per
la qual poden circular els vehicles pesants sense restriccions). Per tal de garantir una bona
mobilitat a través d’aquesta xarxa, a l’Avinguda Gaudí es troben quatre rotondes.
Però un dels elements que pot condicionar l’accessibilitat i mobilitat interna és l’estat del ferm.
Actualment, el PAE de Rubí Sud no es troba recepcionat per l’Ajuntament, sent l’Entitat de
Conservació la responsable de la conservació del PAE (i les actuacions que s’han dut a terme han
estat escasses).
Jerarquització viària
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Circulació de vehicles pesants sense restricció

Estacionament
El PAE Rubí Sud compta amb una important disponibilitat per a l’aparcament, però malgrat això
s’identifiquen determinats carrers on els vehicles estan estacionats incorrectament i en d’altres,
com l’avinguda Gaudí, on es troben camions estacionats per la disponibilitat i amplada de l’espai.
Aparcament en la via pública:
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Mobilitat
En aquests moments, el municipi de Rubí està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la
ciutat. Tot i que no es contempla una anàlisi particular de la situació dels PAE, les dades de
l’anàlisi del PMU mostren com:


L’Avinguda Gaudí absorbeix un flux diari d’entre 5.000 i 7.000 vehicles. Però quan
aquesta via entra al PAE Can Jardí (carrer Bizet) i després connecta amb Cova Solera
(carrer Bizet),la intensitat mitjana diària de vehicles arriba als 15.000-25.000, ja que
acumula tot el trànsit procedent des tres polígons. El mateix succeeix amb la saturació
del trànsit, que va del 20% a la zona de Rubí Sud però que pot arribar al 80% al carrer
Vivaldi. Per tant, el punt de creuament de riera per l’Avinguda Electricitat és un tram
crític per a la circulació dels PAE de la zona sud de Rubí.



Tots els carrers del PAE de Rubí Sud tenen dos carrils, un per a cada sentit de circulació.
La mobilitat del PAE, però, està condicionada per haver de creuar altres PAE o bé sortir
per Castellbisbal.



Tots els eixos de mobilitat compleixen amb els requisits mínims per garantir una correcta
mobilitat (dimensió mínima dels vials de 7 metres, dimensió mínima dels carrils de 3
metres i dimensió mínima de maniobra en rotondes de 7 metres) però no tots tenen la
franja mínima de maniobra per a vehicles pesants (13 metres). L’únic carrer que té un
vial d’una amplada mínima de 16 metres és l’avinguda Gaudí.



En general, Rubí Sud presenta unes voreres còmodes (amb una amplada d’1,8m). Els
únics carrers que presenten unes voreres més deficitàries (alguns dels seus trams), de
menor dimensió, són els carrers Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, Puig i Gairalt,
Emili Solà i Cèsar Martinell.



Un dels elements a millorar és la senyalització de les cruïlles i dels passos de vianants,
doncs la majoria d’aquests no es troben senyalitzats (sobretot tenint en compte l’elevat
trànsit i flux de vehicles que té el PAE).



Al igual que en el PAE de Can Jardí, a la zona de Rubí Sud no existeix cap xarxa de vies
ciclistes per al PAE i tampoc es considera prioritari el seu desenvolupament en aquest
entorn industrial.
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IMD de vehicles motoritzats:

Saturació de la xarxa viària
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Carrils i sentits de circulació de les vies

Xarxa actual de vianants (amplades útils)
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Passos de vianants

Xarxa de vies ciclistes

---
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Transport públic
Les línies d’autobús que arriben al PAE de Rubí són les mateixes que les del PAE de Can Jardí. En
aquest sentit, a nivell urbà es té parada de la L6 i a nivell interurbà amb la línia L3 que connecta
Rubí i Castellbisbal. Es considera que el PAE té una bona cobertura amb un itinerari que recorre
tota l’avinguda Gaudí. Les parades disposen d’informació sobre la línia i els horaris.
Transport urbà:
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Transport interurbà:

Altres serveis
Seguretat
Cap PAE no presenta importants problemes de seguretat. En general, es registren pocs casos de
robatoris. A part de la vigilància pública que poden tenir els PAE (que no estan fixades i no es
compta amb una vigilància permanent), aquesta ve donada sobretot per la contractació de
vigilància privada per part de les pròpies empreses, ja que cap PAE té pròpiament una empresa
de seguretat contractada per a la vigilància global del polígon. No obstant, de forma indirecta sí
que pot haver una certa vigilància global, a través de la ruta que faci l’empresa de seguretat
contractada a nivell individual per a les empreses.
De totes maneres, segons la normativa vigent, només hi ha una empresa que estigui
homologada119 per dur a terme la vigilància global dels PAE. Aquesta situació pot frenar la
contractació del servei de vigilància del PAE, ja que les empreses estan condicionades a
contractar a una única empresa, sense poder elegir un altre servei o una altra empresa per a la
prestació del servei.
_______________
119

A Rubí només hi ha una empresa homologada per poder fer la vigilància a la via pública (i en els PAE) que és
VIGASE. Ara bé, el problema és que aquesta empresa té el certificat de la Generalitat que l’homologa, i es renova cada
cinc anys si no es renuncia, i no es pot fer cap canvi d’empresa certificada si les empreses que li van atorgar
l’autorització no acorden treure-li de forma conjunta (i moltes d’aquestes empreses ja no estan presents)
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Dins dels temes de seguretat també estan els plans d’emergència. A nivell general, la ciutat
compta a un Pla de protecció civil que inclou els PAE.
Pel que fa a la seguretat vial, tot i que a la zona dels PAE no es registren molts accidents, de firma
puntual on sí es produeixen més incidències és a la zona de Rubí Sud i Can Jardí (per la manca de
manteniment i senyalització) i a la rotonda del polígon de Cova Solera amb la C-1413.

Neteja i recollida de residus
Els PAE tenen el servei de recollida de residus assimilables als urbans tres dies a la setmana (es
pacta amb l’empresa l’horari i lloc de recollida). El servei es presta a través d’una empresa
subcontractada (actualment per al període 2007-2015) que inclou la gestió dels residus i la neteja
de la via pública.
Però els residus especials se’ls gestionen directament les pròpies empreses amb la contractació
d’una empresa privada per a aquest servei. Donat que la majoria d’empreses han de contractar
aquest gestor privat de residus, acostumen a contractar, conjuntament, la gestió dels residus
assimilables als urbans (i, en aquest cas, sol·liciten l’exempció de la taxa d’escombraries
municipal).
Això fa que no es detectin problemes en el servei de recollida d’escombraries en els PAE. Tot i
que en general la valoració del servei és satisfactòria, la principal mancança en els PAE és el
servei de neteja. Actualment es neteja cada PAE un cop al mes, passant cada 15 dies un equip
(format per dues persones i una escombradora) per la meitat dels PAE. El servei de neteja es
considera insuficient, ja que no es cobreixen les necessitats reals dels PAE, especialment en
aquelles zones on pernocten camioners o bé es concentren determinades activitats no
industrials. Així doncs, com a mínim, s’hauria de garantir un servei de neteja d’una freqüència
mínima de 15 dies per a cada PAE.
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Conclusions

El PAE de Rubí Sud, configurat per tres subsectors (Q1, Q2 i Q3) és dels més grans de la
ciutat. Ara bé, actualment encara no es troba recepcionat per l’Ajuntament i presenta
importants deficiències d’urbanització, minvant la seva qualitat i no oferint un entorn
atractiu per a les empreses (malgrat tenir disponibilitat d’espai i a un preu més
competitiu).
És un PAE que pot allotjar tant empresa petita, com mitjana i gran (ja que es regulen tres
tipus diferents d’edificacions, que van a partir de superfícies mínimes de parcel·les de
500 m2).
Tot i que segons normativa és el polígon aparentment més diversificat i que admet més
tipologies d’usos principals (no és tan restrictiu), a la pràctica és un polígon amb un perfil
predominantment industrial, amb la presència d’indústries més dures (juntament al PAE
de Can Jardí).
Rubí Sud és un dels PAE, en extensió, de major dimensió de la ciutat. Ara bé, el seu grau
d’ocupació és menor, amb la presència de 65 empreses, que s’han vist reduïdes en els
últims anys. Són empreses de petita dimensió, de mitjana 14,5 treballadors. Però a pesar
d’aquesta reducció empresarial, les activitats econòmiques han registrat una major
facturació, fruit de la tipologia d’activitat que desenvolupen algunes d’elles. També és
important destacar el valor que aporten els treballadors a l’empresa, ja que en aquest
cas és d’un valor significatiu, amb una aporta de 292.462 €.
Tot i un lleuger predomini de l’activitat terciària en el seu conjunt, a Rubí Sud es
concentra activitat industrial, ja que és un dels PAE que també permet indústria més
pesant. Les activitats predominants són, en aquest sentit, fabricació de substàncies i
productes químics; i comerç a l'engròs, excepte de vehicles de motor i motocicletes. A
més, de les tres activitats que es troben en creixement, una d’elles és de caràcter
industrial (fabricació de productes de cautxú i plàstic). Ara bé, l’activitat industrial en el
PAE també denota un cert declivi, amb la pèrdua de presència d’empreses adscrites als
sectors de la fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip, i el de la
fabricació de metalls comuns.
A més, el perfil industrial de Rubí Sud és d’empreses de nivell tecnològic mitjà-baix, que
són intensives en mà d’obra. Ara bé, en contraposició, sí que presenta una millor situació
entre les empreses del sector serveis, ja que hi ha un lleuger predomini de les basades en
coneixement. És a dir, mentre l’activitat industrial aporta un menor valor afegit, les
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activitats terciàries són de més valor.
La principal actuació, i prioritària, en aquest PAE és la seva urbanització, però per això
primer cal que es duguin les inversions necessàries per tal que l’Ajuntament pugui
recepcionar el PAE. Entre aquestes necessitats s’identifiquen elements d’urbanització
(dels carrers i vials), com de serveis i infraestructures (sense oblidar la neteja de la
vegetació). Els sectors que presenten un major deteriorament són el Q1 i Q3.
La senyalització informativa del PAE també s’hauria de reforçar, així com la de regulació
del trànsit i la dels carrers i parcel·les i l’horitzontal (amb el repintat, la senyalització de
les zones d’aparcament i la instal·lació de bandes rugoses).
L’oferta de serveis és limitada, comptant només amb servei de restauració.
La xarxa de serveis urbans tampoc està garantida correctament, també associat als
problemes d’urbanització del PAE (com ara la xarxa de clavegueram).
L’accessibiltat és correcta, però per entrar o sortir del PAE s’han de creuar els PAE de Can
Jardí i Cova Solera (o anar per Castellbisbal). Internament és bona, ja que el vial principal
(avinguda Gaudí) compta amb diverses rotondes que afavoreixen la circulació. Ara bé, el
què s’ha de millorar és el ferm.

424

7 ALGUNES CONSIDERACIONS GENERALS

7 ALGUNES CONSIDERACIONS GENERALS
L’estat i situació (urbanística, dotacional, infraestructural, etc.) dels PAE afecta i incideix en el
desenvolupament de l’activitat però també en la imatge exterior d’aquests (i, en conseqüència,
en la seva atractivitat i capacitat d’atracció de noves empreses). A grans trets, les zones
industrials de Rubí es poden diferenciar en dues (no només per criteri físic de situació, sinó
també per estat de conservació):
o

La zona nord, on es concentren els PAE més nous, en millor estat, amb millor imatge i
amb unes millors condicions de manteniment (entre aquests, els PAE del Molí de la
Bastida i de La Llana-Can Serra serien els que presenten un millor estat de tot el
municipi).

o

La zona sud, on es concentren els PAE més antics i més degradats (també s’ha de tenir
en compte que alguns dels polígons d’aquesta zona encara no es troben recepcionats per
l’Ajuntament).

Cadascuna d’aquestes zones, i dels seus PAE en particular, presenta una situació, amb unes
característiques i necessitats determinades:
Manteniment i conservació.
El problema principal dels PAE de Rubí és el manteniment -especialment entre els PAE
de la zona sud-, ja sigui perquè alguns d’ells no han estat recepcionats per part de
l’Ajuntament i la conservació ha recaigut en mans dels propietaris i de les Entitats
Urbanístiques de Conservació o bé perquè des de la seva urbanització, i conseqüent
recepció municipal, no s’ha dut a terme un manteniment ni conservació regular. En
aquest sentit, la situació dels PAE de Rubí es pot diferenciar en dues categories:
Per una banda, els PAE que estan recepcionats per l’Ajuntament;
I, per altra, aquells altres PAE que actualment encara no estan recepcionats, com és
el polígon de Rubí Sud (Q1, Q2 i Q3120). Precisament és aquest polígon el que
_______________
120

En el sector Q1 hi conviu la Junta de Compensació i l’Entitat de Conservació, perquè la Junta no es pot dissoldre fins
que no es faci efectiu el pagament de la indemnització a l’empresa “Dragon Gas” (per una sentència de l’any 1993,
derivat del projecte de compensació, que obliga al pagament de 408.000 € a aquesta empresa, i qui ho ha d’assumir és
la Junta de Compensació).
(aquesta nota continua a la pàgina següent)
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presenta una major degradació, doncs el seu manteniment hauria d’haver-se
realitzat per part de la Junta de Propietaris o Entitat de Conservació i no s’ha dut a
terme de forma efectiva. Actualment, s’està buscant una solució per tal de millorar
aquest espai, però es requereix d’una inversió important que haurien de fer els
propietaris.
Però, en general, el problema dels PAE és que la urbanització és antiga, ja que la majoria
d’ells es van construir i urbanitzar entre les dècades dels anys 70 i 90. Per tant, són
espais que, a part del manteniment regular necessari, també requereixen altres
actuacions i inversions per millorar-ne l’estat, adequar-los a les necessitats actuals i
garantir una qualitat de l’entorn (a part d’afavorir un espais físics i vials més segurs).
Durant els darrers anys, els PAE han sofert una manca de manteniment. Actualment,
però, a nivell municipal s’està apostant per tenir uns espais empresarials de qualitat,
com a espais generadors d’ocupació i riquesa per a la ciutat. En aquest sentit, ja sigui a
través dels propis serveis municipals o de mesures extraordinàries (plans de xoc) s’està
duent a terme una major intervenció en els polígons a través d’actuacions específiques
(però puntuals, ja que la limitació dels recursos no permet comptar amb actuacions a
llarg termini ).
A partir de les necessitats identificades en els PAE, les intervencions de manteniment
que s’haurien de prioritzar són les següents:

_______________
En el sector Q2 compta amb una Entitat de Conservació que està a punt de dissoldre’s (perquè a l’abril de 2013 ja va
complir els cinc anys de la seva constitució i no va ser fins al juliol de 2013 quan va sol·licitar l’inici del procés de
recepció de les obres, estan en fase de complir amb les esmenes de l’informe de recepció).
En el sector Q3 existeix una sentència que diu que la Junta de Compensació no es pot dissoldre perquè hi ha obres
pendents d’executar. I en aquests moments alguns dels membres de la Junta i de l’Entitat es troben desapareguts i
il·localitzables. El problema, doncs, és qui es fa responsable de les obres. Aquesta indeterminació està afectant el
manteniment del PAE, que en aquests moments es troba molt degradat
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125.000 €/any
(per manteniment)
1 milió € (inversió)
200.000 €/any
(per manteniment)
2 milions € (inversió)
500.000 €/any
(per manteniment)
500.000 € (inversió)
100.000 €/any
(per manteniment)

Les intervencions que s’han anat realitzant en els PAE en aquests últims anys han estat
puntuals. De fet, fins l’any 2010 no s’havia invertit activament en els PAE, és a dir, no
s’havien previst accions específiques per millorar el manteniment i conservació
d’aquests espais de la ciutat. Aquest canvi de tendència s’ha reforçat posteriorment amb
l’aprovació dels Plans de Mesures Extraordinàries que contemplen, com a programa, els
Plans de Xoc per als PAE. Aquestes intervencions s’han orientat a donar resposta a les
principals problemàtiques dels PAE, com són el ferm/asfaltat (per temes de seguretat) i
les voreres (sobretot en aquelles zones on són inexistents o bé estan en molt mal estat
ocasionat per l’aparcament de vehicles ).
En particular:
Pla de Xoc de PAE Rubí 2012 (402.000 €)
Desbrossament d’herbes, tala i poda d’arbres, recollida de material impropi de les zones
desbrossades, tractament d’herbicides i eliminació d’herbes en voreres.
Millora de la senyalització horitzontal i vertical (en algunes zones dels PAE de Sant Genís, Cova
Solera, Can Rosés, La Llana, Can Jardí i La Bastida) com ara senyalitzar l’eix, les illetes de
distribució de trànsit, els passos de vianants, els stop, la senyalització vertical dels passos de
vianants, la senyalització d’orientació i la instal·lació de reductors de velocitat.
Pavimentació dels carrers de Vivaldi (PAE Can Jardí), la cruïlla del lateral de la carretera C-1413
(PAE Can Rosés) i la cruïlla dels carrers Bizet-Stravinski-Mozart (PAE Can Jardí).
Reparació de voreres del carrer Wagner, dels ponts dels PAE La Llana i Cova Solera i del PAE Sant
Genís (carretera d’Ullastrell).
Millora de les baranes (pintura i col·locació) als PAE Rubí Sud, Cova Solera, Can Jardí i La Llana.
Reparació de la junta del pont del PAE La Llana.
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Pla de Xoc de PAE Rubí 2013 (300.000 €)
Millora de la senyalització horitzontal i vertical en alguns carrers del PAE Can Sant Joan Oest (a la
BP-1503 amb la instal·lació de barreres rígides i senyalització per evitar l’estacionament de
camions, a l’avinguda Generalitat per habilitar l’estacionament de camions i turismes i
l’ampliació de la illeta de l’avinguda Leonardo da Vinci per evitar l’estacionament de camions).
Senyalització CiT amb la col·locació dels nous cartells d’orientació i situació.
Millora de l’asfaltat en els carrers Stravinsky i Verdi del PAE Can Jardí i del carrer Praga del PAE
Cova Solera.
Millora (renovació) de les voreres del carrer Schuman (PAE Can Jardí) i de l’avinguda Can Rosés
(PAE Can Rosés).

En el plànol següent s’identifiquen les intervencions dutes a terme per part de l’Ajuntament des
del 2010 per a la millora dels PAE (quant a obra pública):
Can Rosés

Can Jardí

2011

2014

2009

2013
2014

2013
2013

2010
2013
2010
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Cova Solera

Carretera de Terrassa

2013

2013
2014

De cara al 2014 es compta amb el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (Pla
d’Inversions 2014-2015) que, dotat amb 26,3 milions d’euros i que preveu més de 100
projectes, també inclou projectes concretes per a la millora dels PAE. En concret, aquests
són els següents:
Pla d’Inversions 2014-2015
Xarxa ciutadana de carrils bicicleta als polígons industrials (definir un inici a l'estació de
ferrocarrils ubicant un Bici Box i marcar un parell de recorreguts: un cap als PAE de la zona sud
(Cova Solera, Can Jardí i Rubí sud) i un altre d'independent al PAE de la Llana)(100.000,00 €)
Millora del creuament a la C-1413 des de la parada d’autobús existent al cementiri (PAE Can
Rosés) (60.500,00 €)
Projecte constructiu del col·lector de la conca 3. Fase II (construcció del col·lector des d’Av.Gaudí Sector Q fins a la bifurcació en dues línies pels torrents de Tallafigueres i Mas Jornet)
(1.639.123,36 €)
Asfaltats zona industrial (asfaltar diferents carrers dels PAE de Can Jardí (carrers Verdi,
Beethoven, Txaikovski, Puccini i Schumann), Cova Solera (Av. Can Sucarrats), Ca n’Alzamora, La
Llana-Can Serra (Av. La Llana-Pont de Can Claverí), Can Rosés (Av. Can Rosés i carrer Àlaba) i
Carretera de Terrassa). (1.350.000,00 €)
Projecte d'adequació de voreres als polígons industrials (execució de noves voreres al carrer
Avinyó i carretera de Terrassa, i renovació i ampliació de les voreres del carrer Schumann i Av.
Can Rosés) (450.000,00 €)
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Projecte d'adequació espais lliures PAE (adequació de les zones verdes del polígons industrial que
actualment són espais lliures sense ús, adaptant-les a les necessitats dels PAEs (zones d'estada,
zones de descans, zones per potenciar l'esport amb circuits esportius,...) (180.000,00 €)
Senyalització horitzontal i vertical als PAE (subministrament i col·locació de coixins berlinesos per
a la reducció de velocitat al camí d ela Riera, i ampliació de la senyalització als PAE de la Llana,
carretera de Terrassa, Can Rosés, Molí de la Bastida, Cova Solera, Can Jardí, Ca n'Alzamora, Can
Sant Joan i Sant Genís) (50.000,00 €)

Per altra banda, i donant continuïtat al Pla de Mesures Extraordinàries i, en particular, al
Programa de Xoc per als PAE, les accions previstes són:
Pla de Xoc de PAE Rubí 2014
Millora de la senyalització vertical i horitzontal en els PAE de Can Rosés (Av. Can Rosés i Av.
Olimpíades), La Llana-Can Serra (carrers Can Serra i Pont de Can Claverí), Carretera de Terrassa
(Passeig de la Riera i carrer Avinyó), Can Sant Joan Oest (carrer Sòcrates), Cova Solera (Av. Can
Sucarrats), Can Jardí (Passeig de la Riera i carrers Vivaldi, Schubert, Schumann, Carcassi,
Massanet, Mestre Alonso i Chopin) , Ca n’Alzamora (carrers Alt i Ca n’Alzamora) i Molí de la
Bastida (carrer Pagesia) (50.000 €, que, amb el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 20142015 s’amplia fins als 135.000 €)
Desbrossament de les herbes en els PAE (Can Vallhonrat, Can Jardí, Cova Solera, Sant Genís, Ca
n’Alzamora, La Llana-Can Serra, Carretera de Terrassa, Molí de la Bastida, Can Rosés i Can Sant
Joan) (150.000 €)

A més, per aquest any, es contempla, addicionalment, un projecte d’obra pública per als
PAE dins de les Taules de Concertació de la DIBA finançat al 100% per la Diputació de
Barcelona (amb un pressupost de 410.000 €, 295.000 € per a l’asfaltat i 115.000 € per a
la millora de la imatge de les zones verdes). Les actuacions previstes són:
Taules de Concertació Diputació de Barcelona 2014
Millora de l’asfaltat (en els PAE de Can Jardí (carrer Schubert), Can Rosés (carrer Àlaba i Av. Can
Rosés) i Carretera de Terrassa).
Adequació de l’espai públic com a zona d’estacionament (en el PAE Can Jardí, en el carrer
Stravinski)
Adequació de les zones verdes (en els PAE de Can Jardí (Av. Gaudí) i Cova Solera (Av. Can
Sucarrats, Av. Brussel·les, Passeig de la Riera i carrer Vivaldi))
Adaptació zones d’esport (substitució d’elements de gimnàstica en el PAE La Llana-Can Serra, a
l’Av. La Llana, i instal·lació de circuit esportiu en el PAE Can Sant Joan Oest, a l’Av. Generalitat)

430

7 ALGUNES CONSIDERACIONS GENERALS

Accessibilitat.
Rubí com a ciutat, i els seus PAE, presenten una bona accessibilitat a les principals xarxes
de comunicació (C-16, AP-7/B-30, BP-1503 i C-1413a), disposant, també d’una
accessibilitat a través de transport públic (per exemple, la L6 fa el recorregut per a tots
els PAE i altres línies urbanes, de forma parcial, arriben també a algun polígon, com ara la
L1, la L2 per Ca n’Alzamora, la L3 per Sant Genís i la L4 per Can Rosés i pròxim a Can Sant
Joan Oest).

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Rubí

Ara bé, malgrat la xarxa de transport públic, aquest presenta uns baixos índex
d’utilització, sobretot per la falta d’adequació dels horaris i la freqüència de pas. De
totes maneres, actualment s’està analitzant la introducció d’alguns canvis en la xarxa
actual per poder donar un millor servei, com ara canviar d’ubicació algunes parades o
contactar amb les empreses que tenen transport col·lectiu privat per buscar algun
conveni per utilitzar el transport públic. Però també s’ha de reforçar el transport públic al
PAE de La Llana-Can Serra per donar cobertura a les noves dependències municipals
ubicades a la Masia Can Serra, actualment amb una mala comunicació per als usuaris.
Mobilitat.
La mobilitat dins els PAE no presenta problemes destacables (exceptuant alguns casos
de maniobrabilitat per a vehicles pesants121), tot i l’important flux de vehicles motoritzats
que hi circulen (la intensitat mitjana de vehicles motoritzats en els PAE amb major
_______________
121

El detall d’aquesta informació queda recollida en les fitxes descriptives dels PAE.

431

7 ALGUNES CONSIDERACIONS GENERALS

concentració d’activitat o amb major presència d’empreses grans -com pot ser Molí de la
Bastida, Can Rosés, Rubí Sud, Can Jardí, Cova Solera o Carretera de Terrassa- se situa per
sobre dels 10.000 o 15.000 vehicles diaris).
Ara bé, sí que s’identifiquen problemes per a la comunicació exterior dels PAE, és a dir,
per entrar/sortir d’aquests. Així, les vies principals de comunicació entre els PAE i el
municipi (com la carretera C-1413) sí que presenten una major congestió i saturació
viària. Les principals congestions es donen en els accessos al municipi, a l’avinguda de
l’Estatut, al carrer Vivaldi i a la carretera de Molins. Precisament, això afecta més en els
PAE de Can Jardí i Cova Solera per connectar a la C-1413 (i, en conseqüència, a Rubí Sud
si vol accedir a aquesta xarxa viària) i, a la zona nord, als PAE de Carretera de Terrassa i
Molí de la Bastida, per accedir a la mateixa via i dirigir-se a la C-16.

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Rubí

Per altra banda, pel que fa referència a la mobilitat de les persones, existeix una xarxa
per a vianants però aquesta presenta mancances en determinades zones. Tal i com
s’identifica en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU), els PAE són els espais que necessiten
més millores, ja que bona part dels seus vials tenen amplades insuficients o bé no
permeten una accessibilitat (a part dels arranjaments en les voreres per millorar-ne el
seu estat i urbanització).
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Font: Pla de Mobilitat Urbana de Rubí

En general, els PAE disposen de suficient espai públic lliure per a l’aparcament, sense
identificar-se massa problemes, tot i que cal fer dues puntualitzacions:
Per una banda, el mal estacionament dels vehicles (a pesar la disponibilitat d’espai
en altres punts del PAE), envaint voreres o calçada.
Per altra, l’aparcament de camions i l’elevada presència en l’espai públic,
especialment en alguns PAE com Can Jardí (ja sigui perquè vénen a pernoctar o bé
per estacionar els remolcs), a pesar de l’existència d’un aparcament privat al PAE de
Cova Solera. A més, com que la normativa municipal prohibeix l’estacionament de
vehicles amb una MMA superior als 3.500 kg fora dels límits dels polígons industrials
s’ha ocasionat, aquests absorbeixen la major part (el 90%) de l’estacionament de
vehicles pesats, principalment els polígons de Can Rosés, Can Sant Joan Oest, Cova
Solera i Rubí Sud.
Serveis i subministraments.
En general, doncs, en els PAE de Rubí els subministraments bàsics (energia, aigua,
telefonia, sanejament i gas) estan garantits. El principal problema està en les
telecomunicacions122. Tot i la informació que es disposa de Telefónica, amb les
_______________
122

En aquests moments, i segons l’estudi del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, la comarca del
Vallès Occidental té una superfície de sòl productiu amb potencial perquè arribi la xarxa de fibra òptica del 37%,
darrera del Barcelonès (65%), Baix Llobregat (54%) i Vallès Oriental (41%).
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previsions de desplegament del servei de fibra òptica123, el seu desplegament real encara
no és efectiu (a no ser que les empreses s’ho costegin de forma individual). Per poder
donar resposta a aquesta demanda, s’està impulsant el projecte pilot de l’Smart PAE La
Llana per fer arribar la fibra òptica a les empreses d’aquest PAE. Actualment, l’accés a
unes bones telecomunicacions és bàsic i aporta un valor diferencial en aquells PAE que
garanteixen un servei.

De forma resumida, i a partir del treball de camp realitzat en els diferents PAE de la ciutat, la
seva valoració general, dels diferents elements de valoració, és la següent124:
CiT 5A
Ctra
Terrassa

CiT 5B La
Llana-Can
Serra

CiT 5C
Molí
Bastida

CiT 5D
Can
Rosés

CiT 3A
Can Sant
Joan Oest

CiT 1F
Cova
Solera

CiT 1B
Can
Jardí

CiT 1D
Rubí
Sud

CiT 1G
Sant
Genís

CiT 1E Ca
n’Alzamora

CiT 1A
Can Vallhonrat

2
2

3
3

4
3

3
2

4
3

3
3

3
2

1
2

3
3

3
2

2
2

3

3

3

4

3

3

2

3

3

4

---

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

---

1

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2-3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

2

2-3

3

4

2

3

3

3

2

3

2

2

3

4

4

4

2

4

3

4

3

4

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

2

4

4

4

3

2

4

4

3

4

4

4

4

4

2

4

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

Mobilitat

Estat vial públic
Estat voreres
Accessibilitat

Estat parades
bus
Paisatge

Estat mobiliari
urbà
Manteniment
espai verd
Infraestructures

Manteniment
urbanització
Estat actual PAE
Senyalització
complementària

Localització
senyalització
Manteniment
senyalització
Homogeneïtat
senyalització
Senyalització
vertical

Manteniment
senyalització
Homogeneïtat
senyalització

_______________
123

Actualment, l’única operadora que té xarxa és Telefónica perquè la resta haurien de fer la inversió per obrir els
canals (i actualment no assumeixen aquest cost).
124
Els criteris que s’han seguit per a la valoració qualitativa dels diferents elements dels PAE (que s’ha realitzat a partir
del treball de camp i de la visita in situ de cadascun d’ells) han estat en una escala de puntuació de l’1 al 5 (i en el cas
dels elements de senyalització del 0 al ), on els valors 0 ó 1 signifiquen molt deficitari el seu estat o manteniment i 5
excel·lent.
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Valoració
general

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

2
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1
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3

3

1

2

2

2
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4

4

4

3

3
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2

3

2

3

3
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2

2

2

3

2

3

3

3

3

2

2

3

3

Senyalització
horitzontal

Manteniment
senyalització
Homogeneïtat
senyalització
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general
Senyalització
viària

Valoració
general

Font: elaboració pròpia
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8 ELS FACTORS DE COMPETITIVITAT DELS PAE: RUBÍ I EL
SEU ENTORN
En la presa de decisió de la localització d’una activitat econòmica hi intervenen un conjunt de
variables externes a les empreses, com ara la xarxa de comunicacions i transport, les
infraestructures de la zona, l’oferta de serveis (disponibilitat i qualitat), l’abastament de les
matèries primes, la demanda de mercat, l’oferta de subministraments, el cost del sòl, la
disponibilitat de naus, entre altres. Són factors de competitivitat territorial i per extensió,
empresarial on intervenen factors interns i externs, sent en els interns on el territori pot actuar
per esdevenir un entorn competitiu que permeti l’atracció i arribada de noves empreses.
Aquestes acostumen a ubicar-se en espais més o menys planificats on desenvolupar la seva
activitat.
Des d’aquest punt de vista es procedirà a analitzar alguns dels principals factors de
competitivitat i atractivitat d’un polígon, i que incideixen en la seva situació competitiva i
capacitat d’atracció i generació d’activitat econòmica. La situació, característiques, accessibilitat,
cost o qualitat d’aquests elements poden ocasionar diferències entre municipis i, en
conseqüència, aportar un major valor afegit a un territori que el faci més atractiu respecte a la
competència (especialment en un context tant competitiu com l’actual on determinades
diferències s’han reduït)125.

La localització i accessibilitat
En general, pel que fa a la localització, tots els PAE del Vallès Occidental, i de l’entorn de Rubí,
presenten una situació geogràfica igual de competitiva, amb uns bons accessos a principals vies
de comunicació, ja sigui a les autopistes AP-7, C-16 o C-58, així com d’altres carreteres principals
i secundàries. Per tant, aquest no esdevé un tret diferenciador que pugui permetre una major
atracció d’empreses a Rubí.

_______________
125

Veure taules a l’annex 1.
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Font: Google Maps

Tot i que, en general, la majoria dels PAE de la comarca presenten una accessibilitat a través de
transport públic (a pesar que existeix una baixa utilització d’aquests, ja sigui per una falta
d’adequació d’horaris o per recorreguts), s’ha de valorar quin és el grau de cobertura i la qualitat
d’aquests. A partir de la informació disponible126, s’elabora una categorització dels serveis de
transport de què disposa cada PAE: la categoria “Alt” implica polígons amb l’existència de
ferrocarril, autobús urbà i interurbà i, per tant, a priori es pot dir que es tracta de polígons amb
un alt grau de connectivitat i amb la presència de tres (tots) tipus de serveis de transport; la
categoria “Mig-alt” suposa tenir dos dels tres tipus de serveis; la categoria “Mig-baix” suposa
tenir-ne un dels tres; i, per últim, la categoria “Baix” suposa la inexistència de serveis de
transport públic.
Els municipis que ofereixen una millor accessibilitat en transport públic als seus PAE són
Sabadell, Sant Cugat i Barberà, mentre que, per contra, Cerdanyola del Vallès és el municipi que
presenta una connectivitat als seus PAE més baixa. En general, però, la majoria dels PAE de
l’entorn de Rubí ofereixen una accessibilitat a través de transport públic de nivell Mig-Baix,
_______________
126

Estudi Connectivitat a la xarxa de transport públic dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental,
COPEVO
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identificant només determinats PAE que sí que poden oferir un millor accés en transport públic.
Ara bé, donades les deficiències, en general, de connectivitat als PAE a través de transport públic
i el baix nivell d'utilització actual aquest no esdevé un element diferenciador entre els PAE, tot i
que sí que pot aportar un valor afegit entre aquells que sí que ofereixen aquest servei. Perquè
s’ha de tenir present que, tot i existir l’arribada de transport públic, la seva utilització dependrà
de l’adequació d’horaris i recorreguts.
CATEGORITZACIÓ DELS PAE DEL VALLÈS OCCIDENTAL
MUNICIPI

Baix

Mig-Baix

Mig-Alt

Alt

Total

Nº PAE

Rubí

0%

50%

50%

0%

100%

10(*)

Sant Cugat del Vallès

12%

41%

41%

6%

100%

17

Cerdanyola del Vallès

43%

57%

0%

0%

100%

7

Sabadell

14%

14%

43%

29%

100%

7

Terrassa

30%

40%

30%

0%

100%

20

Castellbisbal

60%

40%

0%

0%

100%

10

Barberà del Vallès

0%

60%

40%

0%

100%

5

TOTAL Vallès Occidental

28%

50%

19%

2%

100%

134

Font: Estudi Connectivitat a la xarxa de transport públic dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental, COPEVO
(*) Segons les dades de l’estudi del COPEVO a Rubí es comptabilitzen 10 PAE, però segons les dades facilitades per l’Ajuntament, i la
base sobre la qual s’ha dut a terme tot el treball d’aquest estudi, els PAE de Rubí són 11. Les dades que es presenten en el quadre,
però, són les relatives a les registrades en l’estudi.

El territori i la presència de centres especialitzats
Si a nivell territorial s’han de buscar altres diferències que aportin valor afegit i puguin atraure
determinades empreses, la presència o existència de centres especialitzats (com ara parcs
tecnològics, centres de recerca, centres i escoles de negoci, universitats, etc.) que poden afavorir
la generació de sinergies econòmiques entre empreses o l’atracció d’activitats econòmiques
especialitzades.
Els municipis que compten amb centres especialitzats són Cerdanyola del Vallès (PTV, Sincrotó,
Centre Direccional, PRUAB, UAB), Sant Cugat del Vallès (ESADE Creapolis, UAB; UPC; UIC) i
Terrassa (PCTT-Orbital 40, Leitat, ESCAC, UPC, UAB, UdG).
Ara bé, per si sola, la presència d’un centre especialitzat no té per què generar nova activitat sinó
que depèn del grau d'aprofitament dels mateixos. A més, la ubicació d’aquests centres, malgrat
ser projectes locals pot tenir un caràcter supraterritorial, és a dir, estar oberts a tots els territoris.
Amb tot, el fet de disposar d’un centre d’aquestes característiques aporta un valor addicional al
municipi, i el fa més competitiu i atractiu a priori, t¡poden esdevenir un motor d'atracció i de
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generació de sinergies i cooperacions amb el teixit empresarial del municipi i amb altres
municipis de l’entorn.
De totes maneres, per altra banda, també s’ha de tenir en compte l’existència del CiT, consorci
format pels municipis de Rubí, Cerdanyola i Sant Cugat orientat a la promoció d’aquest espai
territorial per a la captació d’activitat i amb l’objectiu de convertir aquest territori en un corredor
europeu d'excel·lència empresarial, tecnològica i del coneixement. Rubí, doncs, forma part del
CiT, d’aquest consorci, i posa a l’abast del municipi una sèrie d’actius i recursos -com els centres
especialitzats i de coneixement- presents en els municipis de Cerdanyola i Sant Cugat. A part de
la marca creada, també s’està treballant per promocionar el territori a l’exterior.

Característiques i oferta del sòl i naus127
L’antiguitat dels PAE és un factor cabdal, doncs no només condiciona l’oferta de serveis que pot
tenir, sinó també les característiques i qualitat d’aquests. En general, els polígons van ser
desenvolupats entre les dècades dels anys 60-80, trobant-ne, alguns, dels anys 90 (que són els
més nous i es que presenten unes millors condicions i, per tant, una major atractivitat).
Aquesta antiguitat fa quealguns dels PAE puguin presentar certes mancances d’adequació (tant
del propi manteniment i conservació del PAE com de l’adaptació de les naus a les necessitats
actuals d’acord a les normatives i demandes de les empreses) sempre i quan no s’hagin dut a
terme intervencions de millora i adequació dels espais (d’urbanització, d’infraestructures, etc.).
El context econòmic actual -amb una pèrdua d’activitats, una reducció en el grau d’ocupació dels
PAE i una davallada dels preus de compra i lloguer de les naus-, a més, no afavoreix la inversió
privada que, juntament a una major competència entre els municipis per a l’ocupació dels seus
espais industrials, facilita la deslocalització d’empreses o la implantació de noves empreses en
altres municipis. En aquest sentit, de les dades disponibles, el 69% del parc empresarial dels
municipis de l’entorn de Rubí és d’abans del 1990, sent Rubí, juntament a Barberà del Vallès,

_______________
127

No s’ha pogut incloure en l’anàlisi informació relativa a la tipologia de naus específica present en cada PAE (com
ara el règim de tinença, les dimensions reals de les parcel·les, etc.) ni dels usos per la manca de fonts d’informació que
ofereixin aquesta dada. S’han consultat altres fonts (com ara els APIS o el registre de la propietat) però les dades de les
quals es podrien disposar no són representatives ni fiables, la qual cosa no permetrien dur a terme aquesta anàlisi.
Només s’ha pogut aprofundir, a partir de les dades del SABI i de l’IAE, havent depurat la informació per PAE d’acord a
les adreces fiscals de les activitats, en la informació relativa a l’activitat econòmica present en cadascun dels PAE (tipus
d’activitats presents, facturació, nombre de treballadors, etc.) tal i com queda recollit en l’apartat 6 de l’estudi.
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Sabadell, Cerdanyola i Terrassa, un dels municipis amb una major presència de PAE de major
antiguitat128.

% de PAE desenvolupats abans de 1990
100,0%
83,3%

85,7%
70,6%

70,0%
40,0%

50,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Portal de Polígons d’Activitat Econòmica de COPEVO

El Vallès Occidental és un dels territoris de Catalunya amb major presència (i potencial)
industrial, tot i tenir un parc empresarial antic (amb les conseqüents necessitats de millora i
adaptació). En concret, segons dades de l’estudi de l’IERM129, a la Regió Metropolitana de
Barcelona s’hi concentraven, a l’any 2007, 712 PAE, ocupant una superfície de 15.623 Ha (el 20%
del sòl urbà i urbanitzable). La gran majoria d’aquests polígons es localitzen a les comarques del
Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental, seguint als grans corredors com són el
corredor de la C-58, la Riera de Rubí, la Riera de Caldes o el corredor del Llobregat.
En total, entre els municipis de Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola, Sabadell, Terrassa, Castellbisbal i
Barberà ofereixen un global de 5.212 parcel·les, repartides en 3.136 Ha (1.628,8 Ha de sòl
disponible). Dins d’aquesta oferta, Rubí agrupa el 18,5% de les parcel·les i el 15,6% del sòl
disponible, sent el tercer municipi (després de Sabadell i Terrassa).
En aquest sentit, la configuració i desenvolupament d’aquest espai industrial pot condicionar la
tipologia d’empresa a allotjar. D’acord al nombre de parcel·les, els municipis de Sabadell i
Terrassa, seguit de Rubí, són els que presenten uns espais més orientats a petites i mitjanes
empreses (amb una ràtio superior o pròxima a les quatre empreses per hectàrea), mentre que el
sòl industrial de Castellbisbal o de Sant Cugat està ocupat per mitjanes o grans empreses (amb
una ràtio inferior a les dues parcel·les per hectàrea). Per exemple, Rubí, amb 632 empreses en
_______________
128

Ara bé, aquesta major antiguitat no necessàriament va unida a un major deteriorament del polígon, ja que com
s’ha comentat, aquest dependrà de les actuacions i intervencions de manteniment que s’hagin realitzat en el PAE (en
relació tant a les necessitats d’urbanització, com de serveis i infraestructures, senyalització, etc.).
129
“Polígons d’Activitat Econòmica: tendències de localització i accessibilitat”, IERM, Papers 45, 2007.
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els PAE, presenta una ràtio d'1,52 empreses per parcel·la (i per les dades del planejament
urbanístic, la majoria de PAE contemplen parcel·les mínimes de 400-500 m2 o 1.000 m2).
Superfícies i oferta de sòl: característiques dels PAE
MUNICIPI
Nº PAE Superfície
Nº
Oferta de
total (Ha) parcel·les
parcel·les
Rubí
Sant Cugat
Cerdanyola
Sabadell
Terrassa
Castellbisbal
Barberà
TOTAL

10
17
9
7
19
10
5
76

379
475
265
485
641
465
426
3.136 Ha

965
188
406
1.508
1.231
394
520
5.212

18,5%
3,6%
7,8%
28,9%
23,6%
7,6%
10,0%
100%

Nº
parcel·les/Ha

Anys
desenvolupament

3,8
1,6
2,6
6,3
4,1
1,2
2,3
3,2

1973-1994
1985-1993
1056-2006
1967-1993
1960-...
1965-1999
1964-1979

% superfície
PAE sobre
municipi
11,48
10,59
14,96
12,84
9,40
14,97
51,35

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Portal de Polígons d’Activitat Econòmica del COPEVO
(*) Segons les dades de l’estudi del COPEVO a Rubí es comptabilitzen 10 PAE, però segons les dades facilitades per l’Ajuntament, i la
base sobre la qual s’ha dut a terme tot el treball d’aquest estudi, els PAE de Rubí són 11. Les dades que es presenten en el quadre,
però, són les relatives a les registrades en l’estudi.

La gestió dels PAE
Un dels reptes dels PAE és la gestió (professional) dels mateixos, per tal de poder garantir espais
en condicions i oferir serveis d’acord a les seves necessitats. Normativament, un PAE és
recepcionat per l’ajuntament quan es garanteixen els requisits mínims d’inversió i urbanització
de l’espai. A partir d’aquest moment, l’ajuntament passa a ser el responsable de les inversions
que pugui requerir el PAE per al seu bon funcionament. Actualment, alguns dels PAE encara es
troben pendents de recepció, tot i havent-se planejat i desenvolupat en les dècades dels anys 70
i 80130. Això fa que alguns PAE es trobin encara gestionats per juntes de compensació o entitats
urbanístiques de conservació, ens de gestió obligatoris en les fases de desenvolupament
urbanístic de l’espai i amb finalitats i objectius específics. I en aquests espais l’ajuntament
normativament no té l’obligació d’intervenir.
Tot i que en alguns casos aquestes entitats de gestió segueixen, amb caràcter voluntari, un cop el
PAE s’ha recepcionat per part de l’ajuntament, en general es posa de manifest un baix grau
d'associacionisme voluntari (a pesar que els PAE de Rubí, juntament amb els de Sabadell, són
els més agrupats sota associacions però amb percentatges molt reduïts). Però l’impuls de les
associacions empresarials és un dels models que s’ha impulsat per millorar la gestió dels PAE.
_______________
130

En concret, aquesta és la situació de d’un PAE de Rubí (amb pla parcial del 1988); d’un PAE de Terrassa (de 1985);
de cinc PAE de Castellbisbal (en aquest cas, desenvolupats tots ells, exceptuant-ne un del 1966, en la dècada dels 90); i
tres de Barberà del Vallès (de finals dels anys 70).
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Altres alternatives que s’han tirat endavant han estat les figures de gestors de PAE (en aquest
cas, algunes de les associacions dels PAE de Rubí compten amb aquests gestors
professionalitzats). Però igualment, els resultats que s’estan assolint són baixos.
Per tant, el model de gestió dels PAE és un dels aspectes crítics per tal de poder vetllar per una
bona conservació i manteniment dels mateixos com també per poder oferir uns serveis adequats
a les empreses d’aquests espais (actualment encara per resoldre), incidint de forma clara en la
competitivitat del PAE i en la seva atractivitat i capacitat d’atracció d’empreses.
Però aquesta és una deficiència actual de la gestió dels PAE, deixant en mans de l’ajuntament
únicament les tasques de conservació, manteniment i prestació de serveis, sense cercar
alternatives i altres models de gestió que impliquin a altres agents i entitats i s’orientin no només
al manteniment sinó també a la prestació de serveis i millora de la seva sostenibilitat. A
diferència de l’entorn, però, Rubí presenta certes avantatges, com ara el ric teixit empresarial, el
nombre de PAE, i l’existència d’associacions empresarials en la majoria de PAE.

% de PAE no recepcionats municipalment
60,0%
50,0%

18,2%
5,3%

RUBÍ

0,0%

0,0%

0,0%

SANT CUGAT

CERDANYOLA

SABADELL

TERRASSA

CASTELLBISBAL

BARBERÀ

Font: Portal de Polígons d’Activitat Econòmica del COPEVO

% de PAE sense associacionisme empresarial voluntari
100,0%
89,5%

88,9%
80,0%

80,0%

54,5%
42,9%

RUBÍ

SANT CUGAT

CERDANYOLA

SABADELL

TERRASSA

CASTELLBISBAL

BARBERÀ

Font: Portal de Polígons d’Activitat Econòmica del COPEVO
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Els serveis i subministraments
L’antiguitat dels PAE fa que aquests no presentin necessàriament una oferta adequada als espais
industrials del segle XXI. Tot i que en termes generals sí que s’ofereixen els serveis bàsics, les
mancances es troben en l’oferta de serveis de valor afegit (com pot ser la fibra òptica).
D’acord a l’estudi elaborat pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana131, es fa una
classificació dels PAE en diferents tipologies segons les infraestructures de serveis:

Serveis Bàsics (SB)

01 SB no plus
PAE que només compten amb el subministrament de serveis
bàsics (abastament d’aigua, electricitat i sanejament),
independentment de si el servei presenta deficiències o no, i
que no disposen de subministrament de gas ni es troben en una
zona òptima per al desplegament de la fibra òptica.

02 SB Plus
PAE que tot i comptar amb subministrament de gas i/o estar en
una zona òptima per al desplegament de la fibra òptica
presenten deficiències en serveis bàsics.

Especialitzat
Productiu (EP)

Valor Afegit (VA)

03 EP
PAE que disposen de subministrament de gas, no presenten
disfuncions en els tres serveis bàsics i es troben fora de les
condicions establertes per al desplegament de la fibra òptica
per la seva localització o grandària.

04 VA
PAE que compta amb les condicions adequades per al
desplegament de la fibra òptica, no presenta deficiències en els
serveis bàsics i disposa o no de subministrament de gas.

_______________
131

“Anàlisi de les infraestructures de serveis dels polígons d’activitat econòmica de la Regió Metropolitana de
Barcelona”, Quadern del Pacte Industrial nº 6, 2012

443

8 ELS FACTORS DE COMPETITIVITAT DELS PAE: RUBÍ I EL SEU ENTORN

En el conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), el 34% dels PAE es troben dins la
categoria de Serveis Bàsics. El cas concret del Vallès Occidental, presenta una situació força
equilibrada entre les tres tipologies: un 27% de SB, un 37% d’EP i un 30% de VA. El què
condiciona sobretot la situació actual dels PAE és la xarxa de sanejament, que afecta al 97% del
sòl dels PAE tipus SB. Si se solventessin els problemes de sanejament, en un escenari potencial,
la classe SB de PAE es reduiria fins al 4%, incrementant fins al 53% els PAE de tipus EP (i un 37%
de VA).

Font: “Anàlisi de les infraestructures de serveis dels polígons d’activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona”, Quadern
del Pacte Industrial nº 6, 2012

Tot i que Sabadell i Sant Cugat del Vallès també tenen PAE de tipus SB, la seva presència és
menor, de tal manera que globalment presenten una oferta de sòl industrial més diversificada i
que pot respondre a les necessitats de qualsevol tipologia d’empresa. Per tant, s’observa com la
situació i estat dels serveis condiciona clarament la qualitat dels PAE i, en conseqüència, pot
frenar la implantació de nova activitat.

% de PAE de tipologia SB
100,0%
85,5%
67,6%

11,6%
3,1%

0,0%
RUBÍ

SANT CUGAT

CERDANYOLA

SABADELL

TERRASSA

2,1%
CASTELLBISBAL

BARBERÀ
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Tipologia actual de PAE per municipis
450
400

413,31

390,68

350

403,1

383,4
293,31

300

293,29

242,9

250

231,02

200
136,78

150

84,26
65,43
52,52
24,38
18,96 8,13

81,22

100
35,45
5,86

50

2,37

0
RUBÍ

SANT CUGAT CERDANYOLA
SB no plus

19,54
7,79

8,44

SABADELL

SB plus

EP

VA

TERRASSA
VA i EP

CASTELLBISBAL

BARBERÀ

nd

Tipologia potencial de PAE per municipis
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

468,53
413,31

383,4
294,89

258,43

231,02

225,69
135,2

132,25

58,52

81,22

SANT CUGAT

CERDANYOLA
SB

19,54
7,79

8,44

2,37
RUBÍ

293,29

EP

SABADELL
VA

VA i EP

TERRASSA

84,26
52,52
24,38
18,96
8,13
CASTELLBISBAL

BARBERÀ

nd

Font: “Anàlisi de les infraestructures de serveis dels polígons d’activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona”, PIRMB,
Quadern nº 6

Un dels serveis que actualment pot aportar valor afegit, i ser un element diferenciador de
l’entorn, és la connectivitat a fibra òptica. Tot i que les dades en aquest àmbit són escasses, en
general, la capacitat de desplegar serveis de telecomunicacions en els PAE del Vallès Occidental
és alta, tant per la concentració d’activitat econòmica com per la seva localització pròxima a
eixos de comunicació importants. Ara bé, la decisió del seu desplegament, però, depèn dels
interessos dels operadors i la identificació de les oportunitats d’inversió i rèdit que puguin tenir
aquests. En aquests moments, pocs PAE compten amb una estesa de fibra òptica generalitzada.
Això no vol dir que empreses no hi tinguin accés, sinó que la connectivitat ha vingut donada per
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la inversió des de la pròpia empresa (i no com un servei addicional que s’ofereixi des del PAE).
Però la falta de transparència de les principals empreses subministradores dificulta el
coneixement per part de les administracions públiques sobre el seu estat132.
Tots els PAE avui en dia disposen d'accés a l'ADSL. La millora en la prestació d’aquest servei
(quant a obtenir una major velocitat) passa per oferir serveis de Wimax i/o de fibra òptica.
L’accés a la fibra òptica és, precisament, una de les principals demandes de les empreses
ubicades en els PAE. Però els costos del seu desplegament (en relació als usuaris potencials)
estan frenant la seva implantació en les zones empresarials, de tal manera que fa que pocs PAE
presentin una xarxa de fibra òptica.
En aquests moments, doncs, segons dades facilitades, Teléfonica dóna servei FTTH al 36% dels
PAE (Rubí Sud, Cova Solera i Can Jardí), dada a la qual se li ha d’afegir el PAE La Llana-Can Serra
que oferirà aquest servei a través del projecte SmartPAE impulsat a nivell municipal. Però en
general, a pesar que els altres polígons també presenten un potencial de connectivitat, ja sigui
per la presència d’empreses tractores o bé per la previsió de desplegament per part d’una
operadora privada, a tots els PAE de Rubí s’ofereix servei Macrolan. Així, a priori, els PAE més
ben posicionats quant a una oferta de telecomunicacions són Sabadell, Terrassa i Sant Cugat,
juntament a Rubí.
També cal tenir present la dimensió dels PAE. La majoria d’aquests són de dimensió petita (11
dels 76 analitzats tenen una superfície inferior a 10 Ha, que s’incrementa fins als 25 (una tercera
part si el PAE té un màxim de 20 Ha), fet que dificulta la seva atractivitat de cara a fer arribar
infraestructures o dotar-los de serveis. Però a part de la dimensió, un altre element que
condiciona l’arribada del servei FTTH és el nombre d’empreses que té aquell PAE, és a dir, la
massa crítica (i potencials usuaris) que té.

Els preus del sòl
Un altre element diferenciador és el preu de compra i lloguer de les naus industrials. Aquest és
un factor que condiciona, en primera instància, la decisió d’instal·lar-se en un territori o en un
altre. En aquests moments, les diferències entre els municipis s’han reduït, doncs davant la
necessitat d’omplir els seus PAE, per una major oferta de sòl i naus, els municipis competeixen
_______________
132

Tot i que en l’estudi “Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès
Occidental” (elaborat per COPEVO) es comenta que, segons dades facilitades per Telefónica, el 100% dels polígons del
Vallès Occidental tenen actualment accés a serveis de fibra òptica o serveis avançats, però els costos de contractació
de la mateixa oscil·len en gran mesura depenent de l’estat de les infraestructures del polígon.
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per captar noves empreses (i els propietaris ajusten preus de forma considerable, amb
reduccions de més del 50% en relació als anys abans de la crisi).
Segons dades obtingudes133, en el cas de les ofertes en règim de compra de naus el preu mitjà al
conjunt del Vallès Occidental se situa en els 938,46 €/m2. Per la seva banda, en el cas concret de
Rubí el preu mitjà de venda de naus se situa al voltant dels 790,5 €/m2, oferint uns preus de
mercat competitius (només per sobre de Sant Cugat). Quant a les ofertes en règim de lloguer, el
promig del preu de referència al conjunt de la comarca és de 3,23 €/m2 al mes (tot i que hi ha
importants oscil·lacions entre les diferents ofertes). En aquest cas, en general, els municipis més
cars serien Barberà, Terrassa (quant a la compra) i Sant Cugat (pel que fa al lloguer).
De totes maneres, segons s’ha recollit, les diferències de preus entre els PAE de la zona no són
destacables, per la qual cosa la competència entre territoris és major. En aquest sentit, doncs, hi
intervenen altres factors que determinen i condicionen la decisió de localització d’una empresa,
com ara l’adequació i estat de la nau (que pot fer frenar la implantació d’una nova activitat o
l’ampliació d’una existent). En aquest aspecte, els PAE de Rubí presenten una desavantatge en
relació a altres PAE de l’entorn i que són més moderns (amb unes infraestructures i equipaments
més adaptats als requeriments actuals i a la normativa existent), ja que la seva antiguitat no ha
propiciat a una adequació als estàndards actuals. Aquesta falta d’adequació, juntament a uns
preus similars amb altres polígons de l’entorn, està produint una fuga (o falta d’atracció)
d’activitat sobretot cap a PAE de Terrassa, que esdevé el principal competidor amb Rubí (amb
bones comunicacions, preus similars i naus més modernes i adaptades). La falta d’inversió en
l'adequació de les naus per part dels propietaris està fent, especialment a Rubí, que no s’implanti
nova activitat, ja que els costos d’adequació (per al compliment de les normatives, així com
l’adaptació de les instal·lacions) suposen una inversió que amb les dificultats econòmiques
actuals no faciliten la seva execució (fent que les naus romanguin buides i tancades).

MUNICIPI
Rubí
Sant Cugat del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Sabadell
Terrassa
Castellbisbal
Barberà del Vallès
TOTAL Vallès Occ.

Preu m2 de compra
Promig
Mín.
790,5
300,0
742,8
491,1
843,7
535,4
877,7
378,1
1.041,9
299,0
809,5
368,7
1.505,6
411,0
938,5
227,3

Màx.
1.597,4
970,0
1.455,2
3.341,8
3.200,0
1.076,9
1.953,3
3.341,8

Preu m2 de lloguer
Promig
Mín.
3,4
1,9
8,8
4,0
3,3
2,1
2,8
1,0
3,7
1,3
3,4
1,1
3,6
1,6
3,2
0,6

Màx.
9,3
11,3
5,5
6,0
13,0
6,0
7,1
13,0

Font: Informe de sòl i sostre industrial al Vallès Occidental, 2013, COPEVO

_______________
133

“Informe de sòl i sostre industrial al Vallès Occidental, 2013, COPEVO”
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La pressió fiscal
La pressió impositiva és també un element (dels més importants) que tenen en compte les
empreses a l’hora de localitzar-se en un territori. Segons dades d’estudis elaborats134, la pressió
fiscal a Rubí en relació a l’IBI i a l’IAE és una de les més elevades (en el cas de l’IBI, superada
però per Cerdanyola i similar a la de Sant Cugat). Ara bé, en els últims anys la diferència en els
tipus impositius amb la resta de municipis de l’entorn s’ha reduït per la tendència i política
impulsada per l’Ajuntament de fer-los més baixos.
Tanmateix, els ajuntaments disposen d’instruments addicionals per facilitar i reduir la pressió
impositiva a les empreses. Un d’aquests són les bonificacions. En aquest sentit, Rubí, en els
últims anys, està posant a disposició de les empreses un conjunt de bonificacions, així com la
tendència aplicada municipalment a equilibrar les taxes. Per exemple, algunes d’aquestes són:

L’entorn administratiu: agilitat burocràtica
L’entorn administratiu local és també un altre dels factors que afecta en les decisions
empresarials. Més enllà d’avaluar les pressions impositives sobre l’activitat econòmica, les
empreses també cerquen un entorn de relació amb l’administració àgil i fàcil. Per donar resposta
a aquesta demanda empresarial, alguns ajuntaments han posat en marxa Finestretes Úniques
Empresarials, orientades a la centralització de tràmits i a l’orientació i atenció directa amb les
empreses del territori. La posada en marxa d’aquestes FUE estan ajudant a millorar les relacions
empreses-Ajuntament i estan generant nous procediments tant interns com externs. En aquest
sentit, Rubí és una de les ciutat que va posar en marxa, el 2013, aquest servei de FUE.

L’entorn econòmic
Un altre factor d’atracció és l’entorn econòmic del municipi, tant pel que fa a la seva estructura
(i tipologia d’activitat predominant) com a les dinàmiques que està registrant (i que poden
atraure determinada activitat per la tradició econòmica d’aquell territori).
En concret, des del punt de vista de la dimensió dels PAE, Rubí és un municipi amb una
presència de PAE de dimensió mitjana (pròxim a les 25 Ha); Sant Cugat, Cerdanyola i Terrassa
_______________
134

Estudis elaborats per part de CECOT i de l’Ajuntament de Rubí.
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tenen PAE de dimensió mitjana més petita (que oscil·len entre les 12-15 Ha) i Barberà,
Castellbisbal i Sabadell són els municipis amb PAE més grans (superiors a les 30 Ha).
D’altra banda, Rubí, juntament a Sabadell i Terrassa, són els municipis amb una dimensió
mitjana en nombre de treballadors que es corresponen amb empreses petites (a l’entorn dels 8
treballadors, sent municipis amb una bona oferta de sòl industrial ocupat majoritàriament per
empreses més petites i, per tant, amb una major atomització), mentre que municipis amb PAE
més petits, com el cas de Sant Cugat o Cerdanyola, tenen empreses més grans. Per consegüent,
la dimensió del PAE no està directament associada a una major concentració empresarial, tot i
que, en general, pot condicionar el nombre d’activitats econòmiques a establir-s’hi i la tipologia
d’empreses a ubicar-s’hi.
A més, s’ha de tenir present com aquesta estructuració dels PAE determina tant la composició
actual dels mateixos com també les seves possibilitats de creixement i de captació de noves
empreses, ja que el seu desenvolupament ja està executat i compta amb unes parcel·lacions
fetes i unes naus construïdes.
Dimensió mitjana dels PAE i de les empreses
MUNICIPI
Nº PAE
Sòl disponible
(Ha)
Rubí
11
254,7
Sant Cugat
16
115,8
Cerdanyola
10
154,8
Sabadell
7
238,6
Terrassa
20
300,8
Castellbisbal
10
340,3
Barberà
5
223,8

Dimensió
mitjana PAE
23,15
7,24
15,48
34,09
15,04
34,03
44,76

Dimensió mitjana
empreses
8,53
15,03
12,34
8,84
8,43
15,66
11,80

Nº empreses
per Ha
1,77
1,30
1,03
2,51
2,75
0,44
1,46

Font: Elaboració pròpia

Ara bé, l’especialització o concentració d’un tipus d’activitat també pot afavorir la generació de
determinats clústers o la implantació d’empreses. En aquest sentit, els municipis amb un clar
perfil industrial són Castellbisbal, Barberà i Rubí, que agrupen aproximadament la meitat dels
treballadors afiliats i una quarta part dels comptes de cotització en el sector secundari. Aquesta
concentració, però, pot condicionar l’atracció d’altra activitat més vinculada al sector terciari o
als serveis basats en coneixement, perfil que tindrien municipis com Sant Cugat o Cerdanyola.
Capacitat empresarial i econòmica: evolució de l’activitat
MUNICIPI
% treb.
%
Índex
RGSS
empreses
iniciativa
indústria
indústria
emprenedora
Rubí
46,43%
23,22%
8,43
Sant Cugat
9,77%
5,51%
5,60
Cerdanyola
9,76%
10,65%
7,12
Sabadell
11,61%
11,76%
7,85

Índex de
treball
autònom
0,25
0,18
0,22
0,27

Var. 0813 treb.
RGSS
-28,2%
5,1%
-8,6%
-23,9%

Var. 08-13
autònoms
-12,6%
6,3%
-15,3%
-16,0%
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Terrassa
Castellbisbal
Barberà

20,50%
55,92%
47,45%

15,53%
30,75%
26,25%

8,18
6,48
6,82

0,27
0,10
0,14

-33,2%
-25,0%
-22,1%

-16,3%
-10,7%
-13,7%

Font: Elaboració pròpia

Evolució dels treballadors afiliats al RGSS i dels
treballadors autònoms 2013
Afiliats

Autonòms

4,9%
3,9%

3,4%
2,5%

1,2%

Rubí

1,4%

1,4%

1,0%

0,8%

Sant Cugat Cerdanyola

Sabadell

1,7%

1,5%

Terrassa

Castellbisbal

-0,2%
Barberà

-1,6%
-2,5%
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació

Tot i que en els darrers sis anys, en plena crisi econòmica, tots els municipis (exceptuant el cas
de Sant Cugat) han vist perdre treballadors (tant afiliats al Règim General de la Seguretat Social
com al Règim Especial d’Autònoms), l’evolució en el 2013 mostra ja tendències positives i
diferents entre els municipis. Així, municipis com Cerdanyola, Terrassa, Castellbisbal o Barberà
presenten indicis, incipients, d’una dinàmica de recuperació econòmica, mentre que Rubí o
Sabadell aquesta recuperació de l’ocupació es dóna només pels treballadors autònoms (que pot
estar lligat al tipus d’activitat industrial existent i a la generació d’ocupació de nova activitat en el
sector industrial però a través de la contractació d’autònoms).

Evolució dels treballadors afiliats al RGSS i dels
treballadors autònoms 2008-2013
Afiliats

Autonòms

5,1% 6,3%

Rubí

Sant Cugat Cerdanyola

Sabadell

Terrassa

-8,6%
-12,6%

-15,3%

Castellbisbal
-10,7%

-16,0%

-16,3%

-23,9%

-25,0%

-28,2%

Barberà
-13,7%
-22,1%

-33,2%
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació
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En el cas de Rubí, la localització, la bona accessibilitat a les principals vies de comunicació i la
presència de transport públic als PAE no són aspectes diferencials respecte el seu entorn,
doncs són elements comuns que incideix de manera molt similar a tots els municipis. En aquest
cas doncs, no actuen com a factors d'avantatge competitiu, sinó que és un tret comú i gairebé
necessaris, de tal manera que els territoris han de competir per desenvolupar altres variables
que aportin valor afegit i permetin la retenció i l'atracció de noves econòmica.
En aquest sentit, Rubí, tot i no disposar pròpiament de cap centre especialitzat, sí que presenta
una avantatge competitiva per formar part del CiT (nou espai de competitivitat territorial), ja
que els tres municipis que conformen el consorci comparteixen els recursos (centres
tecnològics, centres especialitzats, centres de recerca, espais industrials, etc.). Aquest nou
marc supralocal ha d'afavorir la possibilitat de cercar sinergies de cooperació amb aquests
centres de referència per oferir a les empreses locals aquelles oportunitats de rebre
prestacions que puguin requerir. Actualment, per exemple, ja s’estan desenvolupant projectes
supralocal amb la participació d’Universitats i Centres de coneixement (Rubí Brilla, RISS3,
Smart PAE, PDPAE, ADES...).
Rubí és un dels municipis amb un major potencial d'atractivitat industrial quant a espai
existent (és a dir, quant a oferta, nombre d’hectàrees de sòl industrial que té la ciutat),
esdevenint un pol d’activitat econòmica important. Ara bé, aquest espai, en termes generals,
és antic i alguns dels seus PAE requereixen d’un manteniment més periòdic i d’adequacions
de les seves naus i serveis, fet que està frenant l’arribada de nova empresa i pot dificultar la
retenció de l'existent. Malgrat, doncs, aquesta oferta potencial de sòl, s’ha de valorar la
tipologia de l’espai, el grau d’ocupació i la seva adequació.
Rubí és un municipi industrial, però un municipi que presenta un espai industrial orientat a
empresa petita, a diferència d’altres municipis que tenen una major diversitat i poden acollir a
empreses de major dimensió. Tant des del punt de vista del planejament, com del
desenvolupament dels PAE i de la indústria localitzada, l’empresa de Rubí és de petita
dimensió.
Però una característica addicional de Rubí és que presenta una poca disponibilitat de sòl per
ampliar la superfície industrial, trobant-se la majoria d’ella desenvolupada. En aquest sentit, si
es vol potenciar i atraure empresa de major dimensió caldrà actuar des del punt de vista
urbanístic per tal de preveure noves reserves de sòl per a la localització de grans empreses.
Actualment, en l’entorn de Rubí, i de les zones industrials del Vallès Occidental, el sòl
urbanitzable es troba pràcticament esgotat i l’oferta de sòl consolidat passa per unes
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necessitats d’adaptació i reciclatge a les noves demandes i necessitats de les empreses, ja que
són espais que presenten mancances o deficiències ja sigui per una qüestió d’antiguitat o de
manca de manteniment. La renovació dels PAE, element de competitivitat i d’atractivitat per a
les empreses, passa per les millores infraestructurals, urbanístiques i de serveis.
Un dels elements crítics, que incideix sobre el grau de conservació i manteniment dels PAE, és
la seva recepció. En aquest cas, Rubí, Castellbisbal, Barberà i Terrassa presenten PAE sense
recepcionar, de tal manera que alguns d’aquests espais presenten dèficits importants de
manteniment (i el context actual de crisi econòmica frena les inversions).
Pel que fa als serveis, Rubí és el que presenta una situació competitiva més desavantatjosa,
atès que en la seva totalitat els PAE són de tipus SB. En contra, Cerdanyola del Vallès, Barberà
del Vallès i Terrassa són els municipis que presenten uns PAE de major qualitat i serveis,
juntament amb Castellbisbal, amb un predomini de PAE de tipus VA o EP.
En aquest aspecte, Rubí competeix sobretot amb Terrassa, ja que és el municipi que, tenint un
espais industrials de dimensions similars, orientats també a petites i mitjanes empreses,
presenta una millor oferta, una igual accessibilitat, una millor gestió dels PAE i una major
adequació dels espais.
L’arribada de fibra òptica als PAE esdevé un tret diferenciador que pot permetre l’atracció i/o
manteniment de (nova) activitat econòmica. Rubí, en aquest sentit, a través del projecte Smart
PAE La Llana està fent arribar la fibra òptica en aquest PAE. Amb tot encara hi tenen accés molt
poques empreses i, en aquest, cas la principal competència ve dels municipis més grans, com
Terrassa, Sabadell i Sant Cugat, ja que ofereixen una massa crítica més gran que pot atraure la
inversió per part dels operadors (tot i que els PAE de Rubí tenen cobertura amb el servei
Macrolan).
Les diferències de preus entre els municipis, pel context econòmic actual, s’han reduït,
incrementant la competència. Tot i que els preus poden variar en funció del PAE (per les seves
característiques, estat, antiguitat, adequació, etc.), Rubí ofereix uns preus de compra
competitius, en lloguer els preus són més similars. En aquest sentit, Rubí presenta una
desavantatge respecte al seu entorn, ja que la qualitat, adequació i antiguitat dels PAE no els
fa del tot atractius. El principal municipi amb qui competeix Rubí és Terrassa, ja que ofereix
unes naus més modernes, uns preus similars i una comunicació i accessibilitat igual de bona.
Les diferències en la normativa fiscal entre els municipis afecta a la implantació i creixement
de l’activitat econòmica en un territori (a més, les dades corroboren la percepció de les
empreses de què Rubí és un municipi car en comparació a altres zones del seu entorn, doncs a
pesar de les bonificacions existents aquestes no es coneixen per les empreses) i Rubí esdevé
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un dels municipis més cars de la zona, competint més fortament amb aquells municipis més
propers, amb millors condicions (de sòl, de comunicacions, de preus, etc.), com ara Terrassa
(Terrassa i Sabadell són els municipis amb una menor pressió fiscal).
Els ajuntaments tenen capacitat per incidir en la pressió impositiva de les empreses, pel que fa
als atributs municipals (com l’IBI o l’IAE), ja sigui a través del tipus de gravamen, de les
bonificacions o de la categoria que se li doni a l’ús industrial. I la pressió impositiva és un factor
que tenen en consideració les empreses per a la seva localització. En aquest cas, Rubí és un
dels municipis amb una pressió fiscal més elevada, mentre que municipis del seu entorn (com
Terrassa) tenen una fiscalitat més bona per a les empreses. Tenint en compte que és un
element que depèn de les ordenances fiscals, cal dur a terme una revisió d’aquestes per reduir
la pressió a les empreses i posicionar-se a un nivell impositiu similar a altres municipis de
l’entorn, però ha de ser una estratègia municipal que se sostingui en el resultat de reduir la
quota (i no només incidir en el tipus de gravamen).
En aquest cas, tots els ajuntaments de l’entorn de Rubí s’han dotat d’aquesta nova estructura
organitzativa i ofereixen aquest servei de FUE, aportant un valor afegit en el seu marc
municipal. Per tant, aquest no és un factor determinant que diferenciï els territoris.
Tot i tenir PAE de dimensió mitjana, Rubí concentra una estructura empresarial de petita
empresa, mentre que altres municipis, amb una menor dimensió de PAE, han atret empreses
mitjanes i grans. Aquesta diferenciació es pot deure, no només a la configuració urbanística i
el planejament desenvolupat, sinó també a l’estratègia de captació duta a terme pel municipi
(que també ve marcada pels factors de preus, pressió impositiva, regulació d’usos, etc.).
Rubí té un perfil clarament industrial, doncs l’elevada disponibilitat de sòl, els usos permesos i
l’activitat implantada han atret activitats d’aquesta tipologia. A diferència d’altres municipis,
que tenen un teixit empresarial més diversificat, Rubí ha apostat per una activitat industrial,
activitat però, que és de nivell tecnològic mitjà-baix.
L’elevada presència d’indústries no només ha condicionat el teixit econòmic, sinó també el
mercat de treball, on la majoria de la població ocupada ho està en aquest sector (amb una
major dependència que en cas de crisi econòmica té més efecte).
Ara bé, tot i mantenir el perfil industrial, el nou POUM permet apostar per noves activitats a
través de l’ampliació dels usos. Però per aconseguir-ho cal dotar de serveis els PAE i de naus
adequades als requeriments de les empreses. I en aquest aspecte Rubí presenta una
desavantatge competitiva respecte altres municipis (com Terrassa o Sabadell, Cerdanyola o
Sant Cugat) que ja tenen una major diversificació.
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A continuació, de forma resumida, es presenten les debilitats i fortaleses dels set municipis
comparats, per tal de poder comparar la competitivitat de Rubí respecte al seu entorn territorial
més immediat135:
Rubí

Sant
Cugat

Cerdanyola

~

~

Sabadell

Terrassa

Castellbisbal

~

~

Barberà

Xarxa viària
Localització
Accessibilitat
transport públic
superfície de sòl
disponible > 250Ha
Oferta de sòl ind.
(> 950 parcel·les)

Oferta moderna de
PAE (< 25% del total
abans dels 90)

Oferta moderna de
PAE (< 50% del total
abans dels 90)

PAE recepcionats
Associacionisme
empresarial (> 25%
dels PAE)

PAE tipus SB < 50%
del total
PAE fibra òptica
(parcial o potencial)

Preus de compra
2
< 850 €/m
Preus de lloguer
2
< 3 €/m
Baixa pressió fiscal
(IBI)
Baixa pressió fiscal
(IAE)
Dimensió mitjana
dels PAE > 25 Ha
Alta concentració
empresarial (> 1,5
empreses/Ha)

_______________
135

Els criteris que s’han seguit és validar si el municipi disposa/no disposa o compleix/no compleix amb l’element que
es descriu. En cas positiu, que es compleixi i/o ho tingui, es marca amb
i en cas negatiu, que no ho tingui i/o no
compleixi es marca amb .
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Concentració
industrial (> 45%
treb. i 20% empr.)

Recuperació
activitat eco.
FUE
Centres
especialitzats
Font: elaboració pròpia a partir de la consulta dels següents documents: Portal de Polígons d’Activitat Econòmica del
COPEVO; “Anàlisi de les infraestructures de serveis dels polígons d’activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona”,
PIRMB, Quadern nº 6; “Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons”, COPEVO; “Estudi
Connectivitat a la xarxa de transport públic dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental”, COPEVO; “Informe de sòl i
sostre industrial al Vallès Occidental”, 2013, COPEVO; Oficina de Gestió d’Ingressos de l’Ajuntament de Rubí; Estudi “Comparativa
dels tributs IBI i IAE en diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, CECOT, 2012; Departament d’Empresa i Ocupació,
Generalitat de Catalunya.

El principal municipi amb el qual competeix Rubí és Terrassa (per la dimensió de ciutat, per la
bona comunicació, per la proximitat i per l’oferta de PAE). I amb aquest municipi s’identifiquen
alguns diferències que fan que Terrassa tingui un millor posicionament competitiu i tingui
una major atractivitat per a la captació d’empreses:
(A) Qualitat i serveis dels PAE. Els PAE de Rubí són PAE que compten només amb serveis
bàsics, mentre que Terrassa ofereix alguns espais amb altres serveis afegits que
aporten més valor a l’espai industrial (com l’arribada de fibra òptica).
(B) Pressió fiscal. Terrassa presenta una menor fiscalitat per a les empreses, com a
estratègia municipal que permet captar i mantenir l’activitat econòmica.
Per altra banda, altres elements que, secundàriament, també incideixen són la presència de
centres especialitzats a Terrassa, els indicis d’una lleugera recuperació econòmica i el menor
nombre de PAE no recepcionats, que permeten tenir un millor manteniment i conservació de
l’espai. Els preus actualment no són determinants, ja que existeixen poques diferències entre
municipis (i aquests també dependran de la qualitat i estat del PAE, que en el cas de Rubí, els
PAE no recepcionats i en més dèficits urbanístics són els que presenten un menor preu).
Per tant, els principals elements que condicionen en primera instància la competitivitat del
territori, per a la captació d’activitat econòmica, esdevenen elements centrals sobre els quals cal
actuar, i alguns d’aquests són de competència municipal. Però per altra banda, i de forma
addicional i complementària, intervenen altres factors que també incideixen en la decisió
empresarial de localització, tot i que no són tan determinants:
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Urbanització i
conservació
Localització

Xarxa viària
Subministraments
i serveis

Pressió fiscal

Tipologia
naus

Entorn
Preus

Accessibilitat
Adequació
de les naus

Gestió
Serveis
complementaris
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ANNEX 1. RUBÍ I EL SEU ENTORN
Taula. Accessibilitat dels PAE
Distància xarxa
principal

Vies principals d'accés

Transport
públic

Tipus transport

Línies autobús

1 km

AP-7, C-1413

Sí

Autobús

L2

CiT 1B Can Jardí

1,2 km

AP-7, C-1413

Sí

Autobús

L6

CiT 1D Rubí Sud

2,3 km

AP-7, C-1413

Sí

Autobús

L6

CiT 1E Ca n'Alzamora

1,7 km

AP-7, C-1413a

Sí

Renfe, Autobús

C7, L1, L4, L5

CiT 1F Cova Solera

1,9 km

AP-7, C-1413

Sí

FGC, Autobús

S1, S5, L6

CiT 1G Sant Genís

3,6 km

AP-7

Sí

Autobús

L3

CiT 3A Can Sant Joan Oest

2,4 km

AP-7, C-16, BP-1503

Sí

Autobús

L4, L5, SJ

CiT 5A Carretera de Terrassa

1,2 km

C-16, BP-1503, C-1413

Sí

Autobús

A4

CiT 5B La Llana - Can Serra

1,8 km

C-16, BP-1503, C-1413

Sí

Autobús

L6

CiT 5C Molí de la Bastida

1,5 km

C-16, BP-1503, C-1413

Sí

Autobús

L6

CiT 5D Can Rosés

1,5 km

C-16, C-1413, BP-1503

Sí

Autobús

L1, L2, L4, L5

CiT 1C Can Calopa

1,8 km

AP-7, AP-2, C-1413a

---

---

---

---

---

---

---

---

CiT 3A Can Sant Joan Oest

2,2 km

AP-7, C-16

Sí

FGC, Autobús

S1, S5, SJ

CiT 3B Ca n'Ametller

2,7 km

AP-7, C-16

Sí

FGC, Autobús

S1, S5, Sarbus

CiT 3C La Guinardera

2,7 km

AP-7, C-16

Sí

Autobús

Sarbus

CiT 4A Sant Mamet Oest

0,5 km

AP-7, C-16

Sí

Autobús

Sarbus

CiT 4B Sant Mamet Est

0,5 km

AP-7, C-16

Sí

Autobús

Sarbus

CiT 4C Can Mates

0,4 km

AP-7, C-16

Sí

Autobús

Sarbus

MUNICIPI

PAE

RUBÍ

CiT 1A Can Vallhonrat

SANT CUGAT

CiT 2D Mira-sol Centre
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CiT 6A Can Sant Joan Centre

0,2 km

AP-7, C-16

Sí

Autobús

CiT 6B Can Sant Joan Est

0,9 km

AP-7, C-16

Sí

FGC, Autobús

S2, S55, SJ

CiT 6C Volpelleres

0,1 km

AP-7, C-16

Sí

FGC, Autobús

S2, S55, Sarbus

CiT 7A Can Fatjó Nord

0,3 km

AP-7, C-16

---

---

---

---

---

---

---

---

2,2 km

AP-7, C-16, BV-1414

Sí

Autobús

Sarbus

3 km

AP-7, C-16

Sí

Autobús

Sarbus

CiT 10B La Bòbila

2,5 km

AP-7, C-58

Sí

Autobús

A4, A7, L1

CiT 11A Polizur Can Mitjans

0,4 km

AP-7, C-58

Sí

Autobús

B2, 648

CiT 11B Riviere - Can Mitjans

0,2 km

AP-7, C-58

---

---

---

CiT 11C La Clota

0,7 km

AP-7, C-58

Sí

Autobús

B2, 648

CiT 11D Xarau - Santa Anna

1,6 km

AP-7, C-58

---

---

---

CiT 11E Carretera de Barcelona

1,9 km

AP-7, C-58

Sí

Renfe

C4

CiT 8B Parc de l'Alba

0,2 km

AP-7, BP-1413

Sí

Renfe, Autobús

C7, A4

CiT 8A Can Magí
CiT 8B Trade Center
CiT 8C ESADECREAPOLIS
CERDANYOLA

CiT 9A UAB - Parc de Recerca

4 km

AP-7, C-58

---

---

---

2,3 km

AP-7, B-1413

Sí

Autobús

A4, L1

Gràcia Nord

1 km

C-58, N-150, BV-1414

Sí

Renfe, Autobús

C4, L8, L10, L11

Gràcia Sud

3,3 km

C-58, N-150, BV-1414

Sí

Renfe, Autobús

C4, L1, L2, L8, L10, L80

Parc Industrial del Riu Ripoll

3,5 km

C-58, N-150, C-155

Sí

Renfe, Autobús

C4, L4, L6, C1, C3

Polígon industrial Can Feu

2,1 km

C-58, N-150, C-1413

Sí

FGC, Autobús

S2, L4, L7, L10, L11

Polígon industrial de Can Roqueta

5,8 km

AP-7, C-58, N-150, B-140

Sí

Autobús

L6, L23

Polígon Industrial del Sud-Oest

1,2 km

C-58, N-150, BV-1414

Sí

Renfe, Autobús

C4, L8, L10, L11

Sabadell Parc Empresarial

0,02 km

C-58, AP-7

Sí

Renfe, Autobús

C4, A1, B1, B4, B6

Can Farcan

1 km

C-58, C-16, N-150

Sí

Autobús

1, 3, 11

Can Guitard

1,8 km

C-58, C-16

---

---

---

Can Palet

2,8 km

C-58, C-16, N-150

Sí

Autobús

4, 8, 10

Can Parellada Industrial

0,5 km

C-58, C-16, BP-1503

Sí

Autobús

10, 15

Can Petit

5,3 km

C-58, C-16

Sí

Autobús

1

CiT 9C Parc Tecnològic del Vallès
SABADELL

TERRASSA

SJ

541

10 ALTRES ANNEXES

Carrer D'Alemanya

0,5 km

C-58, C-16

Sí

Autobús

Colom II

1,6 km

C-58, C-16, BP-1503

Sí

Autobús

15

Els Bellots

0,7 km

C-58, C-16

Sí

Autobús

4, 10

Els Bellots II

0,7 km

C-58, C-16

---

---

---

Est

3,8 km

C-58, C-16

Sí

Autobús

1, 2, 8, 9

Franja Nord

5,5 km

C-58, C-16

Sí

Autobús

Línies urbanes

La Grípia

5,2 km

C-58, C-16

Sí

Autobús

L2

Nord

5,4 km

C-58, C-16

Sí

Autobús

6

Palau Nord

1,4 km

C-58, C-16

---

---

---

Palau Sud - Can Guitard

0,6 km

C-58, C-16

Sí

FGC

S1

Parc Audiovisual de Catalunya

7,9 km

BV-1274, BV-1221, C-58

---

---

---

Santa Margarida I

0,8 km

C-58, C-16, N-150

Sí

Autobús

4, 10, 15

Santa Margarida II

2,1 km

C-58, C-16

Sí

Autobús

7, 8, 10, 15

Sector Montserrat

4 km

C-58, C-16, N-150

Sí

Renfe, Autobús

C4, 2, 3

CASTELLBISBAL Agripina

1 km

AP-7, AP-2, A-2

---

---

---

Àrea Industrial Llobregat

0,7 km

AP-7, A-2

Sí

FGC, Autobús

S4, S8, R5, R6

Can Cases del Riu

0,9 km

AP-7, AP-2, A-2

---

---

---

Can Estapé

6,4 km

AP-7

Sí

Autobús

---

Can Galí

BARBERÀ

4, 10

6 km

AP-7, N-150

---

---

---

Castellbisbal Sud

4,7 km

AP-7, N-150

Sí

Autobús

---

Comte Sert

3,3 km

AP-7, B-150, BV-1501

Sí

Autobús

L2

Los Herreros

5,8 km

AP-7, AP-2, A-2, B-150

Sí

Autobús

---

Sant Vicenç

0,4 km

AP-7, AP-2, A-2

---

---

---

Santa Rita

5,6 km

AP-7, B-150

Sí

Autobús

---

Baricentro

0,3 km

AP-7, C-58, N-150

Sí

Autobús

L1

Can Salvatella

1,2 km

AP-7, C-58, N-150

Sí

Autobús

Santa Maria

0,8 km

AP-7, C-58, N-150

Sí

Autobús

L3
Línies urbanes i
interurbanes

Santiga - Provasa

1,3 km

AP-7, C-58, N-150

Sí

Autobús
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Zona Nord

3,5 km

C-58, B-140, N-150

Sí

Font: Portal de Polígons d’Activitat Econòmica del COPEVO

Taula. Tipologia de PAE (actual i potencial)
MUNICIPI

PAE

RUBÍ

SANT CUGAT

Tipologia actual PAE

Tipologia potencial PAE

CiT 1A Can Vallhonrat

SB plus

EP

CiT 1B Can Jardí

SB plus

EP

CiT 1D Rubí Sud

SB plus

VA i EP

CiT 1E Ca n'Alzamora

SB plus

EP

CiT 1F Cova Solera

SB plus

EP

CiT 1G Sant Genís

SB plus

EP

CiT 3A Can Sant Joan Oest

SB plus

VA i EP

CiT 5A Carretera de Terrassa

SB plus

VA i EP

CiT 5B La Llana - Can Serra

SB plus

EP

CiT 5C Molí de la Bastida

SB plus

EP

CiT 5D Can Rosés

SB plus

EP

CiT 1C Can Calopa

SB plus

EP

CiT 3A Can Sant Joan Oest

SB plus

EP

CiT 3B Ca n'Ametller

SB plus

EP

CiT 4A Sant Mamet Oest

SB plus

EP

CiT 4B Sant Mamet Est

SB plus

EP

CiT 4C Can Mates

SB plus

EP

CiT 6A Can Sant Joan Centre

SB plus

EP

CiT 6C Volpelleres

SB plus

VA i EP

Can Calders

VA i EP

VA i EP

Can Magí-Roquetes Nord

EP

EP

Can Magí-Roquetes Sud

VA i EP

VA i EP
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CERDANYOLA

CiT 10B La Bòbila

VA i EP

VA i EP

CiT 11A Polizur Can Mitjans

EP

EP

CiT 11B Riviere - Can Mitjans

EP

EP

CiT 11C La Clota

EP

EP

CiT 11D Xarau - Santa Anna

EP

EP

CiT 11E Carretera de Barcelona

SABADELL

EP

EP

CiT 8B Parc de l'Alba

VA i EP

VA i EP

CiT 9C Parc Tecnològic del Vallès

VA i EP

VA i EP

Can Fatjó-Almar

EP

EP

Can Fatjó-Campoamor

VA

VA

Can Fatjó-Suceram

EP

EP

Farigola

EP

EP

SB plus

EP

EP

EP

SB plus

EP

Artextil

EP

EP

Can Quadres

EP

EP

Castelló

EP

EP

Covadonga I

EP

EP

Covadonga II

EP

EP

Güell i Farrer

---

---

SB no plus

SB

Grau SA

EP

EP

La Llanera

EP

EP

Molí de l'Amat

EP

EP

Molí d'en Gall

SB no plus

SB

Molí d'en Monrau

EP

EP

Molí Xic

EP

EP

Polígon industrial Can Feu
Polígon industrial de Can Roqueta
Polígon Industrial del Sud-Oest

Grau
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Nois Buxó-Molí Fontanet

EP

EP

SB plus

VA i EP

---

---

SB no plus

SB

Can Farcan

EP

EP

Can Guitard

VA i EP

VA i EP

Can Palet

EP

EP

Can Parellada Industrial

EP

EP

Can Petit

EP

EP

Carrer D'Alemanya

EP

EP

Colom II

EP

EP

Sant Pau de Riu Sec
Torrent de Can Bages
Vapor del Cal Buxó
TERRASSA

Els Bellots

SB no plus

SB

VA i EP

VA i EP

Est

EP

EP

Franja Nord

EP

EP

La Grípia

EP

EP

Nord

EP

EP

Palau Nord

EP

EP

VA i EP

VA i EP

Els Bellots II

Palau Sud - Can Guitard

CASTELLBISBAL

Santa Margarida I

EP

EP

Santa Margarida II

VA i EP

VA i EP

Sector Montserrat

EP

EP

Segle XX

EP

EP

Agripina

VA i EP

VA i EP

Àrea Industrial Llobregat

VA i EP

VA i EP

VA

VA

Can Estapé

SB plus

VA i EP

Can Galí

VA i EP

VA i EP

Can Cases del Riu
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Castellbisbal Sud

BARBERÀ

VA i EP

VA i EP

Comte Sert

EP

EP

Los Herreros

VA i EP

VA i EP

Sant Vicenç

VA i EP

VA i EP

Santa Rita

VA i EP

VA i EP

CARTISA

---

---

TECASA

---

---

VA i EP

VA i EP

EP

EP

VA i EP

VA i EP

SB no plus

SB

Molí d'en Dou

EP

EP

Molí d'en Gall

EP

EP

Can Salvatella
Santa Maria
Santiga - Provasa
Can Ravella

Font: “Anàlisi de les infraestructures de serveis dels polígons d’activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona”, PIRMB, Quadern nº 6

Taula. Accés a infraestructures de telecomunicacions
Cobertura
WIMAX

ADSL

No

Sí

Sí

CiT 1D Rubí Sud

No

Baix

Sí

CiT 1E Ca n'Alzamora

No

Baix

Sí

CiT 1F Cova Solera

No

Sí

Sí

CiT 1G Sant Genís

No

Sí

Sí

CiT 3A Can Sant Joan Oest

No

Sí

Sí

CiT 5A Carretera de Terrassa

Parcial (per empreses tractores)

Sí

Parcial

CiT 5B La Llana - Can Serra

Sí (projecte municipal)

Sí

Sí

MUNICIPI

PAE

FO/HTTP

RUBÍ

CiT 1A Can Vallhonrat

No

CiT 1B Can Jardí

546

10 ALTRES ANNEXES

SANT CUGAT

CERDANYOLA

CiT 5C Molí de la Bastida

Parcial (per empreses tractores)

Parcial

Parcial

CiT 5D Can Rosés

No

Sí

Sí

CiT 1C Can Calopa

No

No

Sí

CiT 2D Mira-sol Centre

No

Sí

Sí

CiT 3A Can Sant Joan Oest

---

---

---

CiT 3B Ca n'Ametller

No

Sí

Sí

CiT 3C La Guinardera

Parcial (per empreses tractores)

Sí

Sí

CiT 4A Sant Mamet Oest

No

Parcial

Sí

CiT 4B Sant Mamet Est

No

Parcial

Sí

CiT 4C Can Mates

Parcial (per empreses tractores)

Sí

Sí

CiT 6A Can Sant Joan Centre

Parcial (per empreses tractores)

Parcial

Sí

CiT 6B Can Sant Joan Est

Parcial (per empreses tractores)

Sí

Sí

CiT 6C Volpelleres

No

Sí

Sí

CiT 7A Can Fatjó Nord

---

---

---

CiT 8A Can Magí

No

Sí

Sí

CiT 8B Trade Center

No

Parcial

Sí

CiT 8C ESADECREAPOLIS

?

No

Sí

CiT 2C Hospital General

?

Sí

Sí

CiT 7B Roquetes

No

Sí

Sí

CiT 4D UPC-Arquitectura

?

Sí

Sí

CiT 9A Can Sany Joan Oest

Parcial (per empreses tractores)

Sí

Sí

CiT 10B La Bòbila

Parcial (per empreses tractores)

Sí

Sí

CiT 11A Polizur Can Mitjans

No

Sí

Sí

CiT 11B Riviere - Can Mitjans

No

Sí

Sí

CiT 11C La Clota

No

Sí

Sí

CiT 11D Xarau - Santa Anna

---

---

---

CiT 11E Carretera de Barcelona

---

---

---

CiT 8B Parc de l'Alba

Parcial (per empreses tractores)

Parcial

Sí
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SABADELL

TERRASSA

CiT 9A UAB - Parc de Recerca

---

---

---

CiT 9C Parc Tecnològic del Vallès

Parcial (per empreses tractores)

Parcial

Sí

CiT 7C Can Fatjó Sud

No

No

Sí

Gràcia Nord

Previsió (desembre 13)

Sí

Sí

Gràcia Sud

Previsió (desembre 13)

Sí

Sí

Parc Industrial del Riu Ripoll

Previsió (desembre 13)

No

Parcial

Polígon industrial Can Feu

Previsió (desembre 13)

Sí

Sí

Polígon industrial de Can Roqueta

Previsió (desembre 13)

Sí

Sí

Polígon Industrial del Sud-Oest

Previsió (desembre 13)

Sí

Sí

Sabadell Parc Empresarial

Previsió (desembre 13)

Sí

Sí

Can Farcan

No

Sí

Sí

Can Guitard

No

Parcial

Sí

Can Palet

Parcial

Sí

Sí

Can Parellada Industrial

Parcial

Parcial

Sí

Can Petit

Parcial

Sí

Sí

Carrer D'Alemanya

No

Sí

Sí

Colom II

No

Sí

Sí

Els Bellots

Parcial

Sí

Sí

Els Bellots II

No

Sí

Sí

Est

Parcial

Sí

Sí

Franja Nord

Parcial

Sí

Sí

La Grípia

No

Sí

Sí

Nord

No

Sí

Sí

Palau Nord

No

Sí

Sí

Parc Audiovisual de Catalunya

Sí

Parcial

Sí

Santa Margarida I

Parcial

Sí

Sí

Santa Margarida II

Parcial

Sí

Sí

Sector Montserrat

No

Sí

Sí
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CASTELLBISBAL

BARBERÀ

Palau Nord - Can Guitard

No

Baix

Sí

Segle XX

No

Sí

Sí

Agripina

No

Sí

Sí

Àrea Industrial Llobregat

No

Parcial

Parcial

Can Cases del Riu

No

Parcial

Sí

Can Estapé

No

Parcial

Sí

Can Galí

No

Parcial

Sí

Castellbisbal Sud

No

Parcial

Sí

Comte Sert

No

Parcial

Sí

Los Herreros

No

Baix

Sí

Sant Vicenç

Parcial (per empreses tractores)

Sí

Sí

Santa Rita

No

Sí

Sí

Baricentro

?

Sí

Sí

Can Salvatella

PAE adjacent (Ripollet)

Sí

Sí

Santa Maria

No

Sí

Sí

Santiga - Provasa

No

Parcial

Sí

Zona Nord

No

Baix

Sí

Font: “Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons”, COPEVO

A continuació es presenten un conjunt d’indicadors que permeten comparar la situació de l’activitat econòmica de Rubí amb els municipis del seu
entorn:
RUBÍ

SANT CUGAT

CERDANYOLA

TERRASSA

SABADELL

CASTELLBISBAL

---

AP-7

BARBERÀ

TERRITORI I SOCIETAT
Vies ràpida de comunicació de pagament amb
accés des del municipi

C-16 / AP-7

C-16 / AP-7

AP-7

C-16
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Vies ràpida de comunicació gratuïtes amb accés

B-30

B-30

C-58 / B-30

C-58

C-58

A-2

C-58/ B-30

11,48%

10,59%

14,96%

9,40%

12,84%

14,97%

51,35%

790,5

742,8

843,7

1.041,9

877,7

809,5

1.505,6

3,4

8,8

3,3

3,7

2,8

3,4

3,6

23,15

7,24

15,48

15,04

34,09

34,03

44,76

8,53

15,03

12,34

8,43

8,84

15,66

11,80

59,7%

31,9%

40,9%

52,4%

48,9%

39,8%

48,6%

1,77

1,30

1,03

2,75

2,51

0,44

1,46

% treballadors afiliats al RGSS a la indústria (*)

46,43%

9,77%

9,76%

20,50%

11,61%

55,92%

47,45%

% d’empreses adscrites al sector industrial (*)

23,22%

5,51%

10,65%

15,53%

11,76%

30,75%

26,25%

Índex d’iniciativa emprenedora (*)

8,43

5,60

7,12

8,18

7,85

6,48

6,82

Índex de treball autònom (*)

0,25

0,18

0,22

0,27

0,27

0,10

0,14

0,41

0,84

0,58

0,40

0,42

1,02

0,75

27,8%

56,1%

39,3%

26,6%

27,6%

68,6%

51,3%

0,00

187,79

170,28

0,00

100,42

0,00

0,00

224,50

50,26

100,85

146,06

111,89

282,80

251,74

des del municipi
ACTIVITAT ECONÒMICA
% de superfície de PAE sobre el total de
superfície del municipi (en km2)
Mitjana preus de compra naus (€/m2)
2

Mitjana preus de lloguer naus (€/m )
Dimensió mitjana de PAE
Dimensió mitjana de les empreses (*)
% de treballadors afiliats al RGSS en empreses de
menys de 50 treballadors (*)
Nombre d’empreses industrials sobre el total de
sòl disponible de PAE (empreses per ha) (*)

% treballadors sobre la població potencialment
activa
% de treballadors sobre la població del municipi
INNOVACIÓ
Índex especialització indústries extractives
Índex especialització indústries manufactureres
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Índex especialització construcció

134,62

85,10

97,75

142,21

115,29

125,90

91,25

Índex especialització comerç a l’engròs i detall

103,93

105,21

100,97

103,17

109,53

99,17

108,64

127,44

42,18

122,11

70,96

90,66

184,52

144,11

51,45

180,58

99,79

52,68

80,72

7,83

58,79

63,57

193,38

87,68

94,29

119,57

83,82

53,02

58,09

151,27

143,10

86,08

89,05

36,28

60,23

100,60

146,46

87,62

99,25

75,49

104,71

99,34

59,55

125,43

106,74

104,64

118,15

53,53

48,67

58,11

140,06

125,22

106,97

102,32

65,66

60,57

% empreses industrials nivell tecnològic alt

0,9%

0,6%

---

0,6%

0,2%

---

---

% empreses industrials nivell tecnològic mitjà-alt

6,0%

1,0%

---

2,4%

1,7%

---

---

9,7%

1,3%

---

4,8%

3,7%

---

---

% empreses industrials nivell tecnològic baix

6,6%

2,3%

---

7,3%

5,9%

---

---

% empreses serveis de tecnologia alta-punta

1,2%

4,7%

---

1,4%

2,1%

---

---

ESADE Creapolis

UAB

PCTT - Orbital40

Campus UAB

Campus UAB

PRUAB

LEITAT

URL

---

---

Campus UPC

Sincrotó

Campus UPC

ESDi

Índex

especialització

transport

i

emmagatzematge
Índex especialització informació i comunicacions
Índex especialització activitats financeres i
d’assegurances
Índex especialització activitats professionals,
científiques i tècniques
Índex especialització activitats administratives i
serveis auxiliars
Índex especialització activitats sanitàries i de
serveis socials
Índex

especialització

activitats

artístiques,

recreatives i d’entreteniment

% empreses industrials nivell tecnològic mitjàbaix

Nombre de centres d’especialització i innovació
---
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Campus UIC

PTV

Campus UAB

Centre direccional

Campus UdG

Parc Taulí

ESCAC

EDUCACIÓ
Nombre de CFGM que s’ofereixen

9

8

3

30

19

1

2

8

5

2

13

12

1

1

5

12

5

23

20

0

3

4

7

3

11

9

0

1

68,1%

66,5%

68,1%

66,0%

65,3%

67,0%

68,6%

18,6%

21,9%

16,7%

18,6%

17,2%

21,6%

18,3%

13,4%

11,6%

15,2%

15,4%

17,5%

11,4%

13,0%

10,0

11,7

9,4

6,5

7,5

10,8

10,4

SANT CUGAT

CERDANYOLA

Nombre i tipus de famílies professionals de
CFGM que es cobreixen
Nombre de CFGS que s’ofereixen
Nombre i tipus de famílies professionals de CFGS
que es cobreixen
MERCAT DE TREBALL
% de població activa estimada sobre el total de
població
% de població menor de 16 anys sobre el total de
població
% de població igual o major a 65 anys sobre el
total de població
Ràtio de noves contractacions per empresa
(dades 2013) (**)

DADES DE CONTEXT
RUBÍ

TERRASSA
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TERRITORI I SOCIETAT
Superfície municipi (km2)

32,3

48,2

30,6

70,2

37,8

31

8,3

74.468

86.108

57.642

215.055

207.649

12.369

32.580

11

16

10

20

7

10

5

Superfície de PAE (ha)

370,8

510,5

457,7

659,7

485,2

464,2

426,2

Sòl disponible de PAE (ha)

254,7

115,8

154,8

300,8

238,6

340,3

223,8

7,89%

2,40%

5,06%

4,28%

6,31%

10,98%

26,96%

1.942

2.724

1.502

5.325

5.094

491

1.242

4

28

8

16

13

4

7

1.889

2.598

1.453

5.204

5.000

457

1.197

16.563

40.944

18.541

44.893

45.027

7.689

14.653

Nombre treballadors autònoms (*)

4.115

7.373

4.091

12.209

12.308

798

2.053

% empreses de serveis basats en coneixement

10,8%

23,6%

---

16,1%

17,5%

---

---

21,4%

29,7%

---

25,4%

27,0%

---

---

Taxa d’atur (***)

19,52%

9,21%

15,25%

20,48%

18,65%

14,87%

17,29%

Taxa d’atur menors de 20 anys

15,28%

3,62%

11,75%

24,31%

17,29%

12,39%

20,24%

Taxa d’atur entre 20 i 24 anys

13,92%

4,39%

10,03%

15,56%

12,62%

9,53%

13,79%

Taxa d’activitat

73,99%

74,74%

71,62%

73,60%

72,50%

78,10%

73,97%

Taxa d’ocupació

65,97%

69,03%

64,24%

65,61%

64,86%

71,27%

65,89%

Població (nombre d’habitants a 2013)
ACTIVITAT ECONÒMICA
Nombre de PAE

% de sòl disponible de PAE sobre total del
municipi (en km2)
Nombre d’empreses (*)
Nº grans empreses (> 251 treb.) (*)
Nº petites i mitjanes empreses (< 50 treb.) (*)
Nombre de treballadors afiliats al RGSS (*)

% empreses

de serveis

no basats

coneixement

en

MERCAT DE TREBALL
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(*) Dades de comptes de cotització, treballadors afiliats al RGSS i treballadors al RETA a desembre de 2013 (quart trimestre de 2013).
(**) Les dades dels comptes de cotització són referents al desembre de 2013 (quart trimestres de 2013) i les dades de contractació són les globals del
2013.
(***) Les dades són les mensuals de desembre de 2013
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ANNEX 2. ENQUESTA ONLINE
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ANNEX 3. AGENTS ENTREVISTATS
Agents interns entrevistats
AGENTS INTERNS
Directora Àrea Planficació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern
Tècnica Planficació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern
Responsable Promoció Econòmica
Tècnica Oficina de Serveis a l'Empresa
Tècnic Oficina de Serveis a l'Empresa
Responsable Finestreta Única Empresarial de Rubí
Responsable Rubí Brilla
Arquitecta Municipal
Responsable Àmbit d'Obres i Espai Públic
Responsable Servei Municipal i Medi Ambient
Responsable Planejament Urbanístic
Cap de Servei Projectes i Programació
Tècnic LLicències d'Activitats
Tècnic Llicències d'Activitats
Tècnica Llicències d'Obres i Disciplina Urbanística
Tècnic Disciplina Urbanística
Serveis Administratius i Assessorament Jurídic d'Obra Pública, Planejament i Gestió Urbanística
Cap Recaptació
Enginyer Municipal (infraestructures)
Sotsinspector Policia Local
Tècnic Protecció Civil

Agents externs entrevistats
Angels Tornero
Maribel Vegas
Olga González
Susana García
Miguel Angel Segura
Manel Moreno
Ángel Ruiz
Carme Estany
Montserrat Prat
Coral Coscollola
Domènec Cadevall
Mari Carmen Méndez
Manel Font
Carles Alastey
Isabel López
Joan Arboleda
Mercé Arumí
Rosa Mª Aranda
Antonio Lopez
Oriol Sánchez
Josep Bogunyà

AGENTS EXTERNS
Associació Empresarial PAE Can Jardí
Entitat Urbanística de Conservació Can Rosés
Associació Empresarial PAE Cova Solera
Entitat Urbanística de Conservació Sector Q1 (Rubí Sud)
Entitat Urbanística de Conservació Sector Q3 (Rubí Sud)
Associació de Propietaris i Industrials del Polígon La Llana
Associació Empresarial PAE Molí de la Bastida
Cambra de Comerç de Terrassa
CECOT Rubí
COPEVO (Consorci per l'Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental)
UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya)
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Dionís Rovira
Dionís Rovira
Dionís Rovira
Dionís Rovira
Dionís Rovira
Jordi Arch
Anna Torredeflot
Josep Prats
Xavier Viladiu
Oriol Mestre
Francesc Ribera

y el número de transacciones y el volumen de documentación que éste suponga.
DALEPH facilitará los listados de control que sea necesario rellenar a lo largo de las verificaciones
y, conjuntamente con los responsables del ayuntamiento, elaborará el listado de documentación
que deberán facilitar los beneficiarios.
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