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PRESENTACIÓ 

 

Les transformacions ocorregudes en les quatre últimes dècades en les regions urbanes europees reclamen un 

nova lectura del territori així com nous instruments de planejament, gestió i govern metropolitans. 

La necessitat d’un nou projecte territorial planteja la discussió sobre com han de ser el seu perfil i la seva 

construcció des de la visió supramunicipal, però també des de la intermunicipal. Per això es fa necessària la 

identificació i delimitació flexible de possibles subsistemes territorials, com a escenaris adequats per a la seva 

ordenació i la imprescindible cooperació intermunicipal per al seu govern.  

En aquest context es fa pertinent la definició dels subsistemes espacials de les activitats econòmiques 

metropolitanes ja que constitueixen uns dels components estructurals en el panorama de la RMB i té com a 

justificació la de la urgent necessitat de la industrialització del nostre país. 
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1. INTRODUCCIÓ  

L’ “explosió de la ciutat” com a fenomen territorial, expressió en l’espai de les transformacions socials i 

econòmiques globals esdevingudes en les quatre últimes dècades, ha suposat, entre altres, la dispersió de la 

residència, de les activitats econòmiques de la indústria, de la distribució i el consum, dels serveis a les 

empreses i a les persones, dels equipaments públics i les dotacions privades pel territori, impulsada pel 

creixement de les infraestructures viàries, així com també importants transformacions internes en els propis 

nuclis urbans. 

El procés de metropolització esdevingut en les principals regions urbanes, almenys europees, ha significat el 

pas d’un territori integrat per ciutats compactes i les seves perifèries dependents, al de la ciutat dispersa 

estesa per aquell, en funció de les noves lògiques de localització de les activitats urbanes i l’aparició de noves 

modalitats del seu assentament, amb la creixent presència de fragments aïllats i de les xarxes arterials de la 

mobilitat en la configuració territorial.  

Una nova “territorialitat”1, en la que els límits físics i administratius dels termes municipals es desdibuixen, 

front a processos transversals en la materialització dels nous usos i activitats, que ja no neixen de les 

eventuals necessitats o perspectives del creixements dels nuclis urbans existents, sinó que obeeixen a lògiques 

exògenes de localització territorial derivades de procés de la globalització i l’evolució tecnològica. 

L’enorme creixement dels fluxos de mobilitat de persones i béns pel territori en aquesta estructura espacial 

dispersa i policèntrica, expliquen la diversitat d’itineraris en l’ús estès i intens del territori, així com les 

creixents interaccions, dependències i complementarietats funcionals entre els diversos assentaments. 

Front a aquest nou model de ciutat, integrat pels nuclis urbans tradicionals i les seves antigues perifèries 

dependents, però també pels assentaments dispersos i els polaritzats sobres les grans infraestructures esteses 

pel territori, el bagatge disciplinar de la Urbanística i dels instruments legals i administratius tradicionals 

resulta clarament insuficient. 

El subjecte del sistema legal urbanístic encara vigent és generalment el terme municipal com a referència 

geogràfica-administrativa i la seva ciutat compacta, com a model d’ordenació de les funcions urbanes; la seva 

lògica operativa, bàsicament la prognosis demogràfica i d’ocupació, com a expressió de les necessitats en 

matèria d’habitatge, indústria, terciari, equipaments i espais lliures d’una ciutat concreta, front a la realitat 

actual de la complexitat en l’estructura espacial i les creixents interaccions funcionals entre els assentaments, 

l’heterogeneïtat morfològica i paisatgística, la diversitat poblacional i social, etc. 

Per tant, es precisa una nova lectura territorial i adoptar nous instruments de planificació i gestió per a 

l’ordenació espacial dels “territoris metropolitans” resultants i l’execució de les seves determinacions, així com 

la creació de les instàncies administratives i de govern que permetin un adequat desenvolupament espacial, 

econòmic i social de la “metròpoli territorial”2. 

                                                            
1 Font, 1997 
2 Indovina, 2011 

 

El problema disciplinar plantejat seria, en primer lloc, la identificació i posterior delimitació d’aquests territoris 

metropolitans, amb caràcters de certa homogeneïtat funcional, sòcio-cultural, paisatgística i morfològica, com 

a base per a la construcció del projecte territorial “des de sota”, el que hauria de suposar una major garantia 

per aconseguir els objectius d’eficiència funcional, equitat mediambiental i justícia social territorial. 

Naturalment, en funció de la variable considerada (activitat econòmica, residència, mobilitat i lleure) entre les 

activitats urbanes, o de les activitats rurals (agrícola, ramadera, forestal, etc.), els criteris d’identificació i 

delimitació d’unitats com a territoris homogenis i els seus resultats, serien diferents.  

En el nostre cas d’estudi, l’opció pels subsistemes territorials de les activitats econòmiques metropolitanes 

front a altres possibles àmbits d’activitat, té com a justificació la de la urgent necessitat de la 

reindustrialització del nostre país, on la base espacial sembla ser raonable que siguin prioritàriament els 

assentaments industrials existents. 3 

A més, segurament l’estructura espacial del sistema metropolità de les activitats productives, per la 

importància de les activitats implicades pel funcionament metropolità i per les seves característiques de 

polinuclearitat, dispersió i heterogeneïtat morfològica, pot ser el millor reflexa territorial de l’actual metròpoli. 

El present treball aborda dues qüestions disciplinaries actuals d’enorme transcendència per a la nostra 

metròpoli.  

Una és la identificació i delimitació territorial dels territoris metropolitans, subsistemes territorials de les 

activitats econòmiques, que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de que puguin constituir un 

punt de sortida per a la construcció del projecte metropolità.  

L’altre, les possibles modalitats de coordinació i cooperació intermunicipal entre els municipis implicats en 

aquells àmbits territorials identificats, tant per l’eventual gestió dels serveis comuns, com per a la seva 

participació consensuada en les tasques d’ordenació territorial del conjunt del sistema metropolità.  

 

  

                                                            
3 Font, 2017 
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2. REGIÓ I ÀREA METROPOLITANÀ DE BARCELONA. TERRITORI, PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I  

    GOVERNS SUPRAMUNICIPALS I INTERMUNICIPALS.  Antecedents i situació actual 

 

2.1 L’actual realitat metropolitana 

Administrativament, el territori de la Regió Metropolitana compren 164 municipis de diferents comarques de la 

província de Barcelona, amb 5,01 milions d’habitants. L’Àrea Metropolitana, compren 36 municipis, amb 3,2 

milions centrats en el Barcelonès i en sectors parcials de les comarques adjacents. Realitat territorial que 

resulta inseparable de la Regió Metropolitana, encara que aquesta no tingui un reconeixement administratiu 

específic. 

L’estructura espacial del sistema urbà de la Regió Metropolitana està configurada, des de temps medievals, per 

un conjunt de nuclis urbans de diferent caràcter i mida poblacional. Junt a la ciutat central de Barcelona, de 

1,6 milions d’habitants, estan presents importants ciutats com Hospitalet de Llobregat, de 258.000, Badalona, 

de 218.000, Sabadell i Terrassa, d’aproximadament 200.000, Mataró i Santa Coloma amb més de 100.000, 

Cornellà, Sant Boi i Sant Cugat amb més de 80.000, Castelldefels, El Prat i Viladecans, amb més de 60.000 i 

un conjunt de ciutats intermitges, generalment capitals de les seves comarques com Vilanova i la Geltrú, 

Vilafranca del Penedès, Martorell, Granollers, etc. junt una pléyade de ciutats i viles menors de 50.000 

habitants. 

Una rica i complexa estructura d’assentaments en forma de ciutats compactes i les seves perifèries 

immediates, urbanitzacions residencials i industrials disperses, junt amb peces polaritzades recents de les 

activitats innovadores sobre la xarxa arterial principal de la Regió Metropolitana.4 

Una estructura per tant polinuclear i dispersa, d’enorme diversitat funcional, paisatgística i morfològica, 

producte de la localització històrica d’inicials explotacions agrícoles i ramaderes, la residència, el comerç i 

després la indústria en els nuclis urbans tradicionals, junt amb els assentaments productius de la moderna 

industrialització de la segona meitat del segle passat, els serveis i els impactes derivats del procés actual de la 

globalització, tant sobre la dimensió física, com les econòmica i social del territori.  

A efectes del present treball, es vol destacar el sistema territorial de les activitats econòmiques 

metropolitanes, integrat, a més per les trames urbanes de continguts industrials i terciaris, pels polígons 

industrials tradicionals de la moderna industrialització, en la situació actual en bona part en estat 

d’obsolescència funcional i degradació ambiental, en un número superior als 250 assentaments tant sols en 

l’Àrea Metropolitana, i una extensió de quasi 10.000 ha de sòl. 

La seva puntual transformació cap a activitats no industrials, bàsicament terciàries, més enllà dels serveis 

necessaris a la producció, és indicativa del seu estat latent front al canvi de cicle en el procés productiu.  

Activitats innovadores que recentment, en les tres darreres dècades i a escala territorial es localitzen, de 

manera fragmentària, polaritzades sobre la xarxa arterial metropolitana, reflectint les noves lògiques de 

localització.5 

 

 

                                                            
4 Font, Llop, Vilanova, 1997 
5 Font, Vecslir, Maristany, Mas, 2005 

 

 

 

2.2 El planejament territorial metropolità: antecedents i reptes actuals 

L’anomenat “Pla Comarcal” de 1953 és el primer planejament urbanístic d’àmbit supramunicipal des de la 

perspectiva de “l’urbanisme orgànic” de l’època, l’ordenació d’aquest àmbit, en la consideració territorial 

conjunta de la distribució poblacional, de l’ocupació industrial, de l’organització de les infraestructures de la 

mobilitat i dels espais lliures, a la vegada que la de cada un dels municipis i els seus nuclis, considerats com 

autosuficients en l’equilibri població-ocupació, i en quan a les seves necessitats d’equipament i espais lliures. 

Ràpidament, la dinàmica territorial conseqüència de la industrialització, sobre tot en la Regió Metropolitana, 

superada per l’autarquia econòmica posterior a la Guerra Civil espanyola, farà obsolet el Pla. 

Una voluntariosa i il·lustrada experiència a començament dels anys seixanta serà la de l’anomenat “Pla 

Director de l’Àrea Metropolitana” de 1966 –no obstant estès al territori de tota la Regió Metropolitana- en la 

que van estar presents les experiències internacionals del moment: New Towns, Requalificació de Polaritats, 

etc. i especialment la Città-Regione del seminari de Stressa de 1963 per al Piano Intercomunale di Milano, en 

la seva construcció des d’una visió pluridisciplinar, que no tindrà la seva aprovació administrativa per cometre 

l’atreviment de proposar per a la seva gestió la creació d’un govern metropolità.  

En 1974 es presentarà, en canvi, una primera versió del nou Pla General Metropolità (PGM), de tornada a 

l’anterior àmbit “comarcal” dels vint-i-set municipis. Un Pla de moderna concepció, amb el reconeixement dels 

processos de transformació urbana i no tant sols del creixement per extensió, i amb plantejaments innovadors 

en la regulació de l’edificació en la seva relació amb el viari urbà. 

L’optimisme en les seves previsions de desenvolupament, basades en l’anterior període de creixement derivat 

de la industrialització i la immigració poblacional, front a la parada derivada de la crisi internacional de les 

energies 1973-74, la seva desconfiança cap als municipis que revela l’excés de detall de les seves 

determinacions sobre tot viàries, des d’una escala no adequada; la seva escassa consideració de les relacions 

espacials entre els assentaments i els espais oberts metropolitans, són potser, al nostre parer, les seves 

delimitacions més destacades. 

No obstant, la sobredimensió de les seves previsions de sòl per a equipaments i espais lliures correspon a 

l’optimisme en les seves previsions de creixement, afortunadament serà un instrument fonamental per a la 

reconstrucció urbana6 de la ciutat central, especialment en el període de la restauració democràtica i 

preolímpica entre 1980 i 1992.  

El PGM va ser aprovat definitivament en 1976 i està encara vigent, amb més d’un miler de modificacions 

puntuals realitzades. 

A nivell legislatiu urbanístic és important senyalar l’aparició de la Llei 23/1983 de Política Territorial, així com la 

Llei 2/2002 d’Urbanisme. A nivell administratiu, un fet rellevant va ser la supressió de la Corporació  

                                                            
6 La reconstrucció urbana de Barcelona ocorreguda al llarg dels anys vuitanta i principis dels noranta va ser teoritzada per 
Oriol  Bohigas,  responsable  de  l’Àrea  Municipal  d’Urbanisme  entre  1986  i  1992,  en  el  seu  llibre  “La  Reconstrucció  de 
Barcelona”. Edicions 62, 1985 
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Metropolitana en 1987 pel mateix Govern de la Generalitat, per entendre-la com un contra poder al seu 

govern, quedant la institució convertida en dues Entitats dedicades respectivament als serveis hidràulics i 

tractament de residus i al transport públic, a les que s’afegirà una Mancomunitat de Municipis d’adscripció 

voluntària. 

L’anomenada Llei de Política Territorial de 1983 preveia, a nivell de planificació territorial, la redacció, entre 

altres, d’un Pla Territorial General, dels Plans Territorials Parcials de les set vegueries, entre ells el de la Regió 

Metropolitana, i els Plans Directors Urbanístics en el seu desenvolupament en els diferents territoris 

metropolitans. 

No obstant, no serà fins el 1995 quan s’aprovi el Pla Territorial General de Catalunya, un pla territorial poc 

afortunat en el seu contingut i en el seu seguiment, i s’haurà d’esperar fins a les eleccions autonòmiques del 

2007 per tal que amb el canvi de govern comenci una nova esperançadora etapa pel planejament urbanístic. 

Efectivament, serà el nou Govern Tripartit el que porti a cap una important tasca de planejament, portant a 

terme, a més de la revisió i adequació de la legislatura urbanística, la redacció i aprovació dels Plans 

Territorials Parcials, entre ells el Pla Territorial Metropolità, i d’alguns Plans Directors, entre ells el de protecció 

del Litoral, o d’alguns d’urgent ordenació. 

Pel que respecte a aquest treball, destaquem l’aprovació en juny de 2010 del Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona PTMB-2010, estès a tota la Regió Metropolitana, que haurà de ser desenvolupat pels diferents Plans 

Directors Urbanístics del seus diversos territoris, entre ells, l’encara present i fonamental de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

També, i a nivell polític i administratiu, l’aprovació de la llei 30/2010 de Vegueries i la Llei 31/2010 de l’Àrea 

Metropolitana, per la que es restaura la Institució i estableix el seu nou àmbit en trenta-sis municipis de la 

regió urbana central. 

Finalment, l’entrada d’un nou Govern autonòmic en 2011, serà l’inici d’una nova etapa neoliberal, també pel 

planejament i la gestió urbanística, al nostre parer lamentablement regressiva respecte a l’etapa anterior, amb 

un enfocament més utilitarista i restrictiu en les seves polítiques. 

 

2.3 Govern metropolità i institucions per a la cooperació intermunicipal 

Tal i com hem apuntat anteriorment, en el govern de l’Àrea Metropolitana – doncs el de la Regió Metropolitana 

no ha existit mai- poden distingir-se fins avui quatre etapes de diferent nivell de consolidació política i 

administrativa: 

Una primera, la de la Comissió de Coordinació (d’Urbanisme) i Serveis Comuns de Barcelona i vint-i-sis 

municipis, des de 1953 fins a 1974, d’administració del Pla Comarcal de Barcelona, de prestació de serveis 

urbans de caràcter supramunicipal i d’actuacions urbanístiques municipals en matèria d’espais lliures, 

equipaments i habitatge. 

Una segona etapa, la de l’Entitat Municipal Metropolitana regida per la Corporació Metropolitana, fins a la seva 

desaparició en 1987, amb el Pla General Metropolità de 1976 i prestació de serveis similars als de l’etapa 

anterior. 

Una tercera etapa, des d’aleshores fins a 2010, en la que seran dues les Entitats Metropolitanes, 

respectivament de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, de trenta-dos municipis, i la de Transport 

Públic, de divuit municipis. A més, trenta-quatre municipis disconformes s’agruparan en la Mancomunitat de 

Municipis de l’Àrea Metropolitana, que continuarà amb la prestació d’aquells serveis i la tasca d’importants 

actuacions urbanístiques.  

L’etapa actual, des de la restauració de la Institució, per la Llei 31/2010 de l’Àrea Metropolitana, amb 

l’agrupació d’aquelles Entitats i la Mancomunitat, per la que, a més de donar els anterior serveis, ha d’afrontar 

les tasques de la redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità i de l’ordenació urbana dels trenta-sis 

municipis del seu nou àmbit territorial, moment present que considerem òptim per a la necessària renovació 

dels instruments de planificació i de gestió i de govern intermunicipal. 

En relació a altres institucions administratives per a la cooperació intermunicipal s’ha d’assenyalar la seva 

relativa mancança, comparada amb el resta de l’Estat Espanyol, d’institucions d’aquest tipus, tan a nivell 

regional de Catalunya, com a nivells de la regió i la seva àrea metropolitana de Barcelona. 

Una possible explicació d’aquesta mancança7 pot ser l’existència des de mitjan dels anys trenta del passat 

segle del nivell administratiu de les comarques i els seus Consells Comarcals, amb funcions de presentació de 

serveis, especialment als petits municipis, que normalment són els més interessats en aquest contingut bàsic 

d’intermunicipalitat. 

Si observem la situació de Catalunya de les Mancomunitats com la modalitat més freqüent del govern 

municipal, podem veure quantitativament el número de municipis mancomunats, el seu pes relatiu, i les 

Mancomunitats existents en 2005.8 

municipis de Catalunya  municipis mancomunats % al total nº mancomunitats 

 946    367      38,8           59  

 

 

                                                            
7 Riera, Haas, Amer, Vilaplana, 2005 
8 Riera, Haas, Amer, Vilaplana, op.cit 
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En quan als objectius de les Mancomunitats i les seves funcions principals serien, de major a menor incidència: 

 Tractament de residus, aigua i neteja: sanejament, proveïment, clavegueram, manteniment (neteja viària, 

enllumenat, jardins i places) 

 Serveis públics de promoció social 

 Cultura i difusió 

 Economia i sectors productius 

 Infraestructures viàries, mobilitat i dels serveis urbans 

 Medi ambient i ordenació del territori 

 Assessorament i altres 

A nivell estatal, la Llei de Bases de Règim Local de 1985 ja reconeixia la creació d’Entitats Comarcals i dels 

Consorcis entre municipis per a la prestació d’aquests serveis. 

En el marc català, la Llei d’urbanisme 2/2002 de 14 de març, en el seu article 14.1 preveia també la 

constitució de Gerències, Consorcis i Mancomunitats, i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel 

Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, plantejava les Mancomunitats i el seu foment, les Comunitats de 

Municipis i altres Entitats Associatives. 

Finalment, l’Avantprojecte de Llei del Territori de Catalunya, actualment en període d’exposició pública, en la 

seva Exposició de Motius, al plantejar “l’equitat territorial” com un dels principis bàsics de la futura Llei, 

planteja “... la directiva de concentrar les àrees urbanes especialitzades de l’activitat econòmica en sectors 

d’interès municipal, institueix una fórmula de govern territorial que determina la participació dels municipis de 

l’entorn d’influència en la gestió urbanística d’aquestes àrees i en els ingressos de dret públic que es generen”. 

I respecte al principi de la “governança”, “una nova manera d’actuar de les administracions competents en 

matèria d’ordenació del territori basada en la concentració de les polítiques públiques mitjançant mecanismes 

de col·laboració, cooperació i interacció i la implicació dels agents socials i econòmics.9 

Confiem en que la futura Llei signifiqui un avançament real en la conceptualització de la realitat urbanística del 

país i de la seva principal Àrea Metropolitana, i en el subministrament de nous instruments per al planejament, 

la gestió i el govern dels territoris metropolitans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9  Veure Exposició  de Motius  de  l’Avantprojecte  de  la  Llei  de  Territori,  actualment  en  període  d’exposició  pública,  segons 
Edicte de 19 de maig de 2017. 
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3. GOVERN METROPOLITÀ I GOVERNANÇA INTERMUNICIPAL 

 

L’actual realitat metropolitana barcelonesa i els sistemes de planejament i gestió urbanística vigents plantegen 

la necessitat de nous instruments de govern dels seus territoris, adequats a la naturalesa  i dinàmica dels 

processos existents. 

També, la de compartir decisions i polítiques de la transformació urbana entre les institucions i agents 

implicats, tan a nivell metropolità en el seu conjunt (escala supramunicipal) com al nivell intermunicipal, pel 

que la identificació i delimitació de subsistemes territorials, com àmbits espacials de base, puguin contribuir 

positivament a la planificació i gestió flexible i “des de sota” del territori. 

La governança en ambdós nivells s’ha de desenvolupar en la situació actual en un marc creixent de diversitat i 

complexitat institucional, amb la multiplicació d’instàncies administratives i diferents competències en la 

matèria: Generalitat de Catalunya (Regió), Diputació de Barcelona (Província), Consells Comarcals, Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), Mancomunitats, Ajuntaments, Consorcis, Agències, etc. 

En aquest marc, són evidents les resistències al canvi en els diferents nivells de l’estructura política-

administrativa, especialment dels municipis respecte als nivells de govern superiors, gelosos de les seves 

competències i temorosos de perdre la seva autonomia en la presa de decisions i els vots dels seus 

administrats.10 

En termes de planificació urbanística, la dificultat d’acceptar i compaginar per aquells les determinacions de 

l’ordenació i polítiques a escala metropolitana, com a sistema de planejament i gestió “des de dalt” (up-down) 

front a una visió dels problemes i de les alternatives d’intervenció “des de sota” (bottom-up). Però igualment, 

per al nivell metropolità, el risc de que des del nivell local o intermunicipal s’adoptin decisions de planejament 

urbà a partir de la visió exclusiva dels problemes i necessitats locals, al marge dels de l’escala metropolitana. 

Finalment, en ambdós nivells territorials, el conflicte d’identitats entre la ciutat central i els municipis 

metropolitans, que reclamen la seva sobirania dins dels seus límits territorials, en l’actual marc dels processos 

derivats de la globalització. 

No obstant les dificultats assenyalades, per major proximitat a la naturalesa dels problemes dels diversos 

territoris metropolitans i dels seus habitants, i per ser el seu nivell de gestió administrativa més pròxim, es fa 

necessari assajar i adoptar formes de cooperació intermunicipal, que contribueixin a l’establiment d’una 

adequada governança metropolitana en la recerca d’aconseguir una metròpoli eficient, equitativa i inclusiva. 

La cooperació intermunicipal en les unitats territorials detectades, ha de ser una important tasca conjunt entre 

els Ajuntaments implicats per a desenvolupar funcions administratives i de prestació de serveis com els 

anteriorment assenyalats. Però també poden jugar un paper decisiu en la construcció del projecte metropolità 

global. 

                                                            
10 C. Mariano, 2013 

 

 

Les diverses modalitats de govern intermunicipal previstes legalment: Mancomunitats, Unions de Municipis, 

Consorcis Municipals, etc. han de ser capaços d’establir relacions estables de col·laboració amb els governs de 

nivell superior. Generalitat, Diputació, Àrea Metropolitana i Consells Comarcals, per fer front als problemes i 

situacions deficitàries, de promoure propostes i desenvolupar processos de naturalesa estratègica i de 

planificació local, per a l’adequat govern de les transformacions urbanes i territorials. 

La redacció en curs i aprovació del futur Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona ha de ser l’ocasió per 

a formalitzar un nou marc de relacions entre la planificació i gestió dels nivells supramunicipal (metropolità) i 

intermunicipal (territoris metropolitans), que permeti, en una doble direcció, establir determinacions espacials i 

polítiques generals a especificar als projectes dels propis territoris metropolitans, però també, en sentit invers, 

la construcció del projecte global metropolità des de l’aproximació als problemes, iniciatives i oportunitats que 

pot brindar la cooperació i la coordinació intermunicipal en aquells territoris de la intermunicipalitat.  
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4. CRITERIS PER A LA DELIMITACIÓ D’ÀMBITS D’INTERMUNICIPALS: SUBSISTEMES TERRITORIALS   

    DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQES 

 

Amb l’objectiu d’identificar possibles unitats territorials amb determinades característiques d’homogeneïtat, 

integrants de l’Àrea Metropolitana, aquest treball desenvolupa una proposta per a la seva delimitació des d’una 

visió de conjunt del sistema metropolità, a partir de la seva posició geogràfica en relació als nuclis urbans 

existents, a les infraestructures de la mobilitat i del transport, així com als grans espais oberts metropolitans, 

en la consideració de les seves activitats predominants i de les seves característiques morfològiques. 

Entenem per subsistema territorial d’activitats econòmiques metropolitanes cadascun dels conjunts 

d’assentaments productius, bàsicament integrats pels polígons industrials tradicionals, que per la seva 

proximitat física; per compartir territori i infraestructures de la mobilitat, del transport públic i dels serveis 

urbans; i per tenir característiques similars en quan a la morfologia parcel·lària, a la tipologia de l’edificació, al 

grau d’ocupació, a l’estat de la urbanització, etc., poden considerar-se una unitat, estiguin o no especialitzats 

en una o diferents activitats i processos productius o de prestació de serveis. 

Complementàriament a aquesta visió bàsicament urbanística, rellevant per a la delimitació dels seus àmbits 

espacials, una aproximació més centrada en els aspectes productius i en la identificació de l’existència de 

possibles “districtes industrials” o “clústers” de l’activitat econòmica en les diferents unitats territorials, si bé 

per ara poc significatius en la nostra Àrea, permet la introducció d’alguns matisos a les delimitacions 

proposades. 

També, i de cara a la gestió de la seva possible millora o reforma urbana, la identificació d’estructures de 

govern o de gestió com ara les Juntes de Propietaris o d’Empreses, Comissions o Juntes d’Obres o de 

manteniment, etc. en cada assentament o la seva eventual relació amb algunes institucions de govern 

intermunicipal, ajudarien a fer més operatives les possibles delimitacions. 

Una major aproximació als problemes reals en aquells àmbits territorials, compartits pels seus administrats i el 

seus administradors, podran fer més sòlida la construcció del projecte metropolità, i la millora i reforma dels 

propis assentaments, en el marc d’una governança intermunicipal que permeti aproximar-se a una metròpoli 

més eficient, equitativa i justa. 

Aquests àmbits de la intermunicipalitat estarien orientats al menys a la dotació o millora en la prestació dels 

serveis en els assentaments agrupats, per a desenvolupar una xarxa de possibles equipaments i dotacions 

comunes, a la recerca de possibles sinèrgies i complementarietats. 

La seva dimensió espacial hauria de ser aquella que permeti desenvolupar adequadament les funcions de 

planejament i gestió de les accions o intervencions consensuades i formalitzades, la negociació i representació 

de les empreses i la promoció de l’oferta d’oportunitats i d’avantatges de la localització de noves activitats en 

el seu territori. 

Aquest treball s’aborda fonamentalment des d’una perspectiva morfotipològica i de planejament, com a 

primera aproximació sintètica i potent per a la identificació dels diferents subsistemes territorials de les 

activitats econòmiques metropolitanes, dels seus dèficits i de les seves oportunitats de desenvolupament o 

millora.  

 

 

 

 

Es pretén arribar a una delimitació operativa dels subsistemes territorials d’activitats econòmiques com a punt 

de partida de les directrius per a la millora de les activitats existents. 

Aquestes directrius a nivell de subsistema, s’integraran al costat de les que es puguin adoptar a nivell 

metropolità i a nivell de les trames urbanes específiques amb el mateix objectiu senyalat.  

Cal esmentar que la identificació d’escala de subsistema d’activitat econòmica de l’AMB es pren del treball 

elaborat per l’AMB el qual presenta tres escales diferents: l’escala del sistema metropolità d’activitat 

econòmica; l’escala dels subsistemes d’activitat econòmica de l’AMB; i l’escala dels teixits urbans dels sòls 

industrials, amb la voluntat de facilitar la comprensió dels fenòmens relacionats amb l’activitat econòmica 

metropolitana i enfocar estratègies d’actuació adients a cada escala.  

L’escala del sistema metropolità d’activitat econòmica es refereix a aquelles matèries que abasten el conjunt 

del territori metropolità i a les seves relacions amb àmbits territorials més extensos.  

L’escala dels subsistemes d’activitat econòmica de l’AMB es focalitza en els diversos aglomerats industrials que 

conformen el sistema metropolità, que abasten territoris transmunicipals i operen amb una lògica territorial 

comuna. Aquests subsistemes inclouen els àmbits dels polígons industrials. 

I l’escala dels teixits urbans dels sòls industrials es correspon amb els conjunts d’illes industrials i carrers que 

presenten unes característiques urbanístiques amb un cert grau d’homogeneïtat. 

El treball de l’AMB planteja també diverses directrius urbanístiques per a la millora de l’activitat econòmica als 

polígons industrials de l’AMB a cadascuna de les tres escales definides, a mode de resum es poden presentar 

com: 

Directrius de millora a l’escala del sistema metropolità d’activitat econòmica 

 Redactar una única normativa urbanística metropolitana 

 Identificar els subsistemes d’activitat econòmica de l’AMB 

 Analitzar les xarxes metropolitanes de mobilitat 

 Definir les xarxes d’infraestructures de gran abast 

 Establir la compatibilitat territorial dels usos urbanístics 

 Prioritzar actuacions a l’escala metropolitana 

 

Directrius de millora a l’escala dels subsistemes d’activitat econòmica de l’AMB 

 Localitzar situacions urbanes homogènies dins dels subsistemes 

 Analitzar l’accessibilitat dels subsistemes a la xarxa metropolitana 

 Establir la jerarquia de l’estructura de la xarxa viària intermèdia i local 

 Repensar els sòls de sistemes d’equipaments i espais lliures 

 Avaluar les xarxes de serveis tècnics i de serveis urbanístics 

 Prioritzar actuacions a l’escala dels subsistemes 
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Directrius de millora a l’escala dels teixits urbans dels sòls industrials 

 Tipificar les estratègies d’intervenció urbanística 

 Localitzar els llocs d’oportunitat per a la transformació urbanística 

 Dissenyar processos de transformació seqüencial i estratègica 

 Programar actuacions graduals de reurbanització 

 Concretar les condicions de parcel·lació, edificació i usos de les illes industrials 

És així, que el treball que ara ens ocupa es troba en el desenvolupament d’una de les directrius establertes a 

escala del sistema metropolità d’activitat econòmica. L’estudi relaciona les dimensions físiques, funcionals i 

mediambientals, amb les econòmiques, socioculturals i de govern, per tal de facilitar més endavant diferents 

aspectes dels subsistemes territorials delimitats: 

 la revisió de la reglamentació urbanística en quant a la localització, compatibilitat i configuració espacial de 

les activitats econòmiques, 

 l’establiment d’actuacions de reforma interior i millora, o de renovació urbana pertinents per als 

subsistemes territorials estratègics, 

 la identificació de les situacions més problemàtiques des del punt de vista de l’estat de la urbanització i 

edificació, del nivell d’equipament i serveis, etc., de cara a possibles programes d’actuació, 

 la identificació d’espais d’oportunitat existents entre els assentaments per la ubicació de nous equipaments 

o dotacions col·lectives, 

 la creació de plataformes de gestió dels subsistemes corresponents, amb la finalitat d’atracció i localització 

de noves activitats en condicions de competitivitat, a partir de la identitat, funcionalitat i de govern propis 

d’aquells, així com pel seu manteniment i millora. 

 

La delimitació dels subsistemes territorials dins del sistema metropolità en el seu conjunt, vol ser també una 

contribució a la construcció del futur Pla Director Urbanístic Metropolità, com aproximació, des de sota, a 

situacions problemàtiques específiques dels diversos territoris metropolitans, integrant les dimensions física, 

econòmica i social en un marc de cooperació intermunicipal, en la participació de la presa de decisions i de 

govern de les unitats territorials. 
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ASPECTES METODOLÒGICS PER A LA DELIMITACIÓ DELS SUBSISTEMES TERRITORIALS 

D’ACTIVITAT ECONÒMICA 
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5. ASPECTES METODOLÒGICS PER A LA DELIMITACIÓ DELS SUBSISTEMES TERRITORIALS 

 
Es pren la base realitzada pels serveis d’urbanisme de l’AMB dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) de 

l’Àrea Metropolitana com a representació gràfica dels expedients de planejament urbanístic derivats amb 

qualificacions industrials que han estat aprovats definitivament per l’administració.  

En aquesta base s’identifiquen 251 polígons d’activitat econòmica, repartits pels diferents municipis que la 

composen. Aquests, ocupen una superfície aproximada de 9.800 ha, que representa un 27% del sòl urbà i un 

15,4% del territori metropolità. Principalment aquests polígons contenen l’ús industrial (claus 22a i 22b) i l’ús 

terciari (T), ubicant-s’hi més de 28.000 activitats empresarials11. 

Com s’ha dit, l’àmbit espacial del subsistema és transmunicipal i per raons de continuïtat territorial abasta 

alguns polígons fora del límit administratiu de l’AMB. La delimitació dels diferents subsistemes ha de servir per 

a aplicar les diferents directrius de millora establertes per a aquesta l’escala: 

 Localitzar situacions urbanes homogènies dins dels subsistemes 

 Analitzar l’accessibilitat dels subsistemes a la xarxa metropolitana 

 Repensar els sòls de sistemes d’equipaments i espais lliures 

 Avaluar les xarxes de serveis tècnics i de serveis urbanístics 

 Prioritzar actuacions a l’escala dels subsistemes 

 

Per a l’elaboració dels plànols presentats, a més de la base de polígons, també s’ha utilitzat la següent 

cartografia: 

 Usos i formes de l’edificació (cartografia equip recerca ETSAV) 

Actualitzada a l’any 2012, escala 1/50.000, distinció entre indústria i terciari, equipaments i serveis tècnics 

i períodes de creixement;  

 Patrons urbanístics de les activitats econòmiques (cartografia equip recerca ETSAV) 

Actualitzada a l’any 2008, escala 1/5.000, distinció activitat econòmica d’alguns polígons de la RMB. 

 Infraestructures viàries i ferroviàries  

Base cartogràfica PTMB  

 Base PAES_AMB_CAT  

Base cartogràfica AMB, any 2015 

 Règim de sòl 2016  

Base cartogràfica AMB, any 2016 

Preparada la base cartogràfica, identificats els Polígons d’Activitat Econòmica (PAE)12 de l’Àrea Metropolitana i 

a partir de la definició de subsistema territorial d’activitat econòmica de l’AMB, s’elabora una primera 

identificació dels subsistemes d’activitat econòmica de l’Àrea Metropolitana i el seu entorn, a escala 1:100.000, 

la qual permetrà establir un primer nombre de subsistemes.  

 

 

                                                            
11 Atles dels Polígons d’Activitat Econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Juny 2016 
12 Base dels PAEs elaborada per la Secció d’Estudis de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’AMB 

 

 

Els criteris emprats per aquesta primera delimitació han estat: 

 

Proximitat física i connectivitat entre els polígons des de la xarxa local 

El primer criteri per a la delimitació dels subsistemes és la proximitat física entre els polígons i la seva 

connectivitat des de la xarxa local existent. 

 

Connexió des de les infraestructures viàries de segon ordre (carreteres nacionals i comarcals) 

Un segon criteri és la seva relació amb la infraestructura viària metropolitana. Per la seva gènesis, entre 

mitjans dels anys cinquanta i seixanta del segle passat, els polígons industrials apareixen recolzats en les vies 

metropolitanes aleshores de primer ordre: carreteres Nacionals, Provincials i Comarcals, avui convertides en 

vies de segon ordre, que els encadenen entre sí i que permeten el seu accés. 

Per tant, la seva proximitat i dependència d’un tram concret d’aquelles carreteres és un primer criteri rellevant 

de la seva identificació. Tant és així que, com veurem més endavant, la denominació adoptada dels diferents 

subsistemes territorials serà el nom actualitzat d’aquestes vies. 

A més, aquesta xarxa de carreteres bàsiques tindrà una connexió o porta amb l’actual sistema viari arterial 

metropolità, el que permetrà establir la posició des d’on pengen els assentaments industrials. 

 

Porta d’accés des d’una infraestructura de primer ordre (autopista i autovia) 

El següent criteri per a la delimitació que ha permès afinar aquesta primera identificació ha estat la seva 

accessibilitat des de la xarxa viària de dependència, introduint exigències respecte a l’accés que la mera 

posició geogràfica relativa no revela. L’ordenació i la intensitat dels fluxos de trànsit, els accessos existents, 

etc. permet una major precisió en la delimitació del subsistema i dels àmbits que l’integren.  

 

Un cop definida aquesta primera hipòtesi de delimitació dels subsistemes territorials, aquests s’han anat 

perfilant i reconfigurant mitjançant el seu anàlisi a una escala de més detall, 1:50.000, fins arribar a la 

identificació i caracterització de vuit subsistemes territorials tal i com es mostren en l’apartat 6 d’aquest 

document. 

 

L’anàlisi realitzat ha estat en funció de l’accessibilitat viària i ferroviària, transport públic, usos i activitat 

econòmica predominant, antiguitat del polígon i governança, criteris que ens han permès precisar la seva 

delimitació i els seus àmbits: 

 

Accessibilitat des de la xarxa viària de segon ordre i primer ordre 

Es comprova la connexió dels diferents subsistemes delimitats en primera hipòtesi amb les xarxes viàries de 

segon ordre, així com aquestes disposen de portes d’accés a les infraestructures de primer ordre. 
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També es detecten les diferents permeabilitats existents en la trama urbana del polígon (passos a nivell, 

soterrats, elevats, etc.) 

 

Accessibilitat al transport públic: estacions ferrocarril i xarxa d’autobusos 

La seva vinculació a unes línies de transport públic per carretera i per ferrocarril ajuda a identificar aquests 

àmbits, i en funció del nivell de servei existent, les oportunitats de localització empresarial i les possibles 

millores de l’accessibilitat dels usuaris. 

Qüestió important, sobretot de cara el futur, seria la possibilitat de la presència pròxima, a més d’una estació 

de ferrocarril, d’una platja de vies i ramals, amb l’objectiu de millorar en lo possible el transport de 

mercaderies per aquest mitjà, qüestió d’enorme potencial en el seu creixement, pel gran retràs en aquesta 

matèria en el nostre país, i imprescindible per al seu desenvolupament sostenible. 

 

Aspectes econòmics 

Els usos industrials, terciaris, o l’activitat econòmica predominant en els polígons és un altre factor que 

caracteritza el subsistema o els àmbits que el composen. Alhora, en funció de l’antiguitat dels polígons, que 

generalment reflexa diferents etapes en quant al tipus d’ordenació de les illes i la mida de les parcel·les i 

edificacions, així com el nivell i qualitat de la urbanització i el seu estat de conservació, poden identificar-se 

àmbits i situacions específiques de cara a la seva millora o reforma. 

Finalment, un aspecte clau és també el nivell d’ocupació del polígon o conjunt de polígons que configuren 

l’àmbit del subsistema, ja que facilitarà una imatge de la possibilitat del seu completament en quant a 

localització de noves activitats innovadores o de les transformacions en el seu conjunt. 

 

Governança 

Un dels objectius de la delimitació de subsistemes de l’activitat econòmica és també facilitar la seva 

governança, per aquesta raó és important tenir en compte la massa crítica (nombre de polígons, empreses o 

d’activitats que composen el subsistema) així com conèixer el nombre d’associacions i ens gestors existents, 

necessaris per tal de portar una bona gestió.  

 

A partir dels criteris anomenats es delimiten vuit subsistemes territorials (veure apartat 6): 

 

Subsistema C-245 / C-32 

Format per 32 polígons, els quals pertanyen als municipis situats a ponent de l’Àrea, com Castelldefels, 

Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Begues. Són municipis situats en la inflexió entre el pal del Delta del 

Llobregat i el sistema muntanyós del Litoral, on els polígons industrials es van desenvolupar en la moderna 

industrialització catalana de mitjans dels anys 50 i 70 del passat segle, encara que per la seva proximitat a la 

ciutat central metropolitana i la seva condició de municipis costaners, excepte Begues, han tingut un important 

desenvolupament recent en quant a la modernització dels seus nuclis urbans i la localització d’activitats 

innovadores.

Subsistema Gran Via Sud / C-31 

Integrat per 25 polígons dels municipis de Gavà, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet i el 

sector sud de ponent de Barcelona. Estan ubicats sobre el Delta de Llobregat, alguns anteriors a la moderna 

industrialització, amb la presència pròxima de l’Aeroport, Port, Zona Franca, Fira de Mostres, etc. formant una 

àrea de molt alta centralitat metropolitana, amb la col·laboració d’activitats i equipaments metropolitans de 

primer ordre. 

 

Subsistema N-340 

Format per 42 polígons que pertanyen als municipis de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 

Sant Just Desvern, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Hospitalet de Llobregat, municipis 

localitzats en la perifèria de la ciutat central, part important de la seu de la moderna industrialització de 

mitjans del segle passat, sobre els que han incidit en les tres darreres dècades activitats innovadores del gran 

terciari, l’esport, els mitjans de telecomunicació, etc. de nova planta o sobre anteriors instal·lacions, algunes 

de la indústria tèxtil de finals del segle XIX, que s’han convertit en àrees d’oportunitat pel desenvolupament de 

la metròpoli actual. 

 

Subsistema N-II 

Integrat per 39 polígons dels municipis de la comarca del Baix Llobregat, com Castellbisbal, Sant Andreu de la 

Barca, Cervelló, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, sobre la carretera NII, antic accés 

a Barcelona. Al tradicional sistema de localització de fàbriques individuals sobre la carretera, es sumen els 

assentaments històrics industrials i els polígons de la moderna industrialització dependents d’aquesta 

infraestructura viària. Aquest subsistema també acull els polígons dels municipis de Corbera de Llobregat i 

Torrelles de Llobregat que per proximitat s’adhereixen a aquest subsistema.  

 

Subsistema C-1413 

Format per 17 polígons dels municipis de Castellbisbal, El Papiol i Molins de Rei sobre el curs del riu Llobregat i 

sobre la riera de Rubí del municipi de Sant Cugat del Vallès, tots ells assentaments productius de la moderna 

industrialització de la comarca de Barcelona, amb dos àmbits clarament diferenciats: el topogràficament alt i 

els del pla. 

 

Subsistema B-30 

Integrat per 34 polígons dels municipis de la comarca del Vallès Occidental, travessats per l’autopista AP-7 i 

les seves vies laterals de servei, anomenades B-30, d’enorme importància com a by pass de la ciutat central 

pel nord de la serra de Collserola.  

Són els municipis de Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà del Vallès i Ripollet, en els que, a més de la presència 

dels polígons industrials tradicionals, recentment s’han donat processos de localització d’activitats innovadores 

en patrons urbanístics ja relativament nous (parcs tecnològics, parcs empresarials, grans centres comercials, 

seus bancàries, oficines, hotels, centres d’ensenyament, etc.). 
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Subsistema C-17 

Format per 29 polígons de municipis com Ripollet, sobre el curs del riu Ripoll i els de Montcada i Reixach i 

Santa Coloma de Gramenet sobre el riu Besòs. Aquest subsistema configura el primer tram de l’eix que 

conforma la carretera C-17, carretera de llarg recorregut des del nus de la Trinitat fins al municipi de Ripoll. 

Alhora, la seva proximitat a l’àrea metropolitana ha significat que, junt a la presència dels polígons tradicionals 

de la industrialització moderna, s’hagin produït importants transformacions en l’antic espai industrial i en els 

marges del Besòs, avui formant part d’un gran espai fluvial.  

 

Subsistema Gran Via nord / C-31 

Integrat per 32 polígons dels municipis de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, a ambdós costats de la 

desembocadura del riu, de Badalona i Montgat, de la comarca del Maresme.  

Com alguns dels casos anteriors, la seva proximitat immediata a la ciutat central fa que els polígons industrials 

tradicionals d’aquest àmbit es vegin sotmesos a fortes dinàmiques i processos de canvi, tant com equipaments 

metropolitans de primer nivell (futura Estació de la Sagrera, Campus Universitari del Besòs, Central Tèrmica, 

etc.) com en dotacions terciàries de diversos tipus. 

 

La identificació d’aquests subsistemes territorials metropolitans, d’activitats econòmiques, pot permetre 

comptar amb uns àmbits de possible governança intermunicipal per a la seva millora o reforma d’aquests 

espais productius i per contribuir a la competitivitat del conjunt del sistema industrial metropolità. 

La participació activa dels Ajuntaments en la governança intermunicipal en cada un dels àmbits, permetria un 

millor coneixement dels seus problemes específics, la proposta d’alternatives per a la seva ordenació espacial, 

així com la cooperació administrativa entre els propis Ajuntaments, els agents econòmics i el govern 

metropolità (AMB). 

La cooperació intermunicipal a nivell de subsistema seria també un instrument molt valuós per a les feines tan 

importants i necessàries com la promoció dels propis polígons per a la localització de noves activitats, així com 

les d’informació de les oportunitats en sòl i edificació existents en cada un d’ells. 

Salvant diferències importants de context, experiències com les dels Business Improvement Districts 

americans i de diversos països europeus, o las Entrepise Zones anglosaxones, apunten objectius i actuacions 

que comparteixen amb els subsistemes territorials proposats:  

- Proveir, gestionar i produir en el seu cas, els serveis tècnics i urbanístics per a l’àmbit 

- Millorar les infraestructures de la mobilitat i el transport públic, els equipaments i els espais lliures 

- Negociar les condicions de subministra d’aigua, energia elèctrica, gas, telecomunicacions, etc. 

- Racionalitzar els recursos disponibles i tractar d’aconseguir de nous 

- Participar en l’ordenació urbanística del propi àmbit i en la del sistema metropolità 

- Promocionar i cuidar del seu paisatge urbà i la imatge de l’àmbit 

Des del punt de vista de l’ordenació urbanística, els subsistemes territorials tindran que comptar amb els 

instruments de planejament i de gestió adequats a cada cas, per a la millora de les infraestructures de la  

 

 

mobilitat, dels serveis urbans i de les telecomunicacions, així com de les condicions d’utilització del sòl 

industrial en quan al sistema parcel·lari, l’edificació, els usos propis i compatibles amb aquests. 

La seva formalització administrativa com a base analítica i prepositiva de caràcter flexible i de geometria 

variable per a la construcció del projecte metropolità, hauria d’anar acompanyada, almenys, de les següents 

Directrius Urbanístiques13: 

- La revisió de l’actual reglamentació urbanística en quan a localització, compatibilitat i configuració espacial 

dels usos i activitats. 

- L’establiment d’actuacions de reforma interior i millora, i en el seu cas, de renovació urbana, pertinents en 

cada àmbit. 

- La identificació de les situacions més problemàtiques en quan a l’estat de la urbanització i de l’edificació, el 

nivell d’equipament, etc. de cara a possibles programes d’actuació. 

- La identificació d’espais d’oportunitat existents en i entre els assentaments integrats, per a la ubicació de 

nous equipaments o dotacions col·lectives. 

- La creació de plataformes de gestió, amb la finalitat d’atraure la localització de noves activitats en 

condicions de comptabilitat, a partir de la identitat, funcionalitat i modalitats del govern intermunicipal. 

 

Aquesta delimitació de subsistemes territorials dins del sistema metropolità, vol ser una contribució a la 

construcció del futur Pla Director Urbanístic Metropolità, com aproximació, des de sota, a situacions 

problemàtiques específiques dels diversos territoris metropolitans, integrant les dimensions física, econòmica i 

social en un marc de cooperació intermunicipal, en la participació de la presa de decisions i de govern de les 

unitats territorials. 

 

 

                                                            
13 Pendent de publicació està el nostre treball “Planificació Urbanística per a la Reindustrialització Metropolitana” per a la 
“Taula per a la Reactivació Econòmica i la Reindustrialització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, per a l’AMB juny 2017 
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DELIMITACIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS SUBSISTEMES D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE L’ÀREA  
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6. DELIMITACIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS SUBSISTEMES D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE L’ÀREA 

METROPOLITANA I EL SEU ENTORN 

 

 

- Subsistema C-245 / C32 

 

Polígons d’activitat econòmica 32 ud 

 

Castelldefels 

101 Indústria, 102 Camí Ral, 103 Sector Est, 104 Parc Mediterrani de la Tecnologia 

Gavà 

105 Roca, 106 La Post, 107 Camí del Regàs, 108 Av. Del Mar, 109 Quintela-Sanumà, 110 Pla de Carat 

Viladecans 

112 Can Calderon, 113 Parc d’Activitats, 114 Gabrielistes II, 115 Carrer de la Vila, 116 Roca, 117 i 118 

Can n’Alemany 

Sant Boi de Llobregat 

119 Salines, 120 Abad Oliva, 121 Fonollar Nord, 122 Alcampo, 123 Fonollar Sud i Bullidor, 124 Salas, 125 

Prologis Park 

Begues 

36 Sector Industrial 201, 37 Illa 1 i 2 Mas Pasqual, 38 Sector Industrial 201, 39 Petita indústria 

Sant Climent de Llobregat 

57 Can Molins, 58 Sant Climent, 59 El Salom, 60 Ctra. Sant Climent 

 

 

- Subsistema Gran Via sud / C-31 

 

Polígons d’activitat econòmica 25 ud 

 

El Prat de Llobregat 

127 La Seda, 128 Centre Direccional, 129 L’Estruch, 130 Apel·les Mestres, 131 Cal Saió Industrial, 132 

Mateu, Enkalene, Alaió, 133 Polígon Pratenc, 134 Mas Blau  I, 135 Zal, 136 Mas Blau II, 137 Ciutat 

Aeroportuària, 138 Parc Tecnològic de l’Aeroport 

Gavà 

111 Llevant Mar 

Sant Boi de Llobregat 

126 Sector zona 10a 

Hospitalet de Llobregat 

143 Plaça Europa, 145 Gran Via Sud, 146 Activitats avançades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona 

147 Port Vell, 148 Ampliació recinte firal, 149 Districte 38, 150 Marina de la Zona Franca, 151 Parc Logístic 

de la Zona Franca, 152 Consorci de la Zona Franca, 153 Zona d’Activitats Logístiques ZAL, 154 Port 

Autònom de Barcelona 

 

 

- Subsistema N-340 

 

Polígons d’activitat econòmica  42 ud 

 

Hospitalet de Llobregat 

139 Badal, 140 La Provençana, 141 Sector Industrial 22a Urbà, 142 Gornal-Bellvitge, 144 Riera frares-Av. 

Carrilet-Ctra del Mig 

Cornellà de Llobregat 

82 Cirerers, 83 Lluís Muntades, 84 Siemens, 85 Ignasi Iglesias, 86 Can Fatjó, 87 Can Cors, 88 Montesa, 89 

Almeda, 90 Camp de l’Empedrat, 91 ARE Salines-Serrallo Terciari, 92 Àmbit Est, 93 World Trade Center, 

94 Almeda, 95 Ciutat Esportiva del RCD Espanyol 

Esplugues de Llobregat 

96 Sector Terciari Finestrelles, 97 El Gall, 98 La Plana, 99 Sector Terciari la Maragda, 100 Montesa 

Sant Just Desvern 

77 Sud-Oest, 78 El Clos, 79 Sud-Oest, 80 Pont Reixat, 81 Polígon Sant Just 

Sant Joan Despí 

73 Entorn Ciutat Esportiva FCB, 74 Polígon Fontsanta, 75 Sector Industrial 22b, 76 BV-2001 

Sant Feliu de Llobregat 

65 Sanson, 66 Riera de la Salut, 67 Les Grases Industrial, 68 El Pla (MR-SF), 69 Masor, 70 Riera de la 

Salut, 71 Mediapark,  72 Armentera 

Molins de Rei 

56 El Pla (MR-SF) 
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- Subsistema N-II 

 

Polígons d’activitat econòmica   39 ud 

 

Castellbisbal 

5 Industrial Llobregat, 10 Can Cases del Riu, 11 Sant Vicenç 

Corbera de Llobregat 

12 Sector Industrial Ibèrica, 13 Sector Industrial Polígon B 

Sant Andreu de la Barca 

14 Can Sunyer Zona 18, 15 La Clota, 16 Nordest Zona 10, 17 Nacional II Zona 17, 18 Zona 12 

Cervelló 

19 Industrial Nord, 20 Subsector 1 del UP 4, 21 Subsector 2 del UP 4, 22 Sector Grap, 23 Can Llopart, 24 

La Bòvila, 25 Antiga Paperera 

La Palma de Cervelló 

26 Sector Industrial Can Mascaró 

Pallejà 

27 Entorn Sector Est, 28 Pla del Ricard, 29 Prat de la Riba, 30 Prat de la Riba 

Torrelles de Llobregat 

40 Tallers, 41 Dolça de Provença 

Sant Vicenç dels Horts 

42 Ricard, 43 Fallulles, 44 Bofarull, 45 Molí dels Frares, 46 Can Coll, 47 La Barruana, 48 Sant Antoni, 49 

Sant Antoni, 50 ARE la façana industrial, 51 Sant Antoni, 52 Sector 91 

Santa Coloma de Cervelló 

61 Industrial Nord, 62 Eixample Industrial, 63 Sector Industrial Colònia Güell, 64 ARE Riera de Can Solà 

Ind. 

 

 

- Subsistema C-1413 

 

Polígons d’activitat econòmica  17 ud 

 

Castellbisbal 

1 Cartisa, 2 Tecasa, 3 Comte Sert, 4 Ca n’Estaper, 6 Castellbisbal Sud, 7 Can Galí, 8 Agripina, 9 Santa Rita 

El Papiol 

31 El Canyet, 32 Les Escletxes, 33 Industrial Sud, 34 Les Torrenteres, 35 Industrial Sud-Les Escletxes 

Molins de Rei 

53 Can Rabella, 54 Riera del Molí, 55 Carretera de Caldes 

Sant Cugat del Vallès 

161 Can Calopa 

 

 

 

- Subsistema B-30 

 

Polígons d’activitat econòmica  35 ud 

 

Sant Cugat del Vallès 

162 Can Ametller, 163 Parc Econòmic Sant Joan, 164 Turó de Can Mates, 165 Can Graells, 166 Sant 

Mamet II, 167 Can Canyameres-Vullpalleres, 168 Mas Llorens, 169 Can Marcet, 170 Can Mates, 171 Sector 

Nord Vallsolana, 172 Baixador Sant Joan, 173 Sector Sud Sant Joan, 174 Can Fatjó, 175 Carretera de 

Roquetes, 176 Can Magí, 177 Can Solà 

Cerdanyola del Vallès 

178 Centre Direccional, 179 Àrea Tecnològica del Vallès, 180 Polizur, 181 Sant Ramon, 182 La Clota, 183 

Uralita Industrial, 184 Carrer del Remei, 185 Carretera de Barcelona 

Badia del Vallès 

186 Sector Industrial Badia 

Barberà del Vallès 

187 Estudi Detall Riu Ripoll, 188 Sector Industrial 7.2 Zona Nord, 189 Can Ravella, 190 Sector Santa 

Maria, 191 Baricentro, 192 Provasa, 193 Can Salvatella 

Ripollet 

194 Uralita, 195 Molí d’en Xech, 196 Sector Nord-Est Pinetons 

 

 

- Subsistema C-17 

 

Polígons d’activitat econòmica  29 ud 

 

Ripollet 

197 Can Masachs, 198 PERI Zona Industrial, 199 Sintermetal-Metapol, 200 Sector Industrial 22a, 201 El 

Martinet 

Montcada i Reixach 

202 Límit Oest Ferreria, 203 Sector N-150, 204 Can Cuiàs, 205 Coll de Montcada Subias, 206 L’Est del 

Coll, 207 Sector Sud del Coll de Mc., 208 La Ferreria, 209 Can Cuiàs, 210 La Granja, 211 Sector N-152, 

212 Foinvasa I, 213 Beat Oriol, 214 Bach, 215 Foinvasa II, 216 Saint-Gobain Weber Cemarksa, 217 

Monturiol, 218 Tapioles, 219 Pla d’en Coll Industrial, 220 Can Milans, 221 Valentine, 222 Empresa 

SEGADSA, 223 Depuradora 

Santa Coloma de Gramenet 

224 Les Valls del Bosc Llarg, 225 Cacaolat 
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- Subsistema Gran Via nord / C-31 

 

Polígons d’activitat econòmica  32 ud 

 

Barcelona 

155 La Sagrera, 156 Districte d’Activitats 22@, 157 Sant Andreu-Maquinista, 158 Bon Pastor, 159 Zona 

Llevant-Cobega, 160 Santander 

Sant Adrià del Besós 

226 Vermeda, 227 Campus Interuniversitari, 228 Illa Pi i Gibert, 229 Illa Carrer Arquímedes, 230 Illa Av. 

Platja, 231 Carrer Ifni, 232 Procolor, 233 Les tres torres 

Badalona 

234 Montigalà, 235 Sector Industrial Sud, 236 Sector Gorg, 237 Sector Industrial 22b, 238 Bonavista 

Nord, 239 Bonavista Sud, 240 Pomar de Dalt, 241 Guixeres, Sector I, 242 Sector Canyadó, 243 Sector 

Manresa, 244 Sector Manresa 

Montgat  

245 Sector Industrial 22a, 246 Les Pedreres, 247 Mortarera, 248 Sector Industrial 22a, 249 Turó del 

Sastre, 250 Mongatina, 251 Sector Industrial 22a 
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SUBSISTEMES TERRITORIALS

SUBSISTEMA C-245

Àmbits:

1a. Castelldefels - Gavà

1b. Gavà - Viladecans - Sant Boi

1c. Begues - Sant Climent

SUBSISTEMA  C-31 SUD

Àmbits:

2a. Ciutat Aeroportuària - Mas Blau

2b. Port Barcelona - ZAL

2c. Gran Via - Hospitalet

SUBSISTEMA N-340

Àmbits:

3a. Cornellà - Sant Just - Hospitalet

3b. Sant Feliu - Molins de Rei

3c. Fàbrica de ciment

SUBSISTEMA N-II

Àmbits:

4a. Sta Coloma Cervelló - Castellbisbal
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SUBSISTEMA ACTIVITAT ECONÒMICA C-245 

 

 

DADES GENERALS 

 Municipis AMB:   (6) Begues, Sant Climent de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans,  

     Sant Boi de Llobregat. 

 Localització:   Eix C-245 - C-32  

 Nombre de polígons AMB:  32 ud 

 Superfície:    706,08 ha  

 Sostre:    4.404.504 m2* 

 Nombre empreses:   2.292* 

*(camerdata) 
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ACCESSIBILITAT VIÀRIA 

 

Els eixos principals del subsistema són la carretera comarcal C-245, amb caràcter de segon ordre, i l’autopista 

C-32 de construcció més recent (període 84-94). La C-245 configura el límit entre l’ús residencial i l’ús 

industrial i la C-32 constitueix el límit entre l’activitat econòmica i el Parc Agrari. 

La carretera C-245 és l’eix origen dels creixements industrials d’aquest subsistema sobre la qual es localitzen 

les indústries més antigues, amb secció asimètrica a quan a usos (residencial-industrial) i es preveu la seva 

reconversió cap una via cívica. 

En canvi la C-32 atrau l’activitat econòmica més terciària i de noves activitats com ara el gran comerç i oci, 

logística, oficines o serveis, els quals busquen alta accessibilitat i visibilitat. Des de la C-32 s’estableixen 5 

portes que connecten a través de la xarxa local de primer ordre amb la C-245, travessant i donant accés als 

polígons. (veure mapes) 

Porta 1, accés directe des de C-32 sentit Barcelona al Parc Tecnològic i Empresarial de Castelldefels, en sentit 

Castelldefels l’accés es realitza des del lateral de l’autopista que connecta amb la porta 2. 

Porta 2, dona accés al polígon Les Massotes i connecta amb la Bv-2041 fins als polígons de Begues, sense 

connectar amb la C-245. Pas elevat sobre ferrocarril i C-245. 

Porta 3, porta d’accés al centre de Viladecans. Pas elevat sobre ferrocarril provocant una barrera entre els 

polígons que configuren aquest teixit industrial. 

Les portes 4 i 5 donen alta accessibilitat a la plataforma logística Prologis Park i al polígon Alcampo.  

L’àmbit d’aquest subsistema també recull els polígons aïllats de Begues i de Sant Climent els quals es troben 

fora d’aquesta conurbació, connectats per les carreteres Bv-2041 i Bv-2003.  

La poca permeabilitat de la traça ferroviària en el seu pas per aquest àmbit dificulta la connexió del teixit 

industrial amb la C-245 a Castelldefels o entre el mateix teixit industrial dels polígons de Gavà i Viladecans. 

Subsistema caracteritzat per la seva pràctica conurbació industrial al llarg de la C-245 i la C-32, només trencat 

per l’àmbit de la riera dels Canyars al municipi de Gavà (tangencial al desenvolupament del sector residencial 

del Pla de Ponent i tangencial al Parc Agrari). Aquest àmbit és una peça important per establir permeabilitats 

entre els espais oberts (Parc Natural del Garraf – Parc Agrari Baix Llobregat) i realitzar la funció de separador 

del continu urbà. Aquesta peça es troba actualment en sòl urbanitzable delimitat. L’altre possible connector 

ambiental d’aquest subsistema és la riera de St. Climent, que travessa per sòl en règim urbà consolidat. 

 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER FERROCARRIL 

 

Les estacions actuals del ferrocarril coincideixen amb els polígons industrials més històrics de Viladecans i 

Gavà servint també directament la nova peça d’ús mixta terciari-residencial Vilamarina i Parc de Negocis de 

Viladecans, com la peça del parc Tecnològic i del Camí Ral de Castelldefels.  

La resta de polígons del subsistema es localitzen al municipi de Sant Boi i es troben en aquests moments sense 

servei de transport públic per ferrocarril. Amb possibilitat de connexió amb la construcció del tren-tramvia. 

Aquest subsistema no disposa de servei de transport de mercaderies per ferrocarril. 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

 

Actualment es sobreposen diverses línies urbanes i interurbanes d’autobús en l’eix de la C-245. El PTMB 

preveu un transport rodat més eficient tipus bus express o tramvia. 

Pels polígons de Sant Climent de Llobregat, que es troben fora la conurbació urbana de la C-245, disposen 

d’una línia de bus (L88) directa de l’estació de Viladecans a Sant Climent, amb parada específica als polígons. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA PREDOMINANT 

 

Superfície polígons (base PAEs AMB):     706,08 ha 

 

Polígons transformats amb altres usos, no activitat econòmica:      0,00 %   

 

706,08 ha            100,00 % 

 

Polígons per desenvolupar:             0,00 %   

 

Polígons en fase de desenvolupament - transformació:         7,89 % 

 Sector Industrial 22a (Pla de Carat) (110)       3,19 ha 

 *Ca n’Alemany (117)            52,49 ha 

 

Tipus d’activitats econòmica: 

Indústria (parcel·la > 2.500m2)           25,32 %   

 Indústria (101)          2,80 ha 

 Camí Ral (102)        49,40 ha 

 Quintela-Sanuma (109)         4,16 ha 

 La Roca (105)          3,85 ha 

 Camí del Regàs (107)         2,21 ha 

 Av. del mar (108)        10,87 ha 

 Can Calderon (112)       48,93 ha 

 Roca (116)         22,89 ha 

 Abad Oliva (120)          2,66 ha 

 Salas (124)         31,03 ha 

 

Indústria (parcel·la < 2.500m2)           39,96 %   

 Sector Industrial 201 (36)         0,96 ha 

 Illa 1 i 2 Mas Pasqual (37)         1,04 ha 

 Sector Industrial (38)         1,41 ha 

 Petita Industria (39)         2,95 ha 

 Can Molins (57)          1,00 ha 

 Sant Climent (58)          3,40 ha 

 

 

 

 El Salom (59)          5,07 ha 

 Ctra. Sant Climent 22b (60)        1,18 ha 

 La Post-Massotes (106)       97,83 ha 

 Parc d’Activitats (113)       17,37 ha 

 Carrer de la Vila (115)       38,04 ha 

 Ca n’Alemany (118)         2,24 ha 

 Salines (119)        44,93 ha 

 Fonollar Nord (121)       21,90 ha 

 Fonollar Sud i Bullidor (123)      42,80 ha 

 

Parc Tecnològic                     6,95 %   

 Parc Mediterrani de Tecnologia (104)     49,10 ha 

 

Terciari – Logística                4,54 %   

 Prologis Park  (125)         32,09 ha 

 

Terciari – Oficines i serveis               3,37 %   

 Parc d’Activitats  (113)         23,76 ha 

 

Terciari Gran Comerç             11,97 %   

 Camí Ral (102)        36,70 ha 

 Sector Est / Pla de l’Estació         0,94 ha 

 Gabrielistes II (114)       16,16 ha 

 Alcampo (122)        30,73 ha 
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Dels sectors que es troben en aquest àmbit, no s’ha detectat cap que s’hagi transformat a un altre ús que no 

sigui activitat econòmica. Tot i així, cal especificar que el polígon Gabrielistes II (114) s’ha desenvolupat amb 

mixticitat d’usos, terciari i residencial, de cara a l’estudi s’ha contemplat la superfície total del polígon com a 

gran comerç i lleure per tal de tenir en compte la nova activitat terciària del Centre comercial Vilamarina en 

aquest territori. 

Respecte als polígons en fase de desenvolupament i transformació, el sector Industrial 22a disposa de solars 

sense construir, amb usos temporals. El sector de Ca n’Alemany, propietat d’INCASOL, tot i que es troba 

mapificat en fase de transformació, recentment s’hi ha instal·lat la plataforma logística de l’empresa Desigual 

així com s’ha portat a terme l’apertura del gran centre comercial outlet de Viladecans. La transformació 

d’aquest sector, que inicialment havia d’acollir el Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Catalunya, cap a unes 

activitats més terciàries reforcen el paper de la C-32 com element polaritzador d’activitats que busquen 

visibilitat i l’alta accessibilitat viària, al llarg de la qual s’ha anat conformant un nova façana industrial terciària 

cap a l’autopista, constituïda per activitats amb un alt grau d’innovació.  

Tot i així, l’activitat econòmica predominant d’aquest subsistema és la indústria (65,28 %). Del document de 

l’Atles dels Polígons d’Activitat Econòmica de l’AMB (2016) i de la comparació del gra dels teixits dels polígons 

(ortoimatge) distingim entre la indústria de parcel·lari petit < 2.500 m2 (39,96 %) que es concentra en l’eix de 

la C-245 (moltes naus dividides en règim de divisió horitzontal) respecte a la indústria de parcel·la de mida 

més gran >2.500 m2 (25,32 %) que correspondria als sectors de la Roca i a polígons de creació més recent 

com ara el Camí Ral. Polígons com Can Calderon, Abad Oliva i Salas que disposen d’un gra parcel·lari similar 

als sectors contigus s’han contemplat com a parcel·lari > 2.500 m2 ja que la nau no es divideix amb règim de 

divisió horitzontal trobant empreses de major mida. 

Entre les noves formes de la producció i del consum trobem el Parc Mediterrani de Tecnologia, inclòs en la 

Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT), que conjuntament amb l’equipament del Canal 

Olímpic de Castelldefels d’escala metropolitana i la part comercial del polígon Camí Ral localitzen un 

enclavament a escala metropolitana aprofitant l’accessibilitat del nus arterial de la C-32. 

Altres conjunts de grans superfícies comercials es localitzen en la intersecció de la C-32 amb l’accés als nuclis 

urbans, aquests són l’Alcampo (122) i el centre comercial Vilamarina en continuïtat amb el terciari d’oficines i 

serveis del Parc d’Activitats (113). 

En quan a l’activitat logística aquest subsistema disposa d’una plataforma logística privada, Prologis Park 

(125), al municipi de Sant Boi. 

El continu urbà facilita la intermunicipalitat dels polígons. Tot i l’alta conurbació i consolidació d’aquest 

subsistema els polígons de Ca n’Alemany, Parc d’Activitats i Avda del Mar es troben per consolidar. 

Aquest subsistema, situat en el límit orogràfic Delta i Garraf és adjacent al parc agrícola Baix Llobregat on s’hi 

desenvolupa també activitat econòmica, Parc del Delta (Centre de Recerca Agrotecnològica i Parc Agrari).  

Destaca per la seva proximitat a les principals plataformes logístiques del Delta del Llobregat (mode marítim, 

aeri, viari i ferroviari).  

GRAU D’ACTIVITAT  

Degut a la crisi econòmica recent s’ha donat un procés de desocupació de les naus que ha comportat 

actualment algunes es trobin sense activitat. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels 

polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, es detecta, en aquest subsistema, un grau 

d’ocupació alt i molt alt en els polígons adjacents a la C-32, que va minvant en els polígons que es troben 

sobre la C-245 i en el municipi de Sant Boi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 
 

SERVEIS URBANÍSTICS 

Un altre aspecte molt important pel bon desenvolupament de les activitats econòmiques és el fet que el 

polígon disposi de les infraestructures de serveis i que aquestes siguin de qualitat i tinguin garantia en quan al 

seu subministrament. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat 

econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, tots els polígons disposen dels serveis bàsics de xarxa d’aigua 

potable, elèctrica i de sanejament. I pràcticament tots els polígons d’aquest sistema també disposen de gas, 

l’estudi considera que un polígon disposa de gas quan la xarxa entra al seu perímetre, independentment de la 

pressió i de si aquesta està o no desplegada.  

 

Com es pot observar en el gràfic els polígons adjacents a la C-32 a més dels serveis bàsics i gas també 

compten amb servei de telecomunicacions. Els serveis de telecomunicacions detectats són l’accés a la banda 

ampla, ADSL o WIMAX, la fibra òptica no hi està contemplada en l’estudi element molt important per millorar 

la competitivitat del sector, tot i així es preveu que almenys un 40% dels polígons de l’Àrea hi tenen accés a la 

xarxa. 
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Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 
 

 

 

ANTIGUITAT DEL POLÍGON 

 

En relació a l’antiguitat del polígon, els polígons més propers a la C-245 són els més antics, construïts amb 

anterioritat a l’any 1977. Puntualment comença a renovar-se la façana C-245, una peça important per la 

renovació d’aquest eix és el projecte del polígon del Centre i la Roca. 

Els nous elements d’activitat econòmica en la C-32 es localitzen en els eixos d’accés a les poblacions formant 

la nova façana com l’Alcampo (122) i Prologis Park (125) construïts en el període 2000-2004; Parc d’activitats 

econòmiques (113) any 2008 (s’ha desenvolupat només la part industrial quedant la zona destinada a terciari 

per desenvolupar); Avda del Mar (108) any 2008 ús industrial; Polígon Camí Ral a Castelldefels primer es 

desenvolupa la part industrial any 2000 i després la part de terciari any 2008 pràcticament al mateix temps 

que la construcció del parc tecnològic Parc Mediterrani de la Tecnologia (104). El polígon de Ca n’Alemany es 

troba urbanitzat començant-a ocupar-se. 

La localització dels polígons respecte la C-245 i la C-32 així com la seva antiguitat són fets relacionats amb 

l’estat de la seva urbanització. Els polígons de la C-32 disposen d’una bona urbanització i en canvi els polígons 

de la C-245 i del municipi de Sant Boi l’estat de la urbanització i l’estat de conservació és més deficient. 

 

 

ASSOCIACIONS I ENS GESTORS EXISTENTS  

 

Entitats associatives empresarials de gestió pública o privada que compta el subsistema:  

 Associació d’Empresaris del Parc Empresarial de Gavà, AEPG. Gavà 

Polígons Les Parets, La Marina, Les Massotes, La Post, Camí Ral i Regàs 

Gestió pública, servei municipal de promoció econòmica. Existeix oficina d’atenció a l’empresa, ajut a 

servei administratiu, formació i ocupació. 

 

 Centre municipal de promoció econòmica Can Calderon. Viladecans 

Polígon Can Calderon.  

Gestió pública, servei municipal de promoció econòmica. Suport a l’empresa, ajut a servei administratiu, 

formació i ocupació. 

 

 Associació Polígon Centre Viladecans. Viladecans 

Polígon Centre Viladecans 

Gestió pública, servei municipal de promoció econòmica. Suport a l’empresa, ajut a servei administratiu, 

formació i ocupació. 

 

 Viladecans&Co  

Col·laboració pública-privada amb l’objectiu de detectar sinèrgies i oportunitats conjuntes que afavoreixin 

el desenvolupament econòmic i social de la ciutat 

 

 Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya. XPCAT 

Associació pública que actua com a estructura intermediària del sistema de Ciència-Tecnologia-Empresa a 

Catalunya. 

 

 

DISTINCIÓ D’ÀMBITS DINS DEL SUBSISTEMA C-245 

 

Àmbit 1. PARC TECNOLÒGIC I EMPRESARIAL DE CASTELLDEFELS -GAVÀ 

Localització del Parc Mediterrani de la Tecnologia (49ha) i el polígon del Camí Ral (90ha), polígons de gran 

dimensió construïts de la mateixa època amb activitat terciària (gran comerç) i industrial a més de l’espai 

multidisciplinari del Parc Tecnològic especialitzat en tecnologies de la informació i comunicació, enginyeria 

aeronàutica i enginyeria agroalimentària. El Parc Tecnològic és inclòs a la Xarxa de Parcs Científics i 

Tecnològics de Catalunya. Els altres quatre polígons restants són de mida petita i construïts amb anterioritat a 

l’any 1977 sobre l’eix de la C-245. Àmbit amb bon servei de transport públic ferroviari com públic rodat. 

Polígons: 101, 102, 103, 104, 109,110 
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Àmbit 2. CONURBACIÓ GAVÀ – VILADECANS - ST BOI DE LLOBREGAT 

Polígons industrials més tradicionals a C-245 i façana més terciària cap a l’autopista C-32 (outlet Viladecans, 

centre comercial Vilamarina, Parc d’Activitats de Viladecans, plataforma logística, Alcampo). Predomina 

l’activitat industrial, amb terciari de gran comerç i gran plataforma logística a la C32. Els polígons de 

Viladecans i Gavà disposen d’associacions empresarials municipals.  

Àmbit amb bon servei de transport públic ferroviari i públic rodat en els municipis de Gavà i Viladecans però 

amb mancances de servei en el municipi de Sant Boi on els polígons no disposen de servei públic ferroviari i els 

polígons adjacents a l’autopista tampoc disposen de servei públic rodat. 

Polígons: 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 

 

Àmbit 3. POLÍGONS AÏLLATS BEGUES I SANT CLIMENT 

Polígons de petita dimensió situats fora de la conurbació de la C-245 d’ús industrial i parcel·lari petit en els 

municipis de Begues i Sant Climent connectats per les carreteres Bv-2041 i Bv-2003.  

Polígons: 36, 37, 38, 39, 57, 58, 59, 60 
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SUBSISTEMA ACTIVITAT ECONÒMICA C-31 SUD 

 

 

DADES GENERALS 

 Municipis dins AMB:  (5) Gavà, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de 

Llobregat i Barcelona 

 Localització:   Eix C-31 Sud, des de plaça Cerdà fins Aeroport 

 Nombre de polígons AMB:  25 ud 

 Superfície:    3.707,70 ha  

 Sostre:    5.980.183 m2 * 

 Nombre empreses:   5.552 * 

* (camerdata) 
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ACCESSIBILITAT VIÀRIA 

 

El pas de l’Avinguda de la Gran Via des de la Plaça Cerdà fins al seu accés a l’aeroport, transformada ja en 

l’autovia C-31, és la infraestructura de primer ordre que vertebra aquest subsistema, tenint un paper important 

també en aquest àmbit la ronda litoral B-10 i l’autovia A2 com a portes al subsistema. 

 

En distingim dos trams:  

Tram 1. Gran Via Sud des de la plaça Ildefons Cerdà fins al barri del Gornal. Transformació urbana de la Gran 

Via. 

Tram corresponent a la transformació recent de la Gran Via cap una via més urbana, període 2003-2006, amb 

millores de permeabilitat a ambdós costats. Es construeix la plaça Europa en el municipi de l’Hospitalet i es 

localitza activitat econòmica més terciària, centres comercials, oficines i serveis, formalitzant façana a l’Avinguda 

Gran Via.  

Hi ha prevista una segona fase de transformació (PDU Gran via-Llobregat, aprovat inicialment) pel tram barri 

del Gornal al riu Llobregat. Es preveu el soterrament parcial de la Gran Via i la construcció de vials laterals, la 

creació del parc de Can Trabal i la potenciació dels hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals en un pol de recerca 

biomèdica, Biopol’H, on s’hi preveu impulsar el sector biotecnològic i de la salut contemplant usos industrials, 

terciaris, comercials i hotelers. 

La secció de la Gran Via en aquest tram i des de la plaça Cerdà, és una via soterrada parcialment amb parcs 

puntuals que la cobreixen, amb tres carrils per sentit i vies laterals de dos carrils a cota de teixit. A partir de 

Bellvitge la via es converteix en autopista amb una secció de quatre carrils per sentit. Es distingeixen quatre 

portes d’accés als polígons des de la Gran Via. 

Porta 1, des del node de connexió de la plaça Cerdà amb accés al passeig de la Zona Franca. 

Porta 2 i 3, accessos ubicats en la plaça Europa amb accés directe a la Fira i als grans centres comercials de 

l’Hospitalet i Ikea. 

Porta 4, en l’antiga carretera d’El Prat i tancant aquest primer tram es troba la porta que dona accés als polígons 

del port i la Zona Franca que conjuntament amb l’accés des de la plaça Cerdà i Passeig de la zona Franca formen 

un loop viari el qual intersecciona amb la ronda litoral formant altres dues portes d’accés a aquest subsistema. 

 

Tram 2. Des de la intersecció amb la Ronda Litoral B-10 fins accés a l’aeroport. Autovia Castelldefels 

Des de Bellvitge, la Gran Via deixa de disposar de les vies laterals integrades a la trama urbana i amb secció 

d’autopista de quatre carrils per sentit entra en una zona de grans nusos viaris, interconnectant amb les 

infraestructures de primer ordre B-10 i  A2, convertint-se en l’autovia de Castelldefels al seu pas sobre el riu. En 

aquest tram distingim quatre portes d’accés des de la Gran Via als polígons. 

Porta 5, passat el riu la porta es configura en la intersecció amb la ronda de llevant d’El Prat i la C-31 donant 

accés directe als polígons de llevant d’El Prat i a la nova ZAL. 

 

 

 

Porta 6, d’accés central al municipi d’El Prat i porta 7 d’accés directe als polígons de Mas Blau. Tram que també 

disposa del node de connexió que resulta de la intersecció amb la via B-22 d’accés directe a l’aeroport i que dona 

alta accessibilitat a aquest àmbit del subsistema. 

Porta 8, a l’alçada del Remolar, accés directe a la terminal T1 de l’aeroport. 

 

D’altra banda, aquest subsistema es caracteritza i singularitza per la presència de la Plataforma Logística del 

Delta de Llobregat, constituint un dels principals nusos logístics d’Espanya i del Sud d’Europa. En aquest espai 

es concentren plataformes logístiques en els quatre modes de transport: el marítim, l’aeri, el viari i el ferroviari. 

 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER FERROCARRIL 

 

Respecte al transport públic per ferrocarril destacar que pràcticament tots els polígons d’aquest subsistema 

disposen d’estació ferroviària. Els polígons d’El Prat es troben servits per la línia de Rodalies i els polígons 

adjacents a la Gran Via disposen del traçat dels Ferrocarrils Catalans. Les parades de metro reforcen el servei 

de passatgers en l’accés als polígons. En l’accés a l’aeroport, destacar el servei combinat de Renfe i la nova línia 

L9 de metro.  

 

La Plaça Europa està connectada amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, parada Europa-Fira, que 

dona servei al recinte de la Fira de Barcelona i als grans centres comercials com la superfície especialitzada Ikea 

o el gran centre comercial de Gran Via 2. 

 

Destacar el servei de transport de mercaderies per ferrocarril d’accés al Port amb terminals intermodals 

ferrocarril-vaixell i ferrocarril-carretera en els polígons de la ZAL i Consorci Zona Franca. El polígon Parc Logístic 

Zona Franca tot i disposar de plataforma ferroviària que li dona potencial intermodal, avui només és unimodal. 

Hi ha la previsió de la nova Terminal Intermodal del Port de Barcelona, ZAL El Prat. 

 

Adjacent als polígons de la Zona Franca hi ha la plataforma logística ferroviària intermodal de Can Tunis i al final 

del Port es troba la plataforma del Morrot, plataformes especialitzades en el tràfic intermodal i mercaderia en 

general, ambdues plataformes disposen de vies d’ample UIC. 

 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

 

Tots els polígons del subsistema disposen de servei de transport públic per carretera.  
 
Els polígons d’El Prat disposen d’una línia d’autobusos urbans, d’alta freqüència amb origen en el mateix municipi. 

L’àmbit del Port disposa de busos específics de distribució interna. I l’àmbit de la Gran Via i Passeig de la Zona 

Franca es troba servit en part per la xarxa d’autobús urbà de Barcelona, línies H12 i H16, i per el bus interurbà 

Barcelona-Hospitalet, Baixbus.  
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ACTIVITAT ECONÒMICA PREDOMINANT 

 

Superfície polígons (base PAE’s AMB):    3.707,41 ha 

 

Polígons transformats amb altres usos:  

 Llevant Mar (111)           12,07 ha Residencial 

 Cal Saió Industrial (131)          25,06 ha Residencial 

(resten dues illes amb activitat industrial) 

 

TOTAL TRANSFORMAT          37,19 ha 

3.707,41 ha - 37,19 ha = 3.670,28 ha         100,00 % 

 

Polígons per desenvolupar:                 7,11 %   

 Centre Direccional (128)            260,88 ha 

 

Polígons en fase de desenvolupament - transformació:            2,19 % 

 Marina de la Zona Franca (150)       80,49 ha 

 

Tipus d’activitats econòmica: 

Indústria  (parcel·la > 2.500m2)             4,12 % 

 Mateu, Ekalene, Alaió (132)       71,17 ha 

(26,63 ha en transformació) 

 Polígon Pratenc (133)        70,11 ha 

 Activitats avançades (146)        10,11 ha 

 

Indústria  (parcel·la < 2.500m2)             5,28 %  

 La Seda (127)         16,87 ha 

 L’Estruch (129)       48,01 ha 

 Apel·les Mestres (130)        8,87 ha 

 Cal Saió Industrial (131)          3,63 ha 

(part polígon transformat a ús residencial) 

 Gran Via Sud (145)      116,33 ha 

(es resta zona comercial) 

 

 

 

Terciari – Oficines i serveis            3,87 %    

 Mas Blau I  (134)            33,10 ha 

 Mas Blau II (136)           51,09 ha 

 Plaça Europa (143)          33,17 ha 

 Ampliació recinte firal (148)        20,86 ha 

 Districte 38 (149)              3,80 ha 

 

Terciari – Gran comerç i Lleure             1,73 %  

 Gran Via Sud (145)          12,47 ha 

(es resta zona industrial) 

 Port Vell (147)          51,15 ha 

 

Port Barcelona                37,48 %         

 Port Autònom Barcelona  (154)     601,68 ha  (16,39 %) 

 

 Zona d’activitats logístiques ZAL (153)       70,11 ha    (8,00 %) 

 Activitats logístiques ZAL (135)     184,46 ha 

 Parc Logístic Zona Franca (151)       39,13 ha 

 

 Polígon Industrial / Consorci Zona Franca (152)       388,22 ha   (10,58 %) 

 
 Sector Zona 10 (126)           3,94 ha      (2,51 %) 

 Mercabarna / Consorci Zona Franca (152)         88,12ha 

 

Aeroport Barcelona              38,21 %       

 Ciutat aeroportuària - passatgers (137-138)  124,98 ha  (3,41 %) 

 Parc Tecnològic Aeroport  

Plataforma càrrega aèria (138)       69,75 ha  (1,90 %) 

 

 Parc Tecnològic Aeroport  

Activitats aeroport i complementàries (138)    170,02 ha (4,63 %) 

 Parc Tecnològic Aeroport  

Pistes i plataformes aèries (138)    1.037,76 ha  (28,27 %) 
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Dels polígons d’aquest subsistema dos polígons s’han transformat en ús residencial, el polígon Llevant Mar en el 

municipi de Gavà es troba qualificat amb la clau 20a i Cal Saió d’El Prat s’ha transformat pràcticament en la seva 

totalitat en un barri residencial restant unes illes amb activitat industrial. 

El polígon del Centre Direccional, centre direccional previst per PGM, actualment es troba sense desenvolupar 

en sòl urbanitzable no delimitat i en sòl no urbanitzable. Tot i així, es localitzen dins del seu àmbit dues peces 

de gran mida com són el centre comercial Carrefour i l’operador logístic Tradisa. D’altra banda, l’ordenació 

d’aquest sector, eixample nord d’El Prat, es troba en estudi amb una previsió d’usos residencials, comercials, 

terciaris i activitats econòmiques. 

Actualment, la Marina de la Zona Franca es troba en transformació cap a un barri residencial, tot i que avui en 

dia encara hi conviu la indústria. També s’apunta que el polígon Mateu, Ekalene, Alaió (132) de 71,17 ha es 

detecten 26,63 ha en transformació. 

L’activitat econòmica que singularitza aquest subsistema recau en dos grans àmbits, el Port i l’Aeroport de 

Barcelona, ambdós composen la Plataforma Logística del Delta de Llobregat. En aquesta plataforma hi distingim: 

 La ZAL del port, amb accessibilitat viària a les infraestructures de primer ordre, accés immediat al port i a 

l’aeroport i connexió ferroviària amb ample ibèric i UIC. 

 El Parc Logístic Zona Franca, parc logístic i de negocis amb accés directe a les rondes, al port i a l’aeroport. 

Disposa d’una connexió ferroviària que li dona potencial intermodal, avui només unimodal. 

 Mercabarna, zona de serveis especialitzat en comerç agroalimentari i distribució de productes. El sector de 

Sant Boi Zona 10a, Mercabarnaflors, és contemplat com a part de Mercabarna. 

 La Zona Franca duanera, zona on les mercaderies no se’ls hi aplica impostos d’importació. Accés directe a 

rondes, accés immediat al port i a l’aeroport.  

 El Port de Barcelona, espai multimodal: marítim, terrestre i ferroviari.  

 El Centre de Càrrega Aèria de Barcelona, és el centre intermodal terra-aire.  

 L’Aeroport de Barcelona, infraestructura majoritària de transport de passatgers, també tràfic de mercaderies.  

En el polígon del Parc Tecnològic de l’Aeroport (138) es distingeix la superfície destinada a activitat 

econòmica de la corresponent a pistes i plataformes aèries. 

Tot i la importància de la Plataforma Logística en aquest àmbit, la indústria representa una quarta part de 

l’activitat econòmica del subsistema. 

En quan al sector industrial, el polígon del Consorci de la Zona Franca conté la meitat de l’activitat industrial 

d’aquest subsistema, la resta d’indústria la trobem en el municipi d’El Prat i a l’Hospitalet en polígons de menor 

mida. Majoritàriament són polígons de mida de parcel·la gran, de més de 2.500 m2, exceptuant el polígon Gran 

Via Sud (145) que el parcel·lari és de gra més petit. 

D’altra banda s’observa, veure plànol d’usos i d’activitat, que la indústria es localitza també en sòl destinat a 

zones pròpiament dissenyades per a l’activitat logística. 

El terciari, gran comerç i oficines, representa un percentatge petit (3,87%) de l’activitat econòmica d’aquest 

subsistema. Aquest, es localitza en tres punts, sobre l’eix de la Gran Via on es troben els grans centres comercials 

de Gran Via 2, Ikea i la Fira de Barcelona; al Port Vell també amb terciari de lleure i gran comerç, i, a l’accés a 

l’aeroport adjacent a l’autovia C-31 la zona d’oficines i serveis corresponen als polígons de Mas Blau. 

 

GRAU D’ACTIVITAT  
 

Durant les ultimes dècades s’ha donat un procés de terciarització dels polígons industrials i amb la crisi econòmica 

recent un procés de desocupació de naus, fet que ha comportat que actualment algunes d’elles es trobin sense 

activitat. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, es detecta, en aquest subsistema, un grau d’ocupació molt alt del Port i l’Aeroport 

i en polígons adjacents, així com un grau d’ocupació alt en el polígon de Gran Via Sud. En canvi, es detecta un 

grau d’activitat mitjà en el Consorci de la Zona Franca i en els polígons d’El Prat Mateu, Enkalene, Alaió i Apel·les 

Mestres. 

 

Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 

 

 

SERVEIS URBANÍSTICS 

Un altre aspecte molt important pel bon desenvolupament de les activitats econòmiques és el fet que el polígon 

disposi de les infraestructures de serveis i que aquestes siguin de qualitat i tinguin garantia en quan al seu 

subministrament. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat econòmica 

de l’àrea metropolitana de Barcelona, tots els polígons disposen dels serveis bàsics de xarxa d’aigua potable, 

elèctrica i de sanejament. L’únic polígon amb només els serveis bàsics és Mercabarna flors, la resta de polígons 

d’aquest sistema disposen també de gas, l’estudi considera que un polígon disposa de gas quan la xarxa entra 

al seu perímetre, independentment de la pressió i de si aquesta està o no desplegada. 
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Tal i com es pot observar en el mapa bona part dels polígons d’aquest sistema també compten amb servei de 

telecomunicacions. Els serveis de telecomunicacions grafiats són l’accés a la banda ampla, ADSL o WIMAX, la 

fibra òptica no hi està contemplada en l’estudi element molt important per millorar la competitivitat del sector, 

tot i així es preveu que almenys un 40% dels polígons de l’Àrea hi tenen accés a la xarxa. 

 

 

Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB  
 

 

ANTIGUITAT DEL POLÍGON 

 

En relació a l’antiguitat dels polígons podem dir que els d’ús industrial són pràcticament tots anteriors al 1977, 

disposant d'un parc immobiliari de nau industrial vella. El sector Gran Via Sud disposa de naus industrials 

construïdes en diferents períodes, sent les més recents construïdes a l’any 2000. El polígon industrial Pratenc, 

construït en el període 84-94, és el més recent.  

En canvi, els elements d’activitat terciària són majoritàriament més recents. El polígon de Mas Blau, 

principalment amb usos d’oficines i serveis es construeix l’any 1990 en una primera fase i Mas Blau II amb més 

contingut logístic cap a l’any 2000.  

Els polígons amb activitat logística també apareixen a partir de l’any 2000, la ZAL del port cap a l’any 2000 i la  

ZAL d’El Prat s’urbanitza l’any 2008 consolidant-se l’any 2012. D’altra banda, cal destacar que dins del patrimoni 

immobiliari de nau de tipologia logística, també s’hi troba nau vella, com ara les naus del polígon de Mercabarna, 

dins del Consorci de la Zona Franca (152) o bé els elements que es troben dins de l’àmbit del Centre Direccional, 

el gran centre comercial Eroski i la plataforma logística Tradisa. 

El Parc Logístic de la Zona Franca es reforma en el període 2000-04, ubicant les oficines del Consorci de la Zona 

Franca. 

Els polígons Port Vell, Plaça Europa i el tram adjacent a la Gran Via Sud, amb contingut terciari de gran comerç 

i lleure són de transformació recent, amb elements de l’any 2004 a elements construïts recentment any 2012. 

Tot i l’antiguitat dels polígons, l’estat actual de la seva urbanització és excel·lent i bona, exceptuant els polígons 

de Mateu, Enkalene, Alaió i Apel·les Mestres que es classifiquen amb una urbanització deficient, segons l’estudi 

de l’AMB. 

 

ASSOCIACIONS I ENS GESTORS EXISTENTS  

 

Entitats associatives empresarials de gestió pública o privada que compta el subsistema:  

 Centre Intermodal de Logística, CILSA. Barcelona i El Prat de Llobregat 

ZAL de Barcelona i ZAL d’El Prat 

 

 Consorci de la Zona Franca. Barcelona  

Zona Franca 

 

 Associació d’Empresaris del Polígon Pratenc. El Prat de Llobregat 

Polígon Pratenc 

 

 Associació de Comerciants i Industrials d’ El Prat de Llobregat, ACIP. El Prat de Llobregat 

 

 El Prat Empresarial Associació. Agrupació d’Empresaris d’El Prat. El Prat de Llobregat 

 
 Consorci Prat Nord. Centre Direccional – Prat Nord. El Prat de Llobregat 

 

 Comunitat de propietaris Mas Blau 1. Parc de Negocis Mas Blau I. El Prat de Llobregat 

 

 Comunitat de propietaris Mas Blau 2. Parc de Negocis Mas Blau 2. El Prat de Llobregat 

 

 Polígon Mas Mateu. El Prat de Llobregat 

 
 Agrupació d’Empreses de la Pça Europa, Gran Via i Polígon Pedrosa de l’Hospitalet, APEL’H. L’Hospitalet de 

Llobregat. 

 
 Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat, AEBALL. L’Hospitalet de Llobregat. 
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DISTINCIÓ D’ÀMBITS DINS DEL SUBSISTEMA C-31 SUD 

 

Àmbit 1. CIUTAT AEROPORTUÀRIA – MAS BLAU 

Àmbit configurat pels polígons d’El Prat situats al marge dret del riu Llobregat amb accés des de l’autovia C-31, 

en el tram que va des de la Ronda litoral fins a l’accés a l’aeroport.  

Caracteritzat per la presència de l’Aeroport i el Parc de Negocis Mas Blau, també disposa d’activitat industrial. 

Aquest àmbit disposa de la gran peça metropolitana del Centre Direccional pendent de transformar on es preveu 

en part l’activitat econòmica. 

Polígons: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138 

 

Àmbit 2. PORT BARCELONA – ZAL 

El Port de Barcelona i la zona logística adjacent caracteritzen aquest àmbit, el qual també conté activitat industrial 

localitzada en el polígon Pratenc i en el Consorci de la Zona Franca.  

Polígons: 126, 133, 135, 147, 151,152, 153, 154 

 

Àmbit 3. GRAN VIA – HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Àmbit caracteritzat per la transformació urbana de la Gran Via amb activitat econòmica terciària. També conté 

activitat industrial en el mateix polígon de la Gran Via Sud, entre can Tunis i segona línia de la Gran Via. 

Polígons: 143, 145, 146, 148, 149, 150 
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SUBSISTEMA ACTIVITAT ECONÒMICA N-340 

 

 

DADES GENERALS 

 Municipis dins AMB:  (7) Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 

Desvern, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de  

Llobregat  

 Localització:   Eix N-340  

 Nombre de polígons AMB:  42 ud 

 Superfície:    888,02 ha  

 Sostre:    3.909.967 m2* 

 Nombre empreses:   4.614 * 

*(camerdata) 
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ACCESSIBILITAT VIÀRIA 

 

El subsistema d’activitat econòmica N-340 configura un continu urbà, conjuntament amb la trama residencial, 

al llarg de la N-30, el ferrocarril i el riu entre el Parc de Collserola i el Parc Agrícola del Baix Llobregat,.  

Els eixos d’aquest subsistema el conformen la carretera nacional N-340 conjuntament amb l’autovia B-23 que 

s’allarga sobre l’autopista A-2 fins a la seva intersecció amb la Ronda de Dalt B-20, infraestructures viàries de 

primer ordre on es localitzen les portes d’accés d’aquest subsistema. Aquest corredor s’estén al llarg de la N-

340 des de la seva intersecció amb la ronda de dalt B-20 fins al seu pas sobre el riu Llobregat. 

La Bv-2001, carretera secundària paral·lela a la N-340 configura el límit entre teixit urbà i Parc Agrari. La 

xarxa viària local cus transversalment els polígons del subsistema connectant la N-340 i la Bv-2001. 

La N-340 és una carretera en transformació cap una via més cívica, la B-23 i l’A-2 serveixen de tractor de les 

noves peces i activitats econòmiques relacionades amb les noves formes de la producció i el consum que 

busquen alta accessibilitat i façana.  

Es distingeixen sis accessos als polígons des de l’autovia B-23 i autopista A-2. 

Porta 1, des de l’A-2 a l’alçada de la Ciutat Esportiva Espanyol dona accés directa als polígons de Cornellà.  

Porta 2, node de connexió de l’A-2 amb la carretera C-245, sobre la qual comença la via B-23. La C-245 

connecta amb la N-340 mitjançant la carretera d’Esplugues i l’Avinguda Cornellà. 

Porta 3, sortida de l’A-2 a la Bv-2001, aquesta via fa la funció de distribuïdor en sentit longitudinal del 

subsistema. 

Porta 4, sortida als polígons de Sant Joan Despí des de l’autovia B-23 prèvia al node A-2 / B-23. Sobre la 

mateixa via es contempla la sortida directa als polígons de Sant Just, estudis TV3, configurant una altra accés. 

Porta 5, accés al polígon industrial Sant Feliu de Llobregat – Molins de Rei. 

Porta 6, tanca el subsistema amb la intersecció de la N-340 amb l’autovia B-23, a l’alçada de Molins de Rei 

previ el pas de la nacional sobre el riu.  

Altres accessos viaris importants per aquest subsistema es localitzen sobre la Ronda B-20, tram des de la 

intersecció amb B-23 fins al node de connexió amb l’A-2. En aquest àmbit distingim dos accessos, un directa 

als polígons de Cornellà i l’Hospitalet i l’altre al municipi d’Esplugues a l’alçada del Parc de la Solidaritat.  

Els polígons d’aquest subsistema es troben conurbats amb la trama residencial propera a la ciutat central, 

s’han convertit en àrees d’oportunitat per al desenvolupament de la ciutat. 

TRANSPORT PÚBLIC PER FERROCARRIL 

 

Respecte al transport públic per ferrocarril destacar que pràcticament tots els polígons d’aquest subsistema 

disposen de servei de passatgers. La línia de Rodalies Renfe, eix vertebrador d’aquest àmbit, disposa de les 

parades per cobrir pràcticament en la seva totalitat el servei als polígons d’activitat econòmica. El Polígon d’El 

Pla, als municipis de Sant Feliu i Molins, no disposa de parada directa al polígon fet que comporta un servei 

deficient del sistema en aquests polígons.  

 

La línia de Ferrocarrils Catalans disposa d’estació en el seu pas pels polígons contigus d’Hospitalet i Cornellà.  

 

Polígons de Sant Feliu, Sant Just i Esplugues es troben servits per la línia de tramvia TRAM. 

 

Aquest subsistema no disposa de servei de transport de mercaderies per ferrocarril. 

 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

 

Pràcticament tots els polígons del subsistema disposen de servei de transport públic per carretera. Els polígons 

de Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat disposen de servei de bus interurbà. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA PREDOMINANT 

 

Superfície polígons (base PAE’s AMB):      888,02 ha 

 

Polígons transformats amb altres usos, no activitat econòmica:  

 Entorn Ciutat Esportiva FCB (73)         29,96 ha Gran Equipament 

 Can Fatjó Terciari (86)          26,09 ha Residencial 

 Camp de l’Empedrat (90)            8,82 ha Residencial 

 Sector Terciari Finestrelles (96)             31,67 ha Residencial 

 

TOTAL TRANSFORMAT          96,54 ha 

888,02 ha - 96,54 ha = 791,48 ha          100,00 % 

 

Polígons per desenvolupar:                6,83 %   

 ARE Salines-Sarralló (91)             54,05 ha 

 

Polígons en fase de desenvolupament - transformació:           1,46 % 

 Sector Industrial 22b (75)           0,51 ha  

 Lluís Muntades (83)               4,31 ha  

 

 

Tipus d’activitats econòmica: 

Indústria  (parcel·la > 2.500m2)          30,47 % 

 El Pla (56)         71,49 ha 

 Sanson (65)       15,36 ha 

 Riera de la Salut (66)      10,43 ha 

 El Pla (68)        78,37 ha 

 Sud-Oest (77)         2,11 ha 

 El Clos (78)         2,71 ha 

 Pont Reixat (80)       13,00 ha 

 Siemens (84)         3,47 ha 

 Ignasi Iglesias (85)         9,98 ha 

 Can Cors (87)         6,95 ha 

 Àmbit Est (92)       27,27 ha 

 

 

Indústria  (parcel·la < 2.500m2)          53,60 %   

 Les Grases Industrial (67)        7,11 ha 

 Masor (69)          1,76 ha 

 Riera de la Salut (70)          3,06 ha 

 Armentera (72)         9,17 ha 

 Polígon Fontsanta (74)       87,24 ha 

 Sud-oest (79)        35,63 ha 

 Cirerers (82)          3,15 ha 

 Montesa (88)        24,54 ha 

 Almeda (89)          3,27 ha 

 Almeda (94)      114,73 ha 

 El Gall (97)         14,69 ha 

 La Plana (98)          4,77 ha 

 Montesa (100)          3,81 ha 

 Badal (139)          0,72 ha 

 La Provençana (140)       13,66 ha 

 Sector Industrial 22a urbà (141)        0,41 ha 

 Gornal Bellvitge (142)         8,42 ha 

 Riera Frares (144)         88,13 ha 

 

Terciari – Oficines i serveis             5,78 %  

 Mediapark (71)          1,05 ha 

 Bv-2001 (76)          9,21 ha 

 Polígon Sant Just (81)       28,93 ha 

 Wordl Trade Center (93)         5,71 ha 

 Sector Terciari Maragda (99)        0,86 ha 

 

Terciari – Gran comerç i Lleure                1,86 %  

 Ciutat Esportiva Espanyol (95)        3,51 ha 

 Entorn Ciutat Esportiva FCB (73)          1,96 ha  

 Can Fatjó Terciari (86)           4,88 ha  

 Camp de l’Empedrat (90)           4,39 ha  
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Dels polígons d’aquest subsistema es detecten quatre transformats a altres usos que no són activitat 

econòmica. Aquest són l’Entorn Ciutat Esportiva FCB, polígon amb mixticitat d’usos composat per el gran 

equipament esportiu, ús residencial i terciari; Can Fatjó i Camp de l’Empedrat barris residencials que contenen 

una peça de gran comerç, Centre Comercial Llobregat Center i El Corte Inglés de Cornellà; i, el Sector Terciari 

Finestrelles recentment urbanitzat amb mixticitat d’usos entre els quals es compte l’activitat terciària encara 

per desenvolupar. Per aquests casos, l’estudi contempla la part del sector d’activitat econòmica que s’hi 

desenvolupa, excloent la resta d’usos (residencial i gran equipament). 

L’ARE Salines-Sarralló, en sòl urbanitzable delimitat, es troba pendent de desenvolupament amb una ordenació 

prevista amb mixticitat d’usos. 

El Sector Industrial 22b (75) i el polígon de Lluís Muntades (83) són àmbits en fase de transformació. L’àmbit 

del sector 22b conté una sola nau, sense activitat, amb la previsió de transformació a ús residencial, el seu 

entorn urbà immediat és totalment urbà residencial. Les naus del sector Lluís Muntades, antiga fàbrica 

Siemens, es troben també en desús. 

L’activitat industrial caracteritza aquest subsistema, representant un 84% del total de l’activitat econòmica que 

s’hi porta a terme. Del document de l’Atles dels Polígons d’Activitat Econòmica de l’AMB i de la comparació del 

gra dels teixits dels polígons, ortoimatge, distingim entre la indústria de parcel·lari petit < 2.500 m2 (53,60 %) 

majoritària en aquest subsistema (moltes naus dividides en règim de divisió horitzontal) respecte a la indústria 

de parcel·la de mida més gran >2.500 m2 (30,47 %) que correspondria bàsicament al polígon d’El Pla als 

municipis de Sant Feliu i Molins de Rei i a l’enclau urbà industrial al mig de Collserola del polígon de la Sanson. 

La resta d’activitat és terciària destinada majoritàriament a oficines i serveis, i, puntualment a gran comerç i 

lleure localitzat en polígons que s’han desenvolupat majoritàriament amb ús residencial. Aquests elements es 

localitzen al costat de les portes d’accés viari com ara els centres comercials, l’equipament de TV3 i el centre 

de negocis de Sant Just. 

 

GRAU D’ACTIVITAT  
 

Degut a la crisi econòmica recent s’ha donat un procés de desocupació de les naus, fet que ha comportat que 

actualment algunes d’elles es trobin sense activitat. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles 

dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, es detecta, en aquest subsistema, un 

grau d’ocupació molt alt als equipaments del FCB i als estudis de TV3, en canvi el sector industrial només 

disposa d’un grau d’ocupació alt en el polígon d’El Pla, als municipis de Sant Feliu i Molins, i en la resta de 

polígons l’activitat baixa a un grau mitjà i inclús baix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 
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SERVEIS URBANÍSTICS 

 

Un altre aspecte molt important pel bon desenvolupament de les activitats econòmiques és el fet que el 

polígon disposi de les infraestructures de serveis i que aquestes siguin de qualitat i tinguin garantia en quan al 

seu subministrament. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat 

econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, tots els polígons disposen dels serveis bàsics de xarxa d’aigua 

potable, elèctrica i de sanejament. Els únics polígons amb només els serveis bàsics són en els Cirerers i Lluís 

Muntades, en fase de transformació, la resta de polígons d’aquest sistema disposen també de gas, l’estudi 

considera que un polígon disposa de gas quan la xarxa entra al seu perímetre, independentment de la pressió i 

de si aquesta està o no desplegada. 

 

Només els sectors desenvolupats més recentment i els polígons dels municipis de Cornellà i l’Hospitalet 

compten amb servei de telecomunicacions. Els serveis de telecomunicacions detectats són l’accés a la banda 

ampla, ADSL o WIMAX, la fibra òptica no hi està contemplada en l’estudi element molt important per millorar 

la competitivitat del sector, tot i així es preveu que almenys un 40% dels polígons de l’Àrea hi tenen accés a la 

xarxa. 

 

 

ANTIGUITAT DEL POLÍGON 

 

En relació a l’antiguitat dels polígons podem dir que pràcticament tots són anteriors al 1977, disposant d'un 

parc immobiliari majoritàriament de nau industrial vella, tot i que es troba alguna nau reformada. Alguns dels 

polígons reformats són l’Almeda (89), Àmbit Est (92) i Montesa (88) en el municipi de Cornellà i el polígon de 

Fontsanta (74) a Sant Joan Despí on les naus reformades més recentment són de l’any 2004. 

Com és habitual les construccions terciàries són més recents, tot i així els centres comercials de Can Fatjó i de 

l’Empedrat són dels anys 1990 i 2000 respectivament, el centre comercial de l’Espanyol s’edifica l’any 2012. 

L’estat actual de la urbanització, segons l’estudi de l’AMB, dels polígons industrials és bona en els municipis de 

Molins, Sant Feliu i Sant Joan Despí. En canvi, en els municipis de Cornellà i l’Hospitalet, l’estat de 

l’urbanització dels polígons industrials és normal considerant algun polígon amb estat deficient. Destaquen els 

polígons de la Riera de la Salut (66 i 69) amb un estat de la urbanització molt deficient.  

Els grans equipaments, FCB, TV3, TRAM, així com els polígons transformats amb altres usos el seu estat és 

excel·lent. 

 

 

ASSOCIACIONS I ENS GESTORS EXISTENTS  

 

Entitats associatives empresarials de gestió pública o privada que compta el subsistema:  

 Centre de Serveis El Pla. Sant Feliu de Llobregat 

Polígon El Pla 

 

 

 Associació d’Empresaris Polígon Industrial El Pla. Molins de Rei 

Polígon El Pla 

 

 Associació d’Empresaris del Polígon Industrial el Pla i les Grases. Sant Feliu de Llobregat 

 

 Associació d’Empresaris del Polígon Industrial Fontsanta, APIPF. Sant Joan Despí 

Polígon Fontsanta 

 

 Associació d’industrials del Sector del Sud-Oest de Sant Just Desvern. Sant Just Desvern 

Polígon Sud-Oest 

 

 

DISTINCIÓ D’ÀMBITS DINS DEL SUBSISTEMA N-340  

 

Àmbit 1. CONURBACIÓ SANT JOAN DESPÍ - HOSPITALET 

Continu urbà amb mixticitat d’usos residencial, industrial, terciari, etc on els polígons d’activitat econòmica es 

localitzen de manera discontinua entre la trama urbana residencial.  

Polígons: 71, 72,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,  82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 139, 140, 141, 142, 144 

 

Àmbit 2. SANT FELIU LLOBREGAT – MOLINS DE REI 

Àmbit caracteritzat per la conurbació dels polígons industrials de Molins-Sant Feliu, acotada entre el ferrocarril 

i la carretera Bv-2001. Conurbació amb vores al Parc Natural de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat i 

façana a infraestructura de primer ordre. 

Polígons: 56, 66, 67, 68, 69, 70 

 

Àmbit 3. FÀBRICA DE CIMENT 

El tercer àmbit considerat és el polígon de la fàbrica de ciment Sanson per la seva singularitat com enclau urbà 

industrial enmig del Parc Natural de Collserola. 

Polígons: 65 
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SUBSISTEMA ACTIVITAT ECONÒMICA N-II 

 

 

DADES GENERALS 

 Municipis dins AMB:  (9) Castellbisbal, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca,  

     Cervelló, La Palma de Cervelló, Pallejà, Torrelles de Llobregat,  

Sant Vicenç dels Horts, Sta. Coloma de Cervelló. 

 Localització:   Eix N-II 

 Nombre de polígons AMB:  39 ud 

 Superfície:    1.006,70 ha  

 Sostre:    2.963.454 m2* 

 Nombre empreses:   943 * 

*(camerdata) 
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ACCESSIBILITAT VIÀRIA 

 

Àmbit territorial que discorre al llarg del marge dret del riu Llobregat, sent l’eix viari d’aquest subsistema la 

carretera nacional N-II conjuntament amb l’autopista A-2, infraestructura viària de primer ordre on es 

localitzen les portes d’accés a aquest àmbit.  

La N-II cus els polígons de les poblacions de Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Sant Vicenç dels 

Horts i de Santa Coloma de Cervelló. A l’encreuament amb la N-340 la N-II s’allarga fins la carretera comarcal 

C-245 amb la via Bv-2002. 

Des del nus de quatre camins, l’eix de la N-340 serveix als polígons de Cervelló i la Palma de Cervelló, des d’on 

surt la via Bv-2421 cap a Corbera de Llobregat la qual arriba fins als dos polígons industrials d’aquesta 

població. La via Bv-2005 comunica la Bv-2002 amb Torrelles de Llobregat arribant als dos polígons industrials 

aïllats. 

Des del node de connexió amb la C-245 fins al pas de l’AP-7 es detecten quatre accessos des de l’A-2: 

Porta 1, accés directe als polígons de Sant Vicenç dels Horts i accés a la Bv-2002, prolongació N-II fins a la C-

245, servint als polígons industrials que s’ubiquen adjacents a aquesta via fins a la C-245. Connexió amb la B-

23 saltant a l’altre marge del riu.  

Porta 2, node de connexió A-2 amb B-24, ronda viària de Pallejà fins a Vallirana on connecta amb la N-340, 

donant accés directe als polígons de Pallejà a través dels quals es connecta amb l’eix de la N-340. En aquest 

àmbit és important també l’accés des de la B-23 a través del pont de la N-340, punt de connexió amb l’altre 

marge del riu. Aquesta porta, s’allarga amb l’eix de la N-340 donant accés a les poblacions de Cervelló i la 

Palma de Cervelló i a Corbera a través de la Bv-2421. 

Porta 3 i 4, a l’alçada de Sant Andreu de la Barca i de Castellbisbal donen accés directa als polígons d’ambdós 

costats del riu, connectant amb la N-II. 

Tot i la proximitat de les infraestructures A-2 i AP-7 a l’alçada de Castellbisbal-Papiol encara no es disposa del 

nus viari de primer ordre, nus Llobregat, el qual permetrà la connexió directa amb l’autopista direcció Girona 

sent de màxima importància per l’activitat econòmica d’aquest àmbit. El futur nus també preveu la connexió 

amb la C-1413 facilitant l’accés als polígons del subsistema veí. 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER FERROCARRIL 

 

La traça del ferrocarril, paral·lel a la N-II i riu, és també l’eix vertebrador d’aquest subsistema. D’aquesta 

manera, tots els polígons que es troben sobre d’aquest eix disposen de servei de passatgers a través de la línia 

de FGC.  

La resta de polígons que es troben fora d’aquest eix no disposen de transport públic per ferrocarril. 

 

Aquest subsistema no disposa de servei de transport de mercaderies per ferrocarril. 

 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

 

Busos urbans a nivell municipal en els polígons adjacents a les Nacionals, N-II i N-340. Existeix un autobús 

exprés (E8) Barcelona – Corbera. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA PREDOMINANT 

 

Superfície polígons (base PAE’s AMB):      723,15 ha 

 

Polígons transformats amb altres usos, no activitat econòmica:  

 Entorn Sector Est (27)          23,18 ha Residencial 

Ús majoritari residencial, part resta amb ús industrial 

 

TOTAL TRANSFORMAT          23,18 ha 

 

718,78 ha - 23,18 ha = 699,97 ha          100,00 % 

 

Polígons per desenvolupar:                5,42 %   

 Can Cases del Riu (10)                  4,37 ha  

 Industrial Nord (19)              4,97 ha 

 Sant Antoni (49)                1,66 ha 

 ARE la façana industrial (50)      10,64 ha 

 Eixample Industrial (62)       13,44 ha 

 ARE Riera Can Solà (64)         2,89 ha 

 

Polígons en fase de desenvolupament - transformació:           0,00 % 

 

Tipus d’activitats econòmica: 

Indústria (parcel·la > 2.500m2)        85,16 % 

 Industrial Llobregat (5)     121,17 ha 

 Sant Vicenç (11)     152,12 ha 

 Sector Industrial Ibèrica (12)      2,86 ha 

 Sector Industrial Polígon B (13)      2,70 ha 

 Can Sunyer Zona 18 (14)      28,29 ha 

 La Clota (15)       10,17 ha 

 Nord Est Zona 10 (16)      83,38 ha 

 Nacional II zona 17 (17)      40,65 ha 

 Subsector 1 del UP4 (20)        8,92 ha 

 Subsector 2 del UP4 (21)        4,55 ha 

 Sector Grab (22)       17,39 ha 

 

 

 

 La bòvila (24)          5,42 ha  

 Entorn Sector Est (27)           4,17 ha  

part d’aquest sector s’ha transformat a residencial 

 Pla del Ricard (28)         25,22 ha 

 Prat de la Riba (29)         2,57 ha 

 Prat de la Riba (30)         1,95 ha 

 Ricard (42)          18,01 ha 

 Fallulles (43)         57,07 ha 

 Bofarull (44)          3,47 ha 

 Sant Antoni (48)          3,00 ha 

 

Indústria (parcel·la < 2.500m2)           8,51 %   

 Can Llopart (23)         9,14 ha 

 Antiga Paperera (25)        1,18 ha 

 Sector Industrial Can Mascaró (26)      3,89 ha 

 Tallers (40)          1,02 ha 

 Dolça de Provença (41)        1,50 ha 

 Molí dels Frares (45)       10,76 ha 

 Can Coll (46)         9,89 ha 

 La Barruana (47)         9,18 ha 

 Sant Antoni (51)         4,76 ha 

 Sector 91 (52)         4,76 ha 

 Industrial Nord (61)        3,47 ha 

 

Terciari – Oficines i serveis             0,76 %  

 Sector Industrial Colònia Güell (63)       5,33 ha 

 

Terciari – Gran comerç i Lleure                0,15 %  

 Zona 12 (18)               1,04 ha 
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Dels polígons d’aquest subsistema es detecta l’Entorn Sector Est (27) transformat amb ús majoritari 

residencial, restant una petita part amb activitat industrial. 

Sis sectors per desenvolupar: Can Cases del Riu (10) en sòl urbà, Industrial Nord (19) i Sant Antoni (49) en 

sòl urbanitzable no delimitat, l’ARE la façana industrial (50) en sòl no urbanitzable i els sectors Eixample 

Industrial (62) i l’ARE Riera Can Solà (64) en sòl urbanitzable delimitat.   

Més del 90% de l’activitat predominant d’aquest subsistema és industrial, el terciari és pràcticament inexistent. 

Del document de l’Atles dels Polígons d’Activitat Econòmica de l’AMB i de la comparació del gra dels teixits dels 

polígons, ortoimatge, distingim la indústria de parcel·la de mida gran > 2.500 m2 (85,16%) localitzada en el 

marge esquerra del riu, on es porta a terme activitat metal·lúrgica, i a les poblacions de Castellbisbal Sant 

Andreu, també en trobem naus de mida gran al llarg de l’eix de la N-340. La indústria de parcel·lari petit < 

2.500 m2 (8,51%) és menor en aquest subsistema. 

El sector terciari en aquest subsistema es redueix al sector Industrial Colònia Güell (63) que acull un centre de 

negocis i a la Zona 12 de Sant Andreu de la Barca que acull una benzinera i un petit centre comercial. 

 

 

GRAU D’ACTIVITAT  

Degut a la crisi econòmica recent s’ha donat un procés de desocupació de les naus, fet que ha comportat que 

actualment algunes d’elles es trobin sense activitat. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles 

dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, es detecta, en aquest subsistema, un 

grau d’ocupació molt alt en les indústries amb activitat metal·lúrgica del marge esquerra del riu i en el polígon 

de les Fallulles (43), un grau d’ocupació alta en Industrial Llobregat (5) i polígons de Sant Vicenç, la resta de 

polígons presenten un grau mitjà d’activitat. 

 

 

SERVEIS URBANÍSTICS 

Un altre aspecte molt important pel bon desenvolupament de les activitats econòmiques és el fet que el 

polígon disposi de les infraestructures de serveis i que aquestes siguin de qualitat i tinguin garantia en quan al 

seu subministrament. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat 

econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, tots els polígons disposen dels serveis bàsics de xarxa d’aigua 

potable, elèctrica i de sanejament. I pràcticament tots els polígons d’aquest sistema també disposen de gas, 

l’estudi considera que un polígon disposa de gas quan la xarxa entra al seu perímetre, independentment de la 

pressió i de si aquesta està o no desplegada.  

 

Com es pot observar en la imatge bona part dels polígons a més dels serveis bàsics i gas també compten amb 

servei de telecomunicacions. Els serveis de telecomunicacions detectats són l’accés a la banda ampla, ADSL o 

WIMAX, la fibra òptica no hi està contemplada en l’estudi element molt important per millorar la competitivitat 

del sector, tot i així es preveu que almenys un 40% dels polígons de l’Àrea hi tenen accés a la xarxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 

 

 

ANTIGUITAT DEL POLÍGON 

 

En relació a l’antiguitat dels polígons industrials podem dir que pràcticament tots són anteriors al 1977, 

disposant d'un parc immobiliari majoritàriament de nau industrial vella, tret característic de la majoria de 

polígons de l’àmbit metropolità.  

Puntualment es localitza alguna nau industrial més nova, períodes 1994 i 2008.  
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ASSOCIACIONS I ENS GESTORS EXISTENTS  

Entitats associatives empresarials de gestió pública o privada que compta el subsistema:  

 Associació d’Empresaris de Castellbisbal, AECA. Castellbisbal 

 

 Entitat de Conservació Àrea Industrial del Llobregat. Castellbisbal 

Àrea Industrial del Llobregat 

 

 Unió d’Empreses de Sant Vicenç dels Horts, UESVH. Sant Vicenç dels Horts 

 

 Associació de propietaris i industrials del Recinte Industrial de la Colònia Güell. Santa Coloma de Cervelló 

 
 Associació de propietaris del Sector Industrial Scc 123. Santa Coloma de Cervelló 

 

 

DISTINCIÓ D’ÀMBITS DINS DEL SUBSISTEMA N-II 

Àmbit 1. STA. COLOMA CERVELLÓ – CASTELLBISBAL i PALLEJÀ - CERVELLÓ 

Àmbit caracteritzat per polígons industrials adjacents al llarg de les carreteres nacionals N-II i N-340.  

Polígons: 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 61, 62, 63, 64 

S’hi afegeix polígon de Martorell contigu a Sant Andreu de la Barca. 

 

Àmbit 2. INDÚSTRIA METAL·LÚRGICA 

Localització de l’activitat majoritàriament dedicada a la metal·lúrgica. 

Polígons: 10, 11 

 

Àmbit 3. TORRELLES DE LLOBREGAT – CORBERA DE LLOBREGAT 

Àmbit configurat pels quatre polígons que es troben aïllats respecte als eixos de les carreteres nacionals. Dos 

es troben en la població de Torrelles de Llobregat i dos més a Corbera de Llobregat. 

Polígons: 12, 13, 40, 41 
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SUBSISTEMA ACTIVITAT ECONÒMICA C-1413 

 

 

DADES GENERALS 

 Municipis dins AMB:  (3) Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei 

 Localització:   Eix C-1413 des de Molins de Rei fins a Rubí 

 Nombre de polígons AMB:  17 ud 

 Superfície:    356,79 ha  

 Sostre:    447.979 m2* 

 Nombre empreses:   427* 

*(camerdata) 
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ACCESSIBILITAT VIÀRIA 

L’eix d’aquest subsistema és l’antiga carretera C-1413a en el tram de Molins de Rei fins a Rubí. Neix en la N-

340 discorrent paral·lela a la B-23 fins a l’alçada de l’autopista AP-7 que gira a la dreta resseguint la traça de 

la riera de Rubí.  

En paral·lel a la seva traça discorren les infraestructures de primer ordre B-23 i AP-7. La B-23 només connecta 

amb la carretera C-1413a en el seu inici a la N-340. Des de l’AP-7 es localitzen dues portes d’accés a través de 

la B-30, ja en el municipi de Rubí. Una altra porta a considerar és la de l’ E-9, ja en el municipi de Rubí. 

En distingim dos trams:  

Tram 1. Molins de Rei - Papiol 

Accés als polígons a través de permeabilitats puntuals per sota la B-23 i la traça ferroviària. Aquests sectors es 

localitzen en el límit amb el Parc Natural de Collserola, amb una topografia planera a tocar el ferrocarril i amb 

pendent més pronunciada a mesura que se’n separa.  

Tram 2. Castellbisbal – Rubí 

El següent tram s’inicia amb el creuament inferior de la carretera C-1413 amb la B-23 i AP-7, encara sense 

connexió i amb el que serà el futur nus del Llobregat, en aquest punt la carretera discorre paral·lela a la riera 

de Rubí en el seu marge dret. Els polígons industrials es troben a l’altre marge de la riera sent aquesta una 

barrera topogràfica per al seu accés. En aquest tram hi ha quatre punts d’accés als diferents polígons.  

Un és la carretera B-151 que just connecta en el límit municipal entre el Papiol i Castellbisbal passant 

tangencialment pel polígon d’El Canyet (31) localitzat en un interstici entre l’espai fluvial i les infraestructures 

viàries, per després travessar la riera de Rubí i les traces ferroviàries per a donar accés al polígon de Santa 

Rita i demés polígons de Castellbisbal. Aquesta via arriba, passat el nucli urbà de Castellbisbal, als polígons 

Tecasa (2) i Cartisa (1), connectant amb la C-243c. Aquestes dues vies discorren per l’espai obert definit per el 

riu Llobregat i la Riera de Rubí considerat espai connector principal pel PTMB, i travessant el riu Llobregat 

arriben a connectar amb l’antiga N-II ja en el municipi de Martorell. 

Els altres accessos es troben ja en el municipi de Rubí i es realitzen a través de la xarxa local. Els polígons es 

col·loquen tangencials al curs de la riera convertint-se, conjuntament amb la resta de polígons d’aquest tram, 

en una barrera ambiental motiu pel qual aquest àmbit es considerat un punt estratègic per a la connectivitat 

ecològica entre Collserola i l’espai obert riu Llobregat-riera Rubí. 

Un cop passat el nucli urbà de Rubí, la carretera C-1413 arriba als polígons industrials del nord d’aquest 

municipi, connecta amb l’ E-9 i continua el seu pas cap a Sabadell. 

Aquest subsistema es caracteritza pel pas de la carretera C-1413 tangencial a infraestructures viàries i 

ferroviàries de primer ordre, B-23, AP-7, B-30 i ferrocarril, però sense disposar d’accessos directes a aquestes. 

La connexió prevista de la C-1413 amb el futur nus Llobregat permetrà l’accés directa a aquestes 

infraestructures sent de màxima importància per l’activitat econòmica d’aquest àmbit. 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER FERROCARRIL 

L’únic polígon del subsistema que disposa d’una estació propera de ferrocarril és el sector Industrial Sud del 

municipi d’El Papiol, estació d’El Papiol, dels ferrocarrils de Rodalies FGC, però sense facilitat per accedir-hi 

caminant, l’únic accés és per carretera.  

La resta de polígons no tenen accés a la xarxa de transport ferroviari tot i disposar de la línia ferroviària R8 

adjacent al seu emplaçament, per tant amb possibilitat de connectar-s’hi.  

Actualment aquesta línia ferroviària (nus Castellbisbal, El Papiol a Mollet) ja és d’ús mixta, de servei de 

mercaderies i de passatgers. Va ser construïda l’any 1982 per evitar el pas de trens de mercaderies pel mig de 

Barcelona, inicialment sense servei per a passatgers. Aquest subsistema no disposa de servei de transport de 

mercaderies per ferrocarril. 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

Pràcticament tots els polígons adjacents a la C-1413 disposen de servei de transport públic per carretera. 

Servei d’autobusos interurbà, línia L67 Castellbisbal-El Papiol-Molins de Rei-Barcelona amb connexió als 

ferrocarrils de Rodalies i metro a Barcelona. 

Els polígons del municipi de Rubí disposen de bus urbà, línies L1 i L6, que donen servei als polígons d’aquest 

subsistema disposant aquests de diverses parades en l’interior mateix del polígon. 

El polígon de Can Calopa (161) de Sant Cugat, tot i ser adjacent a la C-1413, no disposa d’aquest servei de 

transport. Polígons més allunyats d’aquesta via, Castellbisbal i Molins de Rei, tampoc disposen de transport 

públic per carretera. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA PREDOMINANT 

 

Superfície polígons (base PAE’s AMB):      356,79 ha 

 

Polígons transformats amb altres usos, no activitat econòmica:     0,00 % 

Cap polígon transformat amb altre ús 

 

356,79 ha             100,00 % 

 

Polígons per desenvolupar:                 9,39 %   

 Can Galí (7)               4,98 ha 

 Industrial Sud – Les Escletxes (35)       19,37 ha 

 Can Rabella (53)               9,16 ha 

 

Polígons en fase de desenvolupament - transformació:           0,00 % 

Cap polígon en fase de desenvolupament 

 

Tipus d’activitats econòmica: 

Indústria  (parcel·la > 2.500m2)         59,24 % 

 Cartisa (1)           5,55 ha 

 Tecasa (2)          9,99 ha 

 Can Esteper (4)       63,77 ha 

 Castellbisbal Sud (6)      19,53 ha 

 Agripina (8)         9,18 ha 

 Santa Rita (207)       62,01 ha 

 El Canyet (31)         6,26 ha 

 Les Escletxes (32)         1,99 ha 

 Can Calopa (161)       33,09 ha 

 

 

 

 

 

Indústria (parcel·la < 2.500m2)       31,37 %   

 Comte Sert (3)        45,30 ha 

 Industrial Sud (33)        31,63 ha 

 Les Torrenteres (34)         8,56 ha 

 Riera del Molí (54)        24,10 ha 

 Carretera de Caldes (55)         2,32 ha 
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L’activitat econòmica d’aquest subsistema és la indústria, sense presència d’activitat terciària. 

Del document de l’Atles dels Polígons d’Activitat Econòmica de l’AMB i de la comparació del gra dels teixits dels 

polígons, ortoimatge, distingim la indústria de parcel·la de mida gran > 2.500 m2 (59,24%) localitzada en els 

municipis de Castellbisbal i Rubí, al llarg de l’espai fluvial de la riera. La indústria de parcel·lari petit < 2.500 

m2 (31,37%) és menor en aquest subsistema i es troba en els polígons de Molins de Rei i El Papiol localitzats 

en el límit amb el Parc Natural de Collserola i en el polígon Comte Sert agregat al nucli urbà del municipi de 

Castellbisbal. El polígon aïllat Cartisa localitzat apartats ja de la comarcal i emplaçat sobre la carretera C-243c 

respon a una sola empresa amb una mida de parcel·la/polígon superior als 2.500 m2. El polígon aïllat Tecasa 

(2) també havia estat ocupat per una sola empresa. 

No hi ha hagut cap àmbit que s’hagi transformat cap a altre ús. D’altra banda resten tres sectors per 

desenvolupar en sòl de règim urbanitzable delimitat: Can Galí (7), Industrial Sud-Les Escletxes (35) i Can 

Rabella (53). 

 

GRAU D’ACTIVITAT  
 

Degut a la crisi econòmica recent s’ha donat un procés de desocupació de les naus, fet que ha comportat que 

actualment algunes d’elles es trobin sense activitat. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles 

dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, es detecta, en aquest subsistema, un 

grau d’ocupació alt en els polígons de Cartisa (1), El Canyet (31), Santa Rita (9) i Can Calopa (161), un grau 

d’ocupació mitjà en Comte Sert (3) i Industrial Sud (33), els polígons Riera del Molí (54) disposa d’un grau 

d’activitat baix així com el polígon de Ca n’Estaper (4) tot i que aquest últim el motiu de la baixa activitat és 

que li resta potencial edificatori per construir. El polígon Tecasa (2) es troba abandonat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 
 

SERVEIS URBANÍSTICS 

Un altre aspecte molt important pel bon desenvolupament de les activitats econòmiques és el fet que el 

polígon disposi de les infraestructures de serveis i que aquestes siguin de qualitat i tinguin garantia en quan al 

seu subministrament. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat 

econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, tots els polígons disposen dels serveis bàsics de xarxa d’aigua 

potable, elèctrica i de sanejament. I pràcticament tots els polígons d’aquest sistema també disposen de gas, 

l’estudi considera que un polígon disposa de gas quan la xarxa entra al seu perímetre, independentment de la 

pressió i de si aquesta està o no desplegada.  

 

Com es pot observar en la imatge pràcticament tots els polígons d’aquest subsistema disposen dels serveis 

bàsics i gas, a excepció del polígon d’El Canyet que no disposa del servei de gas. La xarxa de 

telecomunicacions només arriba als polígons de Can Calopa, Agripina i El Canyet. Els serveis de 

telecomunicacions detectats són l’accés a la banda ampla, ADSL o WIMAX, la fibra òptica no hi està 

contemplada en l’estudi element molt important per millorar la competitivitat del sector, tot i així es preveu 

que almenys un 40% dels polígons de l’Àrea hi tenen accés a la xarxa. 

 

 

ANTIGUITAT DEL POLÍGON 

 

En relació a l’antiguitat dels polígons industrials podem dir que pràcticament tots són anteriors al 1977, 

disposant d'un parc immobiliari majoritàriament de nau industrial vella amb alguna renovació puntual de naus 

en els anys 1990 i 2004.  

Els polígons d’El Canyet (31), Castellbisbal Sud (6) i Can Esteper (4) són de construcció més recent (any 2000-

2004)  

L’estat de conservació de la urbanització sovint va lligat amb l’antiguitat del polígon, en aquest subsistema 

podem considerar que els polígons disposen d’un bon estat de conservació a excepció del polígon de la Riera 

del Molí (54) que seria deficient. 

 

 

ASSOCIACIONS I ENS GESTORS EXISTENTS  

 

Entitats associatives empresarials de gestió pública o privada que compta el subsistema:  

 Associació del Polígon Industrial Sud. El Papiol 
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DISTINCIÓ D’ÀMBITS DINS DEL SUBSISTEMA C-1413 

 

Àmbit 1. EL PAPIOL – MOLINS DE REI 

Àmbit caracteritzat per polígons industrials de mida i parcel·lari petit, situats per sobre la B-23 i la traça 

ferroviària, en el límit amb el Parc Natural de Collserola.  

Polígons: 32, 33, 34, 35, 53, 54, 55 

 

 

Àmbit 2. CASTELLBISBAL – RUBÍ 

Polígons situats en la ròtula nus Llobregat, seguint la traça fluvial de la riera de Rubí, entre la C-1413 i la traça 

ferroviària Castellbisbal-Mollet. 

Caracteritzat per la seva proximitat a infraestructures viàries i ferroviàries de primer ordre sense accés, a 

l’espera de la futura construcció del nus. 

Són polígons industrials d’una certa identitat amb parcel·lari superior als 2.500 m2 

Degut a la seva conurbació, ambientalment generen un punt crític de connexió ecològica en el connector 

Montserrat – Collserola. 

Polígons: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 31, 161 

 

 

Àmbit 3. POLÍGONS AÏLLATS DE CASTELLBISBAL 

Dels dos polígons aïllats que contempla aquest subsistema només el polígon Cartisa (1) es troba en 

funcionament, el polígon Tecasa (2) es troba en desús.  

L’entorn immediat de Cartisa (1) es troba en règim de sòl urbanitzable, fet que li dona la possibilitat d’ampliar 

el sòl industrial del municipi, d’altra banda caldria valorar les repercussions ambientals que comportaria 

aquesta nova ocupació enmig del corredor d’espai obert. 

Polígons: 1, 2 
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SUBSISTEMA ACTIVITAT ECONÒMICA B-30 

 

 

DADES GENERALS   

 Municipis AMB:   (4) Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès i  

     Ripollet. 

 Localització:   Eix B-30 

 Nombre de polígons AMB:  34 ud 

 Superfície:    1.586,92 ha  

 Sostre:    5.347.978 m2 * 

 Nombre empreses:   3.086 * 

*(camerdata) 
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ACCESSIBILITAT VIÀRIA 

Aquest subsistema s’estén al llarg de les vies laterals de l’autopista AP-7, anomenades B-30, concretament 

entre els municipis de Sant Cugat del Vallès fins al municipi de Barberà. Dins de l’Àrea Metropolitana, es pot 

acotar físicament l’àmbit el subsistema de la B-30, des de la riera de Rubí fins al riu Ripoll.  

Territori de pas per excel·lència, per on transcorre a més de l’autopista i els seus laterals, el ferrocarril Papiol-

Mollet. La connexió entre les dues valls dels rius Llobregat i Besòs per “darrera” de Collserola com a 

prolongació dels eixos viaris cap a Madrid i cap a França, sense passar per la ciutat de Barcelona, i alhora la 

proximitat d’aquest territori a la ciutat central, a la qual està connectada a través dels túnels de Vallvidrera i 

els ferrocarrils de la Generalitat, explica la localització de peces relacionades amb les noves formes de la 

producció i el consum.  

En relació a l’accés als polígons distingim dos trams en aquest subsistema: 

Tram 1. Tram B-30. 

Tram que compren l’àmbit estrictament definit per les vies laterals B-30, des de la sortida 24 de l’AP-7 al 

municipi de Sant Cugat fins al nus viari amb la C-58, del Baricentro, a Cerdanyola del Vallès. 

És un tram caracteritzat per disposar de nombrosos accessos des de la B-30, i per on vies de la trama local 

dels assentament d’activitat econòmica travessen l’autopista, mitjançant passos superiors o inferiors a 

aquesta, connectant els polígons que es troben a banda i banda de l’AP-7. Polígons que disposen de connexió 

amb l’autovia C-16, i aquesta amb l’autopista E-9, a través del nus amb l’AP-7 en el municipi de Sant Cugat.  

A l’alçada del municipi de Cerdanyola, ja en l’altre extrem d’aquest tram, les vies laterals connecten amb 

l’autopista del Vallès C-58. 

D’altra banda, les carreteres de Rubí i de Cerdanyola Bp-1413, avui unides per la ronda nord de Sant Cugat, 

configuren la infraestructura de segon ordre on s’hi recolza l’activitat econòmica més industrial i els polígons 

més antics, a diferència de la B-30, que atrau l’activitat econòmica més terciària i de noves activitats com ara 

el gran comerç, oci, logística, oficines i serveis, els quals busquen alta accessibilitat i visibilitat des de les vies 

de primer ordre. 

Tram 2. Des de Barberà (Baricentro) fins a C-59 (eix riera de Caldes) 

En aquest tram l’autopista ja no disposa de vies laterals de servei, l’accés als diferents polígons és mitjançant 

les sortides/entrades directes a aquesta. Són polígons més antics, els quals en el seu origen es recolzaven 

sobre la carretera nacional N-150 i sobre la carretera local B-141 amb continuïtat amb els polígons industrials 

de Santiga, però més recentment la presència de l’AP-7 ha comportat la reforma i la transformació cap a 

activitats més terciàries dels polígons més propers a aquesta. 

La carretera secundària de Santiga connecta també aquests polígons amb els polígons industrials de Polinyà i 

amb els de l’eix de la riera de Caldes. Ambdós es col·loquen transversalment a l’AP-7 penjant directament de 

la porta d’accés a aquesta. L’eix de la riera de Caldes configura un continu urbà entre la riera i la carretera C-

59 i des de Santa Perpètua fins a Palau-solità i Plegamans, on s’hi troba l’àrea logística CIM  

 

Vallès. Els polígons industrials de Polinyà, de caire més tradicional, configuren l’altre continu urbà sobre la via 

local B-140, ara desplaçant-se sobre la ronda llevant recentment construïda.  

 

En aquest tram, tant l’autopista com la carretera de Santiga creuen transversalment el connector ecològic 

delimitat pel riu Ripoll i la Riera de Caldes (PTPMB), fet que conjuntament amb els continus urbans que 

configuren els polígons d’activitat econòmica dependents d’aquestes vies amenacen en alguns punts la 

continuïtat d’aquest espai obert. 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER FERROCARRIL 

 

Per aquest subsistema hi creuen les línies ferroviàries per a passatgers, la dels Ferrocarrils Catalans, amb pas 

pels municipis de Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola (UAB) i Sabadell, i la dels ferrocarrils de Rodalies passant per 

les localitats de Ripollet, Cerdanyola i Barberà.  

Bona part dels polígons d’activitat econòmica de Sant Cugat es troben en proximitat a la línia de tren i amb 

una estació de tren a menys de 10 minuts caminant. Els polígons d’aquest municipi, Can Graells, Vallsolana i la 

part nord del Parc Econòmic de Sant Joan, ubicats per sobre l’AP-7 són els que es troben més apartats 

d’aquest servei. 

Els polígons que es troben sobre l’eix de la N-150, tot i trobar-se en la traça paral·lela a rodalies Renfe, no 

disposen d’una estació propera per al seu ús.  

L’altra línia ferroviària, que cus transversalment el subsistema, traça paral·lela a l’AP-7, és la línia ferroviària 

mixta de passatges i mercaderies Mollet – Papiol, la qual actualment disposa de dues estacions per a 

passatgers en aquest àmbit, una propera al Centre Direccional a de Cerdanyola i l’altre a llevant de Sant Cugat 

amb connexió amb els FGC direcció Sabadell.  

Els polígons de Barberà conjuntament amb els de Cerdanyola actualment no disposen de transport públic per 

ferrocarril, tot i trobar-se molts d’ells sobre la traça ferroviària. D’altra banda, les traces previstes com el 

desdoblament Papiol – Mollet amb connexió amb les traces ferroviàries existents o la proposta del Tramvallès, 

millorarien considerablement la mobilitat obligada d’aquest sector.  

 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

Pràcticament tots els polígons d’activitat econòmica d’aquest subsistema disposen de xarxa de bus urbà. A 

més, existeix línia de bus interurbà entre els municipis d’aquest subsistema. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA PREDOMINANT 

 

Superfície polígons (base PAE’s AMB):     1.586,92 ha 

 

Polígons transformats amb altres usos, no activitat econòmica:  

 Parc Econòmic Sant Joan (163) / transformat a golf   100,23 ha   Esportiu (Golf) 

(31,41 ha terciari oficines, 53,36 ha en transformació) 

 Turó de Can Mates (164)              22,80 ha Residencial 

(22,10 ha indústria, 26,07 ha en transformació) 

 Can Canyameres-Vullpalleres (167)          110,97 ha Residencial 

(23,07 ha en transformació) 

 Sector Nord-Est, Pinetons (196)            55,50 ha Residencial 

(8,10 ha activitat econòmica – extret base CAT) 

1.586,92 ha – 289,51 ha = 1.297,41 ha        100,00 % 

 

Polígons per desenvolupar:           26,83 %   

 Mas Llorenç (168)          7,28 ha 

 Can Marcet (169)        27,11 ha 

 Centre Direccional (178)     301,61 ha 

 Can Ravella (189)        12,10 ha 

 

Polígons en fase de desenvolupament - transformació:         7,90 % 

 Turó Can Mates (164)       26,07 ha 

 Can Canyameres-Vullpalleres (167)          23,07 ha 

(110,97 ha transformat a habitatge)    

 Parc Econòmic Sant Joan (163)       53,36 ha 

(31,41 terciari oficines, 100,23 ha transformat a golf) 

 

Tipus d’activitats econòmica: 

Terciari – Oficines i serveis             14,10 %   

 Can Ametller  (162)           8,35 ha 

 Can Graells (165)         44,48 ha 

 Sant Mamet I i II (166)       28,80 ha 

 Sector Nord Vallsolana (171)      14,67 ha 

 Baixador Sant Joan (172)       26,03 ha 

 Sector Sud Sant Joan (173)      13,60 ha 

 Can Fatjó (174)          7,81 ha 

 Ctra de Roquetes (175)         0,93 ha 

 Can Solà (177)          6,89 ha 

 Parc Econòmic Sant Joan (163)      31,41 ha 

(100,23 ha golf, 53,36 ha en transformació) 

 

Parc Tecnològic                  7,46 %   

 Centre Direccional (178)       96,82 ha 

 Àrea Tecnològica del Vallès (179)       38,39 ha 

 

Indústria (parcel·la > 2.500m2)       37,76 %   

 Turó Can Mates (164)       22,10 ha 

 Can Magí (176)        28,72 ha 

 Polizur (180)        22,17 ha 

 Uralita (183)        33,00 ha 

 Estudi detall Riu Ripoll (187)        1,55 ha 

 Sector Industrial 7.2 zona nord (188)     15,55 ha 

 Sector Santa Maria (190)       61,87 ha 

 Provasa (192)      144,81 ha 

 Can Salvatella (193)     147,31 ha 

 Molí d’en Xech (195)        4,76 ha 

 Sector Nord-est Pinetons (196)       8,09 ha 

 

Indústria (parcel·la < 2.500m2)          3,10 %   

 Sant Ramon (181)          6,02 ha 

 La Clota (182)            19,22 ha 

 Carrer del Remei (184)          2,17 ha 

 Carretera de Barcelona (185)         2,86 ha 

 Uralita Industrial (194)         9,99 ha 

 

Terciari Gran Comerç            2,84 %   

 Can Matas (170) (mercantic)        2,84 ha 

 Baricentro (191)            14,63 ha 
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Dels 34 polígons que figuren en la base d’aquest subsistema, tres s’han desenvolupat en part amb ús 

residencial i un en part amb ús esportiu. El Parc Econòmic de Sant Joan (163), la part nord del seu àmbit, 

destina més de 100 ha al camp de golf de Sant Joan, ubicat a la vessant sud-oest de la Serra de Galliners, la 

resta de polígon es preveu el seu desenvolupament amb ús terciari del qual només s’han desenvolupat 

31,41ha. En canvi, els altres tres sectors, Turó de Can Mates (164), Can Canyameres-Vullpalleres (167), 

Sector Nord-Est Pinetons (196), més propers a la trama urbana residencial existent, s’han transformat 

majoritàriament a ús residencial destinant una petita part d’aquest a activitat econòmica que la ubica 

configurant façana a la B-30 i a la carretera de Rubí. 

Els sectors de Mas Llorens (168), Can Marcet (169), Centre Direccional (178) i Can Ravella (189), que es 

troben sobre sòl urbanitzable delimitat i per tant encara per desenvolupar, sumen quasi bé una quarta part del 

total de la superfície d’aquest subsistema, d’altra banda s’ha de tenir en compte que per la situació que ocupen 

en proximitat a espais oberts i per evitar continuïtats urbanes, les propostes d’ordenació per al seu 

desenvolupament concentren les zones de cessió en espais estratègics per tal de donar continuïtat i garantir 

permeabilitats en el sistema d’espais oberts de la Regió Metropolitana. 

Dins de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana, el subsistema de la B-30, és el que disposa del percentatge més alt 

d’activitat terciària, concentrant-se en el tram Sant Cugat – Cerdanyola el rosari d’edificacions al llarg de la B-

30 entre les quals es troben: el Parc empresarial de Sant Joan (163); grans equipaments i dotacions 

metropolitanes com l’Hospital General de Catalunya, estudis de televisió RTVE, centre d’estudis (ÀGORA i 

altres), escoles universitàries (UAB, Gimbernat), hotels, Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, etc. i seus 

d’empreses nacionals i internacionals com Catalana Occident, Banc de Sabadell, Deutsche Bank, Hewlett 

Packard, Sony, etc. 

Al llarg de la carretera Rubí i Sant Cugat apareixen noves implantacions d’usos comercials diversos 

(concessionaris, mobles, gardens, etc.), serveis personals i centres comercials (Eroski). 

Ja en el municipi de Cerdanyola trobem la presència dels Parcs Tecnològics del Vallès (179), Parc de l’Alba 

(178), i el Parc de Recerca de la UAB, amb la voluntat de posar en contacte coneixement i tecnologia entre 

universitats, institucions, empresa i mercats, aquests especialitzats en gran mesura en la biotecnologia, així 

com també es compte en el municipi de Sant Cugat del Parc Esadecreapolis en el sector de la innovació 

empresarial.  

En el tram de Cerdanyola – Barberà predomina la indústria manufacturera, tot i que alguns dels sectors més 

propers a l’autopista hagin començat una transformació cap a activitats més terciàries com ara la logística o el 

gran comerç com és el cas dels polígons de Can Salvatella (193) i Provasa (192).  

 

 

GRAU D’ACTIVITAT  

Durant les ultimes dècades s’ha donat un procés de terciarització dels polígons industrials i amb la crisi 

econòmica recent un procés de desocupació de naus, fet que ha comportat que actualment algunes d’elles es 

trobin sense activitat.  

D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, es detecta, en aquest subsistema, un grau d’activitat molt alt i alt en tots els 

polígons exposats sobre la B-30. També destacar el grau d’activitat en els polígons de Can Graells (164) on es 

troba instal·lada l’empresa farmacèutica internacional i el de l’Àrea Tecnològica del Vallès (179) els quals es 

troben en segona línia respecte l’autopista, recolzats sobre la carretera de Rubí-Sant Cugat-Cerdanyola. La 

resta de polígons el grau d’ocupació disminueix en funció a la distància que ocupen respecte a l’AP-7  i al seu 

nivell d’accessibilitat a aquesta.  

Cal esmentar que aquestes dades disposen d’un grau de precisió a escala de l’àrea metropolitana i són 

referides a l’any 2014. 

Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 

 

SERVEIS URBANÍSTICS  

Un altre aspecte molt important pel bon desenvolupament de les activitats econòmiques és el fet que el 

polígon disposi de les infraestructures de serveis i que aquestes siguin de qualitat i tinguin garantia en quan al 

seu subministrament.  

D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, tots els polígons disposen dels serveis bàsics de xarxa d’aigua potable, elèctrica i 

de sanejament.  

L’estudi considera que un polígon disposa de gas quan la xarxa entra al seu perímetre, independentment de la 

pressió i de si aquesta està o no desplegada. Els serveis de telecomunicacions grafiats són l’accés a la banda 

ampla, ADSL o WIMAX, la fibra òptica no hi està contemplada en l’estudi element molt important per millorar 
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la competitivitat del sector, tot i així es preveu que almenys un 40% dels polígons de l’Àrea hi tenen accés a la 

xarxa. 

Concretament en aquest subsistema bona part dels polígons, majoritàriament els ubicats sobre la B-30, 

disposen, a més dels serveis bàsics, de gas i d’infraestructures de telecomunicacions. La resta disposen dels 

serveis bàsics i de gas. 

 

Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 

 

 

ANTIGUITAT DEL POLÍGON 

 

En relació a l’antiguitat dels polígons, de nou distingim entre el tram de Sant Cugat i Cerdanyola, on les 

edificacions d’ús predominantment terciari s’han anat construint al llarg d’aquesta infraestructura 

majoritàriament entre els anys 2000-2004, amb completaments més recents. Destacar la construcció de 

l’edifici de la seu de Catalana Occident a l’any 1971 i del centre comercial del Baricentro l’any 1984. 

Un altre eix terciari el constitueix el tram de la carretera de Rubí, entre l’AP-7 i la C-16, interseccions que 

configuren nusos d’alta accessibilitat viària, on aproximadament des de l’any 2000 han anat apareixent nous 

elements d’activitat econòmica. 

Del tram entre Barberà i l’eix de la Riera de Caldes, els polígons són principalment d’indústria tradicional, 

construïts entre els anys 1970 i 1990, alguns inclús amb anterioritat a aquest període com és el cas dels 

polígons que es troben sobre la N-150, l’eixample de Barberà o els més propers a la carretera de Santiga.  

D’altra banda, destacar el completament recent dels polígons més propers a l’AP-7 i/o transformació d’aquests 

cap a usos més terciaris, concretament cap a activitat logística i gran comerç, en els polígons de Can Salvatella 

(193) i Provasa (192), com la construcció a l’any 2000 del CIM Vallès en l’eix de la Riera de Caldes.  

En referència a l’estat de la urbanització dels polígons d’aquest subsistema majoritàriament es valora com a 

bo, i pels assentaments sobre la B-30 el seu estat és excel·lent disposant també d’una bona puntuació en quan 

a la seva senyalística. 

ASSOCIACIONS I ENS GESTORS EXISTENTS  

 

Entitats associatives empresarials de gestió pública o privada que compta el subsistema:  

 Associació Àmbit B-30 

Agrupa 55 organitzacions de 23 municipis de 3 comarques (Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix 

Llobregat). La seva funció és potenciar i promoure el desenvolupament d’aquest territori arran d’una 

estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, administracions i 

organitzacions empresarials i sindicals. 

 

 Junta de conservació del Polígon Industrial de Santiga i Can Salvatella. Barberà del Vallès 

 
 Nodus Barberà. Centre de Serveis de Proximitat en el polígon Can Salvatella 

AISA, empresa pública participada al 100% per l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 

 

 Associació d’empresaris de Cerdanyola, AEC. Cerdanyola del Vallès 

 

 Associació d’Empreses del Parc Tecnològic del Vallès. Cerdanyola del Vallès 

 

 Parc Tecnològic de Cerdanyola del Vallès. Centre de Serveis de Proximitat 

Empresa pública, gestionada per Generalitat i Ajuntament, que ofereix serveis de manteniment, seguretat i 

xarxes. 

 

 Entitat de conservació al Polígon Molí d’en Xec / Can Barneda. Ripollet 

 

 CIM Vallès. Santa Perpètua de la Moguda 

CIMALSA (empresa pública-privada) i INCASOL (Generalitat) ofereixen serveis per a la seva bona gestió i 

manteniment de les instal·lacions. 

 

 

DISTINCIÓ D’ÀMBITS DINS DEL SUBSISTEMA B-30 

 

Àmbit 1. SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Distingim un primer àmbit en el tram estricte dels laterals de l’AP-7, caracteritzat per la presència de polígons 

amb activitat predominantment destinada a oficines i serveis a més dels grans equipaments i centre comercial, 

d’un segon àmbit caracteritzat per la presència del Parc Tecnològic i el desenvolupament encara pendent del 

Centre Direccional (Parc de l’Alba). 

Polígons: 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 
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Àmbit 2. PARC DE L’ALBA – PARC TECNOLÒGIC 

Segon àmbit en el tram de la B-30 marcat per la presència del Parc Tecnològic, la universitat Autònoma de 

Bellaterra (UAB) i el desenvolupament encara pendent del Centre Direccional (Parc de l’Alba). 

Polígons: 175, 176, 177, 178, 179, 181 

 

Àmbit 3. CERDANYOLA – BARBERÀ – RIOLLET  

Àmbit caracteritzat per polígons industrials tradicionals, els quals en el seu origen es recolzaven sobre la 

carretera N-150 i sobre la carretera local B-141, però la proximitat de l’autopista ha comportat la reforma i 

transformació dels més propers a aquesta cap a activitats més terciàries.  

Polígons: 180, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 
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SUBSISTEMA ACTIVITAT ECONÒMICA C-17 

 

 

DADES GENERALS 

 Municipis AMB:   (3) Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei 

 Localització:   Eix C-17 

 Nombre de polígons AMB:  29 ud 

 Superfície:    319,50 ha  

 Sostre:    2.925.295 m2* 

 Nombre empreses:   984 * 

*(camerdata) 
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ACCESSIBILITAT VIÀRIA 

L’eix d’aquest subsistema el conforma la carretera C-17, carretera de llarg recorregut des del nus de la Trinitat 

fins al municipi de Ripoll. 

El corredor viari i ferroviari de la C-17, s’estén pel territori del Vallès Oriental, configura un dels eixos més 

importants d’activitat econòmica de la Regió, per aquest motiu el subsistema que ara es presenta s’ha d’entendre 

en un àmbit més extens i d’escala metropolitana. Subsistema caracteritzat per assentaments industrials 

tradicionals ubicats a la part plana dels diferents espais fluvials, recolzats originàriament en l’antiga N-152, 

actualment limitats pel pas de les diferents infraestructures viàries i ferroviàries. 

En l’Àrea Metropolitana, els polígons d’aquest subsistema es troben a Ripollet, sobre el riu Ripoll i a Montcada i 

Reixach i Santa Coloma de Gramenet sobre el riu Besòs.  

Sortint del nus de la Trinitat i sobre la carretera de la C-17 surt la N-150 en direcció al Vallès on es localitzen els 

primers polígons industrials que trobem en aquest subsistema. En aquest tram la N-150 discorre pràcticament 

paral·lela amb l’autopista C-58 fins al nus viari que es troba a l’alçada dels municipis de Cerdanyola i Ripollet 

configurant una de les portes viàries als polígons que es troben al llarg de la desembocadura del riu Ripoll, els 

quals alhora disposen d’una porta viària a l’autovia C-17. Alhora, aquests polígons s’estenen sobre la via local 

B-141 la qual els connecta amb el sector industrial de Barberà del Vallès sobre l’eix de la B-30 i amb pas inferior 

a l’autopista arriba al polígon industrial de Santiga. 

D’altra banda, els polígons de Montcada i Reixac ubicats entre l’autovia C-17 i la traça ferroviària compten amb 

dues portes d’accés des d’aquesta via. La xarxa viària local del polígon i la traça de l’antiga N-152, amb pas per 

sota l’autovia, connecten amb els polígons industrials del municipi veí.  

Ja en el municipi de la Llagosta, l’autovia connecta amb l’eix de la Riera de Caldes amb la carretera C-59, sent 

aquest un altra corredor important d’activitat econòmica. Sobre l’eix de la C-59 es troba una connexió directa a 

l’autopista A-P7. El creuament de la C-17 amb l’AP-7 en el municipi de Mollet del Vallès és un nus reduït a la 

incorporació de la C-17 a l’AP-7 en sentit sud i de l’AP-7 a la C-17 en direcció Barcelona.  

En aquest primer tram del subsistema i en el marge esquerra del riu Besòs l’estudi compta amb tres polígons 

d’activitat econòmica que es recolzen sobre l’eix de la via local Bv-5001. Aquesta via discorre paral·lela a la C-

17 a l’altre costat del riu, amb només una connexió important a la ronda B-20, amb certa proximitat al polígon 

Cacaolat (225) de Santa Coloma de Gramenet. Aquests tres polígons queden d’alguna manera aïllats de la resta 

de polígons del subsistema degut a la manca de connexió transversal sobre el riu Besòs. 

TRANSPORT PÚBLIC PER FERROCARRIL 

Pràcticament tots els polígons d’activitat econòmica d’aquest subsistema estan servits per transport públic 

ferroviari, coberts pel servei de passatgers dels ferrocarrils de rodalies RENFE, amb les línies R4 i R7 direcció 

Sabadell i les línies R3 i R2 direcció a Puigcerdà i Maçanet respectivament.  

Al polígon industrial de Can Cuiàs hi arriba la línia L11 del metro de Barcelona, disposant d’estació pròpia. 

Els polígons de Ripollet són els únics que no disposen d’una estació a menys de 10 minuts caminant. 

Destacar en aquest tram el pas de la línia mixta mercaderies-passatgers de Mollet al Papiol/Rubí, sent actualment 

només una línia de pas per a les mercaderies sense disposar de cap estació per a tal en aquest àmbit. D’altra 

banda, l’empresa destinada a la logística de vehicles disposa de la terminal privada de mercaderies per al seu 

ús en el municipi de La Llagosta. Així com l’empresa Lafarge Asland (216) també busca la proximitat d’estacions 

ferroviàries per al desenvolupament de la seva activitat.  

 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

 

Tots els polígons d’activitat econòmica d’aquest subsistema i que es troben dins de l’àmbit de l’Àrea, es troben 

servits per diferents línies d’autobusos disposant de parada pròpia. 

Bona part dels polígons d’aquest àmbit es troben en el recorregut de les línies 96 i 155, amb connexió amb el 

tren de rodalies i metro de Barcelona. 

Els tres polígons del marge esquerra del riu Besòs es troben en la traça del recorregut del bus urbà de Santa 

Coloma de Gramenet que els uneix amb el centre de la ciutat. 

Els polígons de Ripollet es troben servits per la línia e4 de la xarxa d’autobusos exprés.cat, disposant d’altres 

línies exprés direcció a altres municipis del Vallès. 

Destacar la proximitat a la plataforma logística CIM Vallès, promoguda per l’empresa pública CIMALSA, situada 

en l’eix de la Riera de Caldes, la qual constitueix un important nus de distribució de mercaderies per carretera 

en l’espai metropolità. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA PREDOMINANT 

 

Superfície polígons (base PAE’s AMB):      319,50 ha 

 

Polígons transformats amb altres usos, no activitat econòmica:     0,00 ha 

Cap polígon transformat a altre ús 

 

319,50 ha             100,00 % 

 

Polígons per desenvolupar:                0,64 %   

 Depuradora (223)               2,03 ha 

 

Polígons en fase de desenvolupament - transformació:          0,00 % 

 

Tipus d’activitats econòmica: 

Indústria (parcel·la > 2.500 m2)        45,29 % 

 Sintermetal-Metapol (199)         3,41 ha 

 El Martinet (201)       19,97 ha 

 Límit Oest Ferreria (202)        5,43 ha 

 Coll de Montcada Subias (205)       0,57 ha 

 L’Est del Coll (206)         4,91 ha 

 Sector Sud del Coll de Mc. (207)       3,65 ha 

 La Ferreria (208)       55,73 ha 

 Sector N-152 (211)        3,06 ha 

 Foinvasa II (215)         2,27 ha 

 Saint-Gobain Weber Cemarksa (216)    25,57 ha 

 Tapioles (218)         3,14 ha 

 Valentine (221)         2,87 ha 

 Empresa SEDAGSA (222)        8,60 ha 

 Cacaolat (225)         5,51 ha 

 

 

 

 

 

Indústria (parcel·la < 2.500 m2)       47,24 %   

 Can Masachs (197)        7,00 ha 

 PERI Zona Industrial (198)      32,23 ha 

 Sector Industrial 22a (200)       1,15 ha 

 Sector N150 (203)         2,19 ha 

 Can Cuias (204)         2,14 ha 

 Can Cuias (209)       16,30 ha 

 Foinvasa I (212)         2,75 ha 

 Beat Oriol (213)         7,01 ha 

 Beach (214)         2,27 ha 

 Monturiol (217)         3,98 ha 

 Pla d’en Coll Industrial (219)     58,42 ha 

 Can Milans (220)         9,62 ha 

 Les Valls del Bosc Llarg (224)       5,87 ha 

 

Terciari – Logística             6,84 %    

 La Granja (210)         21,85 ha 
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Tots els polígons d’aquest subsistema s’han transformat amb un ús destinat a activitat econòmica, quedant 

només per transformar el sector que es troba per sobre de la depuradora del municipi de Montcada i Reixac, 

polígon (223), en sòl de règim urbanitzable no delimitat, actualment amb edificacions preexistents. 

Pràcticament tots els polígons d’aquest àmbit són d’activitat manufacturera a excepció del sector de La Granja 

(210) on s’hi desenvolupa activitat logística. Destaca la presència d’empreses de gran dimensió que ocupen un 

sol polígon, com ara Cacaolat (225), Valentine (221), Sedagsa (222) o Sintermetal (199) disposant d’una 

parcel·la de superfície entre les 3 ha i 9 ha o el cas de l’empresa de ciments La Farge (211 i 216) que ocupa un 

espai d’unes 25 ha. 

 

GRAU D’ACTIVITAT  

Durant les ultimes dècades s’ha donat un procés de terciarització dels polígons industrials i amb la crisi econòmica 

recent un procés de desocupació de naus, fet que ha comportat que actualment algunes d’elles es trobin sense 

activitat. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, es detecta, en aquest subsistema, un grau d’ocupació molt alt en el polígon 

d’activitat logística de La Granja (210) i en l’empresa Cacaolat (225), majoritàriament en la resta de polígons 

s’hi porta a terme un grau d’activitat mitjà destacant una activitat molt baixa per l’empresa de ciment però 

també pels polígons de Ripollet PERI Zona Industrial (198) i El Martinet (201).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 

Cal esmentar que aquestes dades disposen d’un grau de precisió a escala de l’àrea metropolitana i són referides 

a l’any 2014. 

 

SERVEIS URBANÍSTICS 

Un altre aspecte molt important pel bon desenvolupament de les activitats econòmiques és el fet que el polígon 

disposi de les infraestructures de serveis i que aquestes siguin de qualitat i tinguin garantia en quan al seu 

subministrament.  

D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, tots els polígons disposen dels serveis bàsics de xarxa d’aigua potable, elèctrica i 

de sanejament. L’estudi considera que un polígon disposa de gas quan la xarxa entra al seu perímetre, 

independentment de la pressió i de si aquesta està o no desplegada. Els serveis de telecomunicacions grafiats 

són l’accés a la banda ampla, ADSL o WIMAX, la fibra òptica no hi està contemplada en l’estudi sent un element 

molt important per a millorar la competitivitat del sector, tot i així es preveu que almenys un 40% dels polígons 

de l’Àrea hi tenen accés a la xarxa. 

Concretament en aquest subsistema tots els polígons disposen dels serveis bàsics i majoritàriament de gas. 

Només els polígons que es troben sobre la desembocadura del riu Ripoll disposen a més dels serveis bàsics de 

gas i de telecomunicacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 
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ANTIGUITAT DEL POLÍGON 

 

Bona part dels polígons són previs a l’any 1977 amb renovació d’algunes de les naus existents.  

El polígon de La Ferreria (208), el de La Granja (210) i el d’El Martinet (201) ubicats en la desembocadura del 

riu Ripoll són de construcció més recent així com el polígon Pla d’en Coll (219) consolidat en els any noranta 

disposen d’un parc immobiliari de naus més nou.  

D’altra banda, l’estat actual de la seva urbanització és bona en la majoria dels sectors, exceptuant el polígon de 

Ripollet PERI Zona Industrial (198) i el de Montcada i Reixac Can Cuiàs (209) que es classifiquen amb una 

urbanització deficient, segons l’estudi de l’AMB. 

 

 

ASSOCIACIONS I ENS GESTORS EXISTENTS  

 

Entitats associatives empresarials de gestió pública o privada que compta el subsistema:  

 Associació Xarxa C-17 

Iniciativa impulsada per organitzacions públiques i privades que té com a objectiu principal el 

desenvolupament de l’economia productiva del territori que travessa aquest eix viari. 

Els àmbits de treball principals són la millora de les infraestructures de l’eix, la promoció de l’activitat de la 

indústria, la formació professional de qualitat i adaptada a la demanda de les empreses i promoció turística. 

 

 Entitat de conservació del Polígon Molí d’en Xec. Ripollet 

 

 

DISTINCIÓ D’ÀMBITS DINS DEL SUBSISTEMA C-17 

 

Àmbit 1. MONTCADA I REIXACH - RIPOLLET 

Àmbit que correspon al primer tram de l’autovia C-17, des de la sortida de Barcelona al nus de la Trinitat fins a 

la connexió amb la C-59 eix de la riera de Caldes. Per proximitat, també acull els polígons de Montcada que es 

troben sobre la N-150 en el tram fins a Ripollet, on es connecta amb els polígons d’aquest municipi que disposen 

també d’una porta d’accés a la C-17 així com connexió amb l’autopista C-58.  

Aquest primer tram de l’eix de la C-17 es caracteritza per la seva proximitat al centre de la ciutat de Barcelona 

ubicant-se en una de les portes a la ciutat, riu Besòs, on l’activitat econòmica predominant és la indústria 

manufacturera.  

Polígons: 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 222 

 

 

 

Àmbit 2. POLÍGONS AÏLLATS SANTA COLOMA DE GRAMENET - MONTCADA 

Aquest àmbit acull els tres polígons que es troben a l’altre costat del riu Besòs, al marge esquerra, sobre la via 

local Bv-5001, sense connexió directa amb l’eix que vertebra aquest sistema. D’altra banda, els tres polígons 

que composen aquest àmbit són molt dispars,  trobem l’empresa de Cacaolat de gran mida i que configura un 

sol polígon, en el primer tram de la carretera Bv-5001 i en proximitat a l’accés a la ronda B-20; el polígon aïllat 

de les Valls del Bosc Llarg amb contingut de petita empresa i una urbanització deficient que s’enfila a la vesant 

de la Serralada de Marina. Per últim, el polígon de la Depuradora amb probables dificultats per desenvolupar el 

polígon donades les preexistències construïdes dins de l’àmbit i la situació aïllada que ocupa dins del sistema. 

Polígons: 223, 224, 225 
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SUBSISTEMA ACTIVITAT ECONÒMICA C-31 NORD 

 

 

DADES GENERALS 

 Municipis dins AMB:  (4) Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Montgat 

 Localització:   Eix C-31, des del nus de les Glòries fins a Montgat  

 Nombre de polígons AMB:  32 ud. 

 Superfície:    1.010,31 ha  

 Sostre:    5.261.405 m2* 

 Nombre empreses:   10.155* 

*(camerdata) 
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ACCESSIBILITAT VIÀRIA 

 

La carretera C-31 des del nus de les Glòries fins a Montgat, i, la C-32 des de Montgat a Mataró conformen l’eix 

d’aquest subsistema.  

La C-31 és la infraestructura de primer ordre que vertebra el subsistema, tenint un paper important també en 

aquest àmbit la ronda litoral B-10 i l’extensió de la ronda de dalt B-20 fins a la seva connexió amb la C-32. 

Tot i així, la connexió entre els diferents polígons es realitza sobre tot des de la xarxa viària local, donada la 

secció d’autovia de la C-31, sovint soterrada, i sense portes d’accés directa als polígons. 

En distingim tres trams: 

 

Tram 1. Gran Via Nord des del nus de les Glòries fins a la Ronda Litoral (B-10) / riu Besòs. 

Els polígons que es troben al marge dret del riu disposen de quatre portes des de la infraestructura de primer 

ordre que configura la Ronda Litoral B-10, donant accés directe al districte 22@ i als polígons de Bon Pastor i 

la Verneda.  

La Gran Via Nord, tot i ser l’eix estructurador d’aquest subsistema, no permet l’accés directa als diferents 

polígons, l’accés es realitza des dels carrils laterals que connecten amb la trama urbana. La secció de la Gran 

Via en aquest tram és de tres carrils centrals per sentit semi soterrats (autovia), amb dos carrils laterals a 

nivell de trama urbana, amb permeabilitats viàries que uneixen ambdós costats. 

Es destaca la importància del carrer Pere IV com a carrer estructurador entre els dos sectors del 22@ (Poble 

Nou), així com la Rambla de Prim, que connecta els sectors que es troben per sobre i per sota la Gran Via. 

 

Tram 2. Des de ronda litoral fins C-32 (Montgat i final AMB) 

La secció de la C-31 en aquest tram també és de tres carrils per sentit (autovia) sense connexió amb trama 

urbana.  

Els polígons de Badalona-Sant Adrià disposen d’una única sortida de la C-31 i es connecten amb altres polígons 

per trama urbana. El pont de Cristòfol de Moura permet el pas per sobre el riu Besòs i la connexió amb els 

polígons del 22@. 

Els polígons ubicats al llevant de Badalona fins al municipi de Montgat, es troben acotats per dues portes des 

de la C-31, amb connexió entre ells per trama urbana i permeabilitats viàries per sota de la C-31. 

Els polígons Montigalà-Bonavista-Pomar de dalt disposen de connexió directa des de la B-20. 

 

Tram 3.  C-32 fins a Mataró (tram fora àmbit AMB) 

Polígons recolzats majoritàriament en l’antiga N-II amb connexió entre ells des de la trama urbana local. 

Polígons de construcció més recent busquen noves ubicacions amb contacte amb la C-32. 

TRANSPORT PÚBLIC PER FERROCARRIL 

 

Pràcticament tots els polígons d’activitat econòmica d’aquest subsistema estan servits per transport públic 

ferroviari, coberts pel servei de ferrocarrils de rodalies i servei de metro, disposant de la corresponent estació 

ferroviària. També el tramvia de Barcelona, TRAM, hi dona servei, concretament les línies T4, T5 i T6 arriben 

als polígons de Badalona i Sant Adrià del Besòs i al districte d’activitats 22@. 

Els únics polígons del subsistema que no disposen de servei de transport públic ferroviari són els que es troben 

sobre la B-20. 

Les estacions de la línia ferroviària del tren de rodalies del Maresme no donen servei als polígons que es troben 

fora de l’AMB, municipis del Masnou fins a Mataró. 

 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

 

Tots els polígons d’activitat econòmica d’aquest subsistema que es troben dins de l’àmbit de l’Àrea disposen de 

xarxa de bus (bus Barcelona, xarxa TMB). La xarxa bus TMB es troba enllaçada amb metro, TRAM i ferrocarrils 

catalans i de rodalies. 

Els polígons del marge esquerra del riu disposen de servei de bus interurbà. 

Existeix línia exprés (e11.1 i e11.2) pel trajecte Barcelona-Mataró. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA PREDOMINANT 

 

Superfície polígons (base PAE’s AMB):    1.010,31 ha 

 

Polígons transformats amb altres usos, no activitat econòmica: 

 Montigalà (234)         171,53 ha Residencial 

(217,15 ha polígon, 45,62 ha són  

activitat econòmica, la resta es transforma 

en habitatge) 

 Sector Gorg (236)              31,92 ha Residencial 

(part es sobreposa amb el polígon 235, 

4.89 ha és activitat econòmica, la resta es  

transforma en habitatge) 

 Sector Canyadó (242)             11,69 ha Residencial  

(part transformada a habitatge, 

part activitat econòmica) 

 Sector Manresa (244)          4,14 ha Residencial 

(part transformada a habitatge, 

part activitat econòmica) 

 

TOTAL TRANSFORMAT        219,28 ha 

(No comptat transformació d’habitatge de la part polígons 22@ o futur la Sagrera, mixtura usos) 

1.010,31 ha – 219,28 ha = 791,03 ha       100,00 % 

 

Polígons per desenvolupar:           4,31 %    

 Turó del Sastre (249)         34,13 ha 

 

Polígons en fase de desenvolupament - transformació:      13,54 % 

 La Sagrera (155) mixtura usos        88,47 ha      

 Les tres xemeneies (233)     7,02 ha 

 Procolor (232) (3xem)     8,16 ha 

 Sector Industrial 22b (237)    3,47 ha         

    

 

 

 

 

 

 

Tipus d’activitats econòmica: 

Parc Tecnològic        25,93 % 

 Districte 22@ (156)   198,19 ha      

 Campus universitari (227)       6,93 ha 

 

Terciari Gran Comerç          11,39 %     

 Sant Andreu la Maquinista (157)  32,37 ha 

(1/2 comerç – 1/2 ind pet) 

 Illa Av. Platja (230)     8,93 ha 

(Alcampo) 

 Montigalà (234)    45,62 ha 

 Bona Vista Sud (239)     3,20 ha 

(tallers serveis) 

 

Terciari Comerç Engròs            9,83 %     

 Carrer Ifni (231)    16,44 ha 

(venta engròs “xina town” / ind petit) 

 Sector industrial Sud (235)   61,35 ha 

(venta engròs “xina town”) 

 

Indústria  (parcel·la < 2.500m2)        29,42 %    

 Sant Andreu la Maquinista (157)  33,65 ha 

 (1/2 comerç – 1/2 ind pet) 

 Bon Pastor (158)    51,11 ha 

(façana B-10) 

 Cobega (159)    25,85 ha 

 Santander (160)    15,21 ha 

 Verneda (226)    30,39 ha 

 Sector Industrial 22a (228)    3,23 ha 

 Illa Carrer Arquímedes (229)    2,06 ha 
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 Sector Gorg (236)      4,89 ha 

 Bona Vista Nord (238)     2,73 ha 

 Pomar de Dalt (240)   26,00 ha 

 Sector Canyadó (242)   11,66 ha 

(transformat hab en part) 

 Sector Industrial 22a (243)    6,12 ha 

 Sector Manresa (244)   14,26 ha 

(transformat hab en part) 

 Sector Industrial 22a-Mortadera (247)   0,75 ha 

 Sector Industrial 22a (248)    2,11 ha 

 Mongatina (250)      2,69 ha 

 

Indústria (parcel·la > 2.500m2)          5,56 % 

 Guixeres sector 1 (241)   33,58 ha 

 Sector Industrial 22a (245)    1,57 ha 

 Les Pedreres (246)        3,72 ha 

 Sector Industrial 22a (251)     3,15 ha   

 

Es detecta que part dels polígons de Montigalà (234), Sector Gorg (236), Sector Canyadó (242) i Sector 

Manresa (244) s’han transformat en ús residencial, superfície que s’exclou del total de la base PAE’s  

El Turó del Sastre (249), del municipi de Montgat, és l’únic polígon d’aquest subsistema que resta per 

desenvolupar, tot i així s’ha de tenir en compte que a l’any 2004 es va aprovar una Modificació Puntual del 

PGM la qual proposava una reordenació d’aquest àmbit introduint habitatge de promoció pública i qualificant 

d’espai lliure la part central del sector, de topografia abrupta i valor paisatgístic. En aquesta proposta l’activitat 

econòmica d’aquest sector es reduïa a una petita zona industrial annexa al polígon existent de Les Pedreres.  

Els polígons de la Sagrera (155), Les Tres Xemeneies (233), Procolor (232) i Sector Industrial 22b (237) són 

sectors que es troben en diferents fases de transformació, no disposant encara del percentatge final d’activitat 

econòmica que poden acollir.  

En l’àmbit configurat pels polígons situats al marge dret del riu Besós, cal destacar la presència de dos Parcs 

Tecnològics, Districte 22@ (156) i Campus Universitari (227), els quals acullen una quarta part de l’activitat 

econòmica d’aquest subsistema i concentren activitats d’indústria tecnològica i I+D. 

El projecte de transformació urbana de Sant Andreu-Sagrera, amb la nova estació intermodal del Tren d’Alta 

Velocitat, preveu la mixtura d’usos en el seu desenvolupament (residencial i usos terciaris) formant part de 

l’estratègica renovació del Llevant de Barcelona conjuntament amb la millora urbana de la plaça de les Glòries, 

el 22@, Fòrum-Besòs i la renovació del barri de la Mina.  

D’altra banda en aquest àmbit, també trobem altres polígons amb activitat predominantment industrial. Els 

polígons industrials de Bon Pastor (158) i de la Verneda (226) donen façana a la Ronda litoral disposant 

majoritàriament d’un parcel·lari petit, amb un cert percentatge de serveis (petits tallers) i comerç (material 

construcció, automobilístic, etc.). La part del sector Sant Andreu-Maquinista (157), en contacte amb el sector 

de la Sagrera, s’ha transformat cap a ús terciari de gran comerç. La resta del sector es manté l’ús industrial. 

En el marge esquerra del riu, distingim l’àmbit que configuren els polígons ubicats al sud dels municipis de 

Sant Adrià-Badalona caracteritzat actualment per la concentració d’activitat econòmica de comerç a l’engròs  

portat a terme per empresaris orientals (xina town). La seva proximitat a la ciutat comtal, la bona connexió a 

les infraestructures viàries de primer ordre, al transport públic (metro) i la disponibilitat de naus de major 

superfície fa que sigui un àmbit amb gran potencial pel desenvolupament de l’activitat econòmica, en el qual 

també es busquen sinèrgies amb el Campus UPC Besòs i 22@ en una aposta                      

de reconversió cap a un sector més tecnològic.  

Respecte als polígons de les Tres Xemeneies (233), Procolor (232) i Sector Industrial 22b (237), ubicació de 

l’antiga central tèrmica, s’ha acordat recentment iniciar la redacció d’un Pla director PDU per a ordenar aquest 

àmbit, el qual establirà les condicions per a la transformació urbana del front marítim de la ciutat entre les 

quals promourà la mixticitat d’usos prioritzant el sòl per a activitat econòmica, conservant l’element 

paisatgístic i patrimonial de les tres xemeneies de l’antiga central tèrmica com equipament emblemàtic de la 

ciutat. 

L’altra peça important de concentració de gran comerç és l’àmbit configurat pels polígons situats sobre la B-20, 

Montigalà (234) i Bonavista (238 i 239), que acullen bona part de l’activitat terciària de comerç especialitzat 

(Ikea, Dectathlon, AKI, etc) d’aquest subsistema, disposant també d’alta accessibilitat viària i de transport 

públic. 

L’activitat econòmica predominant per a la resta de polígons del subsistema Badalona-Montgat i resta de 

polígons que s’estenen fins a Mataró és la industrial amb parcel·lari majoritàriament petit (< 2.500 m2). 

Ja fora de l’àmbit de l’AMB, entre els municipis del Masnou i Mataró, s’apunta també l’activitat econòmica del 

sector agrícola caracteritzat per les grans extensions d’hivernacles.   

 
GRAU D’ACTIVITAT  
 

Durant les ultimes dècades s’ha donat un procés de terciarització dels polígons industrials i amb la crisi 

econòmica recent un procés de desocupació de naus, fet que ha comportat que actualment algunes d’elles es 

trobin sense activitat. D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat 

econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, es detecta, en aquest subsistema, un grau d’ocupació alt en 

els polígons sobre la B-20 i concretament en el de Montigalà on es concentren els grans comerços. Mostra un 

grau d’ocupació mitjà pels polígons del districte 22@ i en canvi una ocupació majoritàriament baixa per la 

resta de polígons destinats a l’activitat industrial i al comerç de l’engròs dels polígons de Sant Adrià i Badalona. 

Cal esmentar que aquestes dades disposen d’un grau de precisió a escala de l’àrea metropolitana i són 

referides a l’any 2014. 
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Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB 

SERVEIS URBANÍSTICS 

Un altre aspecte molt important pel bon desenvolupament de les activitats econòmiques és el fet que el 

polígon disposi de les infraestructures de serveis i que aquestes siguin de qualitat i tinguin garantia en quan al 

seu subministrament.  

D’acord amb l’estudi realitzat per l’AMB, any 2014, Atles dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, tots els polígons disposen dels serveis bàsics de xarxa d’aigua potable, elèctrica i 

de sanejament.  

L’estudi considera que un polígon disposa de gas quan la xarxa entra al seu perímetre, independentment de la 

pressió i de si aquesta està o no desplegada. Els serveis de telecomunicacions grafiats són l’accés a la banda 

ampla, ADSL o WIMAX, la fibra òptica no hi està contemplada en l’estudi element molt important per millorar 

la competitivitat del sector, tot i així es preveu que almenys un 40% dels polígons de l’Àrea hi tenen accés a la 

xarxa. 

Concretament en aquest subsistema pràcticament tots els polígons disposen dels serveis bàsics, de gas i 

d’infraestructures de telecomunicacions. Els únics que no disposen de servei de telecomunicacions són els 

polígons que es troben sobre la B-20 i els de Sant Andreu, Bon Pastor i Verneda. 

 

 

ANTIGUITAT DEL POLÍGON 

 

La posició dels polígons d’aquest subsistema en relació al sistema urbà, teixit residencial, són integrats i 

agregats. Els polígons integrats són els més antics, construïts amb anterioritat a l’any 1977 i amb activitat 

inicial industrial. Aquests han quedat immersos dins el continu urbà, com ara els nuclis antics de Poblenou i de 

Sant Adrià. Molts d’aquests polígons ja s’han anat renovat progressivament.  

D’altra banda, els polígons de les Guixeres (241) i Bonavista (238 i 239) del municipi de Badalona són els 

sectors industrials que s’han desenvolupat més recentment (anys 2004 i 2008). 

Els polígons d’activitat terciària, Montigalà, la Maquinista i Fòrum amb activitat destinada al gran comerç, 

lleure i serveis es desenvolupen entre els anys 2000 i 2004. 

Tot i l’antiguitat dels polígons, l’estat actual de la seva urbanització és excel·lent i bona, exceptuant els 

polígons de la Verneda, Carrer Ifni, Industrial Sud i Sector Manresa que es classifiquen amb una urbanització 

deficient i molt deficient, segons l’estudi de l’AMB. 
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ASSOCIACIONS I ENS GESTORS EXISTENTS  

 

Entitats associatives empresarials de gestió pública o privada que compta el subsistema:  

 Associació Empresarial les Guixeres. Badalona 

Polígon les Guixeres 

 

 Parc Empresarial Granland Badalona Sud. Badalona 

Polígon Industrial Badalona Sud 

 

 Associació d’empreses del polígon industrial del Bon Pastor. Barcelona 

Polígon Industrial del Bon Pastor 

 

 22@Network 

 

 

DISTINCIÓ D’ÀMBITS DINS DEL SUBSISTEMA C-31 NORD 

 

Àmbit 1. SAGRERA – 22@ - FÒRUM – UPC BESÒS 

Àmbit clau en el procés de transformació urbana del Llevant de Barcelona. Configurat per la transformació de 

l’entorn de la nova estació intermodal del Tren d’Alta Velocitat de la Sagrera, la transformació del barri del 

Poblenou amb el projecte 22@ i projecte Diagonal Mar, conjuntament amb la transformació del nus de les 

Glòries, la consolidació del Fòrum de les Cultures i el campus universitari UPC-Besòs, i, la renovació del barri 

de la Mina. 

Polígons: 155, 156, 227 

 

Àmbit 2. SANT ANDREU – BON PASTOR - VERNEDA 

Polígons predominantment amb activitat industrial i amb un parc immobiliari de nau vella caracteritzen aquest 

àmbit localitzat entre la Sagrera i el riu, a excepció de la transformació de part del sector de la Maquinista, 

adjacent a la Sagrera, que s’ha transformat cap a activitats terciàries del gran comerç.  

Destacar la bona connexió dels polígons amb la ronda litoral així com amb el transport públic. 

Polígons: 157, 158, 159, 160, 226 

 

 

 

 

 

 

Àmbit 3. MONTIGALÀ – BONAVISTA 

Polígons localitzats sobre l’extensió de la via B-20 cap al Maresme, amb alta accessibilitat amb aquesta via, es 

concentren grans centres comercials especialitzats com ara l’IKEA, AKI, Decathlon, etc. ubicats en el sector de 

Montigalà, així com també els polígons de Bonavista i Pomar de Dalt amb empreses que també busquen l’alta 

connectivitat i visibilitat que proporciona la B-20. 

Polígons: 234, 238, 239, 240 

 

Àmbit 4. SANT ADRIÀ - BADALONA 

Els polígons ubicats al marge esquerra del riu, en els municipis de Sant Adrià i Badalona, configuren un àmbit 

caracteritzat actualment per acollir una activitat econòmica predominantment dedicada al comerç a l’engròs 

amb un empresariat majoritari d’origen oriental.  

Aquest àmbit té pendent la transformació dels sectors entorn a les tres xemeneies de l’antiga central tèrmica, 

amb previsió de prioritzar el desenvolupament de l’activitat econòmica i configurar el nou front litoral d’aquests 

municipis. 

Polígons: 228, 229, 230, 231, 235, 232, 233, 236, 237 

 

Àmbit 5. BADALONA - MONTGAT 

Els sectors d’activitat econòmica de Montgat i els ubicats al llevant del municipi de Badalona configuren l’àmbit 

5 d’aquest subsistema, conjuntament amb la resta de polígons que trobem al llarg del litoral fins a Mataró.  

Amb una activitat econòmica predominant industrial i parcel·lari menor als 2.500 m2, destaca el sector de les 

Guixeres de construcció més recent, amb alta connectivitat amb les vies de primer ordre, on es poden trobar 

naus de major cabuda. 

Els polígons industrials més antics es recolzen en l’antiga N-II, amb accessibilitat des de la trama urbana local, 

i, els polígons de construcció més recent busquen la proximitat de la C-31 i C-32. 

Polígons: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251 
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7. CONCLUSIONS  

 

De la delimitació dels subsistemes a escala metropolitana realitzada amb la finalitat de poder establir 

posteriorment les directrius necessàries per a la gestió de la seva millora i transformació a través del 

planejament, la creació d’equipaments i dotacions comuns, l’atracció de nous usos i activitats i de la seva 

promoció i governança, exposem les següents línies conclusives: 

 

 Els subsistemes delimitats es corresponen a àrees geogràfiques determinades i comparteixen 

característiques en comú, com la infraestructura viària de segon ordre que encadena i dona accés als 

polígons i es connecta a una infraestructura de primer ordre (porta). 

 

 Dins dels subsistemes es detecten diferents àmbits en funció de la naturalesa dels polígons, de les àrees 

homogènies en quan a tipus d’activitat econòmica i de les característiques de la seva localització. 

 

 Caracterització dels subsistemes: 

Subsistema C-245. Conurbació urbana amb indústria tradicional al llarg de la C-245 i localització de nous 

elements terciaris formalitzant façana corporativa a l’autovia C-32 buscant visibilitat i alta accessibilitat. 

Subsistema C-31 Sud. Caracteritzat per la presència de la Plataforma Logística Delta, principal nus logístic 

d’Espanya i Sud d’Europa. Aquesta àrea també recull la transformació urbana de la Gran Via a l’Hospitalet. 

Subsistema N-340. Polígons industrials majoritàriament integrats en el teixit residencial, amb una 

disposició predominant discontinua i dispersa en la trama urbana. Àmbit Sant Feliu - Molins de Rei 

conurbació industrial al llarg de la B-23. Singularitat de la peça de la fàbrica de ciment enmig del Parc 

Natural de Collserola. 

Subsistema N-II. Un dels subsistemes amb més activitat industrial caracteritzat per la disposició de 

polígons  al llarg de les nacionals NII i N-340. 

 Subsistema C1413. Polígons industrials encadenats per la carretera interlocal, amb poca connexió amb 

infraestructura de primer ordre. La presència de les diverses infraestructures viàries de primer odre, de la 

traça ferroviària així com el pas de la riera de Rubí generen barreres físiques que dificulten la connexió 

entre polígons i el seu accés. Terciari inexistent. Subsistema pendent, conjuntament amb el de la N-II, de la 

construcció de nus del Llobregat. 

Subsistema B-30. Localització de noves formes de producció, de serveis i de consum al llarg del Corredor 

Mediterrani de l’AP-7 buscant exposició visual i alta accessibilitat. Aquest territori també conté els polígons 

històrics de la N-150 amb extensió als polígons de Santiga amb transformació recent dels polígons 

adjacents a l’ AP-7. 

Subsistema C-17. Subsistema de mida petita respecte als altres subsistemes de l’àrea metropolitana però 

en realitat és l’inici del gran corredor de l’eix de la C-17 que s’estén al llarg de les dues comarques del 

Vallés. 

 

 

 

Subsistema C-31 Nord. Caracteritzat per una banda pels polígons que es troben al marge dret del riu 

Besòs com a àmbit clau en el procés de transformació urbana del Llevant de Barcelona; pels polígons del 

marge esquerra del riu com a zona predominantment dedicada al comerç a l’engròs; pels centres 

comercials especialitzats que es troben sobre la B-20 i per la resta de polígons originàriament recolzats 

sobre l’antiga NII. 

 

 Resum dades numèriques: 

 

 Superfície total 250 polígons activitat econòmica àmbit Àrea Metropolitana Barcelona: 9.298,18 ha.  El 

7,16% d’aquesta superfície s’ha transformat amb altres usos predominantment a ús residencial i gran 

equipament. La superfície destinada a activitat econòmica és 8.632,48 ha. 

 
 9,13% de 8.632,48 ha, percentatge dels sectors d’activitat econòmica que resten per transformar. 

 
 4,14% de 8.632,48 ha, sectors d’activitat econòmica que es troben en fase de desenvolupament o 

transformació. 

 
 41,15% de 8.632,48 ha, sectors amb ús predominantment industrial. 

 
 16,24% de 8.632,48 ha, sectors associats a l’aeroport de Barcelona. 

 

 15,93% de 8.632,48 ha, sectors associats al port de Barcelona. 

 

 0,62% de 8.632,48 ha, sectors amb ús predominantment logístics fora del port i aeroport. 

 
 4,06% de 8.632,48 ha, sectors associats a Parcs Tecnològics. 

 
 5,18% de 8.632,48 ha, sectors amb ús predominantment terciari destinat a ús d’oficines i serveis 

 
 4,26% de 8.632,48 ha, sectors amb ús predominantment terciari destinat a gran comerç (inclòs el 

comerç a l’engròs de la C31Nord, no inclòs Mercabarna que s’associa al Port de Barcelona conjuntament 

amb el sector del Consorci de la Zona Franca). 
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 La indústria és l’activitat econòmica predominant en la majoria dels subsistemes (41,15% de la superfície 

total destinada a activitat econòmica). Només hi ha tres subsistemes en la que no és predominant: C-31 

Sud predomina l’activitat logística, B-30 majoritàriament activitat terciària i C-31 Nord amb activitat 

econòmica diversificada.  

 
 L’activitat logística de l’Àrea metropolitana es concentra en la Plataforma Logística Delta. El polígon de 

gestió privada Prologis Park ubicat a Sant Boi, del subsistema C-245, és l’únic sector de l’AMB desenvolupat 

íntegrament amb aquesta activitat. 

 
 Façanes corporatives i alta visibilitat a infraestructures primer ordre: C-32 i B-23, Molins-Sant Feliu, i 

corredor mediterrani B-30. Espai límit entre infraestructures viàries i ferroviàries amb espai natural. 

 
 Inexistència d’equipaments comuns a nivell de subsistema, els pocs centres de serveis existents són a nivell 

municipal. 

 
 Polígons transformats majoritàriament a habitatge amb part d’activitat econòmica terciària: 

El subsistema N-340 és el que disposa de més sectors transformats amb altres usos, en aquest cas Can 

Fatjó Terciari, Camp de l’Empedrat i Finestrelles transformats pràcticament en la seva totalitat a ús 

residencial amb una peça de gran comerç. 

Es compten dos polígons desenvolupats amb mixtura d’usos, el polígon Gabrielistes, de la C-245, projecte 

portat a terme de forma unitària amb usos residencial i terciari i el polígon de la B-30 Can Mates amb usos 

residencial, industrial i terciari.  

Els polígons Can Canyameres-Vullpalleres de la B-30 i el polígon de Montigalà compten amb un 20% de sòl 

terciari respecte a la superfície total del polígon inicial a desenvolupar. 

El polígon Llevant Mar (C-31 Sud) és l’únic sector qualificat en la seva totalitat amb la clau 20a, pendent de 

desenvolupament. 

 

 Polígons transformats majoritàriament a habitatge amb part d’activitat econòmica industrial: 

Els polígons Cal Saió (C-31 Sud), Entorn Est (N-II), Els Pinetons (B-30), Sector Gorg, Sector Canyadó i 

Sector Manresa (C-31 Nord) són els polígons desenvolupats amb ús residencial conjuntament amb una part 

industrial.  

 

 Polígons qualificats de gran equipament amb contingut d’activitat econòmica terciària: 

Entorn Ciutat Esportiva FCB, gran equipament amb contingut terciari i el sector Parc Sant Joan, B-30, amb 

la meitat de la superfície del seu polígon qualificat d’equipament (golf). 

 

 Els sectors transformats majoritàriament a habitatge són polígons integrats en el teixit residencial i de 

transformació recent. Aquests, representen 5,75% de la superfície total de polígons d’activitat econòmica 

de l’AMB. 

 

 Els polígons que es troben en fase de desenvolupament o transformació són: 

En el subsistema C-245 trobem els polígons Industrial 22a i Ca n’Alemany en fase de transformació, aquest 

últim recentment urbanitzat amb la implantació de l’outlet de Viladecans i la plataforma logística de 

l’empresa Desigual. 

El polígon de la Marina Zona Franca, del subsistema C-31 Sud, en transformació a un barri residencial, 

actualment conviu amb l’activitat industrial. 

Els sectors Lluís Muntades, antiga fàbrica Siemens, i Industrial 22b actualment amb naus sense activitat 

són els polígons amb previsió de transformació del subsistema de la N-340. 

En el subsistema de la B-30, Turó de Can Mates, Can Canyameres i Parc Econòmic Sant Joan es troben en 

fase de desenvolupament i pendents d’edificació. 

Per últim, el subsistema de la C-31 Nord, compta amb el sector de La Sagrera amb la previsió del seu 

desenvolupament amb mixtura d’usos i els sectors de les tres xemeneies de Badalona pendents 

d’ordenació. 

 

 Polígons per desenvolupar: 

En el subsistema C31-Sud, el sector no delimitat del Centre Direccional pendent d’ordenació (eixample Nord 

d’El Prat). 

El sector de l’ARE Salines Sarralló dins del subsistema N-340, en sòl urbanitzable delimitat amb 

desenvolupament previst amb mixticitat d’usos (equipament metropolità, ús residencial i activitat terciària). 

En el subsistema N-II es troben cinc polígons per desenvolupar. L’ARE Façana Industrial, en règim de sòl no 

urbanitzable; els polígons Industrial Nord i Sant Antoni en sòl urbanitzable no delimitat; i els polígons 

Eixample Industrial i ARE Riera Can Solà en sòl urbanitzable delimitat. 

Can Galí, Industrial Sud-Les escletxes i Can Rabella són els polígons per desenvolupar del subsistema C-

1413 que es troben en sòl urbanitzable. 

En la B-30, quatre sectors programats: Mas Llorens, Can Marcet, Centre Direccional de Cerdanyola i Can 

Ravella. 

Sector de la Depuradora, en sòl urbanitzable no delimitat, en el marge esquerra del riu del subsistema C-

17. 

I per últim el sector Turó del Sastre del municipi de Montgat, subsistema C-31 Nord, que es troba en règim 

de sòl no urbanitzable. 

 

 En quan a espais naturals, poca relació de les vores urbanes dels subsistemes d’activitat econòmica amb el 

seu entorn natural. Potencialitat del valor afegit del seu entorn natural, on també hi ha activitat econòmica 

com ara el Parc Agrari Baix Llobregat. Millora sostenible del territori. 
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 En quan al transport públic rodat dir que manca coordinació entre la xarxa de autobús i xarxa ferroviària. 

Tot i que comença a haver-hi iniciatives de racionalització de la xarxa d’autobús com l’obertura de línies 

exprés a determinats polígons, majoritàriament manca claredat en el seu servei. 

 

 Parc immobiliari de nau industrial i urbanització dels polígons majoritàriament anterior a l’any 1977, amb 

parcel·lari de mida petita. Parc immobiliari terciari –gran comerç- de construcció més recent. 

 

 Parcel·lari industrial de mida petita. 
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