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Moció de VR per impulsar la redacció d’un nou Pla Director de 

Polígons d’Activitat Econòmica 

 
El grup municipal de Veïns per Rubí presentarà en el ple municipal de juny 
una moció per acordar la redacció del nou Pla Director de Polígons d’Activitat 
econòmica a Rubí (PDPAER), que hauria d’iniciar-se en el termini de sis 
mesos, amb la participació de tots els actors econòmics, polítics i socials. 
 
L’actual Pla té el seu origen en l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i 
Social (ADES) de Rubí, iniciat l’any 2008 i amb l’aprovació de les seves línies 
estratègiques l’any 2009. L’any 2011, es va signar el Pla d’Acció per 
desenvolupar l’ADES, que contemplava en un dels seus punts el 
desenvolupament del PDPAER. 
 
Així, el PDPAER es va presentar el setembre de 2014, amb un horitzó 
temporal de 2015 a 2020 i, per tant, ara és el moment d’analitzar els reptes 
pendents i desenvolupar un nou Pla Director d’acord amb les circumstàncies 
actuals.  
 
La ciutat de Rubí disposa d’onze polígons d’activitat econòmica (PAE), vuit 
dels quals són anteriors als anys noranta, motiu pel qual l’antiguitat dels 
polígons és un dels grans problemes, i es fan imprescindibles plans 
d’inversions ambiciosos: en aquest sentit, en els últims anys s’han realitzat 
algunes actuacions puntuals, vinculades majoritàriament als Plans d’Inversió 
Financerament Sostenibles, però són absolutament insuficients.  
 
Els polígons també han de presentar un estat adequat de conservació per fer-
los atractius per a les empreses i, per tant, continua sent necessari el 
manteniment periòdic i ben planificat, especialment de calçades i voreres. 
 
Un altre dels temes pendents és l’elaboració d’un pla de mobilitat específic 
per als polígons, que hauria de tenir en compte tant la mobilitat i accessibilitat 
de persones però també l’accessibilitat i la distribució de mercaderies i els 
vehicles de transport per tal de complir amb l’objectiu d’aconseguir una 
mobilitat sostenible. 
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El Pla Director vigent considerava l’aprovació del Text Refós del POUM i, per 
tant, la transformació d’usos en diferents polígons per poder-los diversificar i 
dotar-los d’usos compatibles a l’industrial, així com la flexibilització d’usos de 
les naus industrials. Com que en el ple del passat mes de maig, es va 
acordar el desistiment del POUM en tràmit i l’inici dels treballs de la redacció 
d’un nou POUM, es fa imprescindible que el nou PDPAER inclogui les 
necessàries i més urgents modificacions del PGO vigent a realitzar, abans de 
tenir un nou POUM en vigor. 
 
En aquests moments vivim un moment complicat en el sector industrial, amb 
el tancament d’unitats de negoci de grans multinacionals, i amb els efectes 
derivats de la pandèmia de la Covid-19, motiu pel qual es fa encara més 
necessari que els nostres polígons industrials siguin més atractius, més 
moderns, amb més serveis, i més competitius en relació amb altres polígons 
d’altres municipis. 
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