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SUPERFÍCIE: 17,10 km2 
POBLACIÓ: 8.668 habitants (padró continu 2010) 
POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA: 9 PAE 
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Polígons i empreses de Sant Vicenç de Castellet 02/03

Sant Vicenç de Castellet és un municipi amb una població que ratlla els 
9.000 habitants, amb mà d’obra qualificada, preparada i formada per 
accedir a qualsevol lloc de treball que les empreses demandin. Tenim 
una gran vocació industrial tant per la nostra ubicació com per les 
nostres comunicacions immillorables. Els polígons industrials són al peu 
de la carretera C-55, l’entrada o sortida de l’autopista Terrassa-Manresa 
i hi ha dues estacions de tren, Renfe i els Ferrocarrils de la Generalitat, 
que aporten un valor afegit a l’hora de potenciar les empreses. 
L’eix del Llobregat sempre ha estat un espai amb una gran tradició 
industrial estratègica importantíssima per les seves comunicacions. 
Avui més que mai, els polígons industrials que ofereix Sant Vicenç de 
Castellet, aporten qualitat a les noves empreses que cerquen indrets per 
instal·lar-se en el nostre territori.

Municipi



Polígons d’activitat
econòmica
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(1a) Pla de les Vives I

(1b) Pla de les Vives II

(2a) Pla del Riu I

(2b) Pla del Riu II

(3) Nou del Castell

(4) Les Vives - Casacuberta

(5) Les Vives - Castellet

(6) Clot del Tufau

(7) La Farinera

(8) La Ceràmica

(9) Can Balet

(10) Can Soler
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 LA FARINERA 

 LA CERÀMICA - PLA DE SANT VICENÇ 
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 CASACUBERTA 
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Sòl industrial total (ha)                   Sòl disponible (ha)                   Sòl previst (ha)

   0,25                                                                                         6,17

                                      2,48

                                                                     4,20

                                                                                    5,25

                                         2,71

     0,49                                                                                          6,32

0,21                                                                   4,70

                  1,13                                                                       6,03

           0,81                 2,13

0,05                                    2,80

           0,88   1,35

   0,27                     2,03



El polígon Pla de les Vives I es troba situat al sud-oest 
del nucli urbà, a tocar a la carretera C-55, des d’on s’hi 
accedeix. L’ordenació urbanística d’aquest polígon es tro-
ba regulada pel Pla Parcial Industrial del Pla de les Vives, 
que es va aprovar definitivament l’any 1990. Les activitats 
econòmiques que predominen al polígon, amb una ocupa-
ció del 96% del sòl, són les relacionades amb el comerç 
i la restauració, la construcció de maquinària i la fabrica-
ció d’equips, la indústria agroalimentària, la construcció i 
l’extracció de pedra i minerals metàl·lics no fèrrics. 
Actualment el polígon disposa de naus en venda o lloguer.
L’any 2008 s’aprovà provisionalment la modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació Urbanística pel sector de pla-
nejament del Pla del Riu – Les Vives, que inclou el nou 
Polígon Industrial Pla de les Vives II, actualment en fase 
de desenvolupament i amb 2,48 ha de sòl previst. Aquesta 
nova zona industrial es troba entre el polígon Pla de les 
Vives I i l’antiga carretera d’Esparraguerra a Manresa. 
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Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua 
| Subministrament elèctric | Aparcament | Gas | 
Telèfon | Restaurant cafeteria | Banda ampla | 
Senyalització | Boques d’incendi

Polígon 
Pla de les Vives I i II

1

Dades d’interès

      53%       

      4%       

11%      

7%      

7%      

7%      

7%      
4%      

Comerç a l’engròs i al detall. Restauració

Sector metal·lúrgic. Construcció de 
maquinària i fabricació d’equips

Indústria agroalimentària

Construcció

Extracció i preparació de pedra i minerals 
metàl·lics

Arts gràfiques

Tractament d’aigua

Altres serveis



Polígon Pla del Riu I i II2

El polígon Pla del Riu I i II està ubicat a l’altre costat del 
sector industrial Les Vives I i II, al sud del nucli urbà. Es troba 
situat al meandre entre la carretera C-55 i el riu Llobregat.
En aquest cas, l’ordenació urbanística vigent és l’establerta 
en el Pla General d’Ordenació Urbanística. Malgrat això, 
s’està tramitant  una modificació puntual amb la finalitat de 
reordenar el sector amb els àmbits de l’entorn. Aquesta modi-
ficació es troba aprovada provisionalment des de 2008. 

Tot aquest sector es troba en fase de desenvolupament. Si bé 
en aquesta zona ja s’hi troben ubicades algunes empreses, 
el Pla preveu desenvolupar 5,25 noves hectàrees de sòl in-
dustrial per ocupar quan es faci tota la reordenació del sector. 
Aquest és un dels sectors industrials de major extensió que 
es preveu desenvolupar en el futur a la comarca del Bages, 
afecta tant al terme municipal de Sant Vicenç de Castellet 
com al terme de Castellbell i el Vilar i, quan s’executi, s’hi 
preveu crear nous accessos des de la C-55. 

Font: PTB Projectes territorials del Bages

Dades d’interès
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Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | 
Aigua | Subministrament elèctric | Aparcament 
| Gas | Telèfon | Restaurant cafeteria | Banda 
ampla | Senyalització | Boques d’incendi
(futurs serveis previstos)



3

El polígon Les Vives - Casacuberta està situat a l’oest del 
nucli urbà i s’hi accedeix des de la C-55 com a la majoria dels 
polígons de Sant Vicenç de Castellet. El seu planejament es 
regeix pel Pla General d’Ordenació Urbanística, aprovat de-
fi nitivament l’any 1996.

L’ocupen indústries principalment del sector tèxtil, comerç i 
reparacions i fabricació de productes metàl·lics. El sòl indus-
trial disponible del polígon el formen naus en venda o lloguer 
que tenen unes dimensions entre 300 i 1.000 m2.

El sector Nou del Castell es troba en fase de desenvolupa-
ment, amb un total de 2,71 ha de sòl previst.
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Dades d’interès

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministrament 
elèctric | Gas | Telèfon | Banda ampla | Boques d’incendi

Polígon Les Vives
Casacuberta - 
nou del Castell

      30%       

      4%       

      22%       
12%      

8%      

8%      

4%      
4%      

4%      
4%      

Tèxtil

Comerç i reparacions

Fabricació de productes metàl·lics i tallers

Tractament d’aigua

Altres

Indústria química

Construcció de material de transport

Indústrial agroalimentària

Transport i comunicacions

Construcció



El polígon industrial Les Vives - Castellet es troba situat 
a l’oest del nucli urbà. S’hi accedeix pel camí del gravat 
des del polígon Pla de Les Vives. Està regulat pel Progra-
ma d’Actuació Urbanística de la zona Les Vives - Caste-
llet, aprovat l’any 2001.

El seu sòl industrial està ocupat per indústries de la pedra 
natural, comerç i reparació de vehicles, metall (principal-
ment estructures i tancaments metàl·lics) i construcció, 
entre d’altres. 

Actualment, el polígon té naus en venda i/o lloguer de 
350 m2 a 600 m2 i alguns terrenys encara sense ocupar. 
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Polígon industrial
Les Vives - Castellet

4

Dades d’interès

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministrament 
elèctric | Aparcament | Gas | Telèfon | Banda ampla

      28%       

      18%       
14%      

7%      

7%      

7%      

11%      

4%      4%      

Comerç i reparació de vehicles

Metall

Construcció

Altres indústries manufactureres:
matèries plàstiques i altres

Indústries de la pedra natural

Tèxtil

Transport i comunicacions

Fabricació de material electrònic

Altres serveis: neteja



El Pla parcial d’ordenació del polígon Clot 
del Tufau va ser aprovat definitivament 
l’any 1992.

El polígon es troba situat a l’oest del nucli 
urbà, al costat de la riera de Castellet. S’hi 
accedeix des de la C-55 a través de la zona 
de la Farinera.  

Les activitats desenvolupades són princi-
palment de fabricació d’aparells de mesura 
i control elèctrics, comerç i reparacions, 
construcció, indústria química i tèxtil. Hi ha 
solars lliures disponibles per edificar

Polígon Clot del Tufau5
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Dades d’interès

Comerç i reparacions

Construcció

Indústria química

Indústria tèxtil

Fabricació d’aparells 
de mesura i verificació 
elèctrics

13%      

13%      

7%      

27%      
      40%

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministrament elèc-
tric | Aparcament | Gas | Telèfon | Banda ampla | Boques d’incendi
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Dades d’interès

Polígon La Ceràmica - 
Pla de Sant Vicenç

7

El Polígon La Ceràmica - Pla de Sant Vicenç es 
troba situat al nord-est del nucli de Sant Vicenç de 
Castellet i s’hi accedeix per la trama urbana resi-
dencial de Sant Vicenç, que condueix a la torre del 
Breny.
El Pla General d’Ordenació Urbanística pel qual es 
regeix va ser aprovat l’any 1996. Els sectors que te-
nen més pes en aquest polígon són la indústria de 
la pedra natural i ceràmica, la construcció i el metall. 
Actualment disposa d’una nau en venda de 500 m2.

Pavimentació | Aigua | Subministrament elèctric | Telèfon | Banda ampla

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministra-
ment elèctric | Gas | Telèfon | Restaurant cafeteria | Estació de 
servei | Autobús | Banda ampla | Boques d’incendi | Bústia

Dades d’interès

La Farinera6

La Farinera és la zona situada  entre la C-55 i  el 
polígon industrial Clot del Tufau, al sector on la riera 
de Castellet desemboca al riu Llobregat. L’ordenació 
urbanística, amb usos de tipus residencial i indus-
trial, es regeix pel Pla d’Ordenació Urbanística mu-
nicipal aprovat definitivament l’any 1996. 
Actualment, el seu sòl industrial està ocupat princi-
palment per empreses del sector del metall, tallers 
mecànics, serveis de restauració i venda al detall i 
a l’engròs. Hi ha naus disponibles d’uns 300 m2 i un 
solar destinat a gran indústria.



Dades d’interès

Can Soler9

Can Soler es troba a la plaça Generalitat i s’hi ac-
cedeix des del pont per sobre el riu Llobregat a 
l’entrada al municipi per la carretera C-55.  De la 
mateixa manera que Can Balet, la seva ordenació 
urbanística es troba regulada, actualment, pel Pla 
General d’Ordenació Urbanística de l’any 1996. 

Aquest espai inclou activitats econòmiques com 
són la fabricació d’envasos i embalatges de fusta, 
la fabricació de tèxtils i la comercialització de ma-
quinària tèxtil.
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Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministra-
ment elèctric | Gas | Telèfon | Banda ampla

Dades d’interès

Can Balet8

La zona industrial de Can Balet es troba situada entre el riu 
Llobregat, el c. Alfons XII, el tram fi nal del passeig Francesc 
Macià i el fi nal de la zona esportiva municipal. L’origen i destí del 
seu accés són la carretera C-55 i el passeig Francesc Macià. 
L’antiga fàbrica tèxtil Balet, que va suposar l’inici de la industria-
lització fabril a Sant Vicenç de Castellet, dóna nom a aquesta 
zona. Les primeres dades que trobem sobre els inicis d’aquesta 
fàbrica dedicada a la fi latura de cotó es remunten a l’any 1855. 
La crisi del tèxtil va portar al seu tancament l’any 1960.

Actualment, segons el Pla General d’Ordenació Urbanística del 
municipi, aprovat defi nitivament l’any 1996, els seus usos po-
den ser industrial, comercial i magatzems. Can Balet es troba 
ocupat en un 35% per diferents tipus d’activitats i disposa de 
naus de lloguer.

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministra-
ment elèctric | Gas | Telèfon | Banda ampla



DaDeS D’InTeRèS

Telèfon Oficina d’Atenció
Ciutadana: 93 693 06 11
Fax Ajuntament: 93 693 06 10 
A/e: svcastellet@santvi.cat 

enTORn naTURaL

L’extrem oriental del terme muni-
cipal de Sant Vicenç de Castellet 
forma part del Parc natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
concretament la part situada en-
tre el coll de Gipó, la carena del 
Panissar, la riera de Matarrodona i 
Sant Jaume de Vallhonesta.
D’altra banda, el lligam de Sant 
Vicenç de Castellet amb un al-
tre Parc natural, el de Montse-
rrat, és molt intens, donada la 
proximitat entre tots dos. Un dels 

seus trets més destacats ha es-
tat l’excursionisme, a banda de 
la projecció religiosa i cultural del 
monestir.

PaTRIMOnI

Com a monuments importants po-
dem destacar Castellet, torre del 
segle XIII al costat de la qual trobem 
l’ermita de la Mare de Déu de Cas-
tellet, construïda al segle XII i res-
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taurada el 1884. De Castellet prové 
l’origen del municipi de Sant Vicenç 
ara fa mil anys.

El nucli rural de Vallhonesta con-
serva una part molt important del 
patrimoni del municipi.  En desta-
ca l’ermita romànica de Sant Pere, 
construïda el segle XI. D’altra ban-
da, a dalt d’una carena molt pro-
pera, que separa els termes muni-
cipals de Sant Vicenç de Castellet, 
Mura i el Pont de Vilomara, hi ha les 
restes de l’antic hostal i de l’ermita 
de Sant Jaume de Vallhonesta

FeSTeS I TRaDICIOnS

Ball de Gitanes. Se celebra per 
la Pasqua Granada. És una de les 
festes més tradicionals i participa-
tives del municipi.

Informació d’interès

Sant Vicenç de Castellet està situat 
entre la confluència dels rius Llobregat 
i Cardener, i és la porta d’entrada al 
Bages Sud. És el municipi més gran 
del Bages Sud pel què fa al nombre 
d’habitants.



aplec de Vallhonesta,
1 de maig
aplec de Castellet,
2n cap de setmana de setembre
Festa dels Tres Tombs,
2n cap de setmana de març
Fira del Vapor,
1r dissabte de juny

La PeDRa De SanT VICenÇ

Sant Vicenç de Castellet té unes 
condicions geològiques especials 
i per això des de fa molts anys 
s’aprofi ta aquest recurs natural. 
A partir de l’any 1929, arran de 
l’important paper que va tenir 
en l’exposició de Barcelona, co-
mença l’explotació de la pedra cal-
cària, de característiques més du-
res i que permet ser polida, amb 
un acabat molt similar al marbre.

COnSORCI De FORMaCIÓ I 
InICIaTIVeS DeL BaGeS SUD  
(CFIBS)

El Consorci ofereix a les empre-
ses i als treballadors/ores serveis 
de promoció  econòmica, promo-
ció turística, foment de l’ocupació, 
formació per al treball i formació 
d’adults.

Més informació a:
C/ Montserrat, 50
Sant Vicenç de Castellet
www.cfi bs.es
Telèfon: 93 833 13 11



POLÍGONOS
Y EMPRESAS
DE SANT VICENÇ
DE CASTELLET

02/03
Sant Vicenç de Castellet, municipio cuya pobla-
ción ronda los 9.000 habitantes, cuenta con una 
mano de obra cualificada, preparada y forma-
da para acceder a cualquier tipo de puesto de 
trabajo que demanden las empresas. Presen-
tamos una gran vocación industrial gracias a 
nuestra ubicación y a nuestras inmejorables co-
municaciones. Los polígonos industriales están 
situados junto a la carretera C-55, a la entrada 
o la salida de la autopista Terrassa-Manresa; la 
población cuenta también con dos estaciones 
de tren, Renfe y los Ferrocarriles de la Genera-
litat, lo que aporta un valor añadido en lo que a 
potenciar las empresas respecta. 

El Eje del Llobregat ha sido siempre una zona 
con una gran tradición industrial estratégica e 
importantísima por sus comunicaciones. Hoy en 
día, más que nunca, los polígonos industriales 
de Sant Vicenç de Castellet aportan calidad a 
las nuevas empresas que buscan lugares para 
instalarse en esta zona.

Joan Torres Pérez
Alcalde

06/07 
Polígono Pla de les Vives I y II

En la actualidad, el polígono cuenta con naves 
a la venta o alquiler. El Polígono Industrial Pla 
de les Vives II, que actualmente se encuentra 
en fase de desarrollo, tiene un suelo previsto de 
2,48 ha. 

08/09 
Polígono Pla del Riu I y II

Aunque esta zona ya cuenta con varias empre-
sas instaladas, el Plan prevé desarrollar 5,25 
hectáreas de suelo industrial nuevas para ocu-
parlas cuando se lleve a cabo la reordenación 
completa del sector.

10/11 
Pol. Les Vives Casacuberta - Nou del Castell

El suelo industrial disponible en el polígono está 
formado por parcelas en alquiler o venta, con 
unas dimensiones de entre 300 y 1.000 m2. El 
sector Nou del Castell se halla en plena fase 
de desarrollo, con un total de 2,71 ha de suelo 
previsto. 

12/13
Polígono Industrial Les Vives - Castellet

En la actualidad, el polígono cuenta con naves 
en venta o alquiler de 350 a 600 m2 y algunos 
terrenos aún sin ocupación.

14/15
Polígono Clot del Tufau

Existen solares libres para edificar.

16
La Farinera

Existen naves disponibles de cerca de 300 m2, 
además de un solar destinado a una gran in-
dustria.

17
Polígono La Ceràmica - Pla de Sant Vicenç

En la actualidad, cuenta con una nave de 500 m2 
en venta.

18
Can Balet

Can Balet está ocupado en un 35% por distin-
tos tipos de actividades y cuenta con naves de 
alquiler.

19
Can Soler

Este espacio incluye actividades económicas 
como la fabricación de envases y embalajes de 
madera, la fabricación de productos textiles, así 
como la comercialización de maquinaria textil.

SANT VICENÇ
DE CASTELLET
INDUSTRIAL PARKS
AND COMPANIES 

02/03 
Sant Vicenç de Castellet is a district with a 
population of around 9,000 inhabitants, with a 
qualified, prepared and trained workforce ready 
to fill any post that the companies require. We 
have a great industrial vocation due to both our 
position and our unbeatable communication net-
work. The industrial parks are at the foot of the 
C-55 road, at the entrance or exit of the Terras-
sa-Manresa motorway and there are two train 
stations, the Renfe state line and the Catalan-
run FGC line, which offer an added value when 
strengthening companies.

The axis of the Llobregat area has always been 
a space with a very strategically important in-
dustrial tradition due to its communications. 
Today more than ever, the industrial parks that 
Sant Vicenç de Castellet offers provide quality 
to the companies looking for places to establish 
themselves in our region.

Joan Torres Pérez
Mayor

06/07 
Pla de les Vives I.P. I and II

The industrial park currently has premises for 
sale or rent. The new Pla de les Vives II indus-
trial park, currently in the development stage, 
has 2.48 hectares of land planned.

08/09 
Pla del Riu I.P. I and II

Even though there are some companies that are 
already placed in this zone, the Plan foresees 
developing 5.25 new hectares of industrial land 
to occupy when the reorganisation of the sector 
is completed.

10/11 
Les Vives Casacuberta - Nou del Castell I.P.

The industrial land available of the industrial 
park is made up of premises for sale or rent that 
vary between 300 m2 and 1,000 m2 in size. The 
Nou del Castell sector is in a development sta-
ge, with a total of 2.71 hectares of land planned.

12/13 
Les Vives – Castellet I.P.

The industrial park currently has premises for 
sale or rent of 350 m2 to 600 m2 and some still 
unoccupied land.

14/15 
Clot del Tufau I.P.

There are sites free that are available for buil-
ding.

16 
La Farinera

There are industrial premises available of 
around 300 m2 and a site to be used for large-
scale industry.

17 
La Ceràmica - Pla de Sant Vicenç I.P.

It currently has industrial premises of 500 m2 for 
sale.

18 
Can Balet

Can Balet is 35% occupied by different types of 
activities and has industrial premises for rent.

19 
Can Soler

This space includes economic activities, such 
as the manufacture of wooden packages and 
packaging, manufacture of textiles and commer-
cialisation of textile machinery.




