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LA POBLA SUD, CAN SIVILA,
LA POBLA NORD, ELS JONCA-
RETS, ZONA MINERA, ABADAL

Més informació a www.suria.cat i també a http://poligonsiempreses.ccbages.cat

Cofi nançat per: Realitzat pel:Amb la col·laboració de:
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Polígons i empreses de 
Súria
http://poligonsiempreses.ccbages.cat/suria

SUPERFÍCIE: 23,54 km2 
POBLACIÓ: 6.360 habitants (padró continu 2010) 
POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA: 6 PAE 
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Com a vila mil·lenària i compromesa amb el progrés, Súria pot 
oferir als emprenedors d’avui una llarga tradició industrial, bones 
comunicacions, una ubicació geogràfica central i espais de qualitat per 
al desenvolupament dels projectes empresarials. Com a Ajuntament, 
també ens plau posar al vostre servei diferents eines de suport, 
assessorament i formació que estan pensades especialment per 
satisfer les necessitats de les petites i mitjanes empreses.

En la mesura de les possibilitats i competències que tenim com a 
Ajuntament, volem afavorir totes les iniciatives que serveixin per crear 
ocupació i riquesa, per tal d’assegurar així el benestar col·lectiu i el 
creixement sostenible. Confio que la informació que trobareu en les 
següents pàgines us sigui útil i profitosa per assolir aquest objectiu.

Municipi



Polígons d’activitat
econòmica
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(1) La Pobla Sud

(2) Can Sivila

(3) La Pobla Nord

(4) Els Joncarets

(5) Zona Minera

(6) Abadal

 AbAdAL  ZoNA MiNErA 

 ELS JoNCArEtS 

 LA PobLA Nord 

 CAN SiviLA 

 LA PobLA Sud 

Sòl industrial total (ha)                   Sòl disponible (ha)                   Sòl previst (ha)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

                                                                                                                                                                          7,98

                                                                                                       4,87

                       1,16                                                                      4,63

                                                    2,47

                                                                                                                                        6,30

                   1,02



El nou polígon previst de Can Sivila 
tindrà 15,71 hectàrees, i estarà si-
tuat entre els termes municipals de 
Súria (11,85 hectàrees) i Sant Ma-
teu de bages (4,63 hectàrees).

Es preveu aprovar el corresponent 
Pla Parcial i projecte d’urbanització 
al llarg del 2011.

dades d’interès

Polígon
Can Sivila

2

06/07Polígons i empreses de Súria

dades d’interès

Polígon
La Pobla Sud

1

El nou polígon previst de La Pobla 
Sud està situat al sud del pol. ind. La 
Pobla Nord. El seu Pla Parcial i pro-
jecte d’urbanització van ser aprovats 
defi nitivament l’any 2007 i el seu ús 
serà únicament industrial.

L’extensió total de la zona pendent de 
desenvolupar és de 14,40 hectàrees, 
per tant, serà l’espai industrial més 
gran del municipi.

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua 
| Subministrament elèctric | Aparcament | telèfon | 
restaurant cafeteria | Senyalització | Autobús | banda 
ampla (futurs serveis previstos)

Clavegueram | Pavimentació | Enllume-
nat | Aigua | Subministrament elèctric
(futurs serveis previstos)



El pol. ind. La Pobla Nord està situat al sud del nucli 
urbà, al costat esquerre del riu Cardener, i s’hi accedeix 
directament per l’entrada Súria Sud de la C-55. El Pla 
d’ordenació del polígon està format per dos plans par-
cials que divideixen el polígon en Subsector  A i Sub-
sector b, aprovats el 1989 i el 2000, respectivament.

Actualment, el sòl industrial del polígon es troba ocu-
pat per tallers (53%), magatzems (17%) i empreses de 
restauració-oci (13%), entre d’altres sectors. El seu sòl 
disponible el formen parcel·les de lloguer i/o venda que 
tenen unes dimensions compreses entre 250 i  350 m2.

08/09Polígons i empreses de Súria

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministrament elèctric | 
Aparcament | telèfon | restaurant cafeteria | Senyalització | Autobús | banda 
ampla

Polígon
La Pobla Nord

3

dades d’interès

tallers

Magatzems

restauració / oci

indústries

Comerç

Alimentació

53%      

      17%

      13%

      4%
      4%

      9%



dades d’interès

Polígon
Els Joncarets

4

La zona industrial Els Joncarets està situada dins el 
nucli urbà de Súria, al costat esquerre del passeig de 
Joncarets, en direcció cap a balsareny. Segons les 
Normes Subsidiàries de Planejament aprovades de-
fi nitivament el 2003, l’ús d’aquesta zona és principal-
ment industrial urbana. 

El 59% de l’espai ocupat correspon a tallers. La resta 
es distribueix entre magatzems, indústries i empreses 
de restauració-oci, alimentació, comerç i serveis.

dades d’interès

Zona minera
de Súria

5
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Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministrament elèctric | 
Aparcament | telèfon | restaurant cafeteria | Autobús | banda ampla

tallers

restauració / oci 

Magatzems

indústries

Comerç

Serveis

59%      

      9%

      8%

      8%
      8%

      8%

La zona minera de Súria està situada a prop del nucli 
urbà i s’hi arriba per l’entrada Súria Sud de la C-55. 
L’ordenació urbanística es desenvolupa a partir de les 
Normes Subsidiàries de Planejament. 

L’extensió total de la zona minera és de 15,10 hec-
tàrees i el sòl industrial es troba ocupat per empreses 
dedicades a l’extracció de sals i producció d’energia 
hidroelèctrica.

A aquest espai cal afegir la zona minera de Cabanas-
ses, a la qual es pot accedir des de la carretera entre 
Súria i Castelladral.



indústries 

tallers

67%      
      33%
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informació d’interès
Ajuntament de Súria

C. Ernest Solvay, 13
www.suria.cat
suria@suria.cat

Unió de Botiguers
de Súria

www.suriacomercial.com
uniodebotiguersdesuria@
hotmail.com

Àrea de Promoció
Econòmica de 
l’Ajuntament de Súria

tel. 93.868.28.00.
promocio@suria.cat

ubicada a la planta baixa 
de l’edifi ci consistorial, ofe-
reix informació, assessora-
ment i formació per fomen-
tar l’esperit emprenedor, 
la competitivitat, la creació 

Súria ofereix els avantatges de la seva situa-
ció geogràfi ca a la Catalunya central, a mig 
camí del Pirineu i de les comarques litorals, 
i unes bones comunicacions que permeten 
accedir en uns 15 minuts a l’Eix transversal 
Lleida - Girona, a l’autopista terrassa - Man-
resa i a l’àrea de serveis i logística de Man-
resa.

La vila compta amb una estació terminal de 
tren de mercaderies de Ferrocarrils de la 
Generalitat. ubicada en un entorn natural 
de qualitat, Súria disposa d’una bona xarxa 
de serveis sanitaris, educatius, culturals, es-
portius i de lleure. El seu Poble vell, d’origen 
medieval, és un dels nuclis antics més ben 
conservats de Catalunya.

d’empreses i les inversions 
productives.

també dóna suport a la in-
serció laboral de persones 
que es troben a la recerca 
de feina. Per tal d’assolir 
aquests objectius, l’àrea de 
Promoció Econòmica ofe-
reix els següents serveis:

Servei de suport sobre 
tecnologies de la infor-
mació i la comunicació 
(TIC). té com a objectiu 
principal universalitzar la 
cultura de la innovació per 
tal de que la nostra socie-
tat sigui més competitiva, 
fomentant l’ús de les tiC 
entre els ciutadans i asses-
sorant al sector empresarial 
i al comerç minorista sobre 
ajuts, formació específi ca i 
fi nançament en tiC.

dades d’interès

Polígon
Abadal

6

La zona industrial Abadal està situada dins el nucli 
urbà de Súria, entre el canal i el riu Cardener. rep 
el nom d’una antiga fàbrica tèxtil i està inclosa en 
l’ordenació urbanística de les normes Subsidiàries 
de Planejament, amb usos industrials i comercials. 
Actualment, està classifi cada com a sòl urbà no con-
solidat i, tot i acollir plena activitat, està pendent de 
desenvolupar-se a través d’una unitat d’Actuació. El 
seu sòl industrial es troba ocupat per indústries (67%) 
i tallers (33%).

Clavegueram | Aigua

indústries 

tallers

      33%67%      
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Tramitació i gestió de pro-
grames europeus sobre po-
lítiques actives d’ocupació.
Participació i suport en 
diversos programes de 
dinamització comercial (fi -
res, formació, subvencions, 
etcètera)
Informació i assessora-
ment per a les empreses, 
amb l’objectiu principal de 
donar suport a la petita i mi-
tjana empresa en qualsevol 
àmbit de la seva gestió.
Assessorament a empre-
nedors, donant suport a la 
creació d’empreses poten-
ciant la cultura emprenedo-

ra. El servei s’adreça a les 
persones emprenedores 
que vulguin crear la seva 
pròpia empresa individual 
o societat, i a les empre-
ses constituïdes que pro-
moguin un nou àmbit en la 
seva organització.
Servei d’Inserció Laboral 
per orientar i acompanyar 
persones en situació d’atur 
o de millora de feina, facili-
tant la recerca d’ocupació 
i posant en contacte els 
demandants d’ocupació 
inscrits al servei amb les 
empreses del territori que 
hagin presentat ofertes la-

borals.

Ofi cina de Turisme

C. Sant Climent, 21
tel. 93.869.56.85.
turisme@suria.cat

És al cor del Poble vell, un 
dels nuclis antics més ben 
conservats de Catalunya. 
Atèn les consultes dels vi-
sitants i organitza visites 
guiades al Poble vell i al 
centre d’interpretació del 
castell medieval, a més 
d’altres d’activitats.

Les Caramelles més 
grans de Catalunya

Súria és la capital catala-
na de les Caramelles per 
la seva antiguitat i pel gran 
nombre de participants que 
aplega aquesta festa tra-
dicional de cant i dansa al 
carrer per celebrar la Pas-
qua. Aquesta integració de 
música i dansa converteix 

les Caramelles en una ma-
nifestació cultural única.
dates de celebració: dis-
sabte i diumenge de Pas-
qua.

Fira Medieval d’Ofi cis

En pocs anys s’ha convertit 
en una de les activitats més 
destacades del calendari 
festiu del bages.
La fi ra es desenvolupa al 
nucli antic del Poble vell el 
segon cap de setmana de 
novembre i compta amb 
una activa participació del 
comerç local.

Allotjaments

Hostal Somnis & Arrels
C. diputació, 8
tel. 93.869.41.91 i
659.90.05.49

Habitacions Quintana
C. González Solesio, 2
tel. 93.869.58.17 i 
659.64.04.29

Fotografi a: Josep Comellas



POLÍGONOS
Y EMPRESAS
DE SÚRIA

02/03
Como villa milenaria y comprometida con el 
progreso, Súria ofrece a los emprendedores de 
hoy una larga tradición industrial, buenas co-
municaciones, una céntrica ubicación geográfi-
ca y espacios de calidad para el desarrollo de 
proyectos empresariales. Como Ayuntamiento, 
también nos complace poner a su servicio di-
ferentes herramientas de apoyo, asesoramien-
to y formación, pensadas especialmente para 
satisfacer las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas.
En la medida de las posibilidades y competen-
cias que tenemos como Ayuntamiento, quere-
mos favorecer todas las iniciativas que sirvan 
para crear empleo y riqueza, para asegurar así 
el bienestar colectivo y el crecimiento sosteni-
ble. Confío en que la información que encon-
traréis en las siguientes páginas os sea útil y 
provechosa para alcanzar este objetivo. 

Antoni Julián i Ribera
Alcalde

06 
Polígono La Pobla Sur

El nuevo polígono previsto de La Pobla Sur está 
situado al sur del pol. ind. La Pobla Norte. Su 
Plan Parcial y proyecto de urbanización se apro-
baron definitivamente en el año 2007 y su uso 
será exclusivamente industrial.
La extensión total de la zona que está por de-
sarrollar es de 14,40 hectáreas, convirtiéndose 
así en el espacio industrial más grande del mu-
nicipio.

07 
Polígono Can Sivila

El nuevo polígono previsto de Can Sivila conta-
rá con 15,71 hectáreas, y estará situado entre 
los términos municipales de Súria (11,85 hectá-
reas) y Sant Mateu de Bages (4,63 hectáreas).
Está previsto aprobar el correspondiente Plan 
Parcial y proyecto de urbanización a lo largo del 
año 2011. 

08/09
Polígono La Pobla Nord

El pol. ind. La Pobla Nord está situado al sur del 
núcleo urbano, en el margen izquierdo del río 
Cardener, y a él se accede directamente por la 
entrada Súria Sur de la C-55. El Plan de Orde-
nación del polígono está formado por dos pla-
nes parciales que dividen el polígono en Sub-
sector A y Subsector B, aprobados en 1989 y 
2000, respectivamente.
Actualmente, el suelo industrial del polígono se 
encuentra ocupado por talleres (53%), alma-
cenes (17%) y empresas de restauración-ocio 
(13%), entre otros sectores. El suelo disponible 
lo forman parcelas de alquiler y/o venta con 
unas dimensiones comprendidas entre 250 y 
350 m2. 

10
Els Joncarets

La zona industrial Els Joncarets está situada 
dentro del núcleo urbano de Súria, en el lado 
izquierdo del paseo de Joncarets, dirección Bal-
sareny. Según las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento aprobadas definitivamente en 2003, 
el uso de esta zona es principalmente industrial 
urbano.

11
Zona minera de Súria 

La zona minera de Súria está situada cerca del 
núcleo urbano y a ella se accede por la entrada 
Súria Sur de la C-55. La ordenación urbanística 
se desarrolla a partir de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento.
La extensión total de la zona minera es de 15,10 
hectáreas y el suelo industrial se encuentra ocu-
pado por empresas dedicadas a la extracción 
de sales y a la producción de energía hidro-
eléctrica. A este espacio hay que añadir la zona 
minera de Cabanasses, a la que se puede acce-
der desde la carretera entre Súria y Castelladral. 

12 
Polígono Abadal

La zona industrial Abadal está situada dentro 
del núcleo urbano de Súria, entre el canal y el 
río Cardener. Recibe el nombre de una antigua 
fábrica textil y está incluido en la ordenación 
urbanística de las normas Subsidiarias de Pla-
neamiento, para uso industrial y comercial. Ac-
tualmente, está clasificado como suelo urbano 
no consolidado y, a pesar de que goza de plena 
actividad, está pendiente su desarrollo median-
te una Unidad de Actuación. El suelo industrial 
se encuentra ocupado por industrias (67%) y 
talleres (33%). 

SÚRIA 
INDUSTRIAL PARKS
AND COMPANIES 

02/03 
As a millenary town and with a commitment to 
progress, Súria can offer today’s entrepreneurs 
a longstanding industrial tradition, good com-
munications, a central geographical location 
and quality spaces for developing business 
projects. As a Town Council, we are pleased 
to offer you different instruments of support, 
assessment and training that are specially de-
signed to meet the needs of small and medium-
sized businesses.

According to the possibilities and areas of 
competence of the Town Council, we want to 
encourage all initiatives that help create emplo-
yment and wealth, in order to ensure collective 
wellbeing and sustainable growth. I am sure 
that the information you will find in the following 
pages will be useful and beneficial to you to 
achieve this objective.

Antoni Julián i Ribera
Mayor

06 
La Pobla Sud I.P.

The newly-planned La Pobla Sud industrial park 
is to the south of the La Pobla Nord industrial 
park. Its Partial Plan and development project 
was definitively approved in 2007 and its use 
will be exclusively industrial.
The total size of the area pending development 
is 14.40 hectares, and will therefore be the lar-
gest industrial space of the district.

07 
Can Sivila I.P.

The newly-planned Can Sivila industrial park 
will be of 15.71 hectares, and will be located 
between the municipal districts of Súria (11.85 
hectares) and Sant Mateu de Bages (4.63 hec-
tares).
It is expected to develop its Partial Plan and de-
velopment project during 2011. 
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La Pobla Nord I.P.

The La Pobla Nord industrial park is to the 
south of the urban centre, on the left bank of 
the River Cardener, and is reached directly via 
the south Súria junction of the C-55. The De-
velopment Plan of the park is made up of two 
partial plans that divide the park into Subsector 
A and Subsector B, approved in 1989 and 2000, 
respectively.
The industrial land of the park is currently oc-
cupied by workshops (53%), shops (17%) and 
catering-leisure industries (13%), among other 
sectors. The land available is made up of sites 
for rent and/or sale measuring between 250 
and 350 m2.

10 
Els Joncarets

The Els Joncarets industrial park is within the 
urban centre of Súria, to the left of the Passeig 
de Joncarets, in the direction of Balsareny. Ac-
cording to the Subsidiary Planning Regulations 
approved definitively in 2003, the use of this 
area is mainly urban and industrial.

11 
Suria’s Zona minera 

The mining area of Súria is located close to the 
urban centre and is reached via the south Súria 
junction of the C-55. The urban development is 
according to the Subsidiary Planning Regula-
tions.
The total size of the mining area is 15.10 hec-
tares and the industrial land is occupied by 
companies dedicated to extracting salts and 
hydroelectric energy production. In addition to 
this space is the mining area of Cabanasses, 
which can be reached from the road between 
Súria and Castelladral. 

12 
Abadal I.P. 

Abadal industrial park is within the urban centre 
of Súria, between the canal and the Cardener 
river. It takes the name of an old textile factory 
and is included in the urban development of the 
Subsidiary Planning Regulations, with industrial 
and commercial uses. It is currently classified 
as unconsolidated urban land and, even though 
hosting full activity, is awaiting development via 
a Unit of Action. Its industrial land is occupied 
by industries (67%) and workshops (33%). 




