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PLANS DE LA SALA, PLA DEL 
MAS, SECTOR BERENGUER I, II 
- PLA DE MANYANES, POLÍGON 
ILLA

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

Cofi nançat per: Realitzat pel:Amb la col·laboració de:
POLÍGONS
I EMPRESES
DE SALLENT
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 PLANS DE LA SALA - LOGISBAGES 

 PLA DEL MAS - PONT DE CABRIANES 

 SECTOR BERENGUER I 

 SECTOR BERENGUER II 

 PLA DE MANYANES 

 POLÍGON ILLA 

 ZONA MINERA DE SALLENT 
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Polígons i empreses de 
Sallent
http://poligonsiempreses.ccbages.cat/sallent

SUPERFÍCIE: 65,22 km2 
POBLACIÓ: 7.129 habitants (IDESCAT 2009) 
POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA: 6 PAE 

Autopista / Autovia

Carretera primària

Carretera secundària

Vies ferroviàries

CataluCatalu nya

ManresManresa

Girona

Barcelona

Lleida

AndorraAndorra

C-55

C-32

C-58

N-II

N-II

AP-7

AP-7

AP-7

AP-7

AP-2

C-16

C-16

Reus

Tarragona



Polígons i empreses de Sallent 02/03

Sallent té cinc polígons industrials, situats de forma estratègica en la 
confluència dels eixos Transversal i del Llobregat, els quals disposen 
de sòl suficient per cobrir les necessitats de les empreses. Aquesta 
bona situació del municipi i la qualitat de les infraestructures viàries 
que l’envolten fan que Sallent sigui l’emplaçament ideal per a qualsevol 
empresa.

Tot i estar marcats per l’empremta de la indústria tèxtil i de la mineria 
potàssica, actualment els nostres polígons també tenen importants 
empreses de logística, del sector químic i del metall, entre d’altres. Us 
convido a visitar la nostra població i els nostres polígons, i a fer-nos 
arribar totes les consultes que tingueu. 

Municipi



Polígons d’activitat
econòmica
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(1) Plans de la Sala

(2) Pla del Mas

(3a) Sector Berenguer I

(3b) Sector Berenguer II

(3c) Pla de Manyanes

(4) Polígon Illa

(5) Z. Minera de Sallent (*)

(6) Mas de les Coves

(*) Inclou una nova zona d’activitats econòmiques

 PLANS DE LA SALA 

 PLA DEL MAS 

 PLA DE MANYANES  SECTOR BERENGUER I 

 SECTOR 
 BERENGUER II 

 POLÍGON ILLA 

 MAS DE LES COVES 

 ZONA MINERA 

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

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

                                                                                                                                                                                                                  28,41    51,12

                                                                 9,74                                                                          22,20                                                                 9,74                                                                          22,20                                                                 9,74                                                                          22,20                                                                 9,74                                                                          22,20

                        3,30                      8,63                        3,30                      8,63                        3,30                      8,63                        3,30                      8,63                        3,30                      8,63

                                                                   10,77                                                                   10,77                                                                   10,77

1,43       2,65       2,65       2,65       2,65

                                                                  5,46                                                                           18,79                                               25,30                                                                           18,79                                               25,30                                                                           18,79                                               25,30                                                                           18,79                                               25,30                                                                           18,79                                               25,30                                                                           18,79                                               25,30                                                                           18,79                                               25,30

                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75                                            8,70                                                                                                                                    29,75

                                                            9,00                                                            9,00                                                            9,00                                                            9,00                                                            9,00                                                            9,00                                                            9,00



Polígon
Plans de la Sala

1

Aquest polígon es troba ubicat al sud del terme municipal 
de Sallent, als anomenats Plans de la Sala. Té una situa-
ció estratègica molt bona ja que limita amb l’eix transver-
sal (C-25) i amb l’eix del Llobregat (C-16), convertint aquest 
indret en immillorable per a la instal·lació d’indústries i em-
preses d’àmbit supracomarcal. És un polígon promogut per 
l’INCASOL, i en ell s’hi troba LOGISBAGES que forma part 
de la xarxa de plataformes logístiques de Catalunya. 

Actualment, el sòl industrial disponible del polígon és abun-
dant. Hi ha naus i parcel·les de lloguer i/o venda que tenen 
unes dimensions entre 10.000 i 47.500 m2. 

Les activitats econòmiques que predominen en les parcel·les 
que estan ocupades són: empreses de logística i comerç a 
l’engròs, indústries de la construcció i del sector elèctric, i 
d’altres serveis.

06/07Polígons i empreses de Sallent

Dades d’interès

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua  
| Gas | Subministrament elèctric | Aparcament | Te-
lèfon | Banda ampla | Fibra òptica | Senyalització



El pla parcial urbanístic del polígon Pla del Mas fou apro-
vat l’any 1999, la urbanització es va realitzar l’any 2003. 
És un polígon de promoció privada situat al sud del terme 
municipal i que es troba entre l’eix transversal (C-25) i l’eix 
del Llobregat (C-16). Actualment, el sòl industrial dispo-
nible del polígon el formen parcel·les de lloguer i/o ven-
da que tenen unes dimensions entre 2.000 i 11.400 m2, i 
naus industrials desde 700 m2. 

En les parcel·les ocupades predomina la indústria alimen-
tària, les empreses dedicades al comerç a l’engròs i als 
serveis a les empreses.

Polígon Pla del Mas2

08/09Polígons i empreses de Sallent

Dades d’interès

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministrament elèctric 
| Aparcament | Gas | Telèfon | Senyalització | Banda ampla 
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Aquest és un polígon que s’ha desenvolupat en diferents eta-
pes. Al voltant de la Fàbrica Berenguer es va desenvolupar tot 
el sector Berenguer I l’any 1997. Posteriorment, l’any 2001 es 
va desenvolupar el sector Berenguer II amb la instal·lació de 
l’empresa Stradivarius España, S.A. Més recent és la urbanit-
zació del sector de Pla de Manyanes de l’any 2007, i és en 
aquest sector on hi ha més parcel·les lliures per ocupar.

Les activitats econòmiques que predominen en les parcel·les 
ocupades del polígon són: les indústries dedicades a la lo-
gística, transport, reparacions, manufactureres, serveis em-
presarials... El sòl industrial disponible del polígon el formen 
parcel·les i naus de lloguer i/o venda que tenen unes dimen-
sions entre 300 i 11.600 m2.

3

Dades d’interès

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministrament elèctric | Aparcament | 
Gas | Telèfon | Restaurant cafeteria | Estació de servei | Autobús | Banda ampla | Senyalització

Polígon Sector Berenguer I, II - 
Pla de Manyanes



Polígon Illa4

Aquest polígon es troba ubicat al sud del mu-
nicipi, molt proper a la zona urbana i paral·lel 
a la C-16. Va ser promogut per l’Ajuntament i 
l’INCASOL.

El grau d’ocupació és alt, i hi predomina la 
industria química, les indústries del metall i 
mecànica, els transports i comunicacions, les 
indústries manufactureres, de la construcció i 
el comerç.

El sòl industrial disponible el formen parcel·les 
i naus de lloguer i/o venda que tenen unes di-
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Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subminis-
trament elèctric | Senyalització | Aparcament | Gas | Telèfon | 
Restaurant cafeteria | Estació de servei | Banda ampla

Dades d’interès

mensions entre 300 i 5.800 m2. El polígon té 
una ampliació prevista per desenvolupar de 
6,51 noves hectàrees.



Informació d’interès

Centre d’Acollida
Turística (CAT)

El CAT de Sallent està 
dedicat als inicis de la in-
dustrialització catalana i a 
l’aparició de l’obrerisme. 
La vila de Sallent se situa 
al centre mateix de la vall 
del Llobregat, punt neuràl-
gic d’un dels eixos de la 
industrialització catalana 
moderna. El CAT és la por-
ta d’entrada a la variada 
oferta de turisme industrial 
existent a tota la conca del 
Llobregat.

Més informació a: 
T: 93 820 68 49
catsallent@turismecat.cat 

Les Enramades

La Festa de les Enrama-
des de Sallent és una festa 
molt antiga que es remun-
ta fa 600 anys, quan els 
carrers es guarnien al pas 
de la processó de Corpus. 
Té la categoria de Festa 
d’Interès Turístic i Festa Tra-
dicional d’Interès Nacional.

Servei Municipal 
d’Orientació Laboral

Punt d’informació a l’em-
presa:
· Borsa de treball que

inclou el servei d’inter-
mediació laboral i la ges-
tió d’ofertes de les empre-
ses de la zona.

· Informació i orientació als 
projectes d’autoocupació 
i creació d’empresesi creació d’empreses

· Seminaris i cursets sobre · Seminaris i cursets sobre 
gestió empresarial.gestió empresarial.

· Informació inicial sobre · Informació inicial sobre 
els programes d’innovació els programes d’innovació 
tecnològica de l’empresa i tecnològica de l’empresa i 
els incentius a la creació els incentius a la creació 
d’ocupació.d’ocupació.

· Informació sobre les lí-· Informació sobre les lí-
nies de fi nançament em-nies de fi nançament em-
presarial.presarial.

· Informació sobre naus i · Informació sobre naus i 
parcel·les disponiblesparcel·les disponibles

Més informació a:Més informació a:
T. 93 837 16 72T. 93 837 16 72
smol@sallent.catsmol@sallent.cat

Viver d’empreses de
Sallent

Sallent tindrà propera-
ment un espai adequat 
per promoure la creació 
d’empreses entre els em-
prenedors locals i per 
atraure noves inciatives 
empresarials de fora del 
municipi. Més informació a: 
www.sallent.cat

Ajuntament de SallentAjuntament de Sallent

www.sallent.catwww.sallent.cat

Unió de botiguers iUnió de botiguers i
comerciants de Sallentcomerciants de Sallent

www.sallentcomercial.com www.sallentcomercial.com 

Portal d’Entitats dePortal d’Entitats de
SallentSallent

www.sallententitats.cat www.sallententitats.cat 

Fotoclub Sallent



POLÍGONOS
Y EMPRESAS
DE SALLENT

02/03
Sallent cuenta con cinco polígonos industria-
les, situados de manera estratégica en la con-
fluencia de los ejes Transversal y del Llobre-
gat, los cuales disponen de suelo suficiente 
para cubrir las necesidades de las empresas. 
La buena situación del municipio y la calidad 
de las infraestructuras viarias que lo rodean 
convierten a Sallent en el emplazamiento ideal 
para cualquier empresa. A pesar de estar mar-
cados por la impronta de la industria textil y 
de la minería potásica, actualmente nuestros 
polígonos también cuentan con importantes 
empresas de logística, del sector químico y del 
metal, entre otras. Os invito a visitar nuestra 
población y nuestros polígonos, y a hacernos 
llegar todas las consultas que tengáis.

Jordi Moltó i Biarnés
Alcalde

06/07 
Polígono Plans de la Sala

Este polígono se encuentra ubicado al sur del 
término municipal de Sallent, en los llamados 
Plans de la Sala. Goza de una situación es-
tratégica muy buena, ya que limita con el eje 
transversal (C-25) y con el eje del Llobregat (C-
16), lo cual hace de este un lugar inmejorable 
para la instalación de industrias y empresas 
de ámbito supracomarcal. Es un polígono pro-
movido por el INCASOL, y en él se encuentra 
LOGISBAGES que forma parte de la red de 
plataformas logísticas de Cataluña.

Actualmente, el suelo industrial disponible del 
polígono es abundante. Hay naves y parcelas 
de alquiler y/o venta con unas dimensiones de 
entre 10.000 y 47.500 m2. Las actividades eco-
nómicas predominantes en las parcelas que 
están ocupadas son: empresas de logística y 
comercio al por mayor, industrias de la cons-
trucción y del sector eléctrico, y otros servicios.

08/09 
Polígono Pla del Mas

El plan parcial urbanístico del polígono se apro-
bó en 1999, la urbanización se llevó a cabo en 
el año 2003. Es un polígono de promoción pri-
vada situado al sur del término municipal. Tam-
bién limita con el eje transversal (C-25) y el eje 
del Llobregat (C-16).

Actualmente, el suelo industrial disponible del 
polígono lo forman parcelas de alquiler y/o 
venta con unas dimensiones de entre 2.000 
y 11.400 m2, y naves industriales desde 700 
m2. En las parcelas ocupadas predomina la in-
dustria alimentaria y las empresas dedicadas 
al comercio al por mayor y a los servicios a las 
empresas. 

10/11
Pol. Sector Berenguer I, II - Pla de Manyanes

Este es un polígono que se ha desarrollado a 
lo largo de diferentes etapas. En 1997, y alre-
dedor de la Fábrica Berenguer se desarrolló 
todo el sector Berenguer. Posteriormente, en 
2001, se desarrolló el sector Berenguer II con 
la instalación de la empresa Stradivarius Es-
paña, SA. Más reciente, del año 2007, es la 
urbanización del sector de Pla de Manyanes, 
y es en este sector donde hay más parcelas 
libres para ocupar.

Las actividades económicas predominantes 
en las parcelas ocupadas del polígono son: las 
industrias dedicadas a la logística, transporte, 
reparaciones, manufactureras, servicios em-
presariales, etc.  El suelo industrial disponible 
del polígono lo forman parcelas y naves de al-
quiler y/o venta con unas dimensiones de entre 
300 y 11.600 m2.

12/13
Polígono Illa

Este polígono se encuentra ubicado al sur del 
municipio, muy próximo a la zona urbana y 
paralelo a la C-16. Sus promotores fueron el 
Ayuntamiento y el INCASOL.

El grado de ocupación es alto, y predomina la 
industria química, las industrias del metal y me-
cánica, los transportes y comunicaciones, las 
industrias manufactureras, de la construcción 
y del comercio. El suelo industrial disponible lo 
forman parcelas y naves de alquiler y/o venta 
con unas dimensiones de entre 300 y 5.800 m2. 
Está prevista una ampliación del polígono para 
desarrollar 6,51 nuevas hectáreas.

SALLENT 
INDUSTRIAL PARKS
AND COMPANIES 

02/03 
Sallent has five industrial parks, situated stra-
tegically at the confluence of the Transversal 
main road and that of the Llobregat, which have 
sufficient land to cover the needs of companies. 
This good location of our town and the quality 
of the roadway infrastructures surrounding it 
make Sallent the ideal spot for any company.
Even though it is marked by the stamp of the 
textile industry and potassium mining, our in-
dustrial parks also currently have important 
logistics companies, and companies from the 
chemical and metal sector, among others. We 
invite you to visit our town and our industrial 
parks, and ask us anything you may wish to 
know.

Jordi Moltó i Biarnés
Mayor

06/07 
Plans de la Sala I.P.

This industrial park is located to the south of 
the town of Sallent, in what are called the Plans 
de la Sala. It has an excellent strategic posi-
tioning since it borders the main road (C-25) 
and the Llobregat main road (C-16), making 
this spot unbeatable for setting up industries 
and companies from the supra-county sphere. 
It is a park promoted by INCASOL, and within 
is located LOGISBAGES which forms part of 
the network of logistic platforms of Catalonia. 

The industrial land currently available is abun-
dant. There are industrial plots and sites for rent 
and/or sale that measure between 10,000 and 
47,500 m2. The prevailing economic activities 
on the already occupied sites are: companies 
of logistics and wholesale trade, construction 
industries and the electrical sector, and of other 
services.

08/09 
Pla del Mas I.P.

The Partial Development Plan for the industrial 
park was passed in 1999, the development be-
ing completed in 2003. It is a privately develo-
ped industrial park in the south of the municipal 
district. It also borders the Transversal main 
road (C-25), and the Llobregat road. 

The industrial land currently available is made 
up of sites for rent and/or sale that measure 
between 2,000 and 11,400 m2, and industrial 
plots from 700 m2. The occupied sites are do-
minated by the food industry, companies dedi-
cated to wholesale trade and services to com-
panies.

10/11 
Sector Berenguer I, II - Pla de Manyanes I.P.

This is an industrial park that has been deve-
loped in different stages. The entire Berenguer 
sector was developed around the Fàbrica Be-
renguer in 1997. Later, in 2001, the Berenguer 
II sector was developed with the establishment 
of the Stradivarius España, S.A. company. The 
development of the Pla de Manyanes sector in 
2007 is more recent, and it is here where there 
are more free sites for occupation.

The prevailing economic activities on the occu-
pied sites of the industrial park are: the indus-
tries dedicated to logistics, transport, repairs, 
manufacturing, business services... The indus-
trial land available on the park is made up of si-
tes and industrial plots for rent and/or sale that 
measure between 300 and 11,600 m2.

12/13 
Illa I.P.

This industrial park is in the south of the town, 
very close to the urban area and parallel to the 
C-16 road. It was developed by the Town Coun-
cil and INCASOL.

The occupancy level is high, and dominated 
by the chemical industry, metal and mechanics 
industries, transport and communication, ma-
nufacturing industries, construction and com-
merce. The industrial land available is made up 
of sites and industrial plots for rent and/or sale 
that measure between 300 and 5,800 m2. The 
park has an enlargement planned to develop 
6.51 new hectares.




