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SALELLES I, SALELLES II 

Més informació a www.santsalvadordeguardiola.cat i també a http://poligonsiempreses.ccbages.cat
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Polígons i empreses de 
Sant Salvador de Guardiola
http://poligonsiempreses.ccbages.cat/st-salvador-guardiola 

SUPERFÍCIE: 37,15 km2 
POBLACIÓ: 3.188 habitants (padró continu 2010) 
POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA: 2 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

 1 
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Municipi

Sant Salvador de Guardiola té una població activa dedicada a la in-
dústria, els serveis i el món agrícola i ramader. La creació del polí-
gon industrial de Salelles, on hi ha indústries de diferents sectors, i la 
transformació de segona a primera residència en les urbanitzacions, 
han impulsat el creixement de la població. La nova carretera C-37, ac-
tualment en construcció, dotarà d’una immillorable xarxa de comunica-
cions que enllaçarà dos grans eixos viaris, la N-II i la C-25, i facilitarà 
l’accés al futur aeroport d’Òdena. Aquest polígon també gaudirà d’una 
millor connexió amb la Catalunya central i obrirà llaços amb comarques 
com l’Anoia i el Penedès.

Sant Salvador de Guardiola, amb el seu polígon de Salelles, és ja una
clara opció de futur.



Polígons d’activitat
econòmica

04/05

(1) Salelles I

(2) Salelles II

 SALELLES I 

 SALELLES II 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                                                                                                                               6,64                                                                                                                               6,64                                                                                                                               6,64

            0,70                                                                                                                                             8,25            0,70                                                                                                                                             8,25            0,70                                                                                                                                             8,25

Polígons i empreses de Sant Salvador de Guardiola

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



06/07Polígons i empreses de Sant Salvador de Guardiola

El polígon Salelles I es troba al nord del nucli urbà, al peu 
de la carretera C-37, al quilòmetre 60. La seva ordenació 
urbanística queda regida per les normes subsidiàries de 
planejament de l’any 1992.

Les parcel·les es troben ocupades per empreses d’activitats 
diferents. L’activitat que té més pes en aquest polígon (42%) 
és la de comerç a l’engròs i al detall, seguida d’indústries 
manufactureres (26%), transformadores dels metalls (16%) 
i químiques (16%). 

Comerç. Restaurants i hostalatge. 
Reparacions

Altres indústries manufactureres

Extracció i transformació de minerals no 
energètics i productes derivats. Indústria 
química

Indústries transformadores dels metalls. 
Mecànica de precisió

42%      

26%      

      16%

      16%

Polígon Salelles I1

Dades d’interès

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



Polígon Salelles II2

Les normes subsidiàries de planejament del polígon industrial
Salelles II van ser aprovades defi nitivament l’any 1992. El polí-
gon es troba ubicat al nord del nucli urbà, al peu de la carretera 
BV-4511 i a l’altre costat del polígon Salelles I.

Actualment, el sòl industrial disponible del polígon el formen 
parcel·les de lloguer i/o venda, que tenen unes dimensions entre 
500 i 1.000 m2. El sòl industrial ocupat té indústries manufacture-
res (42%), indústries transformadores del metall (29%), i come-
rços a l’engròs i al detall (29%). 
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Dades d’interès

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

Altres indústries manufactureres

Indústries transformadores dels 
metalls. Mecànica de precisió

Comerç. Restaurants i hostalatge. 
Reparacions

42%      42%      

      29      29%

     29     29%

Polígons i empreses de Sant Salvador de Guardiola



Informació d’interès

Sant Salvador de Guar-
diola és un municipi situat 
entre Manresa i el límit 
amb l’Anoia, té un entorn 
paisatgístic privilegiat. A 
part de població dispersa 
el municipi compta amb 
dos nuclis antics: Guardio-
la i Salelles, i les moder-
nes urbanitzacions, entre 
les quals destaca la del 
Calvet. 

Sant Salvador de Guardio-Sant Salvador de Guardio-
la forma part del Consorci 
de Promoció Turística del 
Cardener, que té com a Cardener, que té com a 
objectiu la promoció turís-objectiu la promoció turís-
tica de la zona. 

Més informació a: 
www.elcardener.com

Nucli antic de Salelles

Sobre un terreny planer, 
vorejat per petits turons i 
camps de vinyes, trobem 
el nucli antic de Salelles, 
conjunt de casetes d’ ori-
gen medieval, de carre-
rons estrets i empedrats, 
organitzats al voltant de 
l’antiga església de Sant 
Sadurní de Salelles, es-
glesiola romànica del 
segle XI d’una sola nau, 
que és l’edifi ci més em-

blemàtic del conjunt. S’ha blemàtic del conjunt. S’ha 
d’esmentar també l’ermita d’esmentar també l’ermita 
de Sant Pere del Brunet, de Sant Pere del Brunet, 
prop de la carretera de prop de la carretera de 
Manresa a Can Maçana, Manresa a Can Maçana, 
temple pre-romànic del temple pre-romànic del 
segle X.segle X.

Tradicions i productesTradicions i productes

El poble de Salelles pro-El poble de Salelles pro-
dueix bons vins, producte dueix bons vins, producte 
d’un gran tradició vinícola d’un gran tradició vinícola 
que es va reforçar el 1926 que es va reforçar el 1926 
amb la creació del Celler amb la creació del Celler 
Cooperatiu que avui és Cooperatiu que avui és 
un dels importants de la 
comarca. 
La producció de vi gaudeix 
de la concessió de la De-
nominació d’Origen Pla de 
Bages. 

Servei Local d’Ocupació

El Servei Local d’Ocupació 
és un ens que depèn de 
l’Ajuntament de Sant Sal-
vador de Guardiola en 
conveni amb Diputació de 

Barcelona. L’objectiu prin-Barcelona. L’objectiu prin-
cipal d’aquest Servei és cipal d’aquest Servei és 
fer la intermediació labo-fer la intermediació labo-
ral entre les persones que ral entre les persones que 
busquen feina i els empre-busquen feina i els empre-
saris/aries que n’ofereixen.saris/aries que n’ofereixen.

Més informació a: Més informació a: 
www.santsalvadordeguar-www.santsalvadordeguar-
diola.cat diola.cat 



POLÍGONOS
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02/03
Sant Salvador de Guardiola cuenta con una 
población activa dedicada a la industria, a los 
servicios y al mundo agrícola y ganadero. La 
creación del polígono industrial de Salelles, en 
el que hay industrias de diferentes sectores, y 
la transformación de segunda a primera resi-
dencia en las urbanizaciones, han impulsado 
el crecimiento de la población.

La nueva carretera C-37, actualmente en cons-
trucción, ofrecerá una inmejorable red de co-
municaciones que enlazará dos grandes ejes 
viarios, la N-II y la C-25, y facilitará el acceso 
al futuro aeropuerto de Òdena. Asimismo, este 
polígono disfrutará también de una mejor co-
nexión con la Cataluña central y establecerá 
enlaces con comarcas como l’Anoia y el Pe-
nedès. 

Sant Salvador de Guardiola, con su polígono 
de Salelles, se ha convertido ya en una clara 
opción de futuro. 

Albert Miralda i Sellarés
Alcalde

06/07 
Polígono Salelles I

El polígono Salelles I se encuentra al norte del 
núcleo urbano, al pie de la carretera C-37, en el 
kilómetro 60. Su ordenación urbanística queda 
regida por las normas subsidiarias de planea-
miento del año 1992. 

Las parcelas se encuentran ocupadas por em-
presas dedicadas a diferentes actividades. La 
actividad que tiene más peso en este polígono 
(42%) es la de comercio al por mayor y al por 
menor, seguida de las industrias manufactu-
reras (26%), transformadoras de los metales 
(16%) y químicas (16%). 
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Polígono Salelles II

Las normas subsidiarias de planeamiento del 
polígono industrial Salelles II fueron aprobadas 
definitivamente en el año 1992. El polígono se 
encuentra ubicado al norte del núcleo urbano, 
al pie de la carretera BV-4511 y al otro lado del 
polígono Salelles I. 

Actualmente, el suelo industrial disponible del 
polígono lo forman parcelas de alquiler y/o 
venta, con unas dimensiones de entre 500 y 
1.000 m2.

El suelo industrial ocupado cuenta con indus-
trias manufactureras (42%), industrias transfor-
madoras del metal (29%), y comercios al por 
mayor y al por menor (29%). 

SANT SALVADOR 
DE GUARDIOLA 
INDUSTRIAL PARKS
AND COMPANIES 

02/03 
Sant Salvador de Guardiola has an active po-
pulation working in industry, services and the 
agricultural and livestock world. The creation 
of the industrial park of Salelles, where there 
are industries from different sectors, and the 
urbanisations transformation from second to 
main residence, has boosted the growth of the 
population.

The new C-37 road, currently under cons-
truction, will provide an unbeatable network 
of communications that will link up with two 
main roads, the, the N-II and the C-25, and will 
provide access to the future airport of Òdena. 
This industrial park will also have a better con-
nection with central Catalonia and will open up 
links with counties such as Anoia and Penedès.

Sant Salvador de Guardiola, with its Salelles 
industrial park, is a clear option for the future.

Albert Miralda i Sellarés
Mayor
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Salelles I I.P.

The Salelles I industrial park is to the north of 
the urban centre, at the foot of the C-37 road, 
at kilometre 60. Its urban arrangement is ruled 
by the subsidiary planning regulations of 1992.

The sites are occupied by companies under-
taking different activities. The main activity on 
this industrial park (42%) is in wholesale and 
retail trade, followed manufacturing industries 
(26%), metal transforming (16%) and chemi-
cals (16%).
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Salelles II I.P.

The subsidiary planning regulations of the Sa-
lelles II industrial park were definitively appro-
ved in 1992. The industrial park is to the north 
of the urban centre, at the foot of the BV-4511 
road and the other side of the Salelles I indus-
trial park.

The industrial land currently available is made 
up of sites for rent and/or sale that measure 
between 500 and 1,000 m2.

The occupied industrial land has manufacturing 
industries (42%), metal transforming industries 
(29%), and wholesale and retail trade (29%).

Traducción al español English translation




