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1. INTRODUCCIÓ 
L’impacte  més  important    del  tramvia  sobre  les  activitats  econòmiques  es  dona  un  cop 

instaurat el  tramvia. Per una banda, a nivell global, el  tramvia, aproxima  la perifèria amb  la 

metròpoli.  Aquesta  proximitat  amb  el  centre  de  negocis  tradicional(  Barcelona)  fa  que  els 

municipis per on discorre  la  traça del  tramvia, es converteixin en candidats  indiscutibles per 

Seus Especialitzades d’Empreses Internacionals.  

Per altre banda, a un nivell més local, per allà per on passa el tramvia hi ha una reactivació de 

l’economia mitjançant la reforma d’antics comerços i la instauració de nous. 

A continuació es presenten alguns exemples.  

2. BAYER 
El  3  d’octubre  de  2002  Europa  Press  anunciava  que  Bayer  havia  decidit  promoure  la 

construcció  d’un  hotel  de  300  habitacions  a  Sant  Joan  Despí  proper  al  seu  centre  de 

comptabilitat Europeu (12). 

Aquest  anunci,  no  era  d’estranyar,  doncs  al  3  de  desembre  de  2001  es  feia  pública  la 

Modificació  puntual  del  PGM  per  hotel  i  oficines  a  l'edifici  de  la  Bayer,  a  l'avinguda  Baix 

Llobregat, 3‐5. Aquesta modificava el PGM del 1976  i establia que  la parada proposada del 

tramvia  a  les  immediateses  de  la  fàbrica,  seria  una  mica  desplaçada.  En  la  actualitat,  és 

totalment desplaçada i no hi ha cap parada fins a la de Llevant (Les Planes). 

En la Figura 45 és pot comprovar com en el PGM‐76 l’àmbit de la modificació està format per 

terrenys qualificats com Industrials (22a) i com Protecció de sistemes generals (9). 
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Figura 1:Pla general del 76. Àmbit de la Modificació emmarcat. (9)

Figura 2:Modificació puntual del PGM per hotel i oficines a l'edifici de la Bayer, a l'av. Baix Llobregat, 3‐
5 (9) 

Trambaix 



ANNEX 2: ELS ESTUDIS DE CAS DELS EFECTES DEL TRAMVIA: CANVIS 
EN LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES  

2010  

 

     3 

En  la Modificació puntual del PGM per hotel  i oficines a  l'edifici de  la Bayer, a  l'avinguda Baix 

Llobregat, 3‐5 s’aprova la qualificació representada en la Figura 46, on es produeixen canvis en 

la  zones més properes a  l’Av. del Baix  Llobregat. Hi ha una  cessió de  sòl  i una privatització 

(Figura 48)i es requalifica terreny  industrial com a Parcs  i Jardins de nova creació de caràcter 

local (6b) 

El 6 de març de 2008,  s’aprova la Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit de 
la parcel∙la industrial de Bayer i s’esdevé la configuració actual, on els terrenys cedits i 
comprats a l’ajuntament resulten els de la Figura 47. La qualificació actual del sòl és la de la 
Figura 50 i l’envoltant màxima edificativa és la de la Figura 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després  d’aquesta  modificació,  l’antiga 

fàbrica Unicolor, que va ser continuada per 

Bayer Hispania Cormercial S.A. al 1968 (13), 

es  transforma  en  La  Sede Central del Grup 

Bayer en España ubicada en un edifici amb 

una façana de 3200m2 de vidre. 

Figura 3: Cessió  i privatització de  terrenys en  la  zona
de la Bayer. MPGM 2001 (9) 

Figura 4:Cessió  i privatització de terrenys en  la zona
de la Bayer. MPGM 2008 (9) 

Figura  6:Modificació  puntual  del  Pla
general  metropolità  a  l'àmbit  de  la
parcel∙la industrial de Bayer 2008 (9) 

Figura 5: Regulació de  l'Edificació. MPGM 2008.
(9) 

Trambaix Trambaix 

Trambaix Trambaix 
EuroServices Bayer

Hotel i Oficines

Figura 7: Antic edifici de la Bayer a Sant Joan Despí. DUN
MPGM 2001 (9)
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En aquests terrenys, es troba EuroServices Bayer, 

que  ofereix  serveis  de  comptabilitat  a  gran 

número de les filials europees i a empreses Bayer 

del  EE.UU  i  Canadà.  També  conta  amb  el  e‐

business  Service  Centre,  que  dona  suport 

informàtic des de Sant  Joan Despí a  tota Europa 

(14), amb un Hotel de 300 habitacions,  sales de 

conferència  i oficines de  la Sede Central. Tot ben 

comunicat amb  les parades del Trambaix de Sant 

Martí de l’Erm i la Montesa de menys de 350m.  

 

3. MEDIAPRO  CORBERÓ 
A l’any 2002 MediaPro, el grup audiovisual propietari de la Sexta, va adquirit l’antiga fàbrica de 

frigorífics  Corberó,  situada  al  polígon  industrial  d’Esplugues  que  queda  entre  Sant  Just 

Desvern, Sant Joan Despí i Cornellà, i va construir Imagina, el seu centre de producció.  

 

La inversió total va ser de 35 milions d’euros (4). 

A  la pàgina del  grup MediaPro,  s’explica  la  configuració del  seu  edifici  i   posa  èmfasi  en  la 

connectivitat,  per  Rondas,  autopista  A2  i  Parada  Trambaix  a  2 minutos  (5).  A  l’any  2007, 

MediaPro  va  vendre  la  seva  seu  al  un  dels  fons  immobiliaris  del  banc  holandès  ING  Real 

Estates, per 57 Milions d’euros i es va quedar com inquilí a Imagina (4). 

Mercat Municipal d’Esplugues 
El mercat municipal de la Plana d’Esplugues entre la Ctra. de Cornellà i el Carrer del Carme, per 

tant, limítrof amb la traça dels Trambaix.  

El  30  d’octubre  de  2007  es  resolt  favorablament  la  Modificació  puntual  del  Pla  general 

metropolità  dels  sectors  on  s'ubiquen  els  mercats  municipals  de  la  Plana  i  Can  Vidalet 

Figura  8: Nou  Sede  Central  de  Bayer Hispoania  a
Sant Joan Despí. Fotografia pròpia. Març 2010 

Figura 9: Localització del Polígon industrial on s’ubica MediaPro (1)

Figura 10: Edifici Imagina de MediaPro a
Esplugues. Fotografia pròpia Març 2010.

Trambaix 
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presentada  per  l’ajuntament  d’Esplugues  el mateix  any.  El  cas  que  pertoca  es  centra  en  el 

mercat de la Plana. 

Aquesta modificació  proposa  que  del  sòl  qualificat  d’equipaments  de mercat,  albergui  una 

nova  construcció  destinada  a  habitatges  de  lloguer  protegit,  entenent  com  a  dotació, 

juntament  amb  la  construcció  d’un mercat  que  compleixi  els  requisits  i  demandes  del  nou 

segle. 

Urbanísticament,  en  aquest  sòl  d’equipament  s’admet  una  nova  clau  10hj/7a  (Figura  55  i 

Figura 56 

 

Aquest canvi, posa de manifest 

la  importància  del  pas  del  tramvia  per  les  proximitats  d’un mercat,  que  s’adapta  als  nous 

temps,  i a més   es modifica el planejament del municipi per  introduir habitatges de  lloguer 

protegits. 

 

Figura 12: Planejament vigent anterior a Octubre de 2007 (41).

Figura 11: Planejament vigent des d'octubre de 2007. (41)

Figura 13: Maqueta de la configuració 
volumètrica  del  mercat  proposat  i 
pisos de lloguer (41) 

Trambaix 


