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El pla director de la Conca d’Òdena
Segons les previsions del Pla director, la Conca d'Òdena podria arribar a tenir 125.000
habitants amb vista al 2026. Gran part d'aquest creixement demogràfic es
concentrarà a la zona d'Igualada, Òdena i Jorba.
QUÈ ÉS EL PLA DIRECTOR

habitants i es preveu que creixi ens els propers

Assentaments urbans

llocs de treball en àrees especialitzades. El

anys. Això comportarà que el nombre de llocs

Es determinen tres àrees de potencial desen-

creixement està condicionat a l'execució de

Veus en contra del Pla director
El Pla director ha provocat moltes reticències,

El Govern de la Generalitat en l'anterior legisla-

de treball actuals, 46.000, podrien arribar, d'a-

volupament vinculades a la creació prèvia de

la Ronda Sud i s'associen les operacions de

El Pla determina les reserves de sòl necess-

especialment en els nuclis d'Òdena, el municipi

tura, va impulsar, a través del Departament de

quí a vint anys, a 80.000. Així mateix, per satis-

les infraestructures que hi donen suport.

reestructuració de Sant Maure, renovació

àries i els traçats de les grans infraestructures

més afectat per les propostes del Pla i diverses

de l'antic sector d'adoberies d'Igualada, la

de comunicació.

construcció d'un nou sector industrial

Política Territorial i Obres Públiques una pro-

fer les necessitats d'habitatge de la població,

funda renovació dels instruments d'ordenació i

caldrà construir uns 30.000 nous habitatges.

Les àrees de nova ordenació ocupen sòl de
diversos municipis i responen als objectius de

especialitzat, i la reserva de sòl per a

Un territori amb expectatives de creixement,

continuïtat amb els actuals nuclis, diversifica-

equipament comarcal d'ús cultural o
educatiu.

gestió del territori. Així va crear-se el Programa
de planejament territorial des del qual s'han

entitats n´han demanat la retirada. És el cas de
la Plataforma Ciutadana per la Retirada del Pla

Les principals propostes en aquest sentit són:

director de la Conca d'Òdena, que considera
que aquest Pla no respon a un creixement sos-

Infraestructura viària

generat un conjunt de plans territorials i urba-

en bona part derivades de la seva posició

ció d'usos, relació directa amb la construcció

nístics.

geogràfica, ha de saber-les aprofitar sense

de les noves infraestructures, previsió d'espais

caure en el desenvolupament banal metro-

lliures i equipaments d'abast local, supramuni-

• Nou Claramunt. En els municipis de la

Plans d'Arau fins a Sant Jaume Sesoliveres

Aquests plans territorials i urbanístics, es

polità.

cipal o comarcal.

Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt,

que permetrà la circulació per la

s'hi preveuen 1.200 habitatges, 2.544

conurbació sense el pas a través dels

Des de la UEA s'han presentat al·legacions al

destinats a orientar i coordinar el planejament

El Pla se centra en els tres sistemes bàsics de

Les previsions demogràfiques i de llocs de tre-

habitants i els corresponents llocs de

cascs urbans.

Pla director:

local per tal que pugui fer front a les dinàmi-

l'estructura i la funcionalitat del territori:

caracteritzen per ser d'àmbit supramunicipal,

• Construcció de la Ronda Sud, des dels

tenible sinó a l'exportació del model metropolità a les comarques centrals de Barcelona.
Què en pensem des de la UEA?

ball del Programa de planejament territorial

treball a l'àrea mixta. El creixement va

• Prolongació de la C-15, des de l'actual

• Ronda Sud. La UEA considera insuficient el

per a la Comarca de l'Anoia són superiors als

estretament lligat a la nova estació dels

intersecció amb l'antiga N-II fins a la

traçat actual i creu necessari que es per

ques de transformació del territori.

A. Espais oberts.
B. Assentaments urbans

155.000 habitants (més de 61.000 habitatges

Ferrocarrils de la Generalitat, l'accés des de

carretera Igualada-Manresa (C-241).

llongui des de la seva projecció actual fins

El dia 22 de juny, la Comissió d'Urbanisme de

C. Mobilitat i infraestructures

principals) i quasi 80.000 llocs de treball,

la C-15 i la construcció d'equipaments

• Variant de la Pobla de Claramunt i Carme.

que arribi al nucli urbà de Jorba per enllaçar

Barcelona va aprovar el Pla director urbanístic
de la Conca d'Òdena amb l'objectiu d'ordenar el

Espais oberts

enfront dels 95.103 habitants del 2001

supramunicipals disposats enfront de

(32.720 habitatges principals) i 45.323 llocs

l'antiga carretera.

territori de l'entorn d'Igualada per tal de garan-

El Pla director conté determinacions específi-

de treball. El creixement previst per al 2026

tir-ne el desenvolupament eficient i sostenible.

ques per al sòl no urbanitzable amb un ampli

d'un increment de prop de 39.000 habitants, de

grau de definició. Les normes determinen les

quasi 18.500 nous habitatges i de més de

de sòl futur ja que el seu desenvolupament

El Pla director de la Conca d'Òdena és un ins-

condicions de preservació dels espais naturals

22.700 nous llocs de treball en la Conca d'Òde-

respon sobretot al traçat i funcionament del

trument d'ordenació del territori de la Conca

de protecció especial, així com també les

na, obliga a fer les reserves de sòl pertinents.

d'Òdena que ha de ser la guia urbanística per

determinacions bàsiques per a l'ordenació del

als propers 20 anys. El Pla preveu un creixe-

sòl agrícola o forestal, o les condicions d'im-

Les hectàrees necessàries per a aquest crei-

ment molt important d'aquesta zona tant pel

plantació d'edificacions i activitats en el sòl no

xement demogràfic seran de quasi 500 ha, de

que fa al nombre d'habitants (es preveu doblar

urbanitzable.

creixement industrial.
ÀMBIT DEL PLA DIRECTOR
L'àmbit definit per la redacció del Pla director
inclou els municipis d'Igualada, Santa
Margarida de Montbui, Vilanova del Camí,
Òdena, Castellolí, Jorba, La Torre de

• En relació amb el necessari equilibri nord-

• Soterrament dels ferrocarrils al seu pas per

sud de l'àmbit territorial de la Conca

Vilanova del Camí, així com la millora del

d'Òdena, tant pel que fa a l'ús industrial com

traçat, estacions i freqüències.
• Prolongació de la línia dels Ferrocarrils de la

residencial creiem necessària l'ampliació
de les zones previstes a Santa Margarida de

nou ferrocarril transversal, el qual està

Generalitat de Catalunya pel passeig

Montbui. Aquesta previsió cal

previst a llarg termini.

Verdaguer (antic traçat originari), i

complementar-la, pel que fa a les

• Afecta els municipis d'Igualada, Òdena i

connexions amb les futures estacions

infraestructures necessàries, amb el

inter modals de passatgers i de

desdoblament actual de la carretera de

les quals ja estan classificades 180 ha i, per

Jorba. S'hi preveu un potencial màxim de

mercaderies, que han d'apropar el

Montbui, mitjançant un traçat exterior

15.000 habitatges, 31.500 habitants i uns

transport ferroviari a les àrees de més

alternatiu.

Espais lliures supramunicipals:

a un ús residencial. Pel que fa al sòl industrial

4.700 llocs de treball.

El Pla també proposa tres projectes estratègics

es necessitarien unes 240 ha, de les quals es

concentració de la població (Vilanova del
Camí, pg. Igualada i Sant Maure).

ens els espais oberts que contribuiran al

compten amb 99,48 ha de sòl urbà i urbanitza-

• Les operacions associades a aquest

• Construcció del ferrocarril transversal entre

desenvolupament equilibrat de la Conca d'Òde-

ble ja existents.

creixement són la construcció del

Cervera-Igualada-Manresa, amb

ferrocarril transversal, l'estació central

desviament de passatgers passant per

Les àrees de potencial desenvolupament són:

intermodal d'Igualada i l'adequació del

l'antiga N-II.

na:
• Parc Fluvial de l'Anoia, entre la Mallola i
Capellades
• Parcs de la riera d'Òdena / torrent de Cal

Claramunt, La Pobla de Claramunt,

Valls i del torrent de Cal Magí de les Alzines.

Capellades, Carme i Orpí. La Comarca de

• Parc de les Guixeres, entre el traçat actual

l'Anoia compta actualment amb uns 95.000

• Creixement Nord. Es considera una reserva

amb l'autovia.
Infraestructura ferroviària

tant, es tractaria de generar 320 hectàrees per

la població de la Conca) com al d'habitatges i
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rentment amb transport públic.

de l'A-2 i el Polígon INUR.

• Creixement Sud i Ponent. En els municipis

traçat de l'A-2.

de Santa Margarida de Montbui, Vilanova

• En relació amb el creixement previst al
sector Nord (terme municipal d'Òdena), la
UEA considera necessari ampliar la zona de
desenvolupament urbanístic.
• La UEA valora la realitat del Parcmotor com
una actuació absolutament cabdal per al

• Nova àrea de centralitat, o nou centre de

desenvolupament de la Conca d'Òdena i de

l'estructura urbana ampliada, a partir de

la Comarca de l'Anoia, i per tant dóna tot el

del Camí i Igualada.

Mobilitat i infraestructures

l'estació intermodal de passatgers al costat

seu suport a les al·legacions presentades

S'hi preveu una construcció màxima de

El punt de partida del Pla és la millora de la

del nou Hospital Comarcal.

per l'Ajuntament de Castellolí referents a

1.237 habitatges, 2.622 habitants i 1.953

mobilitat de transports i mercaderies prefe-

aquest tema.
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Francisco Caballero Leonarte
Tècnic Superior en Relacions Industrials
Graduat Social Diplomat

La contractació de
treballadors estrangers
Com és ben sabut per tothom el nostre país ha passat, en un temps relati-

Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit,

tractament comunitari (cònjuge i descendents)(2) podran desenvolupar

lització d'activitats lucratives; per una altra part, els ciutadans extraco-

vament curt, de ser exportador de mà d'obra a convertir-se en un impor-

República Txeca i Suècia

activitats econòmiques en igualtat de condicions que els nacionals comu-

munitaris els separarem en dos grups, segons disposin, o no, d'autorit-

nitaris; si bé, en aquests supòsits, hauran d'obtenir una targeta de fami-

zació prèvia per treballar.

ESTATS PERTANYENTS A L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE) ELS

liar de resident comunitari que els habiliti per a aquesta finalitat.

tant receptor d'immigrants. En aquests moments ja no es pot concebre
el normal funcionament del nostre sistema productiu sense comptar
amb la mà d'obra estrangera.

En conseqüència, sabem que els ciutadans estrangers nacionals d'estats membres de la UE i dels estats part de l'Acord sobre l'espai econò-

Els ciutadans estrangers, extracomunitaris, que ja disposen de títol per

ASSIMILAT EN VIRTUT DE L'ACORD SUBSCRIT AMB LA COMUNITAT

mic europeu, no necessiten obtenir autorització de residència a Espanya,

treballar, han de tenir algun dels següents:

Aquesta innegable realitat, que té tots els números de perllongar-se en
un futur immediat, fa que els empresaris hagin de preveure, amb la sufi-

A • Estrangers que estan en possessió de títol que els habilita per tre-

NACIONALS DELS QUALS ESTAN ASSIMILATS ALS COMUNITARIS
Islàndia, Liechtenstein i Noruega

ballar

cient anticipació, quines seran les necessitats de creixement de les plan-

EUROPEA

ni tenen obligació de proveir-se de targeta d'identificació d'estranger

tilles de treballadors i, per descomptat, les possibilitats d'obtenir-los en el

Confederació Suïssa(1) i tractament especial dels andorrans

(TIE) per treballar i residir al nostre país. No obstant això, hauran de disposar de NIE i donar-se d'alta en el padró municipal corresponent per

• Autorització de residència permanent

D'acord amb el Conveni vigent entre Espanya, França i Andorra, signat el

complir les obligacions en igualtat amb els espanyols.

• Document d'identitat d'asilat

Els familiars dels comunitaris, la nacionalitat dels quals sigui de tercers

• Autorització d'estància a desplaçats

nostre mercat de treball.
Segurament avui ja hi haurà molts empresaris que tinguin problemes a

04.12.2000, a Brussel·les, els ciutadans andorrans poden desenvolupar

l'hora de contractar treballadors; en alguns sectors de la producció

activitats econòmiques, per compte d'altri, amb els mateixos drets que

• Autorització de treball per compte d'altri (renovat)

• Document d'identitat d'apàtrida

sabem que hi ha carències i, lògicament, es preguntaran: quins treballa-

els nacionals d'estats amb tractament comunitari; si bé, aquests hauran

estats, hauran d'obtenir la targeta de familiar de resident comunitari que

dors estrangers puc contractar? Com puc fer-ho? Doncs bé, procura-

de proveir-se, necessàriament, d'una autorització de residència.

els habiliti per treballar a Espanya.

poden treballar).

ELS CIUTADANS DE LA UNIÓ EUROPEA (UE), ESPAI ECONÒMIC

II. EL RÈGIM GENERAL D'ESTRANGERIA

Aquests poden ser contractats per l'empresari (mentre tinguin el títol en

En aquest capítol veurem els diferents títols que els habiliten per a la rea-

limitacions geogràfiques ni de sector d'activitat o de producció.

• Targeta de familiar de resident comunitari (els ascendents no

rem respondre a aquestes preguntes tot seguit.
I. QUINS TREBALLADORS ESTRANGERS PUC CONTRACTAR?

EUROPEU (EEE) I SUÏSSA

En primer lloc, s'imposa la necessitat d'establir la separació de dos grans

Aquests ciutadans, si són treballadors per compte propi o d'altri, estu-

col·lectius, d'acord amb el règim jurídic aplicable a cadascun d'aquests.

diants o pensionistes que hagin cotitzat a Espanya, o familiars d'aquests

D'una banda, tenim els ciutadans d'estats membres de la Unió Europea

que també siguin nacionals d'aquests països- (cònjuge, ascendent o

(UE) i assimilats, i, de l'altra, els anomenats extracomunitaris, és a dir,

descendent), poden residir a Espanya sense necessitat de cap targeta de

ciutadans pertanyents a tercers països.

residència.

Respecte als primers (comunitaris) val a dir que, en virtut dels tractats de

Aquestes persones estaran sotmeses a les mateixes obligacions que els

la Unió, no necessiten autorització administrativa per treballar dintre del

ciutadans espanyols per desenvolupar activitats laborals o professio-

seu territori, i gaudeixen, així mateix, del dret a la lliure circulació en

nals, pagament d'impostos i seguretat social, etc.; per la qual cosa, han

aquest àmbit territorial.

d'empadronar-se en el municipi del seu domicili a Espanya, i obtenir el

Els segons, òbviament, han de disposar d'un títol administratiu per treba-

saria de policia del seu districte policial.

seu corresponent número d'identificació d'estranger (NIE), a la comisllar a Espanya.
ELS FAMILIARS DE RESIDENTS, EN RÈGIM COMUNITARI,
ACTUALS ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA

NACIONALS DE TERCERS ESTATS

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia,
Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia,
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Els familiars no comunitaris que depenguin de nacionals d'estats amb

vigor o demostrin documentalment que l'estan renovant), ja que no tenen
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B • Estrangers que no disposen de títol que
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• Autorització de treball i residència per

també, mitjançant una resolució administrati-

III. AUTORITZACIÓ DE TREBALL (SENSE

els habiliti per treballar

compte d'altri inicial.- Aquest tipus d'autorit-

va, de l'autoritat competent, materialitzada

RESIDÈNCIA) PER COMPTE D'ALTRI O

En aquest cas els empresaris interessats a con-

zació requereix, necessàriament, la intervenció

sobre paper.

COMPTE PROPI (ART. 84)

tractar-los laboralment, hauran d'efectuar la

de l'empresari. Ell és qui ha d'instar l'inici del

tramitació corresponent per a l'obtenció de la

procediment administratiu i ha d'aportar tota la

preceptiva autorització de treball. Es poden

documentació a l'expedient. La condició fona-

sol·licitar autoritzacions de treball per als

mental, per a l'obtenció d'aquesta autorització,

• Alta direcció, esportistes, professionals, i
artistes en espectacles públics (*)
• Per a la formació i pràctiques

• Transfronterer

Magazine, es responsabilitzen de les conseqüències que poguessin derivar-se de la seva

Durada: 5 anys
VI. PRESTACIÓ DE SERVEIS

Llista de títols administratius que habiliten

estrangers que estiguin en les situacions

és que el treballador estranger no pot ser a

els estrangers extracomunitaris per treba-

prèvies següents:

Espanya, en situació irregular, en el moment de

llar a Espanya (RD 2393/2004, de 30 de

presentar la sol·licitud a l'Administració.

desembre)

IV. RÈGIMS ESPECIALS
• Autorització de treball a residents per

• Estada amb targeta d'estudiant.- En

aplicació en casos concrets.

TRANSNACIONALS (Art. del 63 al 67)
• Autorització de residència temporal i

arrelament (validesa pel temps màxim de

treball, compte d'altri. (durada d'un any,

durada de la residència) (art. 45.7)

prorrogable pel mateix període)

aquest supòsit el contracte de treball ha de ser

III. ELS MODELS DE TARGETA

I. AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA

a temps parcial, excepte en les vacances esco-

D'IDENTIFICACIÓ D'ESTRANGER

TEMPORAL I TREBALL PER COMPTE D'ALTRI

denegació d'asil (art. 45.7) (durada igual a

EXCEPCIONS A L'AUTORITZACIÓ DE

lars (màxim de tres mesos) que podrà conver-

(TIE) VIGENTS

(ART. DEL 49 AL 54)

la indicada en el paràgraf anterior)

TREBALL (Art. del 68 al 70)

tir-se en contracte a temps complet.

• Autorització de treball a estrangers amb

• Penats per tribunals espanyols.- Poden

Per facilitar el coneixement dels models de targetes d'identificació d'estranger (TIE) vigents,

per a la qual reuneixin els requisits, amb una

es reprodueixen els dos que actualment poden

autorització de caràcter judicial.

presentar els treballadors estrangers. El model

• Sol·licitants d'asil.- Poden treballar per un

més modern, i que, a poc a poc, substituirà

temps màxim de sis mesos. No obstant això,

l'anterior, és el que ostenta la figura del toro

i treball (inicial)

90) (vàlida pel temps de durada del

1 any

contracte de treball, mentre estigui en vigor

• Autorització per residència temporal
i treball (1ª renovació)

• Autorització de treball per a penats per
tribunals espanyols (3)

2 anys

poden renovar la seva autorització mentre que

(símbol d'Espanya) en la part superior esque-

II. AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA

d’asil (disposició addicional dissetena)

rra.

TEMPORAL I TREBALL PER COMPTE PROPI

(durada 6 mesos, renovable)

ca.- En aquest supòsit s'ha de tramitar una
modificació de l'autorització, per passar de

ten per residir a Espanya han d'acreditar-se

“residència sense treball” a “residència amb

sempre mitjançant aquesta targeta.

treball”.

i treball (inicial)

Finalment, assenyalarem el tipus d'autorització

treballar, s'ha de tenir en compte que es pot

més usual en l'àmbit que tractem:

acreditar per mitjà de la targeta esmentada o,

TEMPORAL I TREBALL PER COMPTE ALIÈ DE

1 any

DURADA DETERMINADA (Art. del 55 al 57)

• Autorització per residència temporal
i treball (1ª renovació)

Respecte a l'acreditació del títol que permet

V. AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA

• Autorització per residència temporal

2. Només estaran autoritzats a desenvolupar
ALTRES TÍTOLS QUE HABILITEN PER

activitats econòmiques, i a gaudir del règim

TREBALLAR

comunitari, els descendents fins als 21 anys.
Posteriorment, si desitgen treballar, hauran de

i treball (2ª renovació)

• Autorització de residència permanent (art.

• De temporada o campanya. (durada
màxima 9 mesos).

2 anys

• D'obres o serveis (*)

passar al règim jurídic general d'estrangeria.

71, del ED 2393/2004).
3. Acord del Ministeri de Justícia Ministeri de
Treball i Assumptes Socials.

LO 14/2003, de 20.11.03)
• Document d'identitat d'apàtrida (RD

(*)...en aquests tres supòsits la seva durada

865/2001, de 20 de juliol)
• Autorització d'estància a desplaçats (RD

2 anys

• Autorització per residència temporal

Confederació Suïssa de l'01.06.2002.

d'11 de gener)

• Document d'identitat d'asilat (art. 34 de la

(ART. DEL 58 AL 62)
En qualsevol cas, els diferents títols que habili-

• (Vegeu l'art. 41 de la Llei orgànica 4/2000,

• Autorització de treball per a sol·licitants

no es resolgui la seva sol·licitud d'asil.
• Residents sense cap activitat econòmi-

comunitaris en virtut de l'Acord entre la CE i la

la targeta d'estudiant)

2 anys

• Autorització per residència temporal
i treball (2ª renovació)

1. Els ciutadans suïssos estan assimilats als

• Autorització de treball per a estudiants (art.

• Autorització per residència temporal

treballar, en qualsevol modalitat contractual,

es basa, únicament i exclusivament, en els
criteris de l'autor. Ni aquest, ni la revista UEA-

professionals (*)
ANNEX

NOTA. Tot el que s'ha exposat en aquest treball

ha de coincidir amb la del contracte de treball,
amb el límit màxim d'un any i no es podrà reno-

1325/2003)
• Targeta de familiar de resident comunitari

var, però sí que pot ser susceptible de pròrroga prevista en la legislació laboral.

(RD 766/1992)
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