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1. INTRODUCCIÓ: ACLARIMENTS
� Cada cop hem de parlar menys de polígons industrials i més 

d’espais empresarials (amb diverses tipologies).

� Entenem per local allò que s’emmarca en un mercat de treball diari. 
No es considera adient diferenciar els caràcters local i estratègic.

� Empresa és més que indústria i sòl empresarial és més que 
polígon industrial.polígon industrial.

� Es fa un plantejament general (bàsicament amb abast català) però 
es posa especial atenció a la Catalunya Sud .

Hi ha un creixent interès per conèixer els factors reals 
d’assentament empresarial, que potser no ha arribat  a 
tots els agents implicats. 



VISIÓ TRADICIONAL VISIÓ ACTUAL (factors físics, 
socioeconòmics, polítics)

2.1. ORIENTACIÓ A LA COMPLEXITAT

2. FACTORS DE LOCALITZACIÓ

Matèries primeres

Fonts d’energia

Mercat

VISIÓ LOCAL (en part vigent)

Comunicacions

Acció pública

Capital

Fiscalitat

Recursos ambientals

Carreteres

Sòl

Aigua (i altres recursos)



2. FACTORS DE LOCALITZACIÓ

Inèrcia dels models vigents d’assentament                  
(i de desenvolupament en general).

2.2. PES DE LES DINÀMIQUES TRADICIONALS

POBL. OCUPADA INDÚSTRIAINDUSTRIALITZACIÓ, 1861 ÀREES INDUSTRIALS



� Activitats industrials, encara 
lligades a les economies urbanes
(transformació i terciarització). 

� Se sumen canvis productius, 

2.3. INDÚSTRIA I ÀREES URBANES

2. FACTORS DE LOCALITZACIÓ

� Se sumen canvis productius, 
deslocalització i transformacions 
socioeconòmiques .

� Nous escenaris per a la ubicació 
de sòl empresarial . Espais no 
massa allunyats de les àrees 
urbanes. Les dinàmiques metropolitanes 

incideixen en la resta del 
territori.



A) Assentament vinculat a les matèries primeres.

B) Assentament a la ciutat, sense tenir un sòl espec ífic.
– De seguida els assentaments busquen la perifèria.
– Les activitats productives terciaritzades es vinculen a seus urbanes.
– Aparició de promotors privats (zones metropolitanes).

2.4. FASES D’ASSENTAMENT DE LA INDÚSTRIA

2. FACTORS DE LOCALITZACIÓ

– Aparició de promotors privats (zones metropolitanes).

C) Crisi dels anys 70.

D) Tendències darrers anys.
– Localitzacions com espais logístics i parcs empresarials.

E) Crisi i noves localitzacions estratègiques qualita tives.
– Es frena la creació de sòl.
– Algunes zones presenten renda de situació i oportunitats de negoci.



� La localització en territoris poc 
densos està condicionada per:

–L’evolució de les activitats 
preexistents.
–La posició territorial de l’àmbit i 
l’accessibilitat interior i exterior.

2.5. VARIABLES DE COMPETITIVITAT I DESEQUILIBRI

2. FACTORS DE LOCALITZACIÓ

l’accessibilitat interior i exterior.

� Influeixen els recursos i serveis que 
ofereix el territori .

� L’accessibilitat pot comportar risc de 
deslocalització. Cal una política 
local de desenvolupament de sòl i 
localització d’activitats.

Des de la RMB s’han 
estructurat corones/eixos de 
descentralització que 
afavoreixen i tendeixen a 
marginar zones.



2. FACTORS DE LOCALITZACIÓ
2.6. DESCENTRALITZACIÓ: UNA DINÀMICA ATURADA*

� Contractació de 129.000 m2 i demanda total de 222.500 m2, 
inexistent a la 2a corona .

� Disponibilitat de 34.775 Ha de sòl urbanitzat /16.700 a la RMB. 

� Un 35%, desocupat .

*Estrada&Partners i Cambra BCN, 1er semestre 2014.

Excés d’oferta difícilment absorbible a mig termini . Una part 
no s’adapta a la demanda, per ubicació o caracterís tiques.

� Un 35%, desocupat .

� Caiguda acumulada del 50 % en 3 anys en les operacions.

� Lloguer: 90% de les operacions.



2. FACTORS DE LOCALITZACIÓ
2.7. DIVERSIFICACIÓ SEGONS DIMENSIÓ DELS MERCATS

ECONOMIES LOCALS MERCATS REGIONALS

MERCATS NACIONALS MERCATS GLOBALS

Font: Llibre d’Estil dels Sectors d’Activitat Econòmica.



� Diferenciació de zones i eixos amb característiques pròpies . 
L’AP-2 ha tendit a ser un dels eixos de desconcentració (el litoral té 
limitacions).

� Camp de Tarragona : el 2009 hi havia 200 ha en venda i 400 en 
previsió fins 2011. Ara, aturada i reorientació.

3. CATALUNYA SUD
3.1. OFERTA I DISTRIBUCIÓ

� Terres de l’Ebre : més de 60 polígons, amb predomini Tortosa-
l’Aldea-Camarles-Amposta i més dispersió a la resta. 

� Dualitat grans espais/zones locals (p.ex. Catalunya Sud/el 
Perelló) i certa especialització.

� Pes progressiu de la iniciativa privada .



Nivells Exemples

Àrees 
consolidade
s

-P.I. Baix Ebre
-P.I. Francolí
-P.I. Valls
-P.I. Agro-Reus

3. CATALUNYA SUD
3.2. PAUTES I TIPOLOGIES D’ASSENTAMENTS

TIPOLOGIES NIVELLS DE MADURESA (EXEMPLES)

-P.I. Agro-Reus

Àrees en 
procés de 
consolidació

-P.I. la Venta Nova
-P.O. la Partida Aubals
-P.I. Constantí
-P.I. l’Alba
-P.I. les Tàpies
-P.I. Roques Roges

Àrees 
emergents 
i/o amb 
caràcter 
específic

-Centrals elèctriques
-P.I. Toses
-Tecnoparc
-Les Gavarres
-P.I.  Plans de Jori
-P.I. l’Albornar



Àrees afavorides pels 
canvis

Àrees desafavorides 

� Grans ciutats globals i 
àrees metropolitanes.

� Espais específics 

� Àrees industrials 
especialitzades en 
sectors en crisi.

3. CATALUNYA SUD
3.3. OPORTUNITAT: FACTORS PROPIS DE LOCALITZACIÓ 

� Espais específics 
d’innovació: districtes 
industrials, tecnòpolis.

� Eixos de 
desenvolupament urbà 
i industrial.

� Àrees turístiques i 
d’agricultura intensiva 
exportadora.

sectors en crisi.

� Àrees rurals 
d’agricultura extensiva.

� Àrees poc accessibles.

Font: Llibre d’Estil SAE/FERRMED/I. Ignasi Villalonga.



� El planejament tendeix a enfortir zones 
d’oportunitat.

� La localització afavoreix certes expectatives 
en logística i altres activitats.

� Es tendeix (i cal afavorir) una concepció 

3. CATALUNYA SUD
3.4. OPORTUNITATS DERIVADES DEL PLANEJAMENT

� Es tendeix (i cal afavorir) una concepció 
nodal del territori.

� Es requereix una correcta dotació 
d’infraestructures (p.ex. fibra òptica). Parteix 
de la planificació.



� Promotors, tradicionalment: vincle directe entre implantació 
industrial i desenvolupament local .

� El DEL funciona en part per onades mimètiques (polígons, pal. 
congressos, allotjaments rurals, vivers d’empreses, agrobotigues).

� S’ha confiat exclusivament en factors com la dispon ibilitat de 

4.1. MOTIVACIONS PER AL FOMENT DE LA IMPLANTACIÓ

4. POLÍTIQUES D’ATERRATGE

� S’ha confiat exclusivament en factors com la dispon ibilitat de 
comunicacions, sòl i recursos bàsics , obviant p.ex. la 
competitivitat dels recursos humans, estudis, motivacions personals.

� S’ha apostat per la implantació com a via d’ingressos directes
(pel marc de finançament vigent). 

Entre un 25 i un 50% dels impostos que recapten els  
ajuntaments de municipis amb polígons provenen de l es 
empreses localitzades. 



4.2. EL PAPER DELS AGENTS PROMOTORS

4. POLÍTIQUES D’ATERRATGE

� Incasòl , paper fonamental des del 
punt de vista territorial.

� Paper creixent dels agents privats .

� Consorci Zona Franca com a agent 

FASES 
DESPLEGAMENT

A. Grans operacions 
metropolitanes i 
territorials� Consorci Zona Franca com a agent 

amb potencial territorial+ sectorial. 

� Ajuntaments de dimensió mitjana
(ben localitzats), agents actius.

� Intervenen altres agents en promoció 
(Invest in Catalonia ).

� La iniciatva pública és més ràpida i 
segura (però el procés requereix 5 
anys ).

territorials

B. Caps de comarca (i 
visió d’equilibri territorial)

C. Intervencions singulars 
estratègiques



4. POLÍTIQUES D’ATERRATGE
4.3. ACCIONS DE SUPORT I COMPETITIVITAT

Adequació de sòl.

PRALS. ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Dotació de xarxes i serveis.

1. Infraestructures de transport
2. Sòl industrial
3. Energia

BASES COMPETITIVITAT INDUSTRIAL*

Eines de suport indirectes 
(emprenedoria, agències de 
desenvolupament, altres).

Modulació de preus.

Eines i accions de promoció.

4. Regulació administrativa
5. Finançament
6. Fiscalitat empresarial
7. Capacitat innovadora
8. Formació industrial
9. Estructura empresarial
10. Costos laborals unitaris

*Elements analitzats a Factors de competitivitat de la indústria catalana. Cambra Barcelona.



� Arrenca d’una visió personal i d’un model de municipi .

� Clarament lligat a l’ordenació territorial .

� Fons europeus orientats a dotació d’espais (successivament).

� Diversitat d’espais i adaptació a l’empresa .

4. POLÍTIQUES D’ATERRATGE
4.4. UN CAS D’INTERÈS: LA SELVA DEL CAMP

� Gestió municipal de borsa de treball i prioritats formatives.

� Els equipaments municipals , al final del procés.



5.1. NOVES FUNCIONS I ESTRUCTURA

� Afecten els canvis econòmics i de l’entorn (p.ex. menor dimensió 
empresarial).

� Les empreses busquen serveis per a elles i per a treballadors.

� Algunes funcions no directament industrials: logística, comerç majorista i 
minorista, serveis a les persones, serveis a les empreses, transferència 
d’innovació, etc).

5. ESPAIS EN MUTACIÓ

d’innovació, etc).

� En els polígons catalans, les act. industrials ocupen la meïtat del sòl total. 
Les activitats terciàries ocupen la quarta part . Falten restaurants, 
serveis financers i altres.

� La irrupció de serveis és en diferents mesures i orientacions . Alguns 
polígons ja són totalment terciaris (i entre ells hi ha diferències).

Fins ara predomina una orientació terciària no plan ificada. 



Àmbit Demandes generades Mesures d’intervenció
Planificació de nous 
espais productius

-Qualitat morfològica, dotacional, 
ambiental (major estàndard)

-Espais lliures, aparcaments, accessos. 
-Control mediambiental i paisatgisme. 
-Vigilància i seguretat interna. 

Productes 
immobiliaris oferts

-Reducció magnitud promocions 
-Diversificació interna dels parcs 
industrials 
-Diversificació en formes d’accés 

-Magnitud parcel·les. 
-Oferta de naus i edificis ind. en alçada. 
-Centres d’empreses. 
-Venda en propietat. 

5.2. NOVES DEMANDES DE L’URBANISME INDUSTRIAL

5. ESPAIS EN MUTACIÓ

-Diversificació en formes d’accés -Venda en propietat. 
-Lloguer o lísing. 

Funcionalitat i 
distribució interna 
dels usos

-Superació dicotomia ind.-serveis 
-Promoció de parcs mixtos 
d’activitat; oficines, àrees 
comercials… 

-Més pes de la superfície destinada a 
oficines en immobles industrials. 
-Més serveis complementaris. 

Promoció i gestió de 
parcs/polígons 
industrials 

-Flexibilitat per adaptar-se als canvis 
en la demanda empresarial 
-Límits a la liberalització pel risc de 
pèrdua de caràcter productiu 

Manteniment i 
recuperació d’espais 
industrials 

-Programes de rehabilitació d’espais 
obsolets 

-Millora de la qualitat àrees.
-Recuperació d’antics edificis industrials. 
-Millora integral del medi ambient. 

Font: Llibre d’estil. Sectors d’Activitat Econòmica.



� Espais de fins a 500 Ha, amb capacitat 
d’impuls de sistemes urbans/territorials . 

� Complementarietat amb altres espais.

� Localització estratègica i adequació a la 
matriu territorial i d’infraestructures.

5.3. TENDÈNCIES EN PLANIFICACIÓ: ESPAIS ESTRATÈGICS

5. ESPAIS EN MUTACIÓ

matriu territorial i d’infraestructures.

� Inclusió de previsions potents de mobilitat 
pública i d’elements de sostenibilitat .

� Diversitat morfològica, elevada dotació 
d’equipaments i serveis públics i privats. 
Possibilitat de centres R+D+I.

Una part dels espais existents (potser un per 
territori) és reconduïble a aquest model.

Torreblanca Quatre Pilans, Lleida.



5.4. TENDÈNCIES EN PLANIFICACIÓ: SOSTENIBILITAT

5. ESPAIS EN MUTACIÓ

� Inclusió de corredors biològics . 

� Planificació de la mobilitat pública .

� Disseny paisatgístic i de zones verdes.

� Sistemes de sanejament i depuració .� Sistemes de sanejament i depuració .

� Elements d’eficiència energètica (i 
mitjans de generació renovables).

� Desplegament per fases .

Alguns parcs empresarials inclouen naus 
bioclimàtiques i mecanismes de suport al 
vehicle elèctric.

Porto do Molle, Zona Franca Vigo.



5.5. TENDÈNCIES EN COMPETITIVITAT: DIVERSIFICACIÓ

Centre de serveis Rocarodona-Olvan:

• Pensat per apalancar el polígon en 
catàleg de serveis i capacitat tractora.

• Promogut per l’Ajuntament i el CFI 
Cercs-Berguedà.

• Cofinançament FEDER i Diputació B.

5. ESPAIS EN MUTACIÓ

• Cofinançament FEDER i Diputació B.

Polígon ind. i comercial de Carballo:
• 70 hectàrees, adjacent a INDITEX.
• Inclou viver d’empreses.

Polígon Les Preses:
• Inclou centre d’empreses i espai de  

coworking.
• Orientat a Olot.



5.6. PARCS EMPRESARIALS: DISSENY INTEGRAL

5. ESPAIS EN MUTACIÓ

CAMPUS EMPRESARIAL 
LEKAROZ

• Centre d’Immersió lingüística.
• Centre de negocis i viver d’empreses.
• Espais industrials i terciaris (28.000 

m2 ja disponibles).

PARC EMPRESARIAL ELX

• Entitat urbanística de conservació. 
• Localització estratègica a l’àrea 

Alacant-Elx, al costat de l’aeroport.
• 200 Ha i 500 empreses (prev. 800). m2 ja disponibles).

• Localització singular: antiga escola de 
Lekaroz, Valle de Baztán.

• 200 Ha i 500 empreses (prev. 800).
• Gimnàs, hotel, oficina de correus, 

oficines bancàries, Oficina Consum.



5. ESPAIS EN MUTACIÓ
5.7. TENDÈNCIES EN GESTIÓ: ESPAIS MANCOMUNATS

Sector Rocarodona, Olvan.El Molló, Móra la Nova

• Impulsats per consorcis . 

• No plenament operatius però urbanitzats. 
• Més possibilitats en zones de densitat mitjana-baixa .
• Model que no ha acabat de quallar . Les Camposines (TA), aturat.



• Societat de reconversió i promoció de polígons:
http://www.euskomedia.org/aunamendi/110495

• Guia de serveis per a polígons innovadors: http://www.aer-
ribera.com/arxius/Ecomark/Guia_servicios_innovadores_Ecomark.pdf

• Sistema innovador de gestió de polígons a Navarra (per actualitzar 

5. ESPAIS EN MUTACIÓ
5.8. TENDÈNCIES I ACCIONS INNOVADORES EN GESTIÓ

• Sistema innovador de gestió de polígons a Navarra (per actualitzar 
infraestructures):
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/11/07/Pro
yecto+europeo+Zone.htm

• Cercador polígons , Cambra Tortosa: http://www.cambratortosa.com/poligons/

• SIG polígons , Ajuntament de Tarragona: poligons.tarragona.cat

• Sistema d’informació , Diputació de Girona: http://www.ddgi.cat/poligons/

• Estratègia de posicionament d’un municipi: http://www.ahoraolvega.com/



� Els polígons han estat àrees de localització industrial que han 
evolucionat segons el tipus d’empresa i els serveis  demandats . 

� La terciarització reorganitza les empreses localitzades i porta a 
reconsiderar els propis espais . 

6. BALANÇ DE SITUACIÓ
6.1. REFLEXIONS SOBRE LES FUNCIONS DELS ESPAIS

� Poden ser espais dinamitzadors i també factors limitadors .

� Els agents locals comencen a seguir i planificar l’evolució dels 
espais (fins ara tendencial ). 

� La realitat socioeconòmica representa un escenari nou. Sobreviuen 
i creixen les empreses innovadores i capaces de rea ccionar (i 
això també té a veure amb localització i serveis). 

Els espais juguen esports i lligues diferents 
(amb les respectives classificacions).



� Els espais econòmics ajuden a donar estructura funcional al territori .

� Hi ha hagut expulsió d’activitats metropolitanes (ara aturada). 
Incideixen encara la demanda logística i trasllats locals.

� Les implantacions segueixen pautes diferents segons cada territori

6. BALANÇ DE SITUACIÓ
6.2. REFLEXIONS SOBRE ELS ASPECTES TERRITORIALS

� Les implantacions segueixen pautes diferents segons cada territori
(sempre dins una configuració catalana de corones).

� Els processos combinats contribueixen a afavorir especialització i 
jerarquització .

� Catalunya Sud: certa tradició, dispersió, heterogeneïtat . 

� En zones de baixa densitat els volums d’inversió i treball són modestos, 
però vertebren àmbits locals/comarcals .



� La promoció pública local ha partit sovint de l’industrialisme .

� Cada cop es generen més sota una òptica planificada i amb 
intervenció concertada dels agents (però ha mancat acció de 
conjunt ).

6. BALANÇ DE SITUACIÓ
6.3. REFLEXIONS SOBRE L’ÀMBIT DE GESTIÓ

� A Espanya el percentatge de sòl destinat a cessions obligatòries
és superior al d’altres països, fet que repercuteix en el sòl.

� Els terminis de planejament i d’execució de la urbanització a 
Espanya són més alts.

� A Europa hi ha una major flexibilitat de la llei urbanística per 
adaptar-la a la demanda de les empreses en cada moment.



6. BALANÇ DE SITUACIÓ
6.4. SÍNTESI DE DÈFICITS DETECTATS

Sobredimensionament
versus 

infradimensionaments

No planificació i 
excessiu pes dels 
límits municipals

Mancances de 
connectivitat i 

subministraments

Manca de dades 
sobre espais, amb 
empreses i dotació

Deficiències en 
infraestructures i 
subministraments

Moltes localitzacions 
no estratègiques 

(interessos locals)

Grans diferències 
fiscals entre polígons

Fragmentació i 
dimensió reduïda dels 

polígons

Manca 
d’infraestructures 

logístiques en xarxa

Insuficient adequació dels RRHH



� Enquadrar en els criteris de planejament de Catalunya (convivència 
d’activitats, compacitat, estructura nodal, mobilitat, sostenibilitat).

� Prioritzar les actuacions i reserves estratètiques predefinides, fent 
compatibles diverses modalitats d’espais.

� Incorporar criteris com funcionalitat, racionalitat, eficiència i dimensió. 

7. PRINCIPALS NECESSITATS
7.1. NECESSITATS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

� Incorporar criteris com funcionalitat, racionalitat, eficiència i dimensió. 
Definir usos i sectors amb un caràcter global i no espontani.

� Partir d’una rigorosa anàlisi de viabilitat , que inclogui alternatives i 
que tingui en compte els punts de vista de les empreses i les 
dinàmiques locals (valoració expectatives de sòl i llocs de treball).

� Preveure dotacions avançades (p.ex. centres formatius, de salut).

� Reorientar imaginativament funcions en espais aturats o sense 
projecció (poden ser espais d’oportunitat).



� Integrar els aspectes de promoció i comercialització.

� Afavorir la complementarietat entre models i funcions (logística, parcs 
empresarials, etc). Oportunitat per a la reconversió.

� Seguir les necessitats que es comencen a detectar per al futur.

7. PRINCIPALS NECESSITATS
7.2. NECESSITATS DE GESTIÓ

� Redireccionar el rol de les zones per tal d’atraure noves empreses. 
Incorporar variables de diferenciació per competir.

� Donar eines per afavorir la competitivitat de les empreses. Plantejar 
opcions d’impuls empresarial (p.ex. naus de lloguer amb protecció oficial).

� Visió supralocal i/o en xarxa. 

� Gestió integral dels espais.

� Suport amb centres tecnològics, R+D+I i emprenedoria.



• Serveis energètics.
• Serveis TIC.
• Serveis de formació 

7. PRINCIPALS NECESSITATS
7.3. SÍNTESI DE NECESSITATS

A. PROGRAMACIÓ

B. PLANEJAMENT

NECESSITATS                      
DELS ESPAIS

FASES DE 
DESPLEGAMENT

• Planificació d’espais

• Productes
immobiliaris

ÀMBITS DE TREBALL 
EN GESTIÓ DEL SÒL

• Serveis de formació 
(xarxa territorial).

• Altres serveis a les 
empreses.

• Gestió de la mobilitat.
• Oferir qualitat en l’entorn 

(espais verds i 
infraestructures 
ambientals, 

• Flexibilitat dels espais.

C. MOBILITAT

D. QUALITAT 
AMBIENTAL

E. PROJECTE

F. EXECUCIÓ

G.CONSERVACIÓ

H. (GENER. RECURSOS)

immobiliaris

• Funcionalitat i 
distribució interna 
d’usos

• Promoció i gestió
dels polígons/parcs
empresarials

• Manteniment i 
recuperació d’espais
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• Informe tècnic: Estudi de viabilitat d’una Unitat Tècnica de Polígons al 

8. ALGUNES REFERÈNCIES

• Informe tècnic: Estudi de viabilitat d’una Unitat Tècnica de Polígons al 
Lluçanès per a la promoció del sòl i la millora dels serveis a les empreses. 
Dificultats que tenen les empreses per establir-se al Lluçanès.

• Llibre d’estil Sectors d’Activitat Econòmica. Institut Català del Sòl.

• PIÑOL, J.M. i TERUEL, M.: “Els polígons industrials i empresarials del 
segle XXI: tendències de localització, terciarització i gestió”. URV.

• Anàlisi comparada dels factors de competitivitat a la indústria catalana. 
Cambra de Barcelona, 2012.



� Camí dels Frares (Lleida). 

� Diversos, la Selva del Camp.

� P.I. Constantí (Constantí).

� P.I. Valls.

9. ALGUNS CASOS REPRESENTATIUS

9.1. POLÍGONS GRANS I POLIVALENTS

� P. I. Mas Xirgu (Girona). 

� Parc d’Activitats Econòmiques 
d’Osona (Vic).

� P.I. la Valldan (Berga).

Espais madurs i amb elevada 
ocupació. Component logístic.



� P. I. Vila-sana.

� Parc Empresarial Gavà (configurat 
per sis polígons).

� P.I. Torremirona (Salt).
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9.2. POLÍGONS MITJANS I GRANS AMB PROJECCIÓ

� P.I. Torremirona (Salt).

� P.I. Venta Nova.

� P.I. Catalunya Sud.

S’aporten casos distribuïts 
territorialment (la gran oferta 
és a la RM de Barcelona).



� Parc Empresarial Sabadell , o 
St. Pau de Riu Sec (Sabadell). 
Integra el parc comercial Via 
Sabadell.

� Pla parcial zona N-II (Lleida): 
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9.3. POLÍGONS DE PROJECCIÓ TERCIÀRIA

� Pla parcial zona N-II (Lleida): 
hotels i mitjanes superfícies.

� P.I. Vilatenim (Figueres).

Alguns polígons es dissenyen 
ja com a terciaris.



9. ALGUNS CASOS REPRESENTATIUS

9.4. POLÍGONS I ZONES LOCALS/COMARCALS

� P.I. Camins Nous (Móra d’Ebre).

� P.I. la Plana (Gandesa).

� P.I. Valldepins (Ulldecona).

� P.I. Pont de la Barquera (Santa � P.I. Pont de la Barquera (Santa 
Coloma de Queralt).

� P.I. Olost .

Alguns d’ells tenen projecció 
laboral sobre l’entorn. Alguna 
semiespecialització sectorial.
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9.5. POLÍGONS A RECONVERTIR

Tosses, Amposta . Químic, Flix .

Vinyes del Mig, 
Bell·lloc .
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9.6. ESPAIS SINGULARS I O ESPECIALITZATS

� P.I. L’Albornar (la Bisbal del 
Penedès).

� Espais corredor B-30 (Vallès).

� Espais a 22@ i la Zona Franca 
de Barcelona i zona l’Hospitalet-de Barcelona i zona l’Hospitalet-
Cornellà, Mas Blau (el Prat).

� Viladecans Business Park.

� Living Labs (Cornellà, Vilanova i 
la Geltrú) i espais de coworking.

La frontera amb els espais d’R+D+I i 
parcs tecnològics es difumina. 
La logística segueix pautes diferents.



� Tecnoparc (Reus).

� TecnoCampus (Mataró).

� Orbital 40 (Terrassa).

� PT Vallès (Cerdanyola, el més antic).

9. RECULL DE CASOS REPRESENTATIUS

9.7. PARCS TECNOLÒGICS AMB ESPAIS DIVERSOS

� PT Vallès (Cerdanyola, el més antic).

� Parc Central (Manresa).

A BCN hi ha altres espais més 
directament vinculats a les 
universitats.


