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1. INTRODUCCIÓ 

La indústria és el conjunt de processos i activitats que tenen com a finalitat 

transformar les matèries primeres en productes elaborats o 

semielaborats. A més de matèries primeres, la indústria necessita per 

desenvolupar-se maquinària i recursos humans organitzats habitualment en 

empreses. 

Un problema de les economies del sud d’Europa és el procés de 

desindustrialització (que no es registra en els països nòrdics). També són 

elements de preocupació: 

 Una productivitat força millorable. 

 Un elevat consum d’energia per unitat de producte. 

 Una rigidesa de les relacions laborals que motiva un ús intensiu del 

capital davant del treball. 

 Les traves a la creació d’empreses. 

Incideixen també en l’evolució de la indústria factors demogràfics i la 

globalització, que representen necessitats de millora de competitivitat i una 

major internacionalització. 

Malgrat que l’economia s’orienta vers l’exportació, per exportar cal crear 

mitjançant la indústria. La política econòmica s’ha d’orientar en el mateix sentit 

de l’economia, i centrar-se a millorar la producció industrial, afavorint per 

exemple les òptimes condicions de localització de les empreses. 

En aquest context, els polígons industrials han estat àrees de localització 

d’empreses vinculades a aquest sector, que han evolucionat tant pel que fa a 

configuració o disseny com pel que fa al perfil d’empreses localitzades i, 

complementàriament, en el tipus de serveis necessaris i demandats per part 

d’aquestes mateixes empreses. 

De manera sintètica, es pot dir que han evolucionat vers la terciarització de les 

activitats i de l’oferta que globalment representen per al seu entorn respectiu. 
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L’evolució socioeconòmica —que motiva una major o menor competitivitat 

segons cada empresa— incideix en els canvis d’aquests espais, de manera 

molt diversa. 

En aquest sentit, les zones empresarials poden constituir un entorn afavoridor i 

limitador d’aquest dinamisme empresarial. El paper dels agents promotors de 

sòl pot jugar, per tant, en un sentit o un altre. 

 

El present document es planteja amb una doble visió, general i 

territorial, aquesta centrada sobretot en el cas de les Terres de 

l’Ebre. 

 

Els objectius de la monografia són: 

 Identificar els factors de localització i la seva evolució. 

 Identificar els diversos perfils de localitzacions industrials i empresarials 

existents, així com l’evolució conceptual, funcional i morfològica dels 

espais. 

 Valorar l’evolució en els factors de localització industrial. 

 Sintetitzar les motivacions dels agents promotors i les pautes 

afavoridores de l’aterratge d’empreses. 

 Valorar la competitivitat de les Terres de l’Ebre en aquest apartat (a 

partir de la realitat tendencial i les possibilitats de millora que presenten). 

 Recollir diverses bones pràctiques. 

 

És important fer diversos aclariments conceptuals en relació amb els 

continguts del document:  
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 Per l’evolució de les zones, no es restringeix a les localitzacions 

estrictament industrials, sinó empresarials en sentit ampli (tot i que 

majoritàriament lligades a la producció). 

 Pel que fa a l’àmbit ebrenc, s’identifica la visió local (entenent en aquest 

apartat allò que s’emmarca en un mercat de treball diari) i territorial. 

 S’hi prioritza el perfil de zones empresarials d’abast local o subcomarcal 

que predominen a les Terres de l’Ebre. 

Per tant, encara que hi ha un apartat més clarament referit a les Terres de 

l’Ebre, en general s’expliquen trets generals que tenen reflex en la situació 

ebrenca. 
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Figura 1. VISIÓ TRADICIONAL EN LA LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL 

 

2. INDÚSTRIA I FACTORS DE LOCALITZACIÓ 

2.1 EVOLUCIÓ EN LA IMPORTÀNCIA DELS FACTORS DE 

LOCALITZACIÓ 

L’espai de la producció industrial ha estat intrínsecament vinculat a les 

matèries primeres (figura 1), a les fonts d’energia per fer funcionar el procés, a 

la disponibilitat de mà d’obra (independentment de la seva qualificació) i a la 

proximitat dels mercats o la capacitat d’accedir-hi amb facilitat. 

Les relacions entre aquests diversos factors tenen un denominador comú, com 

és la reducció de costos de producció i la generació de sinergies 

competitives. De manera sintètica, entre els factors de localització clàssics cal 

incloure-hi matèries primeres i energia, mercat, comunicacions, acció pública, 

capital i fiscalitat. 

 

 

Font: Instituto Averroes, Còrdova. 

 

És per aquest plantejament que desenvolupament industrial i fenomen urbà 

són estretament vinculats, tot i que amb variacions en el temps (més 

necessitat de proximitat a les matèries primeres al començament, més 

necessitat de proximitat a proveïdors, coneixement i serveis en l’actualitat). 
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Taula 1. FACTORS DE COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA CATALANA 

 

Complementàriament als esmentats factors clàssics i als espais empresarials 

estrictes, els factors de competitivitat que pot oferir un territori inclouen sòl, 

oficines o seus, centres formatius i d’R+D+I, clústers, infraestructures i 

subministrament, així com possibles barreres ambientals. 

Des del punt de vista del sector, infraestructures com el sòl, l’energia i el 

sistema de mobilitat tenen un caràcter primordial com a factors de 

competitivitat, però es requereixen molts altres elements de suport (taula 1). 

 

Font: Cambra de Barcelona.  

Des del punt de vista de l’empresa, entre les raons per invertir en un territori 

(enumerades per l’agència Invest in Catalonia) hi ha: 

 Obrir mercats emergents (en alguns casos acostant-se als competidors). 

 Saber fer i tecnologia. 

 Manteniment de l’activitat. 

 Infraestructures i accessos. 

 Partenariat públic-privat. 

1. Infraestructures transport 

2. Sòl industrial 

3. Energia 

4. Regulació administrativa 

5. Finançament 

6. Fiscalitat  

7. Capacitat innovadora 

8. Formació industrial 

9. Estructura empresarial 

10. Costos laborals 
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 Reducció de costos, incentius i ajuts, així com aprofitament d’eventuals 

canvis normatius. 

Amb una visió postfordista, factors com energies renovables, evolució dels 

sectors, accessibilitat, usos del sòl, paper dels agents i diversificació de 

funcions guanyen importància, juntament amb la proximitat al mercat 

comunitari i la qualificació de la mà d’obra.  

En tots els casos es tracta d’un equilibri d’allò que ofereix competitivament 

un territori i allò que demana la indústria (i que inclou la voluntat d’augment 

d’ingressos i reducció de costos). Per tant, l’àmbit empresarial valora aspectes 

com la densitat i la capacitat de consum, la capacitat innovadora, la proximitat 

als punts de proveïment i eixos de transport i la proximitat també als clients. 

Les variacions en els factors també tenen a veure amb les branques 

empresarials, la funció, les característiques del procés, els mercats i els 

mecanismes de decisió en general.  

Per exemple, la indústria vinculada estretament a la tecnologia requereix, de 

manera afegida, una proximitat a infraestructures com els aeroports, qualitat de 

les telecomunicacions, facilitats en docència i R+D i altres factors diversos, 

inclosos els culturals. 

D’altra banda, la terciarització i la globalització comporten un allunyament en 

relació amb la cadena de producció. Concretament, la reestructuració 

productiva es concreta en: 

 La revolució tecnològica i la irrupció de nous sectors. 

 La divisió del treball (segmentació, nova divisió de funcions en l’espai, 

treball en xarxa entre diverses empreses). 

 El sistema acumulatiu, que porta a la concentració i la competència entre 

territoris. 

 La desregulació de mercats, la disminució d’ajuts, la competitivitat com a 

element diferenciador i la descentralització administrativa. 
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Figura 2. INDÚSTRIA COTONERA EL 1864 I NOMBRE D’OCUPATS EN EL 

SECTOR INDUSTRIAL PER COMARQUES 

 

Progressivament, guanyen pes tasques prèvies anteriors i posteriors a la 

fabricació, així com la necessitat d’afegir valor en el procés industrial i de 

distribució. Aquesta nova realitat pren forma tant en la localització d’una 

empresa com en espais separats (encara que poden ser de manera agrupada 

en una mateixa zona). L’externalització de serveis forma part d’aquesta realitat. 

Els agents públics, sobretot en l’esfera local, continuen fent 

prevaldre la producció de sòl i les demandes en carreteres, així com 

la promoció basada en factors com la disponibilitat d’aigua, i 

obvien majoritàriament la resta de factors indicats. 

 

2.2 LA INDÚSTRIA COM A FENOMEN URBÀ I METROPOLITÀ 

Tot i la irrupció de nous factors, continua havent-hi una inèrcia de les 

dinàmiques tradicionals en la localització industrial (figura 2). 

L’ocupació en el sector tendeix a coincidir àmpliament amb els 

mateixos espais on en el segle XIX va tenir lloc la industrialització. 

Les activitats industrials encara estan lligades en bona part a les economies 

urbanes (especialment pel que fa a transformació i a terciarització). 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Jordi Nadal i Idescat. 
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En general, les empreses realitzen processos amb activitats que tenen una 

localització urbana (i en alguns casos restringida a les grans aglomeracions 

metropolitanes, per la necessitat d’especialització d’alguns processos i serveis). 

 

 

Taula 2. GRANS FASES DE DESPLEGAMENT DE L’OFERTA DE SÒL 
EMPRESARIAL 

 

a) Assentament vinculat a les matèries primeres. 

b) Assentament a la ciutat, sense tenir un sòl específic. 

De seguida els assentaments busquen la perifèria. Les activitats productives 

terciaritzades es vinculen a seus urbanes. Progressiva aparició de promotors 

privats (sobretot en zones metropolitanes). 

c) Crisi dels anys setanta. 

d) Tendències empresarials recents. 

Localitzacions tipus grans espais logístics i parcs empresarials. 

e) Crisi i noves localitzacions estratègiques qualitatives. 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

Les darreres fases de desplegament passen, bàsicament, per configurar 

localitzacions empresarials d’ubicació estratègica i de potencial 

dotacional elevat. Tot i la detecció d’unes determinades corones de 

desconcentració empresarial entorn de les regions metropolitanes, els espais 

de més potencial no se’n troben excessivament separats. 

Es pot dir, per tant, que les dinàmiques metropolitanes incideixen en la resta 

del territori. 
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Figura 3. CORONES D’ASSENTAMENT INDUSTRIAL 

 

Així, tot i que es configuren unes anelles o corones d’assentament (figura 3) i 

uns eixos de localització exteriors, les branques més tècniques tendeixen a 

no descentralitzar-se, atès que la proximitat als centres metropolitans ofereix 

massa crítica, renda de situació i oportunitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Estrada & Partners. 

 

En relació amb aquesta realitat, la dinàmica de localització en territoris poc 

densos està condicionada per dos grans factors: 

a) L’evolució de les activitats econòmiques preexistents. 

b) La posició territorial de l’àmbit i l’accessibilitat interior i exterior. 

En els darrers anys, es configuren uns eixos o corredors i districtes 

industrials, i els canvis econòmics i socials modifiquen la distribució territorial 

de la indústria, però al mateix temps es produeix una consolidació relativa de 

les dinàmiques prèvies. 

La localització industrial es mou per unes determinades inèrcies 

difícils de canviar. 
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Figura 4. PIB COMARCAL DEL SECTOR INDUSTRIAL  

(% sobre PIB total de la comarca) 

 

Especialment en territoris amb una estructura urbana forta, molts centres 

industrials i d’activitat històrics continuen mostrant tendències de 

concentració poderoses. Paral·lelament, aquells espais que han tingut 

dificultats per competir en l’assentament empresarial continuen observant com, 

en trets generals, aquesta realitat es manté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Atles Nacional de Catalunya. 

 

En les àrees urbanes s’hi concentra talent i treballadors, poder econòmic i 

financer i demandes específiques, mentre que les àrees de menor densitat no 

disposen d’una demanda interna suficient, encara que hi ha espais i activitats 

no necessàriament lligats a les concentracions metropolitanes. 

 

Una elevada accessibilitat pot implicar també riscos de deslocalització 

d’activitats. La posició d’un territori pot estar més marcada pels riscos que per 

les oportunitats si no es defineix i executa una veritable política local de 

desenvolupament de sòl i localització d’activitats. Hi influeixen els recursos i 

serveis que ofereix el territori. 
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Figura 5. DINÀMIQUES CENTRALS I PERIFÈRIES DINS DE CATALUNYA* 

 

 

Taula 3. ÀREES AFAVORIDES PELS CANVIS SOCIECONÒMICS 

 

- Grans ciutats globals i àrees metropolitanes. 

- Espais específics d’inovació (p. ex., districtes industrials). 

- Àrees turístiques i d’agricultura intensiva. 

- Eixos de desenvolupament urbà i industrial. 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Llibre d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica. 

En el context català i, tot i la tendència a la configuració de xarxes i sistemes 

urbans que inclouen capitals de comarca i altres poblacions, es tendeix a 

reforçar la dicotomia entre àrees denses i espais perifèrics, que incideix en 

territoris com les Terres de l’Ebre. Aquesta realitat ofereix elements diversos 

d’oportunitat, però també limitacions per a la configuració d’un teixit industrial 

propi (figura 5). 

Resten com a àrees desafavorides les que són poc accessibles, les zones 

rurals centrades en una agricultura extensiva i també les àrees industrials que 

tenen una especialització en sectors en crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A partir de la densitat de població i localització econòmica. Font: Atles de la Nova Ruralitat. 

Fundació Món Rural.
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3. POLÍGONS INDUSTRIALS I ZONES EMPRESARIALS: 

ESPAIS EN MUTACIÓ 

3.1 ENQUADRAMENT I FACTORS DE TRANSFORMACIÓ 

En el capítol previ hem vist que els espais industrials s’han desenvolupat de 

manera més o menys propera a les ciutats, segons les necessitats de cada 

tipus d’empresa i l’accés al mercat del sòl. S’han generat, així, conjunts 

industrials de diverses formes. 

A partir d’un plantejament més aviat improvisat, les localitzacions es van anar 

concretant de manera més planificada a partir dels anys cinquanta del 

segle passat, i es va arribar a la generalització de la figura del polígon 

industrial cap als anys vuitanta. 

Per tant, de les formes de concentració industrial espontànies i simples s’ha 

tendit a altres de planificades i compostes, que han tendit a configurar 

complexos industrials territorials i eixos de localització i desenvolupament. En 

aquesta dinàmica hi han tingut un paper tant les administracions com l’àmbit 

empresarial. 

En els darrers anys, la generalització de polígons i la millora de l’accessibilitat 

dels diversos territoris han fet que la implantació d’aquest tipus de sòl 

gairebé no tingui efecte com a mesura específica dins les polítiques de 

desenvolupament regional, sinó que més aviat es detecta una competència 

entre les localitzacions, situació que deixa alguna de les zones sense opció de 

competir i amb un paper gairebé restringit al context local. 

Els factors de localització tradicionals i les innovacions tecnològiques 

han motivat la forma dels espais i les seves variacions, que han tendit a 

mostrar cada vegada més diversitat. Els canvis econòmics i socials han motivat 

canvis en les funcions tradicionals dels anomenats polígons. 

Pel que fa als requeriments de les empreses, l’àmbit productiu requereix la 

creació d’espais industrials específics, determinats per factors com 

l’accessibilitat, la disposició en l’espai i la demanda d’espais cada cop més 

diversos (en què predominen els de gran format). No podem oblidar que 
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l’activitat industrial comporta la sistematització organitzativa de treballadors i 

maquinària, la disponibilitat d’estocs de matèries primeres i producte elaborat, i 

també funcions diverses de suport. 

Aquesta activitat productiva comporta, com a trets comuns i cercant 

l’eficiència: 

 Disponibilitat d’energia i espai. 

 Localització accessible. 

 Optimització del sòl. 

 Disponibilitat de mà d’obra. 

 Major sofisticació en el paper dels agents i la gestió. 

 Creixent flexibilitat funcional. 

Tendeixen a ser punts de concentració en què les empreses busquen també 

serveis per a elles i per als treballadors. 

A partir d’aquí, es pot parlar d’una diversitat creixent, segons condicionants 

de tecnologia, infraestructures i organització empresarial. Per exemple, hi 

ha espais urbans, periurbans i en polaritats territorials. Hi ha tipologies 

diverses, també en els espais de dimensió local, a partir de factors urbanístics, 

de demandes funcionals, de competitivitat i gestió. Són factors que cada cop 

pesen més. 

En aquest sentit, es pot indicar que la descentralització productiva i una 

menor dimensió empresarial diversifica les localitzacions i parcel·les. 

Sembla que prevalen, en tot cas, les tendències de localització existents abans 

que una visió planificada o voluntarista. 

Les dinàmiques de deslocalització han fet reflexionar sobre 

branques i segments que poden ser competitius. Apareix interès 

per activitats que incorporen coneixement i generen valor afegit. 
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Figura 6. POLÍGON TOSSES D’AMPOSTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Contregisa. 

 

3.2 ADAPTACIÓ DELS ESPAIS A LES NOVES NECESSITATS I 

DESENVOLUPAMENT D’ÀREES SELECTIVES 

Les noves necessitats empresarials (taula 4) impulsen canvis en l’urbanisme 

industrial, a partir de la introducció de criteris com la terciarització, la flexibilitat, 

la qualitat i la diversificació. Entre les tendències que es detecta en 

planificació hi ha: 

 Espais territorials estratègics. 

 Orientació a la sostenibilitat. 

 Fusió de funcions. 

 Tendències en gestió: espais mancomunats, sistemes d’informació, etc. 
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Taula 4. NOVES NECESSITATS DELS ESPAIS EMPRESARIALS 
 

Àmbit Demandes generades Mesures d’intervenció 

Planificació de 

nous espais 

productius  

Millora de la qualitat: morfològica, 

dotacional, ambiental  

 

Elevació d’estàndards urbanístics  

Espais lliures, aparcaments, 

accessos 

Control mediambiental i paisatgisme 

Vigilància i seguretat interna 

Productes 

immobiliaris 

oferts  

Reducció magnitud promocions   

Diversificació interna dels parcs 

industrials  

Magnitud parcel·les  

Oferta de naus i edificis ind. en 

alçada 

Centres d’empreses 

Diversificació en formes d’accés  Venda en propietat 

Lloguer o lísing 

Funcionalitat i 

distribució 

interna dels usos  

Superació de la dicotomia indústria-

serveis  

Més pes de la superfície destinada a 

oficines en immobles industrials 

Més superfície serveis 

complementaris 

Promoció de parcs mixtos 

d’activitat: oficines, àrees 

comercials… 

 

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 en polígons i 

àrees 

Recuperació d’antics edificis 

industrials 

Millora integral del medi ambient 

 

Font: Llibre d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica. 
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Aquesta realitat fa accentuar, encara més, la singularització dels espais i 

l’adaptació a les demandes de cada perfil d’empresa, en les quals 

incideixen la singularitat dels processos (incloent-hi les possibles activitats de 

risc o impacte), el contingut tecnològic o les característiques específiques de 

cada localització. 

Per exemple, apareixen intervencions públiques que incideixen en les 

activitats de recerca i desenvolupament i es desenvolupen àrees per fer 

florir aquestes activitats. Sempre amb vinculació amb instituts de recerca, 

trobem: centres d’innovació (amb incubadores), parcs d’R+D (sense 

incubadores), parcs científics o de recerca, parcs tecnològics i tecnòpolis (amb 

important esforç públic i privat en alta tecnologia). Exemples d’aquests espais 

poden ser el Tecnocampus de Mataró, Orbital 40 de Terrassa o el Tecnoparc 

de Reus, amb nivells diversos de disponibilitat de parcel·les per a empreses. 

També, dins la creixent diversificació, s’incorporen de manera cada cop més 

clara funcions no específicament industrials: transport i emmagatzematge, 

comerç majorista i minorista, serveis a les persones o serveis a les empreses 

(amb força disparitat entre els espais). 

Així, es generen polaritats d’orientació molt clarament terciària. A la Catalunya 

Sud en poden ser exemple les Gavarres (Tarragona), les Mates (el Vendrell), la 

Roureda (Reus), Tosses (Amposta) o altres que incorporen àmpliament 

activitats d’aquest sector (p. ex., Agro-Reus). 

Altres realitats són les motivades per l’activitat logística (p. ex., Central de 

Mercaderies a l’Aldea, eix Valls – Vila-rodona, futurs Central de Mercaderies de 

Montblanc, Logis Ebre, Logis Penedès, etc). 

 

A diferència de les de tipus genèric, les zones específiques sí que 

tendeixen a cobrir objectius de política econòmica regional: zones 

portuàries, zones logístiques, zones d’especialització productiva, 

zones comercials i terciàries, parcs tecnològics, etc. 
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Per tant, podem confirmar que a partir de tot aquest ventall de funcions es pot 

identificar una tipologia diversa d’espais empresarials, que mostren una 

morfologia singular i que, al mateix temps comporten unes demandes i 

necessitats específiques (taula 5). 

Malgrat que de manera mitigada, els espais industrials de les Terres de l’Ebre, 

inclosos els de dimensió local, sembla que s’adapten cada cop més a aquesta 

diversitat tipològica, tot i que evidentment no hi ha una representació 

exhaustiva per factors de massa crítica. 

 

 
Taula 5. TIPOLOGIES DE SECTORS D’ACTIVITAT INDUSTRIAL 
 
 Localització Implantació Requeriments 

funcionals 

Morfologia 

Emplaçaments 

singulars (sovint 

de caràcter 

perillós/insalubre

) 

Emplaçament 

específic i 

aïllat, fora 

d’àmbits 

urbans, 

exclusiu i de 

difícil trasllat o 

reubicació. 

 

Parcel·la 

tancada sense 

interaccions, 

poca flexibilitat 

d’adaptació a 

altres usos, 

amb àrea de 

seguretat. 

Molt alts quant a 

accessibilitat, 

seguretat, 

subministrament

s i expedició de 

producció. 

Molt específica i 

variada en 

dimensions i 

formes segons 

tipus i elements 

de producció 

(dipòsits, 

xemeneies…). 

Empreses 

mitjanes amb 

requeriments 

específics 

Lligada al 

procés 

productiu, 

prop 

de les 

matèries 

primeres, fora 

de les zones 

amb més 

densitat 

transformador

a, difícil 

trasllat o 

reubicació. 

Amb certa 

flexibilitat 

d’adaptació a 

l’entorn 

immediat, pot 

ser en parcel·la 

tancada o 

oberta, segons 

les 

activitats. 

 

Bàsics pel que fa 

als serveis, però 

molt específics 

per al procés 

productiu (aigua, 

tipus de terreny, 

proximitat als 

camps…). 

Indústria aïllada, 

que ocupa grans 

superfícies 

o en polígons 

“marrons”, de 

baixa 

urbanització, amb 

emmagatzematge 

exterior. 
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Sectors petita i 

mitjana empresa 

 

En tot el 

territori, 

especialment 

propera a 

l’entorn urbà i 

eixos de 

comunicacion

s. Forta 

vinculació 

amb teixit 

industrial 

local. 

Dificultats de 

trasllat 

(mercat de 

treball). 

En sòl 

industrial 

urbanitzat, en 

parcel·la 

generalment 

tancada o en 

sectors oberts 

o controlats. 

Possibilitat de 

sectors mixtos 

pel que fa als 

usos i mides de 

parcel·la molt 

variables. 

Flexibilitat d’ús, 

espais modulars, 

tant en 

parcel·lari com 

en les 

edificacions, 

amb possibilitat 

de lloguer o 

lísing per reduir 

el capital invertit. 

Naus aïllades o 

en filera, amb 

diversitat de 

superfícies, amb 

flexibilitat 

tipològica per a 

l’acollida de 

diversitat d’usos 

amb la inclusió 

d’oficines 

vinculades a 

l’activitat. 

Centres logístics 

i de distribució 

 

En funció 

d’una bona 

mobilitat 

territorial i en 

els nusos 

d’accessibilitat 

territorial. 

 

En parcel·la 

oberta, en 

grans polígons 

urbanitzats. 

Alta 

connectivitat, 

bona imatge, 

bona dotació de 

serveis comuns. 

 

Grans naus i 

grans extensions 

d’emmagatzemat

ge 

cobert, en 

ocupació 

extensiva en 

planta baixa, amb 

grans àrees 

d’aparcament, 

adreçat al vehicle 

pesant. 

Indústries 

urbanes 

 

En parcel·la 

tancada en 

espais 

compartits en 

teixits urbans 

d’ús mixt, amb 

possibles 

canvis 

d’ubicació 

dins d’aquests 

espais. 

 

Molt alts quant 

a necessitat de 

centralitat, 

vinculació amb 

xarxes i 

infraestructures

. 

 

En tipologies 

urbanes, 

compatible amb 

altres 

usos urbans, 

inclosos els 

residencials. 

 

Integrada en les 

formes del teixit 

urbà. 
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Parcs 

empresarials, 

tecnològics i 

científics 

 

Proximitat i 

accessibilitat 

al nucli urbà, 

en àrees de 

centralitat o 

de nova 

centralitat 

territorial amb 

bona qualitat 

paisatgística. 

 

En parcel·la 

oberta de baixa 

densitat 

d’ocupació, 

compatible 

amb altres 

usos, gaudint 

de les qualitats 

paisatgístiques. 

Requeriments 

funcionals. 

Integració entre 

producció, 

serveis 

avançats i 

centres de 

recerca, 

juntament amb 

l’interès per 

millorar la imatge 

de l’empresa 

mitjançant 

exigència 

de qualitat 

ambiental i 

paisatgística. 

Grau baix 

d’ocupació de 

gran parcel·la, 

amb alta 

edificabilitat que 

conforma peces 

de diversa 

granulometria, 

des de la recerca 

i la producció 

industrial fins a 

l’edifici docent. 

 

Font: Llibre d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica. 
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Dins aquesta creixent diversitat, la creació de plataformes logístiques, dins una 

oferta logística competitiva i coordinada, forma part de la visió sistèmica actual i 

ajuda a veure també quines són les necessitats específiques dels espais. 

Concretament, des del punt de vista d’oferta pública, es treballa amb aquestes 

condicions mínimes: 

 Una àrea de determinades dimensions (mínim de 100.000 metres 

quadrats de sostre). 

 Espai tancat i vigilat, amb magatzems per a operadors logístics, 

distribuïdors i fabricants. 

 Una zona de serveis per a persones, empreses i transport, on hi pot 

haver un aparcament de vehicles pesants, restaurants, zones verdes i 

d’oci, hotels i benzineres, així com serveis de valor afegit per al 

transportista (truck center, serveis de manteniment, estacions d’ITV, 

tallers, etc). 

 Estacions intermodals per a la integració i intercanvi de mercaderies 

entre els diferents tipus de transport (viari, ferroviari, marítim, aeri). 
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4. PROMOCIÓ DE SÒL EN EL CONTEXT TERRITORIAL I LOCAL 

4.1 MOTIVACIONS I AGENTS QUE HI INTERVENEN 

Els principals agents que impulsen la creació de sòl industrial, especialment 

amb una projecció local, són els ajuntaments, altres administracions 

superiors i l’àmbit empresarial o privat. En el primer cas, el paper municipal 

en la gestió del plantejament hi té un paper clar. 

Per tant, l’administració pública té una especial incidència en la configuració 

d’espais industrials, sobretot els polígons industrials de concepció tradicional. 

Aquest fet es basa, en alguns casos, en una constatació de necessitat o 

demanda i factors d’oportunitat reals. Tot i això, en la creació de sòl 

empresarial local hi han intervingut també altres factors com: 

 La tendència al mimetisme i la visió localista en les polítiques de 

desenvolupament. 

 Una certa simbiosi entre els conceptes indústria i desenvolupament en 

els plantejaments i la mentalitat dels gestors públics (s’ha obviat sovint 

que les condicions per a l’assentament empresarial són força més 

complexes que el factor sòl). 

 La necessitat d’incrementar els ingressos municipals via implantació 

empresarial. Es calcula que entre el 25% i el 50% dels impostos 

recaptats pels ajuntaments de municipis que disposen de polígons 

provenen de les empreses localitzades. A més, hi ha plusvàlues 

associades a la promoció de sòl. 

 Una certa seguretat i rapidesa de l’administració (encara que el procés 

comporta uns cinc anys fins a la posada del sòl al mercat). 

En general, i com a justificació d’uns potencials factors de localització per als 

municipis respectius, des de l’administració local s’ha atorgat un paper 

potencial excessiu a les variables tradicionals (com ara l’accessibilitat, la 

disponibilitat de sòl o l’existència de recursos bàsics com l’aigua). 
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Figura 7. MODIFICACIÓ PLA PARCIAL SUBSECTOR 1 CATALUNYA SUD, 

L’ALDEA 

 

En canvi, s’ha tendit a donar un paper residual a factors cada cop més 

importants (qualificació dels treballadors, motivacions particulars). En aquest 

raonament podem trobar una part de la manca de justificació de moltes 

actuacions, i s’ha tendit a generar en conjunt una oferta fragmentada i 

competitiva. 

Per implementar-ne, els ajuntaments operen de manera directa o bé 

en conveni amb altres promotors, dins els perfils esmentats. 

A banda dels ajuntaments i de la iniciativa privada, agents com l’Institut Català 

del Sòl (Incasòl) i el Consorci de la Zona Franca, precisament de manera 

combinada amb els municipis en bona part dels casos, han tingut un paper 

significatiu en la creació de l’oferta. 

Pel que fa a les Terres de l’Ebre i els espais no metropolitans en general, cal 

destacar especialment el cas de l’Incasòl, atès que el seu component públic 

ha considerat variables com l’equilibri territorial en la seva actuació. 

Concretament, la seva intervenció respon a assegurar l’oferta de sòl a preus 

asequibles, distribuint de manera eficient i relativament equitativa el sòl per a 

usos econòmics i, complementàriament, a recuperar les plusvàlues de l’acció 

púlbica per a la col·lectivitat. 

 

Font: Garreta Arquitectes. 
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Figura 8. COBERTURA DEL MERCAT IMMOBILIARI PER ZONES FUNCIONALS* 

 

Per la seva posició, l’Incasòl ha adoptat una estratègia coherent amb els 

criteris de planejament territorial i urbanístic. A partir d’aquests criteris, s’ha 

intentat evitar l’existència de petites taques industrials poc competitives, 

ineficients i de localització territorial no òptima. 

Per fases, l’Incasòl ha tendit —a grans trets— a estendre les seves 

intervencions des dels espais metropolitans al conjunt de caps de comarca i, 

més recentment, a determinades localitzacions estratègiques. Ha partit de la 

detecció un determinat dèficit de sòl urbanitzat per a activitats econòmiques a 

la regió metropolitana de Barcelona i altres àrees d’equilibri on l’oferta de 

sòl és més que suficient per garantir-ne el desenvolupament.  

Segurament, el context actual demana una aproximaxió diferent a la 

manera de gestionar el sòl.  

Els factors clau són: 

a) Identificació de la demanda. Des de l’Incasòl, per exemple, es 

considera que cal intentar portar negoci a les zones de cobertura mitjana 

baixa i crear oportunitats i desenvolupar sòl a les zones de cobertura alta 

(figura 8). 

 

 

*Anys que l’oferta disponible podrà servir la demanda de nou sòl. 

Font: Jornades GlobalCat. 
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b) Priorització de l’oferta, amb criteris d’estratègia regional, rendibilitat 

econòmica, sostenibilitat social o mediambiental. Es vol incrementar la 

presència en les àrees clau per al creixement empresarial, en 

localitzacions estratègiques amb desplegament d’infrestructures que 

vertebren el territori. 

c) Desenvolupament eficient del producte. Inclou diverses modalitats 

d’inversió: desenvolupaments en col·laboració pública i privada, 

actuacions “clau al pany”, actuacions complementàries (p. ex., acord 

amb Endesa per a projectes que requereixen inversions importants en 

extensió de xarxes). 

d) Comercialització proactiva. L’estratègia comercial s’orienta a complir 

les necessitats de tres grans grups: logístics i industrials; promotors i 

inversors, i terciaris i comercials. 

e) Integració de tot el cicle immobiliari. La gestió integral es basa en 

aquestes raons: manca de conservació o manteniment, que provoca 

pèrdues de valor patrimonial, demanda de serveis per part de les 

empreses, i globalització i competència global. 

La creació de zones logístiques ha motivat una tipologia emergent de nous 

nodes empresarials en el territori (figura 9). 
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Figura 9. OFERTA DEL SÒL PÚBLIC D’ORIENTACIÓ LOGÍSTICA 

 
 

Font: Alfonso Martínez García. Jornades Globalcat. 

 

A partir del Programa de Sòl 2005-2008, es van generar més de 3.500 

hectàrees amb aquesta finalitat en el conjunt de Catalunya, tot i que alguns 

dels espais previstos no s’han arribat a desenvolupar per raons de situació 

econòmica i de demanda. 

En conjunt, observem el joc entre els diferents agents que actuen com a 

productors de sòl i la seva influència en les lògiques territorials. Aquests agents 

es complementen amb altres com Invest in Catalonia pel que fa a l’aterratge 

empresarial. 

 

4.2 LA CRISI COM A FACTOR DE CANVI EN LA PROMOCIÓ 

Catalunya disposa de 34.775 hectàrees de sòl industrial urbanitzat, de les quals 

16.700 es troben (un 48%) a la Regió Metropolitana de Barcelona. Al voltant 

d’un 35% d’aquest sòl industrial es troba actualment desocupat. 
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Taula 6. ATURADA DE LA DEMANDA: ALGUNES DADES (primer semestre 2014) 

 

- Contractació de 129.000 m
2
. 

- No variació en renda sol·licitada. 

- Demanda total de 222.500 m
2
, inexistent a la Segona Corona. 

 

Font: Estrada & Partners. 

L’existència de sòl, la caiguda de la demanda i les dificultats financeres (tant 

dels ajuntaments i administracions com de l’àmbit empresarial) han motivat una 

aturada molt significativa en les dinàmiques de creació de sòl. 

Concretament, parlem d’una caiguda acumulada del 50% en el període 2011-

2014, i d’un 90% de pes del lloguer en les operacions immobiliàries. 

Es considera que a Catalunya hi ha un excés d’oferta de sòl que, 

malgrat s’hagi ajustat en preu, difícilment serà absorbit en un 

termini curt de temps. Una part d’aquesta oferta no s’adapta a la 

demanda, tant si és per ubicació com per les seves característiques 

(dimensió, subministraments, etc).  

 

Aquest fet es produeix de manera paral·lela a la creixent demanda de qualitat 

i serveis en els espais: 

 La necessitat d’adaptar els usos i d’estendre les morfologies i dotacions 

urbanes i el paisatgisme al conjunt de la taca urbana (i, per tant, també 

als espais empresarials). 

 La incorporació de noves necessitats de gestió ambiental, de mobilitat i 

de serveis a les persones, amb un criteri continuat. 
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 Una renovació funcional i morfològica que fa tendir a la diversitat o 

mixticitat i que, fins i tot, posa en entredit la denominació de polígon 

industrial. 

 La necessitat de regeneració d’espais degradats o amb clares 

mancances funcionals i de serveis. 

Aquesta realitat introdueix dues reflexions de gran complexitat: 

a) Com cal donar resposta a les noves necessitats en un context de manca 

de demanda i de crisi financera. Cal tenir en compte que l’aturada ha 

incidit en la paralització d’espais de vocació territorial i de projecció 

estratègica per als respectius territoris (com Torreblanca, a Lleida, o les 

Camposines, a la Terra Alta, aquest sembla que de manera definitiva).  

Es tracta de polígons que disposaven de previsió de potent dotació i 

accessibilitat pública, i amb adequació al marc territorial-ambiental i amb 

una gestió integrada i de projecció supralocal. 

b) Com cal intervenir en les zones de dimensió local, que semblen 

abocades a absorbir, únicament, les demandes endògenes. Aquesta és 

una realitat amb força exemples en espais com les Terres de l’Ebre. 

L’aturada de la demanda provoca tendències com: 

 Una accel·leració de nous usos —majoritàriament terciaris— en els 

polígons. En aquest sentit, les funcions lúdiques sembla que 

incrementen especialment la presència en els espais empresarials en 

relació amb altres activitats. 

 Propostes de readaptació locals des del puntde vista de gestió 

urbanística o, fins i tot, de reaprofitament dels espais buits —urbanitzats 

o no— en forma d’aparcaments, zones per a activitats lúdiques de gran 

format i altres en general. 

 La permanència de zones que queden obsoletes per a les activitats 

empresarials. 
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 La reorientació de zones d’expectativa que, directament, s’orienten a 

altres funcions o resten al marge de la producció de sòl. 

 

5. EL SÒL INDUSTRIAL A LES TERRES DE L’EBRE 

5.1 TRETS GENERALS DE L’OFERTA I LA LOCALITZACIÓ 

Les Terres de l’Ebre aglutinen més de 60 polígons en total, de dimensió i trets 

molt diversos, i amb una localització, a grans trets, diferenciada en tres 

grans subzones (taula 7 i figura 10): 

a) Un espai de major concentració en l’àrea Tortosa-Amposta-Camarles 

(que incorpora, a més, els espais de major dimensió). Destaquen, 

concretament, espais com els polígons Baix Ebre i Catalunya Sud, els 

diversos polígons d’Amposta. Concretament, cinc polígons es localitzen 

a menys de deu quilòmetres a l’entorn dels enllaços de l’autopista AP-7 i 

de l’estació de l’Aldea. 

b) Les localitzacions corresponents a poblacions mitjanes de Baix Ebre i 

Montsià, amb superficies també significatives i que responen a factors 

més individualitzables. Es pot parlar, d’alguna manera, d’un eix 

complementari Sant Carles – Alcanar – Ulldecona – la Sénia, amb l’eix el 

Perelló – l’Ametlla amb una dinàmica més local i diferenciada. 

 

 
Taula 7. PRINCIPALS ESPAIS A LA ZONA SUD I ANY D’INICI 
 

 Polígon Superfície (ha) Any inici 

Amposta Les Tosses 54,64 1988 

Camarles La Venta Nova 64,73 1989 

Aldea, l’ Estació de Mercaderies 41,23 1991 

Tortosa Polígon Baix Ebre 110,98 1980 

Tortosa-Roquetes Pla de l’Estació 11,05 1993 

Santa Bàrbara Barranc de Lledó 13,80 1990 

Ulldecona Valldepins 17,98 1992 

Font: Incasòl. 
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Figura 10. SOSTRE POTENCIAL SEGONS EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE 

LES TERRES DE L’EBRE 

 

c) Una localització més dispersa en les comarques interiors, amb espais, 

alhora, de menors dimensions (llevat de les localitzacions singulars de 

química i energia). En aquesta zona es referma el triangle Flix-Móra-

Gandesa, amb Ascó com a node singular. 

A grans trets, podem parlar d’una concentració de l’oferta prop dels 

principals eixos de transport de mercaderies de les xarxes viària i 

ferroviària, a partir d’una disposició que reforça el funcionament 

dual intern de les Terres de l’Ebre (entre les comarques del nord i 

del sud). 

 

 

 

Font: Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre a partir de dades del Servei Territorial 

d’Urbanisme. 
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Fa pocs anys, l’impuls de zones estratègiques (Programa de Sòl 2005-2008 

de l’Incasòl) ha volgut reforçar la concentració d’activitats econòmiques en 

uns quants punts per evitar la dispersió en una munió de sectors de petites 

dimensions, que en conjunt provoquen un gran consum de sòl i indueixen una 

mobilitat molt poc sostenible. Aquesta oferta ha tendit a consolidar les pautes 

geogràfiques existents. 

 

 

 
Taula 8. INCASÒL: ACTUACIONS DELS DARRERS ANYS EN ELS SECTORS 
D’ACTIVITAT ECONÒMICA 
 

Comarca Actuacions 

Baix Ebre - l’Aldea: Estació de Mercaderies i ampliació Estació de Mercaderies, 

ampliació Catalunya Sud – la Foneria i polígon industrial Catalunya Sud 

(subsectors 1 i 2) 

- Camarles: la Venta Nova 

- Tortosa: Baix Ebre, el Pla de l’Estació, p. i. Catalunya sud i ampliació a la 

Foneria 

Montsià - Amposta: les Tosses (polígons I i II) 

- Santa Bàrbara: Barranc de Lledó 

- Ulldecona: Valldepins (polígons I —1a i 2a fase— i II) 

Ribera d’Ebre - Ascó: polígon industrial S-8 

- Flix: l’Aubal 

- Móra d’Ebre: la Verdeguera (polígons I, II i III). 

- Móra la Nova: la Partida Aubals i ampliació, el Molló (polígons I i II) 

Terra Alta - Arnes: Plana del Riu. 

- Batea: Vall de Vinyes. 

- Bot: les Forques. 

- Gandesa: la Plana (1a i 2a fase). 

 

Font: Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre. 
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Valorant de manera més detallada aquesta distribució, i a partir de les dades 

del Mapa Urbanístic de Catalunya (2015), observem que: 

 El sòl d’activitats econòmiques de Baix Ebre i Montsià suma el 

84,01% del conjunt de l’oferta existent i el 81,21% de l’oferta de sòl 

urbanitzable delimitat industrial. 

 Quatre municipis (l’Aldea, Tortosa, Amposta, la Sénia) acaparen més del 

60% de l’oferta total, mentre que més d’una desena no en disposen ni en 

preveuen. 

 En alguns casos es detecta sòl terciari. El sòl mixt, malgrat que en 

alguns casos pot acollir activitats classificables com a industrials, es 

desestima per una adscripció complexa. 

Els rànquings de municipis de sòl urbà (en aquest cas empresarial en conjunt) i 

de sòl urbanitzable industrial delimitat (taula 9) permeten confirmar tant les 

pautes existents com la previsible projecció de futur. 

En el primer cas es considera el conjunt de sòl empresarial per la inclusió 

d’activitats auxiliars, estretament vinculades al procés industrial. Destaca 

especialment la singularitat i extensió de les implantacions existents a Flix 

(química) i Ascó (energia), a banda de la Sénia (moble). Aquest darrer municipi 

sembla consolidar la seva preeminència en la distribució de l’oferta, ja que la 

voluntat de cohesionar les implantacions existents ha fet aflorar una gran 

superfície de sòl empresarial. 
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Taula 9. RÀNQUING D’OFERTA EXISTENT I PREVISTA PER MUNICIPIS 
 

Urbà empresarial Urbanitzable industrial delimitat 

Municipi Hectàrees Municipi Hectàrees 

Tortosa 139,0151 Sénia, la 172,5039 

Sénia, la 125,0100 Tortosa 163,9145 

Amposta 77,3001 Amposta 58,6805 

Alcanar 71,6491 St. Carles de la Ràpita 53,5921 

Flix 32,5031 Roquetes 52,5334 

Ulldecona 30,9071 Móra la Nova 47,3927 

Roquetes 25,0572 Fatarella, la* 46,4142 

Móra la Nova 24,4920 Ulldecona 44,6567 

Ametlla de Mar, l’ 21,7703 Ametlla de Mar, l’ 42,6750 

Batea 12,2509 Ascó 25,7703 

*Es recull encara la superfície del polígon de les Camposines, desestimat. 

Font: Mapa Urbanístic de Catalunya. 

 

 
Taula 10. DADES DE SÒL D’ACTIVITAT ECONÒMICA 
(Hectàrees) 

 
 Total sòl 

activitat 

econòmica 

Industrial Serveis S. urbanitzable 

a. econòmica 

(delimitat) 

Plans 

parcials 

act. 

econòmica 

Sòl act. 

econòmica 

plans 

millora 

Ametlla de Mar, l’ 21,7703 9,1872 12,5831 42,6750 4  

Benifallet      0,4603 

Paüls 0,3140 0,3140     

Perelló, el 1,1483 1,1483  21,3200 3  

Roquetes 25,0572   52,5334 11  

Tivenys 0,2543 0,2543     

Tortosa 139,0151 127,9893 11,0258 163,9145 12 32,9337 

Xerta 1,5123  1,5123    

Total Baix Ebre 263,2686 223,6792 39,5894 480,2763 30 33,3940 

Alcanar 71,6491 60,9855 10,6636    

Amposta 77,3001 73,8221 3,4780 58,6805 3 6,7297 

Freginals 0,1262 0,1262     

Galera, la 0,4172 0,4172     

Godall 2,5619 2,5619  7,0156 1  

Mas de 

Barberans 

0,2299 0,2299     
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Masdenverge    10,2257 2  

Sant Carles de la 

Ràpita 

1,7139 1,7139  53,5921 2  

Sant Jaume 

d¡Enveja 

11,4494 9,9824 1,4670 4,1748 1  

Santa Bàrbara 7,0125 7,0125  12,2060 1  

Sénia, la 125,0100 125,0100  172,5039 4 17,238 

Ulldecona 30,9071 30,9071  44,6567 5  

Total Montsià 328,3772 312,3515 16,0257 363,0553 19 23,9677 

Ascó 5,6480 5,3216 0,3264 25,7703 4 0,6627 

Benissanet 2,1804 2,1804  23,3291 2  

Flix 32,5031 32,5031  10,3366 1  

Garcia 0,6318 0,6318     

Ginestar 0,8014  0,8014    

Miravet 1,3614 1,3614     

Móra d’Ebre 9,4580 9,4580  16,8664 4  

Móra la Nova 24,4920 24,4920  47,3927 4  

Palma d’Ebre, la 0,0633 0,0633     

Riba-roja d’Ebre 0,0600 0,0600  1,6874 1  

Tivissa 1,5553 1,5553  5,9071 1  

Torre Espanyol, 

la 

0,4614 0,4614     

Vinebre 0,3706 0,0593 0,3113    

Total Ribera 

d’Ebre 

79,5867 78,1476 1,4391 131,2895 10 0,6627 

Arnes 2,0167 2,0167     

Batea 12,2509 12,2509  2,1725 1  

Bot 4,0960 4,0960     

Caseres 0,0848 0,0848     

Corbera d’Ebre 2,6245 2,6245    3,0495 

Fatarella, la 1,6139 1,6139  46,4142 1  

Gandesa 7,5018 7,5018  15,2308 1  

Horta de Sant 

Joan 

1,0122 1,0122     

Pinell de Brai, el 0,6663 0,6663     

Pobla de 

Massaluca, la 

0,6843 0,6843     

Vilalba dels Arcs 0,4691 0,4691     

Total Terra Alta 33,0206 33,0206  63,8175 3  

Total Terres de 

l’Ebre 

704,2531 647,1989 57,0542 1.038,4386 62 57,3617 

 
No hi consten els municipis sense oferta.  

Font: Mapa Urbanístic de Catalunya. 
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Figura 11. EVOLUCIÓ FUNCIONAL TENDENCIAL: DINÀMIQUES A LA 

CATALUNYA SUD 

 

 

El sòl urbanitzable sembla que consolida un espai locacional 

estratègic, clarament definit entre Tortosa-Amposta i Sant Carles de 

la Ràpita i per la superfície prevista total. 

Al mateix temps, s’observa la tendència a una disparitat més accentuada entre 

espais estratègics de mitjana i gran dimensió i zones estrictament locals. De 

fet, la creació i distribució de l’oferta i les pautes funcionals dels espais no 

poden ser interpretats únicament en clau local, sinó que responen a unes 

determinades influències territorials de caràcter exogen (figura 11). 

 

 

Es recull l’actuació paralitzada a les Camposines (Terra Alta).  

Font: Josep Maria Piñol. Informe Trimestral Cambres. 
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Les diferències amb altres territoris vénen donades per les 

intensitats dels processos d’urbanització i de metropolitanització 

en cada àmbit territorial, al marge dels aspectes de localització. 

A aquesta realitat s’hi suma la situació socioeconòmica de cada moment. Per 

exemple, en els darrers anys, i amb dimensions diferents, han quedat aturades 

zones com les Camposines (la Fatarella, consorciat entre 8 municipis de la 

Ribera i Terra Alta amb l’Incasòl), les Forques (Bot) i l’Aubal (Flix, en aquest 

cas amb un calendari condicionat a les implantacions). 

 

5.2 TIPOLOGIES I PARTICULARITATS DEL SÒL EMPRESARIAL 

EBRENC 

Es poden identificar aquestes tipologies principals o particularitats en l’oferta: 

a) Polígons de gran dimensió, amb nivells d’ocupació consolidats: p. ex., 

Baix Ebre de Tortosa, el qual ha captat també moltes activitats de 

distribució. 

b) Polígons mitjans en avançat procés de consolidació: p. ex., Valldepins 

d’Ulldecona, l’Oriola d’Amposta, la Venta Nova de Camarles, la Partida 

Aubals de Móra la Nova, la Plana de Gandesa. 

c) Polígons grans i mitjans de projecció estratègica i gran recorregut a 

mitjà i llarg termini (per la disponibilitat de sòl): Catalunya Sud a Tortosa-

l’Aldea, el Molló a Móra la Nova (consorciat entre 5 municipis), futura 

ampliació del polígon d’Ascó. 
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Figura 12. ESTRUCTURA D’ACCESSIBILITAT, ESPAIS REPRESENTATIUS 

 

 

 

 

 

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

d) Espais logístics: p. ex., Central de Mercaderies a l’Aldea (amb 

localització de perfils d’activitats no estríctament logístiques), previsió de 

Logis Ebre. 

e) Polígons de dimensió local però elevat dinamisme: p. ex., el Perelló, 

Ascó (no la zona nuclear), Camins Nous a Móra d’Ebre. 

f) Altres espais locals de petita dimensió en general (p. ex., les Planes 

del Riu d’Arnes), a banda de localitzacions puntuals en els nuclis de 

població, com una altra forma d’assentament habitual en poblacions 

petites i en nuclis singulars (com els de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja). 
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g) Espais singulars o d’evolució futura pendent de definició: p. ex., central 

nuclear d’Ascó, zona d’Ercros i polígon de l’Aubal de Flix). 

Presenten encara una realitat diferenciada: 

h) Espais de vocació àmpliament terciària: p. ex., Tosses d’Amposta, 

zona de contacte entre Tortosa i Roquetes a l’entorn de la C-12, Portals 

de Ciutat a Tortosa. 

i) Espais lligats a l’impuls de l’R+D+i i l’economia del coneixement: p. 

ex., CENFIM a la Sénia, CETECOM a Amposta, CTM a Flix. En el cas 

de les Terres de l’Ebre, no té la presència registrada en altres territoris la 

figura dels parcs tecnològics, que a la recerca i la transferència 

d’innovació a les empreses hi afegeixen la possibilitat d’implantació 

empresarial adjacent. 

 

 
Taula 11. SECTORS DE REFERÈNCIA DE L’INCASÒL A LES TERRES DE 
L’EBRE: COEFICIENTS VIALITAT I SÒL D’APROFITAMENT 
 

Nom Municipi Superfí

cie (ha) 

Sòl públic Sòl privat Coeficient 

vial/aprofita

ment 

Total % % 

tot

al 

% 

ind

. 

% 

equipame

nts 

% 

altr

es 

total % 

SAU 

Cataluny

a Sud 

l’Aldea 14,4 52.98

1 

36,

8 

36,

8 

0 0 0 90.80

2 

63,

2 

0,58 

Partida 

Aubals 

Móra la Nova 13,5 50.77

6 

37,

7 

19,

1 

14,

4 

4,1 0 84.05

7 

62,

3 

0,31 

Pla de 

l’Estació 

Tortosa/Roqu

etes 

11,1 44.96

7 

40,

7 

17,

5 

13,

9 

0,0 9,3 65.58

3 

59,

3 

0,29 

Estació 

Mercader

ies 

l’Aldea 41,2 150.9

61 

36,

6 

15,

6 

15,

0 

5,7 0,4 261.3

04 

63,

4 

0,25 

P. I. Baix 

Ebre 

Tortosa 111,0 289.0

56 

26,

0 

16,

4 

9,6 0,0 0,0 820.6

97 

74,

0 

0,22 

Verdegu

era 

Móra d’Ebre 6,5 26.28

4 

34,

7 

14,

4 

15,

2 

4,1 1,0 463.0

17 

65,

3 

0,22 

Ampl. 

Verdegu

era 

Móra d’Ebre 3,3 10.06

3 

30,

3 

12,

8 

12,

9 

4,6 0,0 23.11

4 

69,

7 

0,18 

Barranc 

d’en 

Santa 

Bàrbara 

12,1 43.26

7 

35,

7 

10,

7 

20,

9 

4,1 0,0 78.04

0 

64,

3 

0,17 
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Lledó 

Valldepin

s 

Ulldecona 18,0 56.52

5 

31,

4 

10,

9 

16,

6 

4,0 0,0 123.3

01 

68,

6 

0,16 

Cataluny

a Sud II 

l’Aldea 53,4 194.7

75 

36,

5 

9,8 17,

6 

8,6 0,5 339.0

16 

63,

5 

0,15 

Cataluny

a Sud I 

Tortosa 82,6 290.5

58 

35,

2 

6,5 23,

2 

5,5 0,0 536.0

64 

64,

8 

0,10 

 

Font: Institut Català del Sòl. 

Per tant, el caràcter estrictament local de les actuacions, així com el 

concepte mateix de polígon industrial, han de ser clarament relativitzats 

dins el conjunt de l’oferta. 

A grans trets, els dèficits dels espais de les Terres de l’Ebre no 

divergeixen dels que es poden registrar en altres territoris de 

l’entorn, amb la diferència que representen la menor dimensió i 

massa crítica —tant dels municipis i finances locals com dels 

propis espais— i una situació territorial en general menys favorable 

des del punt de vista de competitivitat. 

Algunes limitacions que es poden considerar força esteses són: 

 Sobredimensionament d’algunes operacions, enfront de les limitacions 

d’alguns espais locals (per la fragmentació i la tendència al mimetisme 

tradicionals). 

 Manca d’infraestructures adients (no solament de mobilitat, sinó també 

de gasificació en amplis espais) i nivell de dotació no equiparable entre 

els diversos polígons. 

 Absència habitual d’un urbanisme adient i respectuós amb el territori, 

així com poca compatibilitat d’usos en alguns casos.  

 Regulació millorable entre perfils d’activitats implantades, així com una 

certa disfunció amb el creixement urbà de les poblacions. 
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El Sistema d’Informació dels Polígons d’Activitat Econòmica permet 

disposar d’informació dels diferents espais vigents, amb distribució 

municipal/comarcal i dades com la superficie delimitada (vegeu 

http://www. www.gencat.cat/sipae/). 

 

CRITERIS PER A UNA OFERTA GLOBAL EN CLAU 

TERRITORIAL 

6.1 PAUTES PER A UNES ZONES EMPRESARIALS COMPETITIVES 

La creació d’un espai empresarial comporta una anàlisi detallada (taula 12). 

Concretament, per a cada espai empresarial —especialment si és de nova 

creació, i independentment que es plantegi amb una projecció més o menys 

territorial o local— cal avaluar: 

 El medi receptor, així com condicionants ambientals i de riscos i 

paisatge. 

 El context territorial, inclosos els condicionants de mobilitat 

sostenible. 

 Les previsions de serveis i equipaments. 

 La viabilitat econòmica. 

 En definitiva, el conjunt de criteris necessaris des del punt de vista 

d’una programació tècnica integral. 

Per a cada espai cal contemplar, també, directrius de planejament 

(que inclouen localització, tipologia i dimensió), de mobilitat, per al 

projecte (que engloben urbanització, vialitat i espais lliures) i de 

conservació.  

Més concretament, a partir del desenvolupament del planejament urbanístic cal 

precisar, per exemple, els usos vinculats a vials i espais lliures, així com la 

destinació i localització més adient per als equipaments. En general, es tracta 

d’aspectes que no han rebut tradicionalment l’atenció necessària, especialment 

en les zones locals. 
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Taula 12. TEMES PER ESTUDIAR A LA PROGRAMACIÓ 
 
Anàlisi del medi 
receptor 

- Estudi del medi per caracteritzar l’espai en funció de la seva capacitat 
d’acollida. 

- Patrimoni territorial: arquitectònic, BCIN, BCIL i béns inventariats, 
arqueològic, etc.  

- Medi territorial: planejament, usos del sòl, matriu socioeconòmica, 
infraestructures. 

- Medi natural: vegetació, risc incendis, fauna, hàbitats, ecosistemes, 
connectivitat. 

- Medi físic: climatologia, geologia, geomorfologia, soroll, qualitat de 
l’aire, hidrografia. 

Anàlisi territorial de 
la localització 

- Planejament urbanístic, municipal i supramunicipal. 
- Infraestructures existents i servituds. 
- Mobilitat municipal, comarcal, regional, nacional, internacional. 
- Relacions funcionals en tots els àmbits territorials. 
- Elements de límit, permeabilitats i configuració territorial d’un entorn. 
- Necessitats de seguretat i protecció en relació amb el medi urbà i 

territorial. 
- Impactes: sorolls, visibilitats, contaminació lumínica, agressivitat 

paisatgística. 
- Respecte del context urbà, anàlisi de la proximitat, possibles serveis a 

l’entorn. 
- Respecte de vies de servei, possibilitats de continuïtats, articulació, 

connexió. 

Previsió sobre 
espais de serveis i 
equipaments 

- Anàlisi de les activitats previstes en el sector. 
- Necessitat de serveis especialitzats. 
- Serveis de suport a les activitats. 
- Necessitat de superfícies per a serveis tècnics. 

Condicionants de 
mobilitat sostenible 

- Anàlisi de l’àrea d’influència real, municipal i plurimunicipal, mobilitat 
obligada. 

- Distància xarxa de transport públic, capacitat de potenciació o nova 
creació. 

- Distància a les estacions de tren existents i previstes. 
- Coneixement de les diferents necessitats internes: tipus de vehicles, 

accessibilitat, aparcaments. 

Condicionants 
ambientals i de 
riscos 
 

- Geologia i geomorfologia: geòtops, geotècnia, sòls pendents 
superiors al 20%. 

- Edafologia i sòls. 
- Hidrologia superficial: zones inundables, períodes de retorn, direcció 

d’aigües. 
- Hidrologia subterrània: aqüífers protegits, pous. 
- Medi natural: connectors i corredors ecològics, espais de protecció 

especial. 
- Cicle de l’aigua: increment d’escolament, cabals punta, influència dels 

aqüífers, consums. 
- Sensibilitat territorial enfront d’activitats programades i connexió a 

sistemes generals. 
- Continuïtats i discontinuïtats del medi natural i la trama urbana. 
- Influència de sectors exteriors. 
- Permeabilitat de les infraestructures. 
- Inundabilitat i incendis. 
- Residus: estimació de producció de residus i capacitat de tractament i 

dipòsit. 
- Contaminació: contaminants atmosfèrics, gasos hivernacle, 

contaminació lumínica. 
- Gestió energètica: disponibilitat d’un bon balanç energètic, viabilitat 

dels sistemes renovables. 

Anàlisi i valoració - Caracterització i identificació d’elements des de l’ecologia del 
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del paisatge paisatge. 
- Estructura del territori i de la matriu del paisatge dominant i l’escala 

del sector. 
- Components: elements naturals, estructura parcel·lària, elements 

singulars, teixits urbans, etc. 
- Valors intrínsecs: visibilitat, cromatisme, volumetries, accessibilitat, 

escala, etc. 
- Determinació de l’índex de qualitat i de fragilitat. 
- Diagnosi dels possibles impactes paisatgístics. 
- Caràcter del lloc i valors identitaris. 
- Índex de capacitat de càrrega paisatgística. 

Estudi de viabilitat 
econòmica 

- Portada de serveis fins al sector: aigua, energia elèctrica, 
telecomunicacions. 

- Costos derivats de la mobilitat. 
- Mesures de correcció d’impacte del nou sector. 
- Infraestructures especials: ponts, passos ecològics, zones verdes, 

depuradores. 
- Costos d’adquisició del terreny i d’indemnització, costos 

d’urbanització. 
- Costos especials d’estructures i infraestructures especials dins el 

sector. 
- Urbanització, vialitat, espais lliures, enderrocs. 
- Honoraris tècnics. 
- Estudi de la possibilitat d’entitat de conservació i prefiguració de l’ens 

gestor. 
- Definició de les competències que correspondran a aquest ens i 

quines al municipi. 
- Estudi de la possibilitat de generar recursos. 
- Definició del mercat laboral o l’àrea econòmica funcional objecte 

d’estudi. 
- Quantificació de la demanda de sòl prevista, en un escenari a mitjà 

termini. 
- Qualificació de l’oferta existent analitzant els models de gestió i preus 

de venda. 
- Establiment de la viabilitat del sòl en oferta previst, en funció de la 

hipòtesi de demanda. 

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

 

Per tal de dotar de competitivitat les empreses, els nous polígons han de 

tendir a oferir serveis energètics, relacionats amb les TIC, altres serveis a 

les empreses i qualitat en l’entorn, així com flexibilitat d’espais i gestió de 

la mobilitat. Es tracta de variables que cal contemplar en el planejament. 
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Taula 13. DIRECTRIUS I MESURES DE PLANEJAMENT 
 

Àmbit Directrius Algunes possibles mesures 

Localització - Eixos de promoció d’emplaçaments, aprofitant 
concentracions. 

- Eixos de mobilitat, integrant infraestructures. 
- Poden ser concentrats o sistèmics, 

especialitzats o generalistes, en recinte o 
oberts, de referència o de veïnatge, públics o 
de gestió privada, indivisibles o fragmentats. 

- També accesibles més que pròxims, de 
dimensió suficient, agrupats, situats en nodes 
territorials, optimitzats respecte a la dimensió 
del sòl, flexibles, amb bona integració i 
comunicabilitat visual, amb gestió del cicle de 
l’aigua eficient, etc. 

 

Mobilitat - El principi fonamental de la planificació de la 
mobilitat és generar una bona accessibilitat, 
minimitzar els desplaçaments i evitar-ne els 
impactes negatius. 

- La racionalització dels desplaçaments entre 
domicili i centre de treball és un objectiu per a 
l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica i 
reducció de la contaminació. 

- Adaptació a la Llei de mobilitat i a les Directrius 
nacionals de mobilitat: model eficient i 
competitiu; integració social i qualitat de vida; 
seguretat i sostenibilitat; aplicació de transport 
públic; afavoriment de les TIC; assegurar 
l’accés a centres de treball i estudi; distribució 
sostenible de mercaderies; racionalitzar el 
vehicle privat.  

- Crear plans de mobilitat. 
- Crear itineraris per a 

vianants i ciclistes. 
- Afavorir transport públic. 
- Optimitzar aparcament. 
- Millorar accessibilitat i 

logística 
- Localitzar aparcaments 

de manera adient. 
 

Sostenibilitat - Evitar envair nous sòls si és possible, i 
preservar la matriu biofísica. Conservar la 
biodiversitat territorial i els elements d’interès 
natural, amb integració del paisatge. 

- Garantir la permeabilitat als sistemes naturals i 
compatibilitzar-la amb el cicle de l’aigua. 
Minimitzar l’ús de l’aigua potable i la generació 
d’aigües residuals. 

- Intentar sinergies entre processos productius 
(estratègies conjuntes). 

- Fer una bona gestió de la mobilitat. 
- Assolir un bon nivell d’eficiència energètica. 
- Afavorir materials reciclats o renovables 

d’origen local. Reduir la generació de residus i 
la contaminació. 

- Crear estratègies 
d’adquisició i programació 
de sòl. 

- Tenir compatibilitat amb 
servituds. 

- Tractar límits/entorn. 
- Configurar espais 

exteriors. 
- Gestionar cicle aigua. 
- Establir límits d’eficiència i 

suport renovables. 
- Pensar en la doble 

orientació dels edificis. 
- Utilitzar materials 

autòctons. 
- Fer recollida selectiva i 

compostatge. 
- Respectar la normativa. 

Paisatge - Vetllar per la bona integració en el lloc i en el 
paisatge dels sectors d’activitat econòmica. 

- Tenir una visió a llarg termini de les 
intervencions. 

- Valorar el paisatge d’influència immediata. 
- Definir específicament per a cada SAE quines 

seran les estratègies més adequades. 
- Donar valor afegit als espais d’actuació i 

- Racionalitzar ocupació 
sòl. 

- Recuperar permanències. 
- Integrar línies força 

paisatge. 
- Articular nous teixits i 

espais. 
- Planificar conjuntament 
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transformació construïda. 
- Integració de les edificacions en el paisatge. 
- Millorar la qualitat estètica dels elements 

construïts. 
- Valorar els espais lliures interiors del sector 

com a elements de qualitat de vida. 
- Dotar de qualitat l’espai lliure (i continuïtat amb 

entorn). 

infraestructures. 
- Configurar la façana 

exterior. 
- Tractar límits i accessos. 
- Regular aparcament. 
- Integrar espais lliures. 
- Tenir la vegetació inclosa 

en el projecte. 
- Situar correctament 

serveis. 
- Tenir en compte publicitat 

i senyalització. 

Urbanització - Projectar en coherència amb el context (rural o 
urbà). 

- Jerarquitzar espais de mobilitat i lleures. 
- Dotar de funcionalitat la vialitat i els espais 

lliures. 
- Crear mesures de mobilitat per al transport 

públic, bicicletes i vianants. 
- Proposar elements, materials i solucions en 

coherència amb la funcionalitat assignada als 
diferents espais, de poc manteniment. 

- Integrar la vegetació com un element 
fonamental del projecte de la urbanització. 

- Projectar xarxes de serveis en coherència amb 
l’entorn. 

- Reservar els espais necessaris per a la 
producción d’energies renovables integrades 
en l’espai lliure. 

 

- Nova vialitat i trama 
existent. 

- Possible mixticitat d’usos. 
- Integració natura, 

patrimoni. 
- Traçat en relació amb el 

paisatge. 
- Claredat en la definició 

viària. 
- Evitació de vials 

monofuncionals. 
- Aparcament dins 

parcel·les. 
- Recorreguts peatonals i 

ciclistes. 
- Evitació de les zones 

verdes aïllades. 
- Versatilitat en xarxes de 

serveis. 
- Garanties de serveis 

bàsics. 
- Reserves d’espai 

d’instal·lacions. 
- Criteris integradors de 

vegetació i caràcter local 
(espècies adients). 

- Manteniment econòmic. 

Edificació - Millorar l’estàndard de qualitat arquitectònica. 
- Conformar una nova imatge del sector. 
- Oferir una imatge homogènia de conjunt. 
- Ordenar les noves edificacions controlant 

l’exposició i la visibilitat del conjunt. 
- Flexibilitzar tipologies dels edificis i la situació 

de l’edificació en parcel·la. 
- Controlar la imatge de l’edificació, 

especialment les cobertes. 
- Promoure edificis que incorporin sistemes 

constructius sostenibles. 
- Incorporar solucions amb un eficient 

aprofitament dels recursos naturals. 
- Promoure una millor arquitectura de les 

activitats per facilitar millors condicions de 
benestar en el treball. 

Regulació de: 
- Projecte d’edificació. 
- Perímetres de contacte 

entre activitats. 
- Tanca i espai de 

separació al vial. 
- Imatge del conjunt. 
- Estructura portant. 
- Tancaments i obertures. 
- Coberta. 
- Instal·lacions i elements 

tècnics. 

 

Font: Llibre d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica.  
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6.2 GESTIÓ DE LES ZONES EMPRESARIALS: TENDÈNCIES 

INNOVADORES 

Les fórmules de gestió de les zones industrials es poden adaptar a les 

necessitats actuals, en dos grans àmbits: 

a) A partir de la gestió urbanística: p. ex., transformar les juntes de 

compensació en entitats urbanístiques de conservació i aprofundir en la 

possibilitat d’ampliar les funcions a la generació de serveis i recursos 

que revertiran en el sector. 

b) A partir de l’estructura de la propietat: p. ex., gestió a partir de la retenció 

de la propietat del sòl. 

 

 
Taula 14. DIRECTRIUS I MESURES PER A FÓRMULES DE GESTIÓ: OPCIONS 
PRINCIPALS EXISTENTS 
 
Assocatives 
obligatòries 

- Públiques: juntes de conservació. Entitat urbanística col·laboradora 
de caràcter obligatori. 

- Privades: comunitats de propietaris en el marc del règim jurídic de la 
propietat horitzontal. 

Associatives 
voluntàries 

- Públiques: juntes de conservació. Quan no vénen predeterminades 
pel planejament i són resultat de conveni amb associacions. 

- Privades: associacions. Fins i tot s’hi poden integrar entitats 
públiques. 

- Mixtes: creació d’ens amb participació pública i privada. 

 

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

Amb una visió de conjunt i en clau d’adaptació a un determinat territori, un 

plantejament actual en l’impuls i la gestió competitiva de les zones 

industrials —des de la concepció fins al manteniment i altres funcions 

inherents— requereix incorporar tendències com: 

 La innovació en el model de negoci i de gestió. 

 L’adaptació a la diversificació del mercat, adaptant el model de la 

indústria manufacturera al segle XXI. 

 El desenvolupament d’accions orientades als clients, que permet 

facilitar-los el producte final que necessiten (“clau al pany”). 

 L’eficiència en el desenvolupament del producte, amb el treball conjunt 

dels àmbits públic i privat. 

 La incorporació de la gestió integral dels sectors per tal de garantir la 

competitivitat i el creixement de les empreses. 
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En aquest àmbit, hi emergeixen iniciatives innovadores, un factor inherent 

de competitivitat en qualsevol apartat de l’economia. Per exemple, es pot 

anotar l’experiència del Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona, que es 

tracta d’un desenvolupament impulsat a mitges pel Consorci de la Zona Franca 

i per Saba Parcs Logístics. En aquest cas, el sòl és del Consorci en dret de 

superfície durant cinquanta anys (per tant, es tracta de sòl públic). Mitjançant 

contribucions, el Parc, que ocupa en total 3.200 treballadors, desemborsa uns 

4,5 milions d’euros l’any en actuacions diverses referides a l’espai. 

Un altre gran eix d’innovació en la gestió és l’orientació a fórmules 

supralocals de promoció i gestió. En aquest sentit, cal recordar que 

les entitats supramunicipals —mancomunitats, comarques, àrees 

metropolitanes i altres— poden establir i exigir taxes, contribucions 

especials i preus públics. 

 

Com a possibles directrius i mesures hi ha: 

 Fomentar la constitució d’ens gestors amb capacitat de representació, 

interlocució i negociació amb les administracions públiques. 

 Contribuir en la millora i la conservació dels sectors d’activitat 

econòmica. 

 Aprofundir en la implantació i el desenvolupament dels serveis que 

aportin un contingut innovador. 

 Fomentar i realitzar actuacions per tal d’aconseguir la integració dels 

sectors d’activitat econòmica en el territori. 

 A partir dels òrgans de gestió: garantir la implicació de l’administració 

pública; intentar l’obligatorietat de pertinença i contribució dels 

propietaris; fomentar l’associacionisme; fomentar federacions a partir de 

les associacions empresarials, i coordinar públics i privats per 

aconseguir finançament. 

En els darrers anys s’ha incentivat a Catalunya —bàsicament des de l’Incasòl— 

la creació de consorcis supramunicipals que permetessin treballar a partir 

d’uns criteris de gestió definits prèviament.  

La figura del consorci ha de permetre incloure els diversos municipis situats en 

l’entorn de l’espai corresponent en la seva gestió i en el possible retorn dels 

beneficis dels aprofitaments urbanístics. L’objectiu és aconseguir alhora la 

competitivitat, l’optimització de recursos i el control de la dispersió territorial. 
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Figura 13. POLÍGON MANCOMUNAT ROCA-RODONA (BERGUEDÀ) 

 

 

Taula 15. ELS INTEGRANTS EN EL CONSORCI DEL POLÍGON DEL MOLLÓ 

(MÓRA LA NOVA) 

 

- Institut Català del Sòl. 

- Ajuntament de Garcia. 

- Ajuntament de Ginestar. 

- Ajuntament de Móra la Nova. 

- Ajuntament de Rasquera. 

- Ajuntament de Tivissa. 

- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus. 

 

 

Font: Incasòl. 

A partir d’aquest plantejament s’ha desenvolupat polígons com Roca-rodona 

(Berguedà) i el Molló (Ribera d’Ebre), mentre que, en canvi, no s’ha acabat 

concretant el previst de les Camposines (Terra Alta), per raons apuntades 

anteriorment. Vegeu taula 15 i figura 13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Ajuntament d’Olvan. 
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Des del punt de vista de les administracions locals, una gestió mancomunada, 

adaptada a les particularitats de cada territori, parteix de considerar el sòl 

empresarial com una eina més per al desenvolupament i l’incorpora en el seu 

pla d’acció o contracte de territori, juntament amb altres camps com poden ser 

la promoció turística, el suport a l’habitatge i l’atracció de talent i altres suports 

a l’empresa. Aquestes iniciatives es vehiculen mitjançant consorcis, 

mancomunitats o agències. 

 

6.3 UNA VISIÓ INTEGRAL D’ASSENTAMENTS INDUSTRIALS I 

EMPRESARIALS: PROPOSTA PER A LES TERRES DE L’EBRE 

La creació de sòl —des del punt de vista de l’administració pública— ha de 

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 empresarials del 

territori en general. 

La gestió de l’oferta de sòl industrial d’un territori ha de tenir un 

plantejament integral, una gestió i visió proactiva i un suport en una 

estratègia de diferenciació regional. 

Cal treballar alhora amb una visió integral per a cada territori i per a cada 

espai. Considerant la realitat catalana, és necessari: 

 Emmarcar les actuacions en els criteris de planejament vigent, en aquest 

cas de Catalunya (convivència d’activitats, compacitat dels creixements, 

estructura nodal del territori, mobilitat com a dret, preservació de l’espai 

no ocupat). 

 Incorporar l’avaluació ambiental de plans i programes. 

 Prioritzar les actuacions i reserves estratègiques (definides 

prèviament). 

 Incorporar criteris com funcionalitat, racionalitat i eficiència, partint de la 

localització estratègica i d’una dimensió suficient. 

 Definir usos i sectors amb un caràcter global i no espontani. 

 Avaluar la disponibilitat dels municipis i determinar-ne el nivell de 

protecció territorial. 

A l’hora de plantejar-se la conveniència de la generació de nova 

oferta de sòl, cal partir d’un cert dinamisme econòmic i empresarial 

propi, d’una voluntat d’enfortir el teixit empresarial i disposar de 

polítiques actives d’aterratge. 
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Els criteris per donar a un sistema integrat d’assentament empresarial 

inclouen, també: 

 Una planificació adaptada al teixit empresarial, considerant objectius 

quantitatius i vies de càlculs sobre llocs de treball previsibles i sòl 

necessari. 

 La integració dels aspectes de promoció i comercialització. 

 L’afavoriment d’un posicionament en l’entramat del sistema logístic en 

creació. 

 La complementarietat entre models. 

 El seguiment de les necessitats que es comencen a detectar amb vista 

al futur. 

 El plantejament d’accions d’impuls empresarial com poden ser naus de 

lloguer amb protecció oficial. 

 La incorporació de solucions imaginatives en àmbits com la sostenibilitat 

(nous elements de mobilitat, generació d’energies amb mitjans 

renovables i altres). 

 

Els polígons localitzats al territori han de redireccionar el seu rol 

per tal d’atraure noves empreses i donar eines de competitivitat a 

les empreses instal·lades. Les orientacions del futur van en la línia 

de la visió territorial en xarxa (aprofitant les eines de planejament 

supramunicipal) i la gestió integral dels polígons. 
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Figura 14. UNA CONCEPCIÓ NODAL DEL TERRITORI: MAPA D’EXTENSIÓ DE 

LA FIBRA ÒPTICA EN POLÍGONS I PROPOSTA DE NODES I ASSENTAMENTS 

 
 

 
Font: Localret / Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

 Des del punt de vista d’un territori amb limitacions contrastades, com són les 

Terres de l’Ebre, la realitat actual constitueix una oportunitat per a: 

a) La configuració de sistemes territorials de localització i aterratge 

empresarial. 

b) La priorització d’espais estratègics i realment competitius. 

c) La consolidació o readaptació dels espais locals. 

d) La priorització de determinades actuacions per suplir les mancances en 

infraestructures. 

e) La consolidació d’una visió nodal i policèntrica del territori, que 

ajudi a l’equilibri del conjunt en clau interna i a la competitivitat en clau 

externa. 

f) La confirmació de les expectatives i possibilitats en àmbits com la 

logística. 

Es proposa per a les Terres de l’Ebre dur a terme una proposta 

jerarquitzada o prioritzada, en la qual tinguin un caràcter 

preeminent un seguit d’assentaments estratègics amb elevada 

dotació de tota mena de serveis i les consideracions vistes en els 

apartats previs, dins una voluntat de clara competitivitat per al 

desenvolupament i la captació d’empreses. 
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Es tracta de facilitar l’orientació a una visió integral, de territorial a 

local, que faci compatible la competitivitat en relació amb l’exterior i 

la capacitat de gestió de les demandes internes, així com 

l’adaptació dels polígons de projecció local i àrees especialitzades 

a les funcions respectivament viables. 

 

 
Taula 16: PROPOSTA DE DISSENY, PRIORITZACIÓ I COORDINACIÓ D’ESPAIS 
COMPETITIUS PER A LA LOCALITZACIÓ EMPRESARIAL A LES TERRES DE 
L’EBRE 
 
Plantejament/objectius Components principals Observacions 

Projecció coordinada 
d’una xarxa d’espais 
d’elevada dotació i 
competitivitat 

- Estudi detallat de la situació 
actual a partir de variables 
competitives. 

- Avaluació de prioritats en 
espais específics. 

- Anàlisi de models i alternatives 
(Lekaroz, Alhama, Porto do 
Molle. 

- Disseny d’espais singulars 
vinculats a l’R+D+i. 

- Priorització de la taca urbana 
existent. 

- Viabilitat d’intervenció 
específica al nord de la Ribera, 
per tal d’afavorir un parc 
empresarial al voltant de 
l’energia (models Baglan Bay, 
Emmshaven, Fife, Blue Gate, 
Algarve). 

- Reorientació d’espais singulars 
(Lear a Roquetes, sòl de la 
Sénia, zona química de Flix). 

- Optimització de serveis als pols 
destacats (p. ex., Catalunya 
Sud). 

- Es vincula amb la 
proposta d’un pla director 
Tortosa-Amposta, el 
consens sobre les 
implantacions 
energètiques, la 
configuració d’un sistema 
logístic, la cobertura TIC i 
la gestió d’una marca 
territorial. 

- Responsables: Incasòl, 
Idece adaptat, Diputació, 
ajuntaments, 
mancomunitats-consorcis. 

 

Font: elaboració pròpia per al Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de 

l’Ebre (PEEOTE). Actuació de màxima prioritat estratègica. 

En aquest sentit, cal identificar els espais estratègics vigents —

majoritàriament, i incloure-hi els que han de partir de la readaptació o 

redimensionament d’espais mitjans i fins i tot locals— i els de nova creació. 

Zones com el polígon Catalunya Sud i el Molló poden ser part d’aquesta xarxa 

bàsica i estratègica d’assentaments, que actuïn com a àncores amb vista a 

l’exterior (la qual cosa comporta solucionar-ne les mancances dotacionals). 
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Amb la finalitat d’articular un sistema competitiu, articulat i 

especialitzat, cal articular els possibles sistemes supralocals per a 

l’ordenació i l’assentament empresarial (que poden coincidir en part 

amb els sistemes urbans que defineix el Pla Territorial Parcial de 

les Terres de l’Ebre). En les poblacions més grans, cal contemplar 

els diferents espais locals també en clau de sistema especialitzat. 

Dins aquesta orientació, també és necessari: 

 Identificar un seguit d’espais complementaris —de dimensió mitjana— 

i altres de caràcter especialitzat (tenint en compte les tipologies 

detectades en l’apartat 5). Preferiblement, cal atorgar a aquests espais 

un cert paper especialitzat. 

 Definir les actuacions necessàries en espais amb necessitats de 

reconversió (p. ex., sistema Flix-Ascó). 

 Readaptar altres espais de dimensió menor, però que poden tenir un 

paper en la visió de conjunt. 

 Dur a terme una tasca d’equipament adient de les zones locals, així 

com supeditar la creació de nous espais d’aquestes característiques a la 

demostració d’una demanda evident i de certa continuïtat. 

En general, les necessitats per a aquestes zones i polígons locals 

presenten paral·lelismes amb els espais de major dimensió, per la 

qual cosa cal seguir bàsicament els mateixos criteris tècnics 

apuntats a l’inici del present capitol. 

Més concretament, pel que fa a aquests polígons o zones de dimensió i 

abast local, és necessari: 

 Consolidar les dotacions bàsiques en el conjunt dels espais, així com 

una connectivitat bàsica. 

 Contemplar la possibilitat d’algun espai de nova creació, sempre 

subjecte a les previsions dels planejaments municipals respectius i, per 

tant, a la valoració de la Comissió d’Urbanisme. 

 Afavorir la readaptació dels espais obsolets, no consolidats o no 

competitius per a altres funcions de necessitat per a les poblacions 

(equipaments, habitatge social i altres). 

 Introduir elements diversos de suport a les empreses i la dinamització 

empresarial en general (i prioritzar en el context actual els suports 

digitals i les infraestructures TIC). 
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Els espais locals han de continuar donant sortida a demandes 

empresarials locals i, en alguns casos puntuals, facilitar 

localitzacions exteriors. Requereixen dotacions bàsiques adients i 

estàndards urbanístics, si més no del mateix nivell que la resta de 

nuclis. Els paràmetres edificatoris i urbanístics en general han de 

tendir a ser igualats amb els de la resta d’espais, per la qual cosa 

cal afavorir, comparativament, les actuacions en aquells municipis 

capacitats per donar-hi resposta. 

 

D’altra banda, cal indicar que l’orientació a un sistema integrat i competitiu 

requereix també una intervenció en el conjunt d’infraestructures 

prioritàries, que inclou: 

 La realització d’algunes actuacions viàries i ferroviàries de tipus 

estratègic (p. ex., solució provisional i definitiva per al corredor 

mediterrani). Vegeu figura 15. 

 Altres actuacions viàries estratègiques, així com d’abast comarcal i local 

que es recullen al Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les 

Terres de l’Ebre, i que han de complementar les possibles intervencions 

urbanístiques de caràcter local. 

 L’extensió de la fibra òptica i les infraestructures energètiques (p. ex., 

ramal de gas fins a Flix). 

 Les infraestructures vinculades al cicle de l’aigua. 
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Figura 15. L’ACCESSIBILITAT COM A CONDICIÓ PER A LA COMPETITIVITAT 

DELS ESPAIS: INFRAESTRUCTURES PENDENTS A GANDESA I ENTORN 

 
 

 

Font: Pla Territorial Parcial Terres de l’Ebre. Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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7. UNA NOVA GESTIÓ INTEGRAL PER A L’ATERRATGE 

EMPRESARIAL: VISIÓ GENERAL I APLICACIÓ A L’EBRE 

7.1 LIMITACIONS I OPORTUNITATS D’ASSENTAMENT INDUSTRIAL 

A LES TERRES DE L’EBRE 

 

La localització industrial, en especial a les zones que han viscut la Revolució 

Industrial, com és el cas de Catalunya, té una base econòmica i geogràfica que 

es concreta en el temps i que ha de ser llegida en clau de territoris en xarxa i 

no de manera endògena. 

La realitat que han presentat tradicionalment els diferents territoris del país se 

suma, en els darrers anys, a dinàmiques de localització/desconcentració 

que motiven una diferenciació d’àrees en el conjunt del territori. En 

general, els valors de captació d’inversió i ocupació són secundaris a les 

comarques perifèriques, tot i que tenen gran importància per a les poblacions 

on es localitzen i per a la vertebració d’aquell territori. 

Mentre que corredors viaris com l’A-2, l’AP-2, la C-14 i la C-17 han tendit a ser 

eixos de desconcentració, en el corredor litoral no s’ha registrat una dinàmica 

equivalent, segurament per raons de preu i espai disponible i de valor del sòl.  

Això, a més de les variables internes —p. ex., la massa crítica i la preparació 

dels recursos humans—, ha afegit una clara dificultat a l’arribada de noves 

inversions industrials a les Terres de l’Ebre. 

Per aquest motiu, continua vigent a l’Ebre un teixit industrial basat 

en la realitat preexistent i en activitats i implantacions singulars, 

sempre amb el component aigua/riu com a factor comú i, en part, 

diferenciador en relació amb altres territoris. 

Sintèticament, les principals limitacions per a la implantació industrial a 

les Terres de l’Ebre són: 

 Una localització perifèrica en relació amb les principals aglomeracions 

i corredors de desenvolupament, fet que es complementa amb una 

menor dotació d’infraestructures i serveis. 
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 Una situació d’estancament comparatiu des del punt de vista 

socioeconòmic, que dificulta la competitivitat a partir dels recursos 

humans. 

 L’existència d’enclavaments marcats pel monoconreu en algunes 

branques sectorials, amb absència de polítiques de reindustrialització i 

diversificació coordinades i amb implicació dels diferents nivells 

d’administració. 

 Una manca d’adaptació de la gestió pública a les noves necessitats 

de competitivitat (amb la tendència al victimisme com a recurs massa 

freqüent i manca de capacitat d’influència en decisions estratègiques). 

 Una percepció interna i externa de manca d’opcions competitives en el 

conjunt de la població, que fa accentuar les dinàmiques d’emigració 

selectiva i, per tant, dificulta noves inversions industrials. 

 Limitacions en l’àmbit de la gestió i promoció del sòl. Inclou una 

competitivitat teòrica basada en el preu, que acaba no resultant un factor 

suficient per a l’assentament d’empreses (s’obliden altres factors). 

Com a exemples d’aquesta realitat, trobem: 

 El cas de Flix, com a nucli d’industrialització de finals del segle XIX. Basat 

en factors singulars de localització, no disposa d’un teixit actualitzat ni 

diversificat. 

 Les centrals i instal·lacions energètiques: en especial amb la 

concentració de fonts de generació diverses al nord de la Ribera d’Ebre. 

 Altres localitzacions fortament especialitzades en una branca específica 

(p. ex., indústria del moble a la Sénia). 

 Les activitats agroalimentàries, d’implantació més extensiva en el 

territori. 

 En general, tot un seguit de polígons locals d’orientació polivalent i de 

competitivitat limitada. 
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Fins ara, l’existència de recursos i àmbits d’oportunitat no aporten una 

alternativa suficient, però han de ser posats en valor pensant en el futur (taula 

17). 

 

 

Taula 17. OPORTUNITATS PER A L’ATERRATGE D’EMPRESES, TERRES DE 

L’EBRE 

Actors amb capacitat de gestió (p. ex., Idece) 

 

Recursos territorials específics (p. ex., en el sector 

agroalimentari) 

Sistema de ciutats i viles de certa dimensió i 

equilibri 

Corredor mediterrani (amb la projecció intacta) 

 

Ascens de la visió supralocal i territorial per al 

futur 

Entorn atractiu i factors d’identitat i qualitat de vida 

 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

Caldria dur a terme una estratègia coordinada d’intervenció de les 

zones empresarials locals de cert grau de consolidació, amb suport 

de l’administració i, possiblement, amb finançament europeu, com 

a mesura de competitivitat econòmica i empresarial.  

 

7.2 PROPOSTES PER OPTIMITZAR L’ATERRATGE D’EMPRESES A 

LES TERRES DE L’EBRE 

La promoció i gestió del sòl industrial/empresarial ha d’anar encaminada 

logicament a ser un clar element de suport al desenvolupament i 

l’assentament d’empreses (a partir dels factors de competitivitat que valoren 

les empreses, i que s’han considerat en el capítol 2). 
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Competir per a l’aterratge empresarial comporta una gestió activa i 

integrada per part dels agents implicats, amb la governança al 

centre de les prioritats, i que tingui en l’adequació del sòl només un 

dels factors per a l’aterratge. 

 

 

Taula 18. POLÍTIQUES D’ATERRATGE: TIPOLOGIES D’ACCIONS DE SUPORT 

 

- Adequació del sòl 

- Dotació d’altres infraestructures 

- Modulació de preus 

- Eines i accions de promoció 

- Eines de suport (agències de desenvolupament i altres) 

- Suport a l’emprenedoria (via indirecta) 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

Cal tenir, per tant, una visió integral que contempli totes les variables en les 

quals es pot incidir per incrementar les possibilitats de localització empresarial. 

Entre els factors de suport que sovint s’obliden hi ha la capacitat innovadora del 

territori mateix i les orientacions i normatives inherents a cada nivell 

administratiu i sector. 

Amb un criteri possibilista, algunes de les accions que es poden dur a terme 

a les Terres de l’Ebre per incrementar la inversió empresarial són, des d’una 

doble perspectiva local i territorial: 

 Mostrar una predisposició política activa per al landing empresarial. 

 Afrontar les prioritats en estrangulaments d’infraestructures. 

 Conèixer casos d’èxit que presentin un paral·lelisme pel que fa a 

dimensionament. 
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 Adequar sòl prioritari competitiu (segons els criteris del capítol 6). 

Preferiblement, amb una visió diferenciadora dins el sistema conjunt i 

partint de l’anàlisi d’alternatives en espais concrets. 

 Modular els preus i oferir suports econòmics directes i indirectes (p. ex., 

gestió de tarifa elèctrica i exempcions en determinades taxes). 

 Afavorir la millora tecnològica en general i l’orientació dels sectors a la 

sostenibilitat. 

 Actuar de manera integral en la millora dels recursos humans, 

incentivant la formació en àmbits específics. 

 Afavorir la diversificació sectorial, sense trencar amb la base territorial. 

 Adaptar i coordinar els suports a l’emprenedoria. 

 Afavorir noves referències en R+D+i, amb suports coordinats. 

 Dur a terme accions de promoció (preferiblement diferenciadores i fins i 

tot trencadores).  

 Millorar la cohesió social i els factors per a la qualitat de vida (habitatge, 

equipaments, sanitat, educació). 

És fonamental insistir en la necessitat d’una visió i una actuació de 

conjunt, que tingui en compte les particularitats locals i comarcals i 

posi al dia la governança per al desenvolupament, aprofitant les 

eines existents com l’Institut per al Desenvolupament de les 

Comarques de l’Ebre (Idece). 

Algunes de les actuacions de màxima prioritat estratègica del Pla Estratègic per 

a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de l’Ebre (PEEOTE) pretenen, 

precisament, donar resposta organitzada a aquestes necessitats d’actuació. 

Concretament, dues de les accions tenen a veure directament amb aquesta 

voluntat activa de captació (taula 19). 
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Podem observar com l’increment de les oportunitats d’aterratge passa per una 

actuació coordinada entre: 

 Un Idece adaptat a les funcions de projecció exterior del territori, i alhora 

amb un paper coordinador de les accions estratègiques (per tant, també 

de les prioritats de creació i promoció de sòl). En clara coordinació amb 

la Generalitat (Departaments d’Economia i Territori). 

 Invest in Catalonia, com a agència de la Generalitat que té ja un paper 

actiu en l’orientació d’empreses exteriors als diferents territoris. 

 Els ajuntaments, en la detecció de necessitats i en l’adequació del sòl.  

 L’àmbit privat, tant en l’impuls directe com en el paper de demandant. 

 Altres: Diputació de Tarragona, àmbit privat, COPCA, cambres de 

comerç de Tortosa i Reus, sindicats i patronals. 

 

 
Taula 19. PROPOSTA PER A LA PROMOCIÓ DEL SISTEMA I L’ATERRATGE* 
 

Accions Plantejament/objectius 
Components 

principals 
Observacions 

Afavorir les 

inversions 

empresarials 

i l’aterratge 

d’empreses 

Concretar els elements 

de promoció 

d’inversions industrials i 

d’altres sectors 

(programa d’aterratge). 

Optimitzar factors de 

localització i qualitat de 

vida. 

- Gestió d’ajuts 

coordinadament. 

- Anàlisi de les 

dinàmiques de 

localització i factors 

potencials. 

- Cooperació Invest in 

Catalonia. 

- Mecanisme 

d’interlocució i 

simplificació 

administrativa. 

- Inversió en 

afavoriment d’R+D+i i 

ocupació qualificada. 

- Gestió de la marca 

- Sintetitza les 

variables que poden 

facilitar la captació 

d’empreses. 

- Es vincula amb 

actuacions de 

captació de talent, 

impuls de 

l’emprenedoria, 

sistema d’innovació i 

agència de 

desenvolupament. 

- Responsables: Idece 

adaptat, Invest in 

Catalonia, COPCA, 

Diputació, 
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territorial. 

- Cerca i seguiment 

d’empreses i 

oferiment de facilitats 

comparatives. 

- Promoció conjunta 

dels avantatges. 

- Afavoriment d’un 

entorn innovador. 

ajuntaments, 

cambres de comerç, 

sindicats, patronals, 

URV, àmbit privat. 

Afavorir la 

gestió i la 

promoció 

conjunta de 

l’oferta de 

sòl i sostre 

empresarial 

Visualitzar l’oferta amb 

criteris globals i 

sistèmics, per afavorir la 

competitivitat i 

optimitzar la massa 

crítica del territori 

envers potencials 

implantacions. 

- Inventariat dinàmic o 

seguiment de l’oferta 

i característiques de 

sòl i sostre 

empresarial. 

- Identificació i 

coneixement de 

models similars 

(sistema info Girona, 

Agencia de 

Desarrollo Álava, 

Sodercan). 

- Estructuració de 

continguts per a la 

difusió amb suport 

físic i digital. 

- Concreció de les 

eines de promoció i 

actualització 

periòdica. 

- La promoció 

conjunta passa per 

la solució dels 

estrangulaments de 

la dotació energètica 

i d’altres 

infraestructures. 

- Preferiblement, amb 

comercialització i 

orientació exterior. 

- Es vincula amb totes 

les actuacions de 

planejament urbà i 

territorial, d’impuls 

d’un sistema 

d’innovació i 

econòmic 

competitiu, promoció 

i governança. 

- Responsables: Idece 

adaptat, Dept. 

Territori, Incasòl, 

Diputació, 

ajuntaments, 

empreses, cambres 

de comerç. 

*Accions de màxima prioritat estratègica del PEEOTE. 

Font: elaboració pròpia. 
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En el PEEOTE s’hi contemplen altres actuacions de màxima 

prioritat estratègica que incideixen de forma directa en 

l’assentament i el creixement de les empreses (taula 20). 

 

 
Taula 20. PEEOTE: ALTRES ACTUACIONS DE MÀXIMA PRIORITAT 
ESTRATÈGICA QUE TENEN MÉS A VEURE AMB LA IMPLANTACIÓ 
EMPRESARIAL 
 

Línia estratègica Actuació 

1.Consolidar l’ordenació 

territorial i les 

infraestructures prioritàries 

- Finalitzar el corredor del Mediterrani i configurar l’estació 

de l’Aldea com a node estratègic de mobilitat. 

2. Posar en valor el 

paisatge i el medi natural 

- Impulsar el desenvolupament d’un model energètic 

distribuït i connectat amb xarxes intel·ligents (smart grids). 

3. Impulsar la competitivitat 

i el teixit empresarial 

- Dissenyar una àrea de localització de serveis d’abast 

territorial a l’àrea Tortosa-Roquetes. 

- Impulsar la cobertura territorial tecnològica de banda 

ampla. 

- Concretar les peces prioritàries per impulsar un sistema 

logístic. 

6. Reestructurar els sectors 

industrials del territori, 

afavorint la clusterització i 

l’impuls d’un sistema 

d’innovació 

- Impulsar clústers energètics, agroalimentàries i del moble, 

així com un microclúster TIC. 

- Articular i consolidar un clúster agroalimentari. 

- Impulsar la reactivació de les zones afectades per 

dinàmiques accentuades de desindustrialització. 

- Potenciar els centres tecnològics i de recerca ja existents. 

- Oprimitzar la difusió de la innovació a les empreses i el 

sistema amb criteris d’oficina tècnica. 

- Crear un centre de recerca en energia centrat en 

renovables i eficiència. 

 

Font: Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de l’Ebre (PEEOTE). 
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A banda, s’hi proposen altres actuacions que també tenen a veure amb el 

desenvolupament d’un teixit empresarial fort, com ara: 

 Crear un centre de formació continuada. 

 Incentivar l’arribada de talent forà i l’atracció de professionals en general. 

 Realitzar una campanya per donar a conèixer el territori. 

 Dissenyar, vertebrar i difondre una marca-territori com a factor de 

projecció exterior i de cohesió interna. 

Finalment, pel que fa al PEEOTE, també hi ha altres actuacions —no de 

màxima prioritat estratègica— que es vinculen de manera força directa amb 

l’assentament d’empreses, tant des del punt de vista de les infraestructures 

com de la gestió. 

Cal afavorir un paper complementari dels principals agents 

implicats en aquesta orientació. Les fitxes corresponents a les 

actuacions de màxima prioritat estratègica dins el PEEOTE 

indiquen els agents que lideren i altres agents implicats en 

cadascuna de les orientacions. 

Concretament: 

a) És[a1] fonamental optimitzar el funcionament de l’Institut per al 

Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Idece) per disposar 

d’un ens d’impuls i projecció exterior del territori, que pugui dur a terme 

una coordinació interna de prioritats i el disseny d’accions de promoció i 

projecció exterior (que inclogui les orientades a captar empreses vers els 

espais estratègics). 

b) Es requereix suport per part de l’agència Invest in Catalonia per 

afavorir aterratges de determinada dimensió, que fa efectiu el suport 

extern de la Generalitat de Catalunya als territoris per a la implantació 

d’empreses i que treballa amb un procés que inclou: contracte 

administratiu, anàlisi del target, contactes, cerca internacional i 

presentació d’ofertes. 
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c) Cal complementar la visió de conjunt amb les iniciatives supralocals 

de cooperació en l’àmbit de l’aterratge i, més àmpliament, la 

dinamització econòmica i empresarial, contemplant la promoció i venda 

de sòl, intervencions de reforma, suport a microempreses, formació, 

detecció d’àmbits d’oportunitat o altres. L’existència dels Consells 

Comarcals és un element d’oportunitat, però possiblement cal tendir a 

estructures mancomunades més adaptades a l’estructura funcional del 

territori (sistemes urbans o espais subcomarcals). 

 

 

Taula 21. LES TERRES DE L’EBRE COM A PLATAFORMA DE CAPTACIÓ I 

DESENVOLUPAMET EMPRESARIAL: ALGUNS INGREDIENTS 

 

- Prioritzar espais empresarials estratègics (especialment uns 3 de màxima dotació i 

competitivitat). 

- Fer polítiques supralocals i gestió comarcal coordinades. 

- Coordinar eines de dinamització empresarial (Consell Comarcal, consorcis, centres 

tecnològics, vivers, cotreball, centres formatius). 

- Oferir serveis per a la competitivitat per a les empreses i clusterització. 

- Utilitzar fons europeus amb orientació a l’economia del coneixement. 

- Unificar la promoció (incloent-hi sòl i sostre empresarial) i atractius residencials. 

 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

 

La finalitat d’avançar en sistemes de gestió i promoció coordinades 

ha de tenir com a finalitat darrera la configuració de la regió 

ebrenca com una plataforma per a l’aterratge empresarial, que 

permeti fer viable, en les diferents subzones, l’assentament i 

desenvolupament d’activitats econòmiques i de projectes de vida 

que facilitin captar/fixar talent. 
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La projecció exterior del conjunt del territori com a espai idoni per a la 

localització i creixement de les empreses ha de considerar la promoció i 

venda de sòl estratègic de manera conjunta, o almenys amb una 

configuració bicomarcal nord-sud —integrant el Priorat en el cas de les 

comarques nord. 

No obstant això, aquesta projecció exterior ha d’incorporar tots els ajuts 

generals i locals existents, així com el conjunt d’atractius i factors de 

competitivitat del territori tant pel que fa a l’àmbit empresarial com pel 

que fa a les persones. 

 

Taula 22. UN EXEMPLE D’ESPECIAL INTERÈS: PLA DE DINAMITZACIÓ DELS 

POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL BERGUEDÀ 

 Realitzat amb suport del SOC, el Ministerio de Trabajo i el Fons Social Europeu, amb 

assistència de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya i la Cambra de Comerç de 

Barcelona. Inclou anàlisi socioeconòmica. 

 Objectius:  

- Creació i manteniment de l’ocupació mitjançant una millor gestió i conservació del 

sòl industrial. 

- Promoció i comercialització com a actiu estratègic del territori. 

- Adaptació als nous requeriments de competitivitat per al sector empresarial. 

 Agència de Desenvolupament com a agent coordinador, conjuntament amb 

ajuntaments i organitzacions empresarials. També com a interlocutor de referència per 

a empreses, inversors i agents de promoció. 

 Algunes accions: definició d’un model de conservació, taula municipal 

interdepartamental, acompanyament a la penetració de les TIC, elaboració i 

manteniment de cens empresarial, avaluació de l’establiment d’incentius fiscals, 

imatge corporativa, catàleg de serveis estratègics compartits, sinergies entre agents. 

 Inclou eina digital de comercialització de sòl i d’informació sobre demanda i oferta: 

(http://www.berguedaempreses.cat), que, més enllà de ser un cens empresarial, serà 

una eina on es podrà publicar la demanda-oferta de sòl i sostre industrial. 

També inclou pla de comunicació per presentar i donar a conèixer l’oferta de sòl industrial 

d’una forma atractiva, ordenada i detallada amb l’objectiu de la captació d’inversió. 

Font: Agència de Desenvolupament del Berguedà. 

http://www.berguedaempreses.cat/
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Aquesta visió integral ha de ser, al mateix temps, un element de suport als 

espais amb necessitats de reindustrialització. Aquests territoris —p. ex., 

Flix-Ascó, Roquetes, la Sénia— requereixen concertació mitjançant la figura de 

taules estratègiques, que han de treballar, al mateix temps, a: 

 Regenerar la indústria i impulsar un aterratge amb visió de conjunt. 

 Optimitzar la iniciativa endògena. 

 Millorar els recursos humans. 

 Afavorir altres sectors (especialment el terciari). 

 Avançar en una visió supralocal. 

 Coordinar-se amb administracions i altres agents. 

 Comunicar politiques i projectes. 

 Fixar població. 

 Aprofitar canvis socials i nous valors. 
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Figura 16. RECINTE QUÍMIC I PROJECTE DE NETEJA DE L’EBRE A FLIX 

 

 

Font: Esmateria.com 

 

Les iniciatives que s’impulsen en aquest tipus d’espais ofereixen interès pel fet 

de ser en part extrapolables a altres situacions en general: anàlisi d’opcions 

sobre espais concrets, impuls d’iniciatives d’R+D, operacions en energies 

renovables, sostenibilitat per als sectors tradicionals, accions innovadores per a 

la captació de noves inversions (p. ex., gestió de la tarifa elèctrica), entre 

d’altres. 

L’annex de bones pràctiques recull un conjunt d’exemples i 

experiències d’interès, corresponents a l’impuls i gestió dels 

espais, a la readaptació de zones locals i a altres iniciatives 

diverses d’afavoriment de la localització industrial i empresarial. 

Inclou algunes experiències imaginatives de readequació de 

funcions. 
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8. SÍNTESI: BALANÇ DE SITUACIÓ I NECESSITATS DE FUTUR 

 EVOLUCIÓ DE LA LOCALITZACIÓ I L’OFERTA DE SÒL 

 Les dinàmiques de desconcentració des de la Regió Metropolitana són 

limitades i incideixen de manera diferent en cada zona. 

 Es generen espais periurbans de funcions mixtes, que entren en 

comptetència pel sòl amb altres usos. Al sud de Catalunya es dissenyen 

uns determinats espais de localització preferent. 

 Hi ha una creixent dispersió i heterogeneïtat dels polígons. 

 S’ha funcionat sobre una idea de mimetisme en la creació de sòl, per 

sobre d’una demanda constatada i sense un complement amb altres 

mesures per al desenvolupament local. 

 En general, es pot parlar d’una clara dualitat entre grans zones i espais 

locals. 

 Existeixen limitacions derivades de la normativa urbanística i de gestió, 

així com processos lents per a la creació de sòl. Intervenen cada cop 

més agents en la gestió. 

 

 FUNCIONS DELS POLÍGONS I ESPAIS EMPRESARIALS 

 Els polígons industrials han evolucionat segons el tipus d’empresa 

localitzada i els serveis demandats. 

 La terciarització reorganitza les empreses localitzades i motiva canvis en 

els espais. Hi ha manca de serveis financers i de tota mena en els 

espais principals. 

 Els polígons poden ser entorns adients o factors limitadors per al 

desenvolupament empresarial. 

 La mutació porta a espais no estrictament industrials, zones d’activitat 

que mostren un clar contrast amb els espais locals. 
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 Davant la nova realitat o escenari, una part dels espais locals queda en 

dubte. 

 Es tracta de peces que requereixen tractament integral. 

 

 

 CARACTERITZACIÓ DELS DÈFICITS DEL SÒL I LA GESTIÓ DE 

L’OFERTA 

Dèficits des del punt de vista d’ordenació i dotacions: 

 Més del 50% dels polígons de Catalunya avaluats per la UPIC tenen 

deficiències en infraestructures i subministrament (un 10% sense 

subministrament elèctric assegurat). 

 S’ha generat una determinada oferta petita i fragmentada, amb l’únic 

objectiu de captació d’ingressos municipals. Alguns dels polígons locals 

són difícilment competitius. 

 El concepte de polígon ha comportat fins ara certa migradesa en la 

qualitat urbanística i dotacional. Existeixen molts espais no competitius, 

de caràcter local però limitats alhora a les demandes locals. 

 Es detecta localització no adient, manca de serveis i insuficient 

orientació a la sostenibilitat. Alguns espais de vella industrialització 

presenten clara obsolescència i dificultats per a la reformulació. 

Dèficits des del punt de vista de projecció territorial: 

 Les iniciatives de creació de sòl estratègic avancen lentament, 

dificultades per la situació financera i el localisme. Contràriament, 

algunes actuacions són sobredimensionades per a la realitat actual i la 

massa crítica existent. 

 Hi ha manca d’una visió en xarxa dels espais, així com de les 

infraestructures logístiques. 
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 El factor terme municipal constitueix un factor dissuasori de les 

iniciatives conjuntes i per configurar espais realment competitius. 

Dèficits des del punt de vista de gestió: 

 No hi ha sincronització suficient entre els diversos agents. 

 La col·laboració supralocal té una presència molt limitada. Context de 

cooperació condicionat per factors polítics. 

 Hi ha manca de sistemes d’informació (p. ex., sobre l’oferta i serveis 

reals dels diferents polígons i empreses localitzades) i eines de gestió. 

 No hi ha hagut una gestió suficient de mesures de dinamització 

empresarial, que inclou els aspectes de recursos humans. 

 Hi ha diferències fiscals i una absència de política comercial. 

En general, bona part de l’oferta —especialment en territoris com 

les Terres de l’Ebre— presenta limitacions per a la competitivitat, 

sobretot en relació amb les necessitats actuals de les empreses. 

 

 BALANÇ DE NECESSITATS 

Necessitats de disseny i dotació dels espais: 

 Cal analitzar la viabilitat i fer una planificació integral, considerant entorn, 

mobilitat i dotació d’equipaments (que inclogui seguretat, llars d’infants i 

similars), especialment per als espais estratègics. 

 Els criteris han de ser extensius en general als espais locals. 

 Cal definir usos i sectors amb un caràcter global i no espontani, 

emmarcant les actuacions en els criteris de planejament de Catalunya 

(convivència d’activitats, compacitat dels creixements, estructura nodal 

del territori, mobilitat com a dret, preservació de l’espai no ocupat). 
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Taula 23. ALGUNES ESTRATÈGIES PROJECTUALS PER A LA REGENERACIÓ 
INTEGRAL DELS POLÍGONS INDUSTRIALS  
(Pla Territorial Metropolità de Barcelona) 
 
Estratègies urbanístiques 

per a les àrees 

especialitzades 

- Canvi d’ús/reforma. 

- Reducció o extinció. 

- Extensió. 

- Localització d’equipaments. 

Estratègies urbanístiques 

complementàries en 

l’àmbit de l’entorn de 

l’àrea 

- Millora de l’accessibilitat. 

- Increment de la mobilitat pública i la mobilitat soft. 

- Reconfiguració paisatgística de vores. 

- Resoldre la configuració dels límits amb el sòl no 

urbanitzable. 

Estratègies urbanístiques 

complementàries en 

l’àmbit de l’àrea específica 

- Jerarquització viària i definició de possibles subàrees. 

- Eventual requalificació d’algunes vies. 

- Carrers frontera amb els teixits urbans pròxims o amb 

l’espai lliure. 

- Reordenació dels aparcaments públics sobre la xarxa viària. 

- Urbanització de les zones verdes previstes en el 

planejament. 

- Creació dels equipaments i dotacions necessàries. 

- Renovació de mobiliari urbà i senyalística. 

- Millora de les infraestructures de serveis urbans i 

telecomunicacions. 

Situacions i esquemes de 

projecte d’intervenció 

tipus 

- Àrees saturades (millora): reforma interior puntual. Projectes 

de millora urbana. 

- Àrees per completar: reconfiguració física i funcional. 

Projectes de compleció. 

- Àrees en transformació: canvi de contingut funcional i 

formal. Projectes de transformació integral. 

 

Font: Antonio Font Arellano. 

 

 Es requereix serveis energètics, TIC, formació, gestió de la mobilitat i 

altres serveis a les empreses. També oferta de qualitat en l’entorn 

(espais verds i infraestructures ambientals, permetre la flexibilitat dels 

espais). 
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 És necessària l’avaluació ambiental de plans i programes, així com 

incorporar criteris com funcionalitat, racionalitat i eficiència, partint de la 

localització estratègica i d’una dimensió suficient. 

 Cal avaluar la disponibilitat dels municipis i determinar el nivell de 

proteccionisme territorial. 

 Cal tenir en compte els punts de vista de les empreses i les dinàmiques 

empresarials del territori en general. 

Necessitats de configuració d’un sistema territorial de localitzacions: 

 Cal oferir diversitat de sòl i sostre en localitzacions estratègiques, que 

hauran comportat reserves estratègiques definides prèviament. Això 

implica prioritzar la dotació dels espais estratègics ja existents. 

 S’ha de tendir a la complementarietat i a l’especialització o funcions 

mixtes: logística, transferència, terciarització. 

 Es requereix el desplegament de models de parcs empresarials de 

localització privilegiada i serveis de tota mena, que inclouen centres 

formatius, oficines de correu, centres de salut i altres. És un model 

present a Europa. 

 Cal inserir els principals nodes en la xarxa d’espais i logística i en una 

visió territorial àmplia. Les funcions es poden reorientar millor si existeix 

un model de conjunt. 

 Les comarques han de tendir a fer compatibles diferents tipologies de 

localitzacions.  

Caldria dur a terme una estratègia coordinada d’intervenció de les 

zones empresarials locals (taula 24) de cert grau de consolidació, 

amb suport de l’administració i finançament europeu. Cal afavorir, 

comparativament, les actuacions en aquells municipis capacitats 

per donar-hi resposta. 

 Els serveis han de ser element de competitivitat per a les empreses. 
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Taula 24. NECESSITATS ESPECÍFIQUES PER ALS ESPAIS LOCALS 

 

- Contemplar la possibilitat d’algun espai de nova creació, subjecte a les previsions dels 

planejaments municipals respectius. 

- Afavorir la readaptació dels espais obsolets i no competitius. 

- Consolidar les dotacions bàsiques en el conjunt dels espais, així com una connectivitat 

bàsica. 

- Introduir elements diversos de suport a les empreses i la dinamització empresarial en 

general (prioritzant en el context actual els suports digitals i les infraestructures TIC). 

- Valorar la reconversió d’alguna de les zones no consolidades per a altres funcions. 

 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

Necessitats de gestió i promoció: 

 Cal preveure noves fórmules d’impuls i de gestió per al manteniment, 

amb criteris innovadors, seguint alhora les noves demandes 

empresarials. 

 És necessari incorporar formació i serveis de suport a l’empresa en els 

espais, així com dur a terme iniciatives supralocals i territorials de 

dinamització i competitivitat empresarial. 

 S’ha d’adaptar la governança territorial per tal d’oferir una estructura 

competitiva, que tendeixi a disposar d’una agència coordinadora per al 

desenvolupament. 

 La projecció exterior del territori ha de tenir en un sistema integrat de 

localitzacions empresarials un dels eixos més clars. També cal vertebrar 

un sistema logístic propi. 

 La planificació ha de ser al teixit empresarial, considerant objectius 

quantitatius i vies de càlculs estimatius sobre els llocs de treball 

previsibles i el sòl necessari. 
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 Cal integrar aspectes de promoció i comercialització, amb una visió de 

conjunt i afavorint la diversitat de models. 

 Es requereix imaginació i orientació a la sostenibilitat (naus de lloguer 

amb protecció oficial, energies renovables, mitjans de transport 

compartit, etc).  

 Els polígons localitzats al territori han de redireccionar el seu rol per tal 

d’atraure noves empreses i donar eines de competitivitat a les empreses 

instal·lades. 

 Les orientacions del futur van en la línia de la visió territorial en xarxa 

(que inclou el planejament supramunicipal) i la gestió integral dels 

polígons. 

 

Les opcions de desenvolupament d’un nou teixit industrial, a més 

de la preparació dels recursos humans, aniran lligades a la creació 

d’una xarxa d’altres infraestructures de suport al desenvolupament 

tan diverses com els parcs tecnològics, les àrees logístiques i les 

estructures de suport a l’empresa. 

 

 ATERRATGE EMPRESARIAL: VISIÓ GENERAL I OPCIONS PER A LES 

TERRES DE L’EBRE 

 Competir per a l’aterratge empresarial comporta una gestió activa i 

integrada per part dels agentes implicats, amb la governança al centre 

de les prioritats, i que tingui en l’adequació del sòl només un dels factors 

per a l’aterratge. 

 Es pot intervenir en àmbits com l’adequació de sòl i d’infraestructures, la 

modulació de preus, eines i accions de promoció, altres eines de suport i 

gestió i afavoriment de l’emprenedoria. 

 És necessària una predisposició coordinada de tots els agents per 

afavorir la implantació d’empreses. 
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 Cal estructurar tot un seguit d’iniciatives integrades d’aterratge. 

És fonamental insistir en la necessitat d’una visió i una actuació de 

conjunt, que tingui en compte les particularitats locals i comarcals i 

posi al dia la governança, aprofitant eines existents com l’Idece. 

 Es requereix una actuació coordinada entre l’Idece, la Generalitat (Invest 

in Catalonia i altres), l’àmbit privat i altres ens (COPCA, cambres, 

Diputació, sindicats). 

 El PEEOTE inclou actuacions de màxima prioritat estratègica en 

aterratge i altres per a la competitivitat empresarial. 

 És necesari treballar en mancomunitats o altres espais afavoridors d’una 

visió i una gestió supralocals. 

 Les Terres de l’Ebre poden constituir una plataforma per a la localització 

empresarial que incorpori una oferta estratègica coordinada, una resta 

d’espais i polígons compatibles amb la visió de conjunt i tot un seguit de 

mesures de gestió per a la promoció del sòl i per a la projecció del 

territori i les empreses. 
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REFERÈNCIES WEB 

 http://www. www.gencat.cat/sipae/ (sistema d’informació dels polígons 

d’activitat econòmica) 

 http://www.atlesnacional.cat 

 http://www.cimalsa.es (memòries diverses) 

 http://www.estradapartners.com 

 http://www.10.gencat.net/ptop/binaris/opuscle_criteris_tcm32-30096.pdf 

(criteris de planejament) 

 http://www.incasol.gencat.cat 

 

10. ANNEX: BONES PRÀCTIQUES  

 VISIÓ GENERAL 

 Recull de bones pràctiques per a zones empresarials, Diputació de Barcelona: 

http://www.diba.cat/documents/361694/366697/RECULL+BB+PP+PAE+def.pdf 

 Vegeu especialment: 

- Concepció d’espais empresarials a Huelva, Cartagena, Fene. 

- Catàleg dels polígons industrials. Barberà del Vallès. 

- Conveni de col·laboració amb associacions dels polígons Bufalvent i els Dolors, 

Manresa. 

- Definició d’un model de gestió dels polígons de Rubí. 

- Entitat de gestió del Polígono Oeste Alcantarilla. 

- Estudi de la senyalització dels polígons el Pla i Riera del Molí de Molins de Rei. 

- Gestió centralitzada de residus a la Merindad, Estella. 

- Gestió mancomunada al P. I. Venta del Barro, la Puebla de Híjar. 

- Informe estratègic sobre la implantació d’un polígon mancomunat al Bisaura. 

- Pla de mobilitat i accessibilitat als polígons de Santa Perpètua de Mogoda. 

- Pla estratègic dels polígons de Sant Feliu de Llobregat. 

- Creació de la marca Parc Empresarial Gavà. 

 

http://www.gencat.cat/sipae/
http://www.atlesnacional.cat/
http://www.cimalsa.es/
http://www.estradapartners.com/
http://www.10.gencat.net/ptop/binaris/opuscle_criteris_tcm32-30096.pdf
http://www.incasol.gencat.cat/
http://www.diba.cat/documents/361694/366697/RECULL+BB+PP+PAE+def.pdf
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Figura 17. POLÍGON COMARCAL VENTA DEL BARRO, A LA PUEBLA DE 

HÍJAR (Terol) 

 

Font: SV Aragón. 

 

 FORMULACIÓ ESTRATÈGICA, EXECUCIÓ, VISIÓ DE CONJUNT DE 

L’OFERTA, DOTACIÓ I ADAPTACIÓ D’ESPAIS 

 Pla de dinamització dels polígons d’activitat econòmica del Berguedà: 

http://www.adbergueda.cat/media/noticies/pae_pla_dinamitzacio_poligons.pdf 

 Estudi de viabilitat d’una unitat tècnica de polígons al Lluçanès: 

http://www.anoiaproject.cat/uploads/documents/103/c_llucanes.pdf 

 Parc empresarial de localització estratègica i projecció industrial i terciària: 

http://www.viladecansbusinesspark.com 

 

http://www.adbergueda.cat/media/noticies/pae_pla_dinamitzacio_poligons.pdf
http://www.anoiaproject.cat/uploads/documents/103/c_llucanes.pdf
http://www.viladecansbusinesspark.com/
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Figura 18. MASTERPLAN DEL POLÍGON LOGÍSTIC DE LINARES (Reconversió 

d’un espai industrial) 

 
 

 

Font: Buro 4. 

 

 Experiències diverses de millora dotacional, readaptació de zones a noves funcions i 

millora de la qualificació de polígons vers la configuració com a parcs empresarials: 

http://www.buro4.es/portfolio/parque-logistico-y-empresarial-en-linares/ 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/viladecans/viladecans-quiere-convertir-

poligono-del-centro-uno-los-mas-modernos-europa-4111601  

http://www.lne.es/nalon/2015/05/22/poligono-cadaviu-vacio-acogera-

campo/1760881.html  

http://www.sanroque.es/content/visita-las-obras-para-convertir-en-el-pol-gono-

de-campamento-en-un-parque-empresarial?language=en  

http://www.euskomedia.org/aunamendi/110495  

http://www.buro4.es/portfolio/parque-logistico-y-empresarial-en-linares/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/viladecans/viladecans-quiere-convertir-poligono-del-centro-uno-los-mas-modernos-europa-4111601
http://www.elperiodico.com/es/noticias/viladecans/viladecans-quiere-convertir-poligono-del-centro-uno-los-mas-modernos-europa-4111601
http://www.lne.es/nalon/2015/05/22/poligono-cadaviu-vacio-acogera-campo/1760881.html
http://www.lne.es/nalon/2015/05/22/poligono-cadaviu-vacio-acogera-campo/1760881.html
http://www.sanroque.es/content/visita-las-obras-para-convertir-en-el-pol-gono-de-campamento-en-un-parque-empresarial?language=en
http://www.sanroque.es/content/visita-las-obras-para-convertir-en-el-pol-gono-de-campamento-en-un-parque-empresarial?language=en
http://www.euskomedia.org/aunamendi/110495
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Figura 19. EMSCHER PARK 

http://www.europasur.es/article/comarca/1984438/ruiz/boix/destaca/avance/las/

obras/poligono/industrial/campamento.html  

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-09-2008/abc/Nacional/arranca-la-

reconversion-del-aerodromo-militar-de-calamocha-en-poligono-

industrial_804053857557.html  

http://www.almussafes.es/es/content/toni-gonzalez-vol-convertir-el-parc-

industrial-joan-carles-i-en-un-poligon-intel-ligentAntics espais industrials amb 

orientació a altres usos i paisatgisme en antigues mines i zones industrials: 

https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/01/31/emscher-park/ 

http://www.lagodeaspontes.com/ 

http://www.publicspace.org/es/obras/a008-landschaftspark-duisburg-nord 

 

 

Font: Archivo Histórico Minero. 

  

http://www.europasur.es/article/comarca/1984438/ruiz/boix/destaca/avance/las/obras/poligono/industrial/campamento.html
http://www.europasur.es/article/comarca/1984438/ruiz/boix/destaca/avance/las/obras/poligono/industrial/campamento.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-09-2008/abc/Nacional/arranca-la-reconversion-del-aerodromo-militar-de-calamocha-en-poligono-industrial_804053857557.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-09-2008/abc/Nacional/arranca-la-reconversion-del-aerodromo-militar-de-calamocha-en-poligono-industrial_804053857557.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-09-2008/abc/Nacional/arranca-la-reconversion-del-aerodromo-militar-de-calamocha-en-poligono-industrial_804053857557.html
http://www.almussafes.es/es/content/toni-gonzalez-vol-convertir-el-parc-industrial-joan-carles-i-en-un-poligon-intel-ligent
http://www.almussafes.es/es/content/toni-gonzalez-vol-convertir-el-parc-industrial-joan-carles-i-en-un-poligon-intel-ligent
https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/01/31/emscher-park/
http://www.lagodeaspontes.com/
http://www.publicspace.org/es/obras/a008-landschaftspark-duisburg-nord
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 POLÍGONS ESTRATÈGICS, ESPAIS INNOVADORS I SOSTENIBILITAT 

 Consorci i polígon mancomunat Rocarodona (Berguedà); inclou centre de serveis: 

http://www.rocarodonaolvan.cat/ 

 Zona empresarial de les Preses (Garrotxa), amb centre d’empreses i espai de cotreball: 

http://www.lespreses.cat/index2.php?accio=menu&menu=4_23_138 

 Campus empresarial Lekaroz (Navarra), especialment innovador pel que fa a funcions i 

localització en un context rural:  

http://www.campuslekaroz.com/ 

 Polígon industrial i comercial de Carballo (inclou viver d’empreses): 

http://www.poligonodebertoa.es 

 Parc empresarial Porto do Molle (Consorci ZF Vigo); inclou naus bioclimàtiques: 

http://www.portodomolle.es 

 Baglan Bay, parc empresarial sobre l’energia (Gal·les): 

http://www.baglanbay.com/baglan_energy_park.htm 

 Belval, espai residencial i comercial en una antiga zona fabril (Luxemburg): 

http://www.belval.lu/ 

 

 FUNCIONAMENT I GESTIÓ 

 Álava Agencia de Desarrollo (oferta integrada i sistema d’informació de sòl): 

 http://www.aad.es 

 SODERCAN, societat autonòmica per a l’impuls de sòl (i espais estratègics): 

 http://www.sodercan.es 

 Sistema d’informació dels polígons de Girona: 

 http://www.ddgi.cat/poligons/ 

 

 

http://www.rocarodonaolvan.cat/
http://www.lespreses.cat/index2.php?accio=menu&menu=4_23_138
http://www.campuslekaroz.com/
http://www.poligonodebertoa.es/
http://www.portodomolle.es/
http://www.baglanbay.com/baglan_energy_park.htm
http://www.belval.lu/
http://www.aad.es/
http://www.sodercan.es/
http://www.ddgi.cat/poligons/
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Figura 20. POLÍGON INDUSTRIAL D’ÓLVEGA (Soria) 

 ATERRATGE EMPRESARIAL I PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 Municipi amb política integral de dotació, aterratge, formació i suport a l’empresa: 

http://turisme.laselvadelcamp.cat/promocio-economica 

 Petit municipi de Terol que intenta captar empreses i veïns mitjançant cànon procedent 

d’una central de cicle combinat: 

http://www.elugardondesiemprepasancosas.net/ 

 Oficina de Captació d’Inversions a la Conca d’Òdena: 

http://www.igualada.cat/ca/noticies/oficina-de-captacio-dinversions-a-la-conca-

dodena-1 

 Ahora Ólvega, iniciativa de comunicació per configurar un node logístic: 

http://www.ahoraolvega.com 

 

Font: Emea Ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

http://turisme.laselvadelcamp.cat/promocio-economica
http://www.elugardondesiemprepasancosas.net/
http://www.igualada.cat/ca/noticies/oficina-de-captacio-dinversions-a-la-conca-dodena-1
http://www.igualada.cat/ca/noticies/oficina-de-captacio-dinversions-a-la-conca-dodena-1
http://www.ahoraolvega.com/
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 Catàleg/guia de promoció empresarial de Valls: 

http://www.impe-valls.com/pdf/impe_guia.pdf 

 Ripollès Desenvolupament com a mecanisme d’abast comarcal en dinamització 

econòmica: 

 http://www.ripollesdesenvolupament.com 

 

 Mancomunitat de municipis i pla estratègic, entorn de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 

http://www.midit2020.com/ 

 Programa d’aterratge a Medellín, Colombia: 

http://rutanmedellin.org/es/medellin-novation-rutan/landing-empresarial 

  

http://www.impe-valls.com/pdf/impe_guia.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
http://www.midit2020.com/
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 REINDUSTRIALITZACIÓ, R+D+I, GOVERNANÇA, ESPECIALITZACIÓ 

 CENFIM, clúster la Sénia: 

http://www.cenfim.org 

 Programa reindustrialització Madridejos (Toledo): 

http://www.madridejos.es/area-de-promocion-empresarial-e-idi/clipe/ayudas-y-

subvenciones/1407-reindustrializacion-y-fomento-de-la-competitividad-

industrial.html 

 Programa reindustrialització Ferrol: 

http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/Reindus/concesion/Documents/Conce

sion2012/PRFerrol.pdf 

 BZ Barcelona (parc científic i empresarial): 

 http://www.elconsorci.net/es/Zona_Franca/BZ_Barcelona_Zona_Innovacion/49 

 Consorci de la B-30, que aglutina al Vallès universitats, R+D+i, ajuntaments i polígons 

com Ca n’Ametller, Can Sant Joan, Centre Direccional, parc de l’Alba, etc. 

http://www.b30i.cat 

 Parc tecnològic i empresarial de Reus: 

http://www.tecnoparc.com 

 Parc Central (Manresa), parc tecnològic amb espai per a empreses: 

https://manresa.cat/web/article/4585-parc-tecnologic-de-la-catalunya-central 

 Ciudad Agroalimentaria de Tudela: 

http://www.ciudadagroalimentaria.es 

 

 

 

http://www.cenfim.org/
http://www.madridejos.es/area-de-promocion-empresarial-e-idi/clipe/ayudas-y-subvenciones/1407-reindustrializacion-y-fomento-de-la-competitividad-industrial.html
http://www.madridejos.es/area-de-promocion-empresarial-e-idi/clipe/ayudas-y-subvenciones/1407-reindustrializacion-y-fomento-de-la-competitividad-industrial.html
http://www.madridejos.es/area-de-promocion-empresarial-e-idi/clipe/ayudas-y-subvenciones/1407-reindustrializacion-y-fomento-de-la-competitividad-industrial.html
http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/Reindus/concesion/Documents/Concesion2012/PRFerrol.pdf
http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/Reindus/concesion/Documents/Concesion2012/PRFerrol.pdf
http://www.elconsorci.net/es/Zona_Franca/BZ_Barcelona_Zona_Innovacion/49
http://www.b30i.cat/
http://www.tecnoparc.com/
https://manresa.cat/web/article/4585-parc-tecnologic-de-la-catalunya-central
http://www.ciudadagroalimentaria.es/
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Figura 21. CENTRE DE NEGOCIS, CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA 
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